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    Α Π Ο Φ Α  Ζ 

 

 

 

(φπσο ν πίλαθαο απνδεθηψλ) 

 

   

ΘΔΜΑ: Άδεηα γηα ηε δραζηερηόηεηα σιιογής-Μεηαθοράς κε επηθίλδσλωλ ηερεώλ 

Αποβιήηωλ ζηελ εηαηρία «ΚΗΣΟΛΑΜΠΡΟ Ν. – ΑΝΣΩΝΗΟΤ Ν. Ο.Δ.» ποσ εδρεύεη ζηε 

ζέζε Νηάρηδα, ζηε Μάλδρα Αηηηθής. 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, 

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΤ 

Έρνληαο ππφςε: 

 

1. Σν Ν.1650/1986 (ΦΔΚ160/Α/18-10-1986) «γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο». 

2. Σν Ν.3010/02 (ΦΔΚ91Β25-04-02) «Δλαξκφληζε ηνπ Ν.1650/1986 κε ηηο Οδεγίεο 97/11 

Δ.Δ. θαη 96/61 Δ.Δ.» 

3. Σελ ΚΤΑ 50910/2727/03 (ΦΔΚ1909/Β/22-12-2003) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε 

ζηεξεψλ απνβιήησλ-Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο». 

  4. Σελ ΚΤΑ 114218/1997 (ΦΔΚ1016/Β/17-11-1997) «Καηάξηηζε πιαηζίνπ πξνδηαγξαθψλ 

θαη γεληθψλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ». 

  5. Σελ κε αξηζκφ Ζ.Π. 15393/2332/2002 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ 1022Β/05-08-02) «Καηάηαμε 

δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ…». 

  6. Σν Ν. 2939/2001 (ΦΔΚ 179Α/06.08.01) «Πεξί ζπζθεπαζηψλ θαη ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 

ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ…», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3854/2010 θαη 

ηζρχεη. 

  7. 

  

  8. 

   

  9. 

Σελ 123067/10-02-2004 εγθχθιην ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε 

έξγσλ: πιινγή – Μεηαθνξά – Απνζήθεπζε…» 

Σελ εγθχθιην 122648/09-03-05 ηεο Γ/λζεο Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ 

Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. 

Σελ 9966/20-12-05 Απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ρεδηαζκνχ ΓΑ. 

10. Σελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103 (ΦΔΚ 1312/Β/24-08-2010) «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα 
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ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο 

(ΑΔΚΚ)». 

11. Σελ εγθχθιην 122648/9-3-05 ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ/Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο 

«Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηε Μειέηε Οξγάλσζεο γηα ηελ άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο 

απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ, ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειαζηηθψλ νρεκάησλ…». 

12. Σν ΠΓ 116/2004 (ΦΔΚ 81/Α/05.03.04) «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή 

δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ 

αληαιιαθηηθψλ ηνπο …». 

13. Σν ΠΓ 109/2004 (ΦΔΚ 75/Α/05.03.04) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε 

ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ θαη νρεκάησλ. Πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή 

δηαρείξηζή ηνπο…». 

14. Σν κε αξ. πξ. 3006025/1093/15.05.10 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Γ.Υ.Κ 

ζχκθσλα κε ην νπνίν γηα ηε δξαζηεξηφηεηα νδηθήο κεηαθνξάο ΟΣΚΕ ηα απφβιεηα απηά 

δελ ηαμηλνκνχληαη ζε θάπνηα θαηεγνξία επηθηλδχλσλ πιψλ. 

15. Σελ 129043/4345/08-07-2011 (ΑΓΑ 4ΑΦ0-ΚΘ) εγθχθιην ηνπ Τ.ΠΔ.Κ.Α. «Δθαξκνγή 

λνκνζεζίαο γηα ηε δηαρείξηζε κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ». 

16. Σν Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87Α/07-06-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

  17. Σν Π.Γ. 139/2010 (ΦΔΚ 232/Α/27-12-2010) «Οξγαληζκφο ηεο απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ». 

  18. Σελ κε αξ. πξση. ηεο ΓΗ.ΠΔ.ΥΧ.Υ. 566/11175/08-02-2012 αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ 

 

Υορεγούκε άδεηα γηα ηε δραζηερηόηεηα σιιογής-Μεηαθοράς κε επηθίλδσλωλ ηερεώλ 

Αποβιήηωλ ζηελ εηαηρία «ΚΗΣΟΛΑΜΠΡΟ Ν. – ΑΝΣΩΝΗΟΤ Ν. Ο.Δ.» ποσ εδρεύεη ζηε 

ζέζε Νηάρηδα, ζηε Μάλδρα Αηηηθής, σπό ηοσς αθόιοσζοσς όροσς: 

 

1. Γεληθοί όροη: 

 

1.1. Ζ άδεηα απηή αθνξά ηε κεηαθνξά ησλ κε επηθίλδσλωλ ζηερεώλ αποβιήηωλ κε ηοσς 

αληίζηοητοσς θωδηθούς ΔΚΑ θαη ηα αληίζηοητα οτήκαηα θαη κέζα κεηαθοράς ποσ 

παροσζηάδοληαη ζηολ παραθάηω πίλαθα: 

 

ΠΗΝΑΚΔ Π.1 & Π.2: 
2. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΓΔΩΡΓΗΑ, ΚΖΠΔΤΣΗΚΖ, ΤΓΑΣΟ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ, ΓΑΟΚΟΜΗΑ, ΘΖΡΑ ΚΑΗ ΑΛΗΔΗΑ, ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ  

 

ΚΧΓΗΚΟΗ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

 

ΦΑΖ 

ΟΥΖΜΑΣΑ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΜΔΑ ΤΛΛΟΓΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ 

ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

02 01 απόβιεηα από γεσξγία, θεπεπηηθή, πδαηνθαιιηέξγεηα, δαζνθνκία, ζήξα θαη αιηεία 

 

04 

 

απφβιεηα 

πιαζηηθά 

(εμαηξνχληαη ηεο 

ζπζθεπαζίαο) 

 

 

 

ηεξεφ  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ

4806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ

8583,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers Αλνηθηνχ 

ηχπνπ 7-10 m³ ή 

Αλνηθηνχ ηχπνπ κε 

αλνηγφκελν θαπάθη 5 - 

10 m³ 

 

 

Γεσξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

 

Δξγνζηάζηα 

αλαθύθισζεο 

πιαζηηθώλ-

ΚΑΡΑΣΔΦΑΝ

ΟΤ ΑΔΒΔ 
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10 

 

 

Απφβιεηα 

κέηαιιν 

 

 

ηεξεφ 

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ

4806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ

8583,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers Αλνηθηνχ 

ηχπνπ 7-10 m³ ή 

Αλνηθηνχ ηχπνπ κε 

αλνηγφκελν θαπάθη 5 - 

10 m³ 

 

 

Γεσξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

 

 

Υαιπβνπξγία, 

έκπνξνη 

παιαηώλ 

κεηάιισλ –

ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚ

Ζ Α.Δ.  

03. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ ΞΤΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΑΜΠΛΑΓΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΩΝ, ΚΑΘΩ ΚΑΗ ΠΟΛΣΟΤ, 

ΥΑΡΣΗΟΤ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΝΗΟΤ  

 

ΚΩΓΗΚΟΗ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

 

ΦΑΖ 

ΟΥΖΜΑΣΑ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΜΔΑ 

ΤΛΛΟΓΖ 

ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ 

ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

03 01 απόβιεηα από ηελ θαηεξγαζία μύινπ θαη ηελ παξαγσγή ηακπιάδσλ θαη επίπισλ 

 

 

01 

 

 

απόβιεηα θινηώλ 

θαη θειιώλ 

 
 
 
ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ4

806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ85

83,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 7-

10 m³ ή Αλνηθηνχ 

ηχπνπ κε 

αλνηγφκελν θαπάθη 

5 - 10 m³ 

 

 

Δξγνζηάζηα 

παξαγσγήο 

μπιείαο 

 

Δξγνζηάζηα 

αλαθύθισζεο 

μύινπ-

SHELMAN 

05 πξηνλίδη, μέζκαηα, 

απνθνκκέλα 

ηεκάρηα, θαηάινηπα 

μπιείαο, 

κνξηνζαλίδεο θαη 

θαπιακάδεο εθηόο 

εθείλσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη 

ζην ζεκείν 03 01 04 

 

 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ4

806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ85

83,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 7-

10 m³ ή Αλνηθηνχ 

ηχπνπ κε 

αλνηγφκελν θαπάθη 

5 - 10 m³ 

 

 

 

Δξγνζηάζηα 

παξαγσγήο 

μπιείαο 

 

 

Δξγνζηάζηα 

αλαθύθισζεο 

μύινπ-

SHELMAN 

03 απόβιεηα από ηελ παξαγσγή θαη θαηεξγαζία πνιηνύ, ραξηηνύ θαη ραξηνληώλ 

 

 

01 

 

 

απόβιεηα θινηνύ 

θαη μύινπ 

 

 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ4

806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ85

83,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 7-

10 m³ ή Αλνηθηνχ 

ηχπνπ κε 

αλνηγφκελν θαπάθη 

5 - 10 m³ 

 

 

Δξγνζηάζηα 

παξαγσγήο 

μπιείαο 

 

Δξγνζηάζηα 

αλαθύθισζεο 

μύινπ-

SHELMAN 

07 κεραληθώο 

δηαρσξηδόκελα 

απνξξίκκαηα από 

ηελ πνιηνπνίεζε 

απόβιεηνπ ραξηηνύ 

θαη ραξηνληνύ  

 

 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ4

806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ85

83,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 7-

10 m³ ή Αλνηθηνχ 

ηχπνπ κε 

αλνηγφκελν θαπάθη 

5 - 10 m³ 

 

Δξγνζηάζηα-

κνλάδεο 

επεμεξγαζίαο 

ραξηηνύ 

Δξγνζηάζηα 

αλαθύθισζεο 

ραξηηνύ-

ΒΗΟΥΑΡΣΗΚΖ 

ΑΒΔΔ 

08 απόβιεηα από ηελ 

επηινγή ραξηηνύ θαη 

ραξηνληώλ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα 

αλαθύθισζε 

 

 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ4

806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ85

83,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 7-

10 m³ ή Αλνηθηνχ 

ηχπνπ κε 

αλνηγφκελν θαπάθη 

5 - 10 m³ 

 

Δξγνζηάζηα-

κνλάδεο 

επεμεξγαζίαο 

ραξηηνύ 

 

Δξγνζηάζηα 

αλαθύθισζεο 

ραξηηνύ-

ΒΗΟΥΑΡΣΗΚΖ 

ΑΒΔΔ- 

 

12. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΟΡΦΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΦΤΗΚΖ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΩΝ ΚΑΗ 

ΠΛΑΣΗΚΩΝ  
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ΚΩΓΗΚΟΗ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

 

ΦΑΖ 

ΟΥΖΜΑΣΑ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΜΔΑ ΤΛΛΟΓΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ 

ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

12 01 απόβιεηα από ηε κνξθνπνίεζε θαη ηε θπζηθή θαη κεραληθή επηθαλεηαθή επεμεξγαζία κεηάιισλ θαη πιαζηηθώλ  

 01 πξντόληα 

ιηκαξίζκαηνο 

θαη ηόξλεπζεο 

ζηδεξνύρσλ 

κεηάιισλ  

 

 

ηεξεό, 

ζθόλε 

 

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ4

806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ85

83,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 7-

10 m³ ή Αλνηθηνχ 

ηχπνπ κε 

αλνηγφκελν θαπάθη 

5 - 10 m³ 

 

 

Ναππεγεία, 

Μεραλνπξγεία   

 

Υαιπβνπξγία, έκπνξνη 

παιαηώλ κεηάιισλ –

ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΖ Α.Δ.  

  

02 

 

ζθόλε θαη 

ζσκαηίδηα 

ζηδεξνύρσλ 

κεηάιισλ  

 

 

ηεξεό, 

ζθόλε 

 

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ4

806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ85

83,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 7-

10 m³ ή Αλνηθηνχ 

ηχπνπ κε 

αλνηγφκελν θαπάθη 

5 - 10 m³ 

 

 

Ναππεγεία, 

Μεραλνπξγεία   

 

Υαιπβνπξγία, έκπνξνη 

παιαηώλ κεηάιισλ –

ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΖ Α.Δ.  

  

03 

 

πξντόληα 

ιηκαξίζκαηνο 

θαη ηόξλεπζεο 

κε 

ζηδεξνύρσλ 

κεηάιισλ  

 

 

 

ηεξεό, 

ζθόλε 

 

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ4

806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ85

83,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 7-

10 m³ ή Αλνηθηνχ 

ηχπνπ κε 

αλνηγφκελν θαπάθη 

5 - 10 m³ 

 

 

Ναππεγεία, 

Μεραλνπξγεία   

 

Υαιπβνπξγία, έκπνξνη 

παιαηώλ κεηάιισλ –

ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΖ Α.Δ.  

  

04 

 

ζθόλε θαη 

ζσκαηίδηα κε 

ζηδεξνύρσλ 

κεηάιισλ  

 

ηεξεό, 

ζθόλε 

 

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ4

806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ85

83,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 7-

10 m³ ή Αλνηθηνχ 

ηχπνπ κε 

αλνηγφκελν θαπάθη 

5 - 10 m³ 

 

 

Ναππεγεία, 

Μεραλνπξγεία   

 

Υαιπβνπξγία, έκπνξνη 

παιαηώλ κεηάιισλ –

ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΖ Α.Δ.  

  

05 

 

απνμέζκαηα 

θαη πξντόληα 

ηόξλεπζεο 

πιαζηηθώλ  

 

 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ4

806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ85

83,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 7-

10 m³ ή Αλνηθηνχ 

ηχπνπ κε 

αλνηγφκελν θαπάθη 

5 - 10 m³ 

 

 

Ναππεγεία, 

Μεραλνπξγεία   

Δξγνζηάζηα 

αλαθύθισζεο 

πιαζηηθώλ-

ΚΑΡΑΣΔΦΑΝΟΤ 

ΑΔΒΔ 

  

 

13 

 

 

Απόβιεηα 

ζπγθόιιεζεο 

 

 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ4

806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ85

83,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 7-

10 m³ ή Αλνηθηνχ 

ηχπνπ κε 

αλνηγφκελν θαπάθη 

5 - 10 m³ 

 

 

Μεραλνπξγεία

-ζπλεξγεία 

απηνθηλήησλ  

 

Υαιπβνπξγία, έκπνξνη 

παιαηώλ κεηάιισλ –

ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΖ Α.Δ.  

 

15. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΤΚΔΤΑΗΔ, ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ, ΤΦΑΜΑΣΑ ΚΟΤΠΗΜΑΣΟ, ΤΛΗΚΑ ΦΗΛΣΡΩΝ ΚΑΗ 

ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ ΡΟΤΥΗΜΟ ΜΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΟΜΔΝΑ ΑΛΛΩ  

 

ΚΩΓΗΚΟΗ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

 

ΦΑΖ 

ΟΥΖΜΑΣΑ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΜΔΑ ΤΛΛΟΓΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ 

ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

15 01 ζπζθεπαζία (πεξηιακβαλνκέλσλ ηδηαηηέξσο ζπιιεγέλησλ δεκνηηθώλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο)  

ΑΔΑ: Β44ΕΟΡ1Φ-ΤΑΟ



   

ειίδα 5 απφ 14 

 

 

 

01 

 

 

ζπζθεπαζία 

από ραξηί 

θαη ραξηόλη 

 

 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ48

06,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ8583

,ΤΣΑ1382, (Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers Αλνηθηνχ 

ηχπνπ 7-10 m³ ή 

Αλνηθηνχ ηχπνπ κε 

αλνηγφκελν θαπάθη 5 - 

10 m³ 

 

Οηά, Γήκνη, 

εκπνξηθέο θαη 

βηνκεραληθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

 

 

Δξγνζηάζηα πνπ 

ζπλεξγάδεηαη ε 

ΔΔΑΑ Α.Δ. 

 

 

02 

 

 

πιαζηηθή 

ζπζθεπαζία 

 

 

 

ηεξεό 

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ48

06,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ8583

,ΤΣΑ1382, (Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers Αλνηθηνχ 

ηχπνπ 7-10 m³ ή 

Αλνηθηνχ ηχπνπ κε 

αλνηγφκελν θαπάθη 5 - 

10 m³ 

 

Οηά, Γήκνη, 

εκπνξηθέο θαη 

βηνκεραληθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

 

 

Δξγνζηάζηα πνπ 

ζπλεξγάδεηαη ε 

ΔΔΑΑ Α.Δ. 

 

 

03 

 

 

μύιηλε 

ζπζθεπαζία 

 

 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ48

06,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ8583

,ΤΣΑ1382, (Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers Αλνηθηνχ 

ηχπνπ 7-10 m³ ή 

Αλνηθηνχ ηχπνπ κε 

αλνηγφκελν θαπάθη 5 - 

10 m³ 

 

Οηά, Γήκνη, 

εκπνξηθέο θαη 

βηνκεραληθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

 

 

Δξγνζηάζηα πνπ 

ζπλεξγάδεηαη ε 

ΔΔΑΑ Α.Δ. 

 

 

04 

 

 

κεηαιιηθή 

ζπζθεπαζία 

 

 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ48

06,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ8583

,ΤΣΑ1382, (Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers Αλνηθηνχ 

ηχπνπ 7-10 m³ ή 

Αλνηθηνχ ηχπνπ κε 

αλνηγφκελν θαπάθη 5 - 

10 m³ 

 

Οηά, Γήκνη, 

εκπνξηθέο θαη 

βηνκεραληθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

 

 

Δξγνζηάζηα πνπ 

ζπλεξγάδεηαη ε 

ΔΔΑΑ Α.Δ. 

 

 

05 

 

 

ζπλζεηηθή 

ζπζθεπαζία 

 
 
 
 
ηεξεό 

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ48

06,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ8583

,ΤΣΑ1382, (Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers Αλνηθηνχ 

ηχπνπ 7-10 m³ ή 

Αλνηθηνχ ηχπνπ κε 

αλνηγφκελν θαπάθη 5 - 

10 m³ 

 

Οηά, Γήκνη, 

εκπνξηθέο θαη 

βηνκεραληθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

 

 

Δξγνζηάζηα πνπ 

ζπλεξγάδεηαη ε 

ΔΔΑΑ Α.Δ. 

 

 

06 

 

 

κεηθηή 

ζπζθεπαζία  

 
 
 
 
ηεξεό 

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ48

06,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ8583

,ΤΣΑ1382, (Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers Αλνηθηνχ 

ηχπνπ 7-10 m³ ή 

Αλνηθηνχ ηχπνπ κε 

αλνηγφκελν θαπάθη 5 - 

10 m³ 

 

Οηά, Γήκνη, 

εκπνξηθέο θαη 

βηνκεραληθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

 

 

Δξγνζηάζηα πνπ 

ζπλεξγάδεηαη ε 

ΔΔΑΑ Α.Δ. 

 

 

07 

 

 

γπάιηλε 

ζπζθεπαζία 

 

 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ48

06,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ8583

,ΤΣΑ1382, (Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers Αλνηθηνχ 

ηχπνπ 7-10 m³ ή 

Αλνηθηνχ ηχπνπ κε 

αλνηγφκελν θαπάθη 5 - 

10 m³ 

 

Οηά, Γήκνη, 

εκπνξηθέο θαη 

βηνκεραληθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

 

 

Δξγνζηάζηα πνπ 

ζπλεξγάδεηαη ε 

ΔΔΑΑ Α.Δ. 

 

16 ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΜΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΟΜΔΝΑ ΑΛΛΩ ΣΟΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 

 

ΚΩΓΗΚΟΗ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

 

ΦΑΖ 

ΟΥΖΜΑΣΑ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΜΔΑ ΤΛΛΟΓΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ 

ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

16 01 νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο από δηάθνξα κέζα κεηαθνξάο (πεξηιακβαλνκέλσλ κεραληζκώλ 

παληόο εδάθνπο) θαη απόβιεηα από ηε δηάιπζε νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο θαη από ηε 

ζπληήξεζε νρεκάησλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ θεθαιαίσλ 13, 14 θαη ησλ ζεκείσλ 16 06 θαη 16 08)  

 

 

03 

 

 

ειαζηηθά ζην 

ηέινο ηνπ 

θύθινπ δσήο 

ηνπο 

 

 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ

4806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ

8583,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 7-

10 m³ ή Αλνηθηνχ 

ηχπνπ κε 

αλνηγφκελν θαπάθη 

5 - 10 m³ 

 

 

 

Βνπιθαληδαηέξ 

ηεο πεξηνρήο 

 

 

Δξγνζηάζηα πνπ 

ζπλεξγάδεηαη ε 

Ecoelastika A.E. 

04 απνξξηπηόκελ  ΤΡΥ5037,ΤΡΣ Containers   

ΑΔΑ: Β44ΕΟΡ1Φ-ΤΑΟ



   

ειίδα 6 απφ 14 

 

α νρήκαηα  

 

 

ηεξεό 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ

4806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ

8583,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 7-

10 m³ ή Αλνηθηνχ 

ηχπνπ κε 

αλνηγφκελν θαπάθη 

5 - 10 m³ 

Γηαιπηήξηα 

ΟΣΚΕ,πλεξγεία 

απηνθηλήησλ, 

κεραλνπξγεία 

Δξγνζηάζηα πνπ 

ζπλεξγάδεηαη ε 

ΔΓΟΔ Α.Δ. 

06 νρήκαηα ζην 

ηέινο ηνπ 

θύθινπ δσήο 

ηνπο, ηα νπνία 

δελ πεξηέρνπλ 

νύηε πγξά 

νύηε άιια 

επηθίλδπλα 

ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία 

 

 

 

ηεξεό 

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ

4806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ

8583,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 7-

10 m³ ή Αλνηθηνχ 

ηχπνπ κε 

αλνηγφκελν θαπάθη 

5 - 10 m³ 

 

 

Γηαιπηήξηα 

ΟΣΚΕ,πλεξγεία 

απηνθηλήησλ, 

κεραλνπξγεία 

 

 

Δξγνζηάζηα πνπ 

ζπλεξγάδεηαη ε 

ΔΓΟΔ Α.Δ. 

 

 

17 

 

 

ζηδεξνύρα 

κέηαιιν  

 

 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ

4806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ

8583,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 7-

10 m³ ή Αλνηθηνχ 

ηχπνπ κε 

αλνηγφκελν θαπάθη 

5 - 10 m³ 

 

Γηαιπηήξηα 

ΟΣΚΕ,πλεξγεία 

απηνθηλήησλ, 

κεραλνπξγεία 

  

 

Δξγνζηάζηα πνπ 

ζπλεξγάδεηαη ε 

ΔΓΟΔ Α.Δ. 

 

18 

 

κε ζηδεξνύρα 

κέηαιια  

 

 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ

4806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ

8583,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 7-

10 m³ ή Αλνηθηνχ 

ηχπνπ κε 

αλνηγφκελν θαπάθη 

5 - 10 m³ 

 

Γηαιπηήξηα 

ΟΣΚΕ,πλεξγεία 

απηνθηλήησλ, 

κεραλνπξγεία 

 

 

Δξγνζηάζηα πνπ 

ζπλεξγάδεηαη ε 

ΔΓΟΔ Α.Δ. 

 

19 

 

πιαζηηθά  

 

 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ

4806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ

8583,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 7-

10 m³ ή Αλνηθηνχ 

ηχπνπ κε 

αλνηγφκελν θαπάθη 

5 - 10 m³ 

 

 

Γηαιπηήξηα 

ΟΣΚΕ,πλεξγεία 

απηνθηλήησλ, 

κεραλνπξγεία 

 

 

Δξγνζηάζηα πνπ 

ζπλεξγάδεηαη ε 

ΔΓΟΔ Α.Δ. 

 

20 

 

γπαιηά 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ

4806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ

8583,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 7-

10 m³ ή Αλνηθηνχ 

ηχπνπ κε 

αλνηγφκελν θαπάθη 

5 - 10 m³ 

 

 

Γηαιπηήξηα 

ΟΣΚΕ,πλεξγεία 

απηνθηλήησλ, 

κεραλνπξγεία 

 

Δξγνζηάζηα πνπ 

ζπλεξγάδεηαη ε 

ΔΓΟΔ Α.Δ.  

   

22 

 

θαηαζθεπαζηηθ

ά ζηνηρεία κε 

πξνδηαγξαθό

κελα άιισο 

 

 

 

ηεξεό 

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ

4806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ

8583,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 7-

10 m³ ή Αλνηθηνχ 

ηχπνπ κε 

αλνηγφκελν θαπάθη 

5 - 10 m³ 

 

 

Γηαιπηήξηα 

ΟΣΚΕ,πλεξγεία 

απηνθηλήησλ, 

κεραλνπξγεία 

 

Δξγνζηάζηα πνπ 

ζπλεξγάδεηαη ε 

ΔΓΟΔ Α.Δ. 

 

17. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΗ ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΗ (ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ ΥΩΜΑ ΔΚΚΑΦΖ ΑΠΟ ΜΟΛΤΜΔΝΔ 

ΣΟΠΟΘΔΗΔ)  

ΑΔΑ: Β44ΕΟΡ1Φ-ΤΑΟ



   

ειίδα 7 απφ 14 

 

 

ΚΩΓΗΚΟΗ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

 

ΦΑΖ 

ΟΥΖΜΑΣΑ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΜΔΑ 

ΤΛΛΟΓΖ 

ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ 

ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

17 02 μύιν, γπαιί θαη πιαζηηθό  

 

 

 

01 

 

 

 

μύιν  

 

 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ

4806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ

8583,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

7-10 m³ ή 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

κε αλνηγφκελν 

θαπάθη 5 - 10 m³ 

 

Δξγνηάμηα 

ηδησηηθώλ θαη 

δεκόζησλ 

έξγσλ-

επηρεηξήζεηο 

θαηαζθεπώλ 

 

Δξγνζηάζηα 

αλαθύθισζεο 

μύινπ-SHELMAN  

 

 

02 

 

 

γπαιί 

 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ

4806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ

8583,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

7-10 m³ ή 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

κε αλνηγφκελν 

θαπάθη 5 - 10 m³ 

 

Δξγνηάμηα 

ηδησηηθώλ θαη 

δεκόζησλ 

έξγσλ-

επηρεηξήζεηο 

θαηαζθεπώλ 

 

Δξγνζηάζηα 

αλαθύθισζεο 

γπαιηνύ-ΓΗΟΤΛΑ 

Α.Δ.  

 

 

03 

 

 

πιαζηηθ

ό 

 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ

4806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ

8583,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

7-10 m³ ή 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

κε αλνηγφκελν 

θαπάθη 5 - 10 m³ 

 

Δξγνηάμηα 

ηδησηηθώλ θαη 

δεκόζησλ 

έξγσλ-

επηρεηξήζεηο 

θαηαζθεπώλ 

 

Δξγνζηάζηα 

αλαθύθισζεο 

πιαζηηθώλ-

ΚΑΡΑΣΔΦΑΝΟΤ 

ΑΔΒΔ 

04 κέηαιια (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θξακάησλ ηνπο)  

 

01 

 

ραιθόο, 

κπξνύληδν

ο, 

νξείραιθν

ο  

 

 

 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ

4806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ

8583,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

7-10 m³ ή 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

κε αλνηγφκελν 

θαπάθη 5 - 10 m³ 

 

Δξγνηάμηα 

ηδησηηθώλ θαη 

δεκόζησλ 

έξγσλ-

επηρεηξήζεηο 

θαηαζθεπώλ 

 

Υαιπβνπξγία, 

έκπνξνη παιαηώλ 

κεηάιισλ –

ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΖ 

Α.Δ.  

 

02 

 

αινπκίλην 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ

4806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ

8583,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

7-10 m³ ή 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

κε αλνηγφκελν 

θαπάθη 5 - 10 m³ 

 

Δξγνηάμηα 

ηδησηηθώλ θαη 

δεκόζησλ 

έξγσλ-

επηρεηξήζεηο 

θαηαζθεπώλ 

 

Υαιπβνπξγία, 

έκπνξνη παιαηώλ 

κεηάιισλ –

ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΖ 

Α.Δ.  

 

03 

 

κόιπβδνο 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ

4806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ

8583,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

7-10 m³ ή 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

κε αλνηγφκελν 

θαπάθη 5 - 10 m³ 

 

 

Δξγνηάμηα 

ηδησηηθώλ θαη 

δεκόζησλ 

έξγσλ-

επηρεηξήζεηο 

θαηαζθεπώλ 

 

Υαιπβνπξγία, 

έκπνξνη παιαηώλ 

κεηάιισλ –

ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΖ 

Α.Δ.  

ΑΔΑ: Β44ΕΟΡ1Φ-ΤΑΟ
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04 

 

ςεπδάξγπ

ξνο 

 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ

4806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ

8583,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

7-10 m³ ή 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

κε αλνηγφκελν 

θαπάθη 5 - 10 m³ 

 

 

Δξγνηάμηα 

ηδησηηθώλ θαη 

δεκόζησλ 

έξγσλ-

επηρεηξήζεηο 

θαηαζθεπώλ 

 

Υαιπβνπξγία, 

έκπνξνη παιαηώλ 

κεηάιισλ –

ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΖ 

Α.Δ.  

 

05 

 

ίδεξνο 

θαη 

ράιπβαο 

 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ

4806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ

8583,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

7-10 m³ ή 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

κε αλνηγφκελν 

θαπάθη 5 - 10 m³ 

 

 

Δξγνηάμηα 

ηδησηηθώλ θαη 

δεκόζησλ 

έξγσλ-

επηρεηξήζεηο 

θαηαζθεπώλ 

 

Υαιπβνπξγία, 

έκπνξνη παιαηώλ 

κεηάιισλ –

ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΖ 

Α.Δ.  

 

 

06 

 

 

θαζζίηεξν

ο 

 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ

4806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ

8583,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

7-10 m³ ή 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

κε αλνηγφκελν 

θαπάθη 5 - 10 m³ 

 

 

Δξγνηάμηα 

ηδησηηθώλ θαη 

δεκόζησλ 

έξγσλ-

επηρεηξήζεηο 

θαηαζθεπώλ 

 

Υαιπβνπξγία, 

έκπνξνη παιαηώλ 

κεηάιισλ –

ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΖ 

Α.Δ.  

 

07 

 

Αλάκεηθηα 

κέηαιιν 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ

4806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ

8583,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

7-10 m³ ή 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

κε αλνηγφκελν 

θαπάθη 5 - 10 m³ 

 

 

Δξγνηάμηα 

ηδησηηθώλ θαη 

δεκόζησλ 

έξγσλ-

επηρεηξήζεηο 

θαηαζθεπώλ 

 

Υαιπβνπξγία, 

έκπνξνη παιαηώλ 

κεηάιισλ –

ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΖ 

Α.Δ.  

 

19 ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΜΟΝΑΓΔ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

ΔΚΣΟ ΖΜΔΗΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΤΓΑΣΟ ΠΡΟΟΡΗΕΟΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

ΚΑΗ ΤΓΑΣΟ ΓΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΥΡΖΖ 

 

 

ΚΩΓΗΚΟΗ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

 

 

ΦΑΖ 

 

ΟΥΖΜΑΣΑ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

 

ΜΔΑ 

ΤΛΛΟΓΖ 

 

ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ 

ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

19 10 απόβιεηα από θαηαηεκαρηζκό απνβιήησλ πνπ πεξηέρνπλ κέηαιια  

 

 

01 

 

 

απόβιεηα 

ζηδήξνπ ή 

ράιπβα  

 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ

4806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ

8583,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

7-10 m³ ή 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

κε αλνηγφκελν 

θαπάθη 5 - 10 m³ 

 

 

εξγνζηάζηα 

επεμεξγαζίαο 

απνβιήησλ 

 

Υαιπβνπξγία, 

έκπνξνη παιαηώλ 

κεηάιισλ –

ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΖ 

Α.Δ.  

 

 

02 

 

 

Με ζηδεξνύρα 

 

 

 

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ

4806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

7-10 m³ ή 

 

 

Δξγνζηάζηα 

 

Υαιπβνπξγία,  

έκπνξνη παιαηώλ 

ΑΔΑ: Β44ΕΟΡ1Φ-ΤΑΟ
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απόβιεηα ηεξεό  8583,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

κε αλνηγφκελν 

θαπάθη 5 - 10 m³ 

επεμεξγαζίαο 

απνβιήησλ 

 

κεηάιισλ –

ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΖ 

Α.Δ.  

12 απόβιεηα από ηε κεραληθή θαηεξγαζία απνβιήησλ (πρ δηαινγή, ζύλζιηςε, ζπκπαγνπνίεζε, 

θνθθνπνίεζε) κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο  

 

01 

 

ραξηί θαη 

ραξηόλη 

 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ

4806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ

8583,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

7-10 m³ ή 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

κε αλνηγφκελν 

θαπάθη 5 - 10 m³ 

 

Δξγνζηάζηα 

επεμεξγαζίαο 

απνβιήησλ 

 

Δξγνζηάζηα 

αλαθύθισζεο 

ραξηηνύ-

ΒΗΟΥΑΡΣΗΚΖ ΑΒΔΔ 

 

 

02 

 

 

ζηδεξνύρα 

κέηαιια  

 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ

4806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ

8583,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

7-10 m³ ή 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

κε αλνηγφκελν 

θαπάθη 5 - 10 m³ 

 

 

Δξγνζηάζηα 

επεμεξγαζίαο 

απνβιήησλ 

 

Υαιπβνπξγία, 

έκπνξνη παιηαώλ 

κεηάιισλ –

ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΖ 

Α.Δ.  

 

 

03 

 

 

κε ζηδεξνύρα 

κέηαιια  

 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ

4806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ

8583,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

7-10 m³ ή 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

κε αλνηγφκελν 

θαπάθη 5 - 10 m³ 

 

 

Δξγνζηάζηα 

επεμεξγαζίαο 

απνβιήησλ 

 

Υαιπβνπξγία, 

έκπνξνη παιηαώλ 

κεηάιισλ –

ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΖ 

Α.Δ.  

 

 

04 

 

 

πιαζηηθά θαη 

θανπηζνύθ  

 

 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ

4806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ

8583,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

7-10 m³ ή 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

κε αλνηγφκελν 

θαπάθη 5 - 10 m³ 

 

Δξγνζηάζηα 

επεμεξγαζίαο 

απνβιήησλ 

 

Δξγνζηάζηα 

αλαθύθισζεο 

πιαζηηθώλ-

ΚΑΡΑΣΔΦΑΝΟΤ 

ΑΔΒΔ 

 

 

05 

 

 

γπαιί 

 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ

4806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ

8583,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

7-10 m³ ή 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

κε αλνηγφκελν 

θαπάθη 5 - 10 m³ 

 

εξγνζηάζηα 

επεμεξγαζίαο 

απνβιήησλ 

 

Δξγνζηάζηα 

αλαθύθισζεο 

γπαιηνύ-ΓΗΟΤΛΑ 

Α.Δ. 

 

07 

 

μύιν εθηόο 

εθείλσλ πνπ 

πεξηιακβάλνλ

ηαη ζην ζεκείν 

19 12 06 

 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ

4806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ

8583,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

7-10 m³ ή 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 

κε αλνηγφκελν 

θαπάθη 5 - 10 m³ 

 

Δξγνζηάζηα 

επεμεξγαζίαο 

απνβιήησλ 

 

 

 

 

Δξγνζηάζηα 

αλαθύθισζεο 

μύινπ-SHELMAN 

 

20. ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ (ΟΗΚΗΑΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ, 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΚΑΗ ΗΓΡΤΜΑΣΑ), ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩΝ ΜΔΡΩΝ ΥΩΡΗΣΑ ΤΛΛΔΓΔΝΣΩΝ  

 

ΚΩΓΗΚΟΗ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

 

ΦΑΖ 

 

ΟΥΖΜΑΣΑ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

 

ΜΔΑ ΤΛΛΟΓΖ 

 

ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ 

ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 

20 01 ρσξηζηά ζπιιεγέληα κέξε (εθηόο από ην ζεκείν 15 01) 

ΑΔΑ: Β44ΕΟΡ1Φ-ΤΑΟ
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01 

 

ραξηηά θαη 

ραξηόληα  

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ

4806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ

8583,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 7-

10 m³ ή Αλνηθηνχ 

ηχπνπ κε 

αλνηγφκελν θαπάθη 

5 - 10 m³ 

 

 

Οηά θαη Γήκνη 

 

Δξγνζηάζηα 

αλαθύθισζεο ραξηηνύ-

ΒΗΟΥΑΡΣΗΚΖ ΑΒΔΔ 

 

 

02 

 

 

γπαιηά  

 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ

4806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ

8583,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 7-

10 m³ ή Αλνηθηνχ 

ηχπνπ κε 

αλνηγφκελν θαπάθη 

5 - 10 m³ 

 

 

Οηά θαη Γήκνη 

 

Δξγνζηάζηα 

αλαθύθισζεο 

γπαιηνύ-ΓΗΟΤΛΑ Α.Δ.  

38 μύιν εθηόο 

εθείλσλ πνπ 

πεξηιακβάλ

νληαη ζηα 

ζεκείν 20 

01 37  

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ

4806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ

8583,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 7-

10 m³ ή Αλνηθηνχ 

ηχπνπ κε 

αλνηγφκελν θαπάθη 

5 - 10 m³ 

 

 

Οηά θαη Γήκνη 

 

Δξγνζηάζηα 

αλαθύθισζεο μύινπ-

SHELMAN 

 

 

39 

 

 

πιαζηηθά  

 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ

4806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ

8583,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 7-

10 m³ ή Αλνηθηνχ 

ηχπνπ κε 

αλνηγφκελν θαπάθη 

5 - 10 m³ 

 

 

Οηά θαη Γήκνη 

 

Δξγνζηάζηα 

αλαθύθισζεο 

πιαζηηθώλ-

ΚΑΡΑΣΔΦΑΝΟΤ 

ΑΔΒΔ 

 

 

40 

 

 

κέηαιια   

 

 

ηεξεό  

ΤΡΥ5037,ΤΡΣ 

9428,ΤΡΥ7710,ΤΡΣ

4806,ΤΡΣ7748,ΤΡΤ

8583,ΤΣΑ1382, 

(Ηδηφθηεηνο 

Δμνπιηζκφο) 

Containers 

Αλνηθηνχ ηχπνπ 7-

10 m³ ή Αλνηθηνχ 

ηχπνπ κε 

αλνηγφκελν θαπάθη 

5 - 10 m³ 

 

 

Οηά θαη Γήκνη 

 

Υαιπβνπξγία, έκπνξνη 

παιηαώλ κεηάιισλ –

ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΖ Α.Δ. 

 

1.2. Ζ παξνχζα άδεηα ηζρχεη γηα δξαζηεξηφηεηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Ζ.Π.50910/2727/03 (ΦΔΚ 1909Β’) θαη δελ επεθηείλεηαη 

ζε εξγαζίεο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, δηάζεζεο, αμηνπνίεζεο θαη κεηαθφξησζεο ζηεξεψλ 

απνβιήησλ 

1.3. Σα απφβιεηα ζα κεηαθέξνληαη ζε λνκίκσο αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο αλάθηεζεο – αλαθχθισζεο 

ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη ζε λνκίκσο αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο, νη νπνίεο έρνπλ ζπκβιεζεί κε ηα 

εγθεθξηκέλα απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο κε 

επηθηλδχλσλ απνβιήησλ. 

1.4. Ζ παξνχζα άδεηα ηζρχεη κόλο εληός ηωλ ορίωλ ηες αρκοδηόηεηας ηες Περηθέρεηας Γσηηθής 

Διιάδος. 
1.5. Ζ εηαηξία ππνρξενχηαη πξν ηεο ελάξμεσο ησλ αλαθεξνκέλσλ σο άλσ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, λα 

δηαζέηεη ζε ρξήζε ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή ζε νρήκαηα, κεραλήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο, γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο θαη ζπγρξφλσο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ 

εμνπιηζκνχ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ απνξξηκκάησλ. Δπίζεο, ε εηαηξία έρεη ηελ επζχλε γηα ην 

ρεηξηζκφ θαη ηε ζπληήξεζε φισλ ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ζηεξεψλ απνβιήησλ ψζηε λα είλαη 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη νη εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο λα κελ εγθπκνλνχλ 

θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ κέζα απφ κε αζθαιή θαηάζηαζε ησλ 

νρεκάησλ. 
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1.6. Ζ εηαηξία έρεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε ησλ κέζσλ ζπιινγήο θαη ησλ νρεκάησλ 

κεηαθνξάο, ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηε κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ, ηελ αζθαιή παξάδνζή ηνπο 

ζε λφκηκα ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο πξνο πεξαηηέξσ εξγαζίεο αμηνπνίεζεο ή δηάζεζεο (R/D) ή 

πξνο δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά. 

1.7. Ζ εηαηξία ππνρξενχηαη ζχκθσλα κε ην αξ. 13 παξ. 3 ηεο ΚΤΑ ΖΠ 50910/2727/03 θαη ηελ 

Δγθχθιην 129043/4345/2011 λα θαηατωρεζεί ζηο Μεηρώο πνπ ηεξείηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία 

πεξηβάιινληνο (Σκήκα ΓΑ) ηοσ Τ.ΠΔ.Κ.Α., θαη νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία καο 

απνδεηθηηθφ ηεο θαηαρψξεζήο ηεο ζην ελ ιφγσ Μεηξψν. 

1.8. Ζ παξνχζα άδεηα κπνξεί λα αλαθιεζεί είηε κεηά απφ παξάβαζε θάπνηνπ ή θάπνησλ φξσλ 

απηήο, ή παξάιεηςε, παξαπνίεζε θάπνηνπ ζηαδίνπ ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε Μειέηε 

Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο, είηε κεηά απφ δηαπίζησζε φηη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθεί ε 

εηαηξία θηλδπλεχεη ε δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. Ζ άδεηα, επίζεο, κπνξεί λα αλαθιεζεί ή λα 

επηβιεζνχλ πξφζζεηνη φξνη σο απνηέιεζκα κειινληηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Τ.ΠΔ.Κ.Α. θαη 

ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ. Αλ δηαπηζησζεί απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο φηη κε ηελ εθαξκνγή φζσλ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα δελ πξνζηαηεχεηαη επαξθψο ε πγεία ή/θαη ην πεξηβάιινλ, ζα 

επηβάιινληαη πξφζζεηνη φξνη κε ηελ έθδνζε λέαο Απφθαζεο, κε ηελ νπνία ε εηαηξία ζα ππνρξενχηαη 

ζε άκεζε ζπκκφξθσζε. 

1.9. Δπηζεκαίλεηαη φηη αλ απφ ηηο εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ πξνθιεζεί ξχπαλζε ή ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ππαηηηφηεηα ηεο εηαηξίαο, ζα 

εθαξκνζηεί ην άξζξν 15 ηεο ΚΤΑ Ζ.Π. 50910/2727/03 (ΦΔΚ 1909Β) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.1650/86 πεξί επηβνιήο θπξψζεσλ. 

1.10. Γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ηελ παξνχζα άδεηα πξέπεη λα ππάξρεη ζχκβαζε είηε ηνπ 

θαηφρνπ (λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα θ.ι.π.) είηε ηνπ δηαρεηξηζηή ησλ απνξξηκκάησλ (ΟΣΑ θ.ι.π.) κε 

ηελ εηαηξία, ε νπνία νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηε Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πει/ζνπ, Ηνλίσλ θαη Γπηηθήο Διιάδαο, ζρεηηθά κε θάζε χκβαζε πνπ 

ππνγξάθεη, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο αδεηνδφηεζεο, ππνβάιινληαο ζπκπιεξσκαηηθά ηερληθά 

ζηνηρεία, εάλ απαηηείηαη, έηζη ψζηε λα ηεθκεξηψλεηαη ε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζπκβάζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ θξηζεί φηη δελ ηεθκεξηψλεηαη ε θάιπςε ησλ σο άλσ απαηηήζεσλ θαη 

εάλ ε εηαηξία δελ πξνζθνκίζεη ηα επηπιένλ απαηηνχκελα ηερληθά ζηνηρεία, ε παξνχζα άδεηα κπνξεί 

λα αλαθιεζεί. 

1.11. Ζ αδεηνδνηνχκελε εηαηξία ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη φια φζα αλαθέξνληαη ζηε ζεσξεκέλε 

Μειέηε Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο πνπ θαηαηέζεθε κε ην (18) ζρεηηθφ θαη εθφζνλ δελ έξρνληαη ζε 

αληίζεζε κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Ζ ελ ιφγσ Μειέηε απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο 

ηεο παξνχζαο άδεηαο. 

1.12. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ κέζσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο πξηλ ηε ζπιινγή (θάδσλ, 

container θ.α.), ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο, ησλ νρεκάησλ πιχζεο ησλ θάδσλ, θαζψο θαη ηνπ ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη γεληθά νιφθιεξεο ηεο 

αδεηνδνηνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα είλαη απνιχησο ζχκθσλεο κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ 

114218/1997 (4 ζρεη.). 

1.13. Σα ζπιιεγφκελα θαη κεηαθεξφκελα απφ ηελ εηαηξία ζηεξεά απφβιεηα ηα νπνία εκπίπηνπλ ζηε 

λνκνζεζία γηα ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη ζχκθσλα κε 

ην Ν. 2939/01 θαη ηα εθηειεζηηθά ηνπ Π.Γ. θαη Κ.Τ.Α. πνπ έρνπλ εθδνζεί ή πξφθεηηαη λα εθδνζνχλ 

σο απφξξνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ σο άλσ Νφκνπ θαη κε ηα νπνία θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη 

πξνυπνζέζεηο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ 

ησλ ελ ιφγσ ζηεξεψλ απνβιήησλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε εηαηξία νθείιεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηα 

αληίζηνηρα εγθεθξηκέλα απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. πιινγηθά πζηήκαηα 

Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ, εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο 

λνκνζεζίαο.  

1.14. ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξία κεηαθέξεη απφβιεηα ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαπάλσ 

πίλαθα κε θσδηθφ ΔΚΑ πνπ αληηζηνηρεί ζηε κε επηθίλδπλε εθδνρή δεχγνπο θσδηθψλ απνβιήησλ 
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(θαηνπηξηθφ δεχγνο), ηα απφβιεηα απηά ζπιιέγνληαη μερσξηζηά θαη, θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο, 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεκέλε αλάιπζε δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ κε επζχλε ηνπ παξαγσγνχ 

ησλ απνβιήησλ (πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 14899)(άλσ 15 ζρεηηθφ). 

 

2. Όροη θαη περηορηζκοί ποσ αθορούλ ζηε ζσιιογή κε επηθίλδσλωλ ζηερεώλ αποβιήηωλ 

2.1. Καηάιιειε επηινγή ησλ ρψξσλ ζπγθέληξσζεο ψζηε: 

 λα δηεπθνιχλεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θνξηνεθθφξησζεο ησλ κεραλεκάησλ 

ζπγθέληξσζεο. 

 λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκνη, ρσξίο λα παξελνρινχληαη νη γεηηνληθέο θαηνηθίεο. 

 λα είλαη ζε ζεκείν θεληξνβαξέο ησλ πεξηνρψλ πνπ εμππεξεηνχλ. 

2.2. Ζ επηινγή ησλ ρψξσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο – πξηλ ηε 

ζπιινγή - ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζα γίλεηαη ζε ζπκθσλία είηε ηνπ θαηφρνπ είηε ηνπ δηαρεηξηζηή 

ησλ απνξξηκκάησλ (ΟΣΑ θ.ι.π.) θαη ζα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα κελ 

πξνθχπηνπλ πεξηβαιινληηθά, θπθινθνξηαθά θαη πγεηνλνκηθά πξνβιήκαηα. 

2.3. Σα νρήκαηα κεηαθνξάο, ηα container, ηα κεραληθά ζάξσζξα, ηα δνρεία ζπιινγήο θ.α. ζα πξέπεη 

λα θαζαξίδνληαη απαξαηηήησο κεηά ην πέξαο έθαζηεο εθθφξησζήο ηνπο, είηε λα αληηθαζίζηαληαη κε 

άιια θαζαξά. 

2.4. Σν πιχζηκν ησλ δνρείσλ θαη ε απνιχκαλζή ηνπο λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαη κε ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε πξφθιεζε εζηηψλ κφιπλζεο θαη λα δηαζθαιίδεηαη 

ε δεκφζηα πγεία. 

2.5. Ζ ζέζε ησλ ρψξσλ ζπιινγήο λα είλαη απφκαθξε θαη κε νξαηή απφ αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη 

απφ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, γεληθά, θηίζκαηα. 

2.6. Απαγνξεχεηαη ε ζπγθέληξσζε ή πξνζσξηλή απνζήθεπζε (κεηά ηε ζπιινγή) απνβιήησλ 

νπνηνπδήπνηε είδνπο ζε ζηεγαζκέλνπο ή ππαίζξηνπο ρψξνπο εληφο ή εθηφο  ζρεδίνπ άλεπ ηεο 

ζρεηηθήο άδεηαο. 

2.7. Να ιακβάλνληαη φια ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαηψλ ζπιινγήο 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ηε Μειέηε Οξγάλσζεο θαη 

Λεηηνπξγίαο πνπ ππνβιήζεθε. Δπίζεο, ε  εηαηξία πξέπεη λα  δηελεξγεί πξνιεπηηθφ ηαηξηθφ – 

θιηληθνεξγαζηεξηαθφ έιεγρν, ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε, ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αζρνιείηαη κε ηε 

δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ πξνο εμαζθάιηζε ηεο επίβιεςεο ηεο πγείαο θαη ηε δηάγλσζε ηπρφλ 

βιάβεο ηεο ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο θηλδχλνπο θαηά ηελ εξγαζία. 

 

3. Όροη θαη περηορηζκοί ποσ αθορούλ ζηε κεηαθορά κε επηθίλδσλωλ ζηερεώλ αποβιήηωλ 

3.1. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα νπνηαδήπνηε εξγαζία κεηαθνξάο είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ 

απνβιήησλ, ψζηε λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν ηεο χπαξμεο επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαη ε πξφθιεζε 

επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ φπσο επίζεο θαη ε πξφθιεζε δεπηεξνγελψλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ φπσο εθπνκπέο νζκψλ, ξχπαλζε νδψλ απφ δηαξξνέο αθαζάξησλ ζηξαγγηζκάησλ 

θ.ι.π. 

3.2. Σα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο κεηαθνξέο λα είλαη θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ απηφ, 

λα έρνπλ ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο θπθινθνξίαο, δειηία ηερληθνχ ειέγρνπ ΚΣΔΟ, λα είλαη 

εθνδηαζκέλα κε θαηάιιειν εμνπιηζκφ αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ θαη λα είλαη 

αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο.  

3.3. Οη νδεγνί θαη νη ρεηξηζηέο αλπςσηηθψλ λα έρνπλ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία επαγγεικαηηθή άδεηα. 

3.4. Ζ δηαδξνκή ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ θαη νη ψξεο κεηαθνξάο λα έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί 

θαηάιιεια, ψζηε λα κελ πξνθχπηνπλ δεπηεξνγελή πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα απφ θπθινθνξηαθή 

θφξηηζε ησλ δξφκσλ θ.ι.π.. Καηά ηελ νδηθή κεηαθνξά ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, λα αθνινπζνχληαη 

ηα βέιηηζηα δπλαηά δξνκνιφγηα, γηα παξάδεηγκα, λα απνθεχγνληαη νη κεηαθνξέο ζε ψξεο 

θπθινθνξηαθήο αηρκήο ή ππφ αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ή κέζσ ππθλνθαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ. 

3.5. Ζ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο πξέπεη λα αθνινπζεί πηζηά ηνλ Κ.Ο.Κ. 
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3.6. Ζ δηαρείξηζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ νξπθηειαίσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αιιαγέο ιαδηψλ ησλ 

νρεκάησλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην Π.Γ. 82/2004 (ΦΔΚ 

64/Α/2.3.04), κε επηηξεπφκελεο ηεο αλεμέιεγθηεο απφξξηςήο ηνπο ζην πεξηβάιινλ. 

3.7. Ζ εηαηξία ππνρξενχηαη λα κεηαθέξεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηα ΑΔΚΚ θαη λα ηα 

παξαδίδεη ζε εγθεθξηκέλεο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ή ζε εγθεθξηκέλνπο ρψξνπο αμηνπνίεζεο ή 

δηάζεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζ.10 ηεο άλσ (10) ζρεη. ΚΤΑ. 

3.8. Μεηά ηελ πιήξσζε ησλ αλνηθηνχ ηχπνπ νρεκάησλ κεηαθνξάο θαη πξηλ ηε κεηαθίλεζή ηνπο ζε 

λνκίκσο αδεηνδνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο, λα γίλεηαη επηκειήο θάιπςή ηνπο κε ζθέπαζηξν γηα ηελ 

απνθπγή ηπρφλ δηαζπνξάο απνβιήησλ ζην πεξηβάιινλ θαηά ηε δηαδξνκή. 

 

4. Σειηθές σποτρεώζεης 

4.1. Γηα θάζε φρεκα κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζέζε ζηάζκεπζεο ζε θαηάιιεια 

αδεηνδνηεκέλν ρψξν. 

4.2. Σήξεζε ζρεηηθνχ αξρείνπ, ζεσξεκέλνπ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, θαζαξηζκψλ, κεηαθνξψλ 

θ.α., κε φια ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία. 

4.3. Να νξηζζεί ππεχζπλνο ηεο εηαηξίαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο 

παξνχζαο απφθαζεο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 

4.4. Ζ εηαηρία οθείιεη λα ηερεί κεηρώο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο (3) ζρεηηθήο ΚΤΑ, ζην 

νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ε πνζφηεηα, ην είδνο, ε πξνέιεπζε, ηα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη 

εκεξνκελίεο παξαιαβήο ή εθρψξεζεο, ν πξννξηζκφο, ε ζπρλφηεηα ζπιινγήο, ν ηξφπνο δηάζεζεο 

ησλ απνβιήησλ θαη ην κέζν κεηαθνξάο. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο ηρλειαζηκφηεηα ησλ 

απνβιήησλ, απηά ζα πρέπεη λα δηαθηλούληαη κε ηο έλησπο παραθοιούζεζες αποβιήηοσ 

(Παράρηεκα ΗΗ ηες άλω (15) ζτεη. Δγθσθιίοσ. Σα έληππα απηά είλαη ηξηπιφηππα ηππψλνληαη απφ 

ηελ θάζε εηαηξία θαη δηαηεξνχληαη γηα δύο ρξφληα ζην αξρείν ησλ εκπιεθνκέλσλ επηρεηξήζεσλ.  

4.5. Ζ εηαηξία νθείιεη λα παξέρεη νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία ζηηο αξκφδηεο 

αξρέο θαη ηα «ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο», φηαλ ηεο δεηεζνχλ. 

4.6. Γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ηε ρνξεγνχκελε άδεηα ζα πξέπεη ηα νρήκαηα λα δηαζέηνπλ 

αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ απνβιήησλ πνπ κεηαθέξνπλ.  

4.7. Να αλαγξάθεηαη ζηα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ 

δξαζηεξηφηεηαο, ππνρξεσηηθά θαη ζηηο δχν πιεπξέο, ν ηίηινο ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη ν αξηζκφο ηεο 

άδεηαο ζε ρξψκα πνπ λα είλαη ζε έληνλε αληίζεζε κε εθείλνλ ηνπ νρήκαηνο. 

4.8. Ζ κε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ φξσλ, ή κέξνπο απηψλ, επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο 

ηνπ Ν. 1650/86 θαη ηνπ άξζξνπ 15 ηεο ΚΤΑ Ζ.Π. 50910/2727/03. 

4.9. Ζ εηαηξία ππνρξενχηαη εγθαίξσο θαη θαηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο λα 

ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεκα ζηελ Τπεξεζία καο γηα ηελ αλαζεψξεζε απηήο θαη ελδερνκέλσο ηνλ 

επαλαθαζνξηζκφ ησλ φξσλ πνπ πεξηιακβάλεη. 

Ζ παξνχζα άδεηα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη γηα τροληθό δηάζηεκα πέληε (5) 

εηώλ, θαη εθφζνλ δελ παξεκβιεζεί άιιε ζρεηηθή Ννκνζεηηθή Ρχζκηζε. 

 

Ε.Δ 

1. Υ.Α.  

2. Α. Μνπληδνγηάλλε 

  

 

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

   

 

 

  Αλαζηάζηος Αποζηοιόποσιος 

ΑΔΑ: Β44ΕΟΡ1Φ-ΤΑΟ



   

ειίδα 14 απφ 14 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

 

1. ΤΠΔΚΑ 

Σκήκα ΓΑ 

Παηεζίσλ 147 

112 51, Αζήλα 

2. Περηθέρεηα Γσηηθής Διιάδος 

Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ 

   Παπαδηακάληε 14 & Αξέζα  

   261 10, Πάηξα 

3. Δηαηρία «ΚΗΣΟΛΑΜΠΡΟ Ν. – ΑΝΣΩΝΗΟΤ Ν. Ο.Δ.»  
ζέζε Νηάξηδα 

Σ.Κ. 19 600 – Μάλδξα 

Αηηηθή  

 (με σσνημμένη θεωρημένη μελέτη οργάνωσης και λειτοσργίας) 

ΑΔΑ: Β44ΕΟΡ1Φ-ΤΑΟ


