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ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ». 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 

Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010. 
2. Τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016. 
3. Τις διατάξεις  του Ν. 3463/2006, και τις διατάξεις του Ν. 3536/2007. 
4. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας του θέματος 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 
Τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 

Τεχνική Έκθεση (Τεχνικές Προδιαγραφές) 

Σχετ.: 1. Tο με α.π. οικ. 8015/15-6-2020 έγγραφο του Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής, 

Καθαριότητας, Πρασίνου και Τεχνικών Έργων του Δήμου Δίου-Ολύμπου, περί της 

αναγκαιότητας ορθολογικής διαχείρισης κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων. 

2. Tο με α.π. οικ. 7731/9-6-2020 έγγραφο του Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής, 

Καθαριότητας, Πρασίνου και Τεχνικών Έργων του Δήμου Δίου-Ολύμπου, περί 

εξασφάλισης σχετικών πιστώσεων (στον προϋπολογισμό του Δήμου Δίου-Ολύμπου). 

3. Ο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/16) “Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως ισχύει. 

4. Η με α.π. 5919/62354/13-5-2014 εγκύκλιος του Τμήματος Γεωργικών Φαρμάκων του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα “Βέλτιστες Εργασιακές 

Πρακτικές Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων”. 

5. Η Κ.Υ.Α. 8197/90920/13 (ΦΕΚ 1883/Β/13) “Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με 

στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του 

περιβάλλοντος”. 

6. Ο Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/2012) “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση 



με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής”, όπως ισχύει. 

7. Το με α.π. 10373/103613/8-10-2012 έγγραφο του Τμήματος Γεωργικών Φαρμάκων του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα “Κατευθυντήρια οδηγία: 

Διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων”. 

8. Ο N. 4036/12 (ΦΕΚ 8/Α/12) “Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 

χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις”, όπως ισχύει. 

Σύμφωνα με τον (8) σχετικό Νόμο και την (5) σχετική Κ.Υ.Α. έχουν καθορισθεί μέτρα για 

την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων στη χώρα μας και έχουν θεσπιστεί αυστηρές 

κυρώσεις για τους παραβάτες. Η ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων περιλαμβάνει μεταξύ 

άλλων την ανάκτηση και διάθεση των κενών συσκευασιών των φυτοφαρμάκων και των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα 

δεδομένης της τοξικότητάς τους. Οι Εγκύκλιοι και οι Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχουν εκδοθεί 

από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με την διαχείριση των κενών 

συσκευασιών των φυτοφαρμάκων και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων καταδεικνύουν την 

αναγκαιότητα της ορθολογικής περιβαλλοντικά διαχείρισης τους καθώς και τους κινδύνους που 

εγκυμονούν, τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον, σε περιπτώσεις ανεξέλεγκτης 

απόρριψής τους. Ως εκ τούτου καθίσταται επιτακτική η ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση των 

κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία αποτελούν 

επικίνδυνα (τοξικά) απόβλητα. Οποιαδήποτε άλλη πρακτική διαχείρισής τους (ανεξέλεγκτη 

απόρριψη, ταφή ή καύση συσκευασιών) δύναται να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες τόσο στην 

υγεία του ίδιου του χρήστη όσο και στο οικοσύστημα της ευρύτερης περιοχής (υπόγεια, επιφανειακά 

ύδατα, γενικότερη υποβάθμιση του περιβάλλοντος). 

Η παρούσα τεχνική έκθεση (τεχνικές προδιαγραφές) συντάσσεται κατόπιν των (1)-(2) 

σχετικών έγγραφων του Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας, Πρασίνου και Τεχνικών 

Έργων του Δήμου Δίου-Ολύμπου, στα πλαίσια της ορθής περιβαλλοντικά διαχείρισης (δηλαδή 

συλλογής, συσκευασίας, μεταφοράς και τελικής διάθεσης) των κενών συσκευασιών 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων και φυτοφαρμάκων με κωδικό ΕΚΑ 15 01 10* (συσκευασίες που 

περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές), τα οποία βρίσκονται στο 

Δήμο Δίου-Ολύμπου (σε περιοχές με αναπτυγμένη τη γεωργική δραστηριότητα). Τα συγκεκριμένα 

απόβλητα δεν μπορούν να αναμειχθούν με τα συνήθη απορρίμματα ανακύκλωσης διότι θεωρούνται 

τοξικά (επικίνδυνα απόβλητα) και χρήζουν ειδικής περισυλλογής και μεταχείρισης. Η πιστή 



εφαρμογή της κειμένης νομοθεσίας αναφορικά με τη διαχείριση των κενών συσκευασίας 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ήτοι η τήρηση των σχετικών πρωτοκόλλων καθαρισμού (τριπλού 

ξεπλύματος) των συσκευασιών προκειμένου (πριν την τελική τους διάθεση προς ανακύκλωση ή 

ανάκτηση ενέργειας) να καταστούν ως μη επικίνδυνα, θα μπορούσε να διευκολύνει την περαιτέρω 

ασφαλή διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων. Παρόλα αυτά  το γεγονός ότι δεν προκύπτει 

δυνατότητα επιτήρησης και διασφάλισης της ανωτέρω διαδικασίας εκ μέρους των υπηρεσιών 

του Δήμου μας, ήτοι ότι τα συγκεντρωμένα απόβλητα συσκευασίας (στα επιλεγμένα σημεία 

συλλογής) θα έχουν οπωσδήποτε διαχειριστεί σωστά ώστε (πριν την τελική τους διάθεση) να έχουν 

καταστεί ως μη επικίνδυνα (έχουν δηλαδή τηρηθεί εκ μέρους των παραγωγών/γεωργών τα 

προβλεπόμενα πρωτόκολλα καθαρισμού τους), επιβάλλει (στο πλαίσιο της σωστής και 

αποτελεσματικής αντιμετώπισης του εν λόγω περιβαλλοντικού ζητήματος) τη συνεργασία του 

Δήμου μας με φορέα (εταιρεία) ο οποίος θα είναι κάτοχος σχετικής άδειας διαχείρισης και ασφαλούς 

διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων και ειδικότερα των αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ 15 01 10* 

(συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές), και 

επιπλέον θα διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα και το προσωπικό για την εκτέλεση του εν λόγω έργου. 

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου έχει προσδιορίσει 17 σημεία συγκέντρωσης των εν λόγω αποβλήτων 

(με αντίστοιχους κάδους συλλογής των 1100 L) στις Δ.Ε. Κονταριώτισσας, Καρίτσας Αγ. 

Σπυρίδωνα, Δίου, Νέας Εφέσου, Βροντούς καθώς και στην περιοχή του Βαρικού Λιτοχώρου, από 

όπου θα πραγματοποιείται η παραλαβή τους (με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας). Με την παραλαβή 

των αποβλήτων, θα χορηγείται Πιστοποιητικό Παραλαβής από την ανάδοχο εταιρεία με το οποίο, 

σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, η εταιρεία καθίσταται κύρια και υπόχρεη φορέας 

διαχείρισης για την περαιτέρω επεξεργασία και διάθεσή τους. 

Η παρεχόμενη υπηρεσία (που αφορά το τρέχον έτος) θα περιλαμβάνει τη συλλογή και 

συσκευασία των εν λόγω αποβλήτων από τα καθορισμένα σημεία συλλογής των αγροτικών 

περιοχών του Δήμου μας (κατόπιν σχετικής υπόδειξης από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου), 

καθώς και τη μεταφορά και τελική τους διάθεση (προς περαιτέρω επεξεργασία) σε νόμιμα 

αδειοδοτημένη εγκατάσταση. 

Η εταιρεία (οικονομικός φορέας) υποχρεούται να διαθέτει:  

1. άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων (ΕΚΑ 15 01 10* συσκευασίες που 

περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές), καθώς και 

2. περιβαλλοντική ή/και οποιαδήποτε άλλη σχετική αδειοδότηση λειτουργίας της εγκατάστασης 

υποδοχής των εν λόγω αποβλήτων, 

Επιπλέον, η εταιρεία (οικονομικός φορέας) οφείλει να είναι πιστοποιημένη: 



1. κατά ISO 9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο σχετικά με την εφαρμογή συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας,  

2. κατά OHSAS 18001:2007 ή άλλο ισοδύναμο σχετικά με την τήρηση κανόνων υγιεινής και 

ασφάλειας,  

3. κατά EMAS III (1221/2009) ή άλλο ισοδύναμο σχετικά με την εφαρμογή συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

(για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων στερεών αποβλήτων) και να διαθέτει σε ισχύ 

πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις των (διαπιστευμένων) φορέων πιστοποίησης. 

Οι εργασίες διαχείρισης και διάθεσης των αποβλήτων, θα γίνονται ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ με 

τον ακόλουθο τρόπο: 

 Θα ενημερώνεται ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας τουλάχιστον 15 μέρες πριν την 

επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων. 

 Η περισυλλογή των αποβλήτων θα πραγματοποιηθεί από τα καθορισμένα σημεία 

συγκέντρωσης σε μία φάση.  

 Η ομάδα εργασίας της αναδόχου εταιρείας που θα αναλάβει το έργο της αποκομιδής των 

αποβλήτων θα φέρει τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα απαραίτητα μέσα προστασίας (για την 

εκτέλεση του έργου). 

 Η φόρτωση των κενών συσκευασιών θα πραγματοποιείται με τα χέρια από το προσωπικό της 

αναδόχου εταιρείας τηρουμένων των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων, σε 

ειδικούς σάκους, κατάλληλους για κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων, τοποθετημένους σε 

παλέτες και στη συνέχεια φόρτωσή τους με φορτωτή της αναδόχου εταιρείας σε κλειστό 

φορτηγό. Εναλλακτικά φόρτωση των συσκευασιών με γερανό και αρπάγη (κάδο) από το 

χώρο συγκέντρωσης. 

 Σήμανση των κενών συσκευασιών όπως προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία. 

 Μεταφορά των αποβλήτων σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση αποθήκευσης επικίνδυνων 

αποβλήτων της αναδόχου εταιρείας. 

 Ζύγιση των αποβλήτων στη γεφυροπλάστιγγα της αναδόχου εταιρείας και έκδοση του 

αντίστοιχου ζυγολογίου, βάσει του οποίου θα γίνει η τιμολόγηση. 

 Θα εκτελεστούν όλες οι εργασίες που απαιτούνται, μόνο από την εξειδικευμένη ομάδα 

εργασίας της αναδόχου εταιρείας. Καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών, η ομάδα εργασίας θα 

διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό ατομικής προστασίας (μάσκες, φόρμες, υποδήματα και 



γάντια). Επιπλέον θα υπάρχει πυροσβεστικός εξοπλισμός, κατάλληλος για την κατάσβεση 

κάθε εστίας ανάφλεξης. 

 Θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες ασφάλειας που προβλέπονται από τις εγκαταστάσεις συλλογής. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρεχόμενης 

υπηρεσίας. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Περιγραφή 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα

Τιμή 
μονάδας 
(ευρώ) 

Σύνολο 
χωρίς 

Φ.Π.Α. 
(ευρώ) 

Διαχείριση κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων Kg 1.410 2,85 4.018,50

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 4.018,50

Φ.Π.Α. (24%) 964,44

Σύνολο με Φ.Π.Α. 4.982,94

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Δίου-Ολύμπου δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το 

σύνολο της ανωτέρω περιγραφόμενης ποσότητας  (συμβατική ποσότητα) ενώ σε ενδεχόμενο 

λήξης του συμβατικού χρόνου (ήτοι του τρέχοντος έτους) χωρίς την εξάντληση της ανωτέρω 

ποσότητας, αυτή (η σύμβαση) λύεται αυτοδίκαια κι η ανάδοχος εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να 

διεκδικήσει από τον Δήμο τυχόν οικονομικές αξιώσεις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ 

Κοινοποίηση: 
Υπηρεσίες του Δήμου  


