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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 
Από το  2007 το πρϊθν Τπουργείο  Μακεδονίασ – Θράκθσ  επιμελείται και ςυντονίηει τον 

κακαριςμό τθσ επιφάνειασ του Θερμαϊκοφ κόλπου από επιπλζοντα απορρίμματα και  

κθλίδεσ, κακϊσ και τθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν ρφπανςθσ από πετρζλαιο ι άλλεσ ουςίεσ 

όπωσ επίςθσ και από φυςικοχθμικά φαινόμενα του Θερμαϊκοφ Κόλπου.  

Η δράςθ αυτι περιβαλλοντικισ προςταςίασ του Θερμαϊκοφ είχε ςθμαντικά κετικά 

αποτελζςματα για τθν αναβάκμιςθ  του καλάςςιου περιβάλλοντοσ, αλλά και τθν εικόνα του 

κόλπου τθσ Θεςςαλονίκθσ και των παράκτιων Διμων.  

Περιςυλλζχκθκαν περίπου 130 κ.μ ανά μινα από απορρίμματα, όπωσ πλαςτικά μπουκάλια, 

ςακοφλεσ, χάρτινεσ και αλουμινζνιεσ ςυςκευαςίεσ, ξφλα, φφκια, βαρζλια κ.α. και 

αντιμετωπίςτθκαν ζκτακτα περιςτατικά από πετρελαιοκθλίδεσ και άλλεσ ουςίεσ όπωσ επίςθσ 

και φυςικοχθμικά φαινόμενα του Θερμαϊκοφ Κόλπου.   

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανάγκθ για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ «περιςυλλογή 

επιπλεόντων αντικειμζνων και κηλίδων καθώσ και αντιμετώπιςη περιςτατικών ρφπανςησ 

από πετρζλαιο και άλλεσ ουςίεσ του Θερμαϊκοφ Κόλπου», με τθ χριςθ πλωτοφ μζςου,    

 

Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΤ  

 
να υποβάλουν προτάςεισ για τθν υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ «περιςυλλογή 
επιπλεόντων αντικειμζνων και κηλίδων καθώσ και αντιμετώπιςη περιςτατικών 
ρφπανςησ από πετρζλαιο ή άλλεσ ουςίεσ, όπωσ επίςησ και από φυςικοχημικά 
φαινόμενα του Θερμαϊκοφ Κόλπου». 
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1.  κοπόσ  τησ  Πρόςκληςησ  
Ο Προςδιοριςμόσ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και τθσ Προχπολογιηόμενθσ μθνιαίασ ι 
ετιςιασ δαπάνθσ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ, για τθν αποτελεςματικότερθ 
αντιμετϊπιςθ τθσ ρφπανςθσ και τον διαρκι κακαριςμό του Θερμαϊκοφ κόλπου, 
προκειμζνου εν ςυνεχεία να διερευνθκεί θ δυνατότθτα εξαςφάλιςθσ των απατοφμενων 
κονδυλίων από εταιρίεσ δθμοςίου και ιδιωτικοφ δικαίου, ςτο πλαίςιο άςκθςθσ τθσ 
κοινωνικισ τουσ ευκφνθσ.  
 

2. Περιοχή εφαρμογήσ: 

- Από το λιμάνι τθσ Θεςςαλονίκθσ μζχρι το Μζγαρο Μουςικισ και αντιςτρόφωσ. 

- Από το Λιμάνι Θεςςαλονίκθσ μζχρι τθν Αγία Σριάδα 

- Γφρω από το Δζλτα Αξιοφ και το Δζλτα Αλιάκμονα 
 

2. Δικαίωμα υποβολήσ προτάςεων 
Δικαίωμα υποβολισ προτάςεων ζχουν Φυςικά και Νομικά Πρόςωπα κακϊσ και 
ενϊςεισ- ςυνεταιριςμοί των ανωτζρω που υποβάλλουν κοινι προςφορά.  

 

3. Προθεςμία και Σρόποσ Κατάθεςησ των Προτάςεων  
Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολθσ των προτάςεων είναι θ 27-05-2019.  
Οι προτάςεισ κα πρζπει να κατατεκοφν ιδιοχείρωσ ι με μζςω ταχυδρομείου ςε κλειςτό 
φάκελο με τισ εξισ ενδείξεισ: 
 
Προσ τθν: 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 
Διοικθτιριο, Σ.Κ. 541 23, Θεςςαλονίκθ 
 

ΠΡΟΣΑΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΕΡΙΤΛΛΟΓΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝΣΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΗΛΙΔΩΝ ΚΑΘΩ ΚΑΙ 

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΡΤΠΑΝΗ ΑΠΟ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ, ΑΛΛΕ ΟΤΙΕ ΚΑΙ ΑΠΟ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΤΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΘΕΡΜΑΪΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ». 

 

 
5.  Περιεχόμενο Προτάςεων  
Η πρόταςθ κα πρζπει να περιγράφει αναλυτικά τθ μεκοδολογία υλοποίθςθσ και τθν 
προχπολογιηόμενθ δαπάνθ του ζργου. 
Θα περιλαμβάνει αναλυτικό πλάνο διαδικαςιϊν υλοποίθςθσ του ζργου µε ςαφι αναφορά 
ςτο χρονοδιάγραμμα και ςτισ φάςεισ υλοποίθςθσ του. 
Ωσ προσ το πρόγραμμα καθαριςμοφ, ο ενδιαφερόμενοσ  κα πρζπει να προςδιορίηει τισ 
θμζρεσ και ϊρεσ εφαρμογισ και τθν περιοχι εφαρμογισ του κακαριςμοφ ανά θμζρα. 
Ωσ προσ τα χρθςιμοποιοφμενα εργαλεία και τεχνικζσ, ο ενδιαφερόμενοσ  κα πρζπει να 
προςδιορίηει τουλάχιςτον:  

α) το είδοσ και τον αρικμό των πλωτϊν μζςων που προτείνει για χριςθ, κακϊσ και 
αναλυτικά τθν χρθςιμότθτά του (π.χ. περιςυλλογισ επιπλεόντων απορριμμάτων, 
πόντιςθ-ανάκτθςθ και ζλξθ πλωτοφ φράγματοσ και απορροφθτικϊν υλικϊν, 
εκτόξευςθ χθμικϊν διαςκορπιςτικϊν ουςιϊν, αποκικευςθ απορριμμάτων, 
περιςυλλογισ από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ πετρελαιοειδϊν προϊόντων) και τθ 
ςφνκεςθ του πλθρϊματοσ, προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ παροχι των 
υπθρεςιϊν, 
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β) το είδοσ και τον αρικμό των ςκαφϊν που προτείνει για τον κακαριςμό απρόςιτων 
ςθμείων ςτο παραλιακό μζτωπο ι τθν κάλυψθ ζκτακτων περιςτατικϊν, 

γ) το είδοσ και τον τρόπο χριςθσ του πλωτοφ φράγματοσ, 
δ) τα μζςα περιςυλλογισ, τον ρυκμό ανάκτθςθσ (Recovery rate),τθν ικανότθτα 

αναρροφθτικισ αντλίασ, 
ε) τισ Χθμικζσ διαςκορπιςτικζσ ουςίεσ (είδοσ, ποςότθτα, ειδικζσ εγκρίςεισ, κ.α.), 
ςτ) τθν υςκευι εκτόξευςθσ Χ.Δ.Ο. 
η) τα μζςα και τα υλικά κακαριςμοφ ακτϊν και κρθπιδωμάτων 
θ) τα απορροφθτικά υλικά (είδοσ, ποςότθτα, ειδικζσ εγκρίςεισ, κ.α.), 
κ) απόχεσ, φτυάρια, τςουγκράνεσ, κάδοι, 
ι) τα χερςαία μζςα (είδοσ, ποςότθτα, ειδικζσ εγκρίςεισ, κ.α.), 
κ) τον βοθκθτικό εξοπλιςμό (είδοσ, ποςότθτα, ειδικζσ εγκρίςεισ, κ.α.), 
λ) τθν ιδιότθτα και τον αρικμό του απαιτοφμενου ειδικευμζνου προςωπικοφ και του 

προςωπικοφ υποςτιριξθσ για τθν αποτελεςματικι εκτζλεςθ του ζργου. 
 

Ο ενδιαφερόμενοσ κα πρζπει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ 
τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ.  
Σα πλωτά και χερςαία μζςα κα καλφπτουν όλεσ τισ απαιτιςεισ τθσ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ 
(Νόμοι, Π.Δ, Τ.Α, κ.λ.π.) ςε κζματα αςφαλείασ και προςταςίασ του καλάςςιου 
περιβάλλοντοσ, και κα είναι εφοδιαςμζνα με τισ απαραίτθτεσ κατά περίπτωςθ άδειεσ 
όπωσ, άδεια εργαςίασ πλωτοφ μζςου Λιμεναρχείου, πρωτόκολλο γενικισ επικεϊρθςθσ 
πλοίου ςε ιςχφ, άδειεσ κυκλοφορίασ οχθμάτων, και ότι άλλο προβλζπεται από τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία. 
 
Επιςθμαίνεται ότι θ τελικι διάκεςθ των ςυλλεχκζντων απορριμμάτων και πετρελαιοειδϊν 
και άλλων ουςιϊν κα γίνεται ςτουσ προοριςμζνουσ  για το ςκοπό αυτό χϊρουσ και με τθ 
διαδικαςία που προβλζπεται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ, με ευκφνθ και ζξοδα του 
αναδόχου. Κατά ςυνζπεια ο ενδιαφερόμενοσ κα πρζπει να ζχει άδεια ςυλλογισ και 
μεταφοράσ μθ επικίνδυνων αποβλιτων και άδεια ςυλλογισ και μεταφοράσ επικίνδυνων 
αποβλιτων. 
Ο ενδιαφερόμενοσ ςτθν φάςθ τθσ τελικισ διάκεςθσ των αποβλιτων κα πρζπει να 
ςυνεργάηεται με εγκεκριμζνουσ φορείσ ανά κατθγορία, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε 
ιςχφουςα νομοκεςία. Από  τουσ φορείσ αυτοφσ κα παίρνει βεβαιϊςεισ τελικισ διάκεςθσ 
ανάλογα με το είδοσ αποβλιτου.  
Σθν επίβλεψθ του ζργου ζχει το τμιμα περιβάλλοντοσ πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ του 
ΤΜΑΘ, προσ το οποίο κα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ζκκεςθ προόδου του ζργου 
ανά δίμθνο. 

 
Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 

 

 

ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΧΑΣΖΗΓΕΩΡΓΙΟΤ 

 
 
 

Εςωτερική Διανομή (Ηλεκτρονικά) : 
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ 
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

3.1. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊςταμζνθ του Σμιματοσ Γραμματείασ 

του Τπουργείου Εςωτερικϊν 
(Σομζασ Μακεδονίασ και Θράκθσ) 

κ.α.α. 

Αθαναζία Φορηοηήρα 
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3.2. ΣΜΗΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ 
4. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

4.1. ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 
5. ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ για ανάρτηςη ςτον ιςτότοπο 
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