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Ο Γήκνο Αζπξνπχξγνπ, ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ γηα ηελ εθπφλεζε ελφο Τνπηθνχ
Σρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ (Τ.Σ.Γ.Α.), ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Νένπ Μνληέινπ
Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ, παξνπζηάδεη έλα πξνζρέδην ηνπ Τ.Σ.Γ.Α, ην νπνίν θαη
πεξηιακβάλεη:
1. Δθαπμογή ππογπάμμαηορ Γιαλογήρ ζηην Πηγή (ΓζΠ)ηων Τλικών ςζκεςαζίαρ (μπλε
κάδορ)
2. Δθαπμογή ππογπάμμαηορ Υωπιζηήρ ςλλογήρ ηων Πποδιαλεγμένων Οπγανικών (καθέ
κάδορ).
3. Καηαζκεςή εςέλικηηρ Δγκαηάζηαζηρ Δπεξεπγαζίαρ Αποππιμμάηων, ζηην οποία θα
ππαγμαηοποιείηαι:
3.1. Η πεπαιηέπω επεξεπγαζία ηων ςλικών από ηον μπλε κάδο,
3.2. Η επεξεπγαζία και κομποζηοποίηζη ηος ςλικού από ηον καθέ κάδο,
3.3. Η επεξεπγαζία ηων ζύμμεικηων Α..Α. (μεηά ηη ΓζΠ ηων ανακςκλώζιμων και ηη
σωπιζηή ζςλλογή ηων Πποδιαλεγμένων Οπγανικών) με ανάκηηζη ςλικών και
παπαγωγή CLO.
3.4. Η μεηαθόπηωζη ηων ςπολειμμάηων ππορ ηον Υ.Τ.Σ.Α. Φςλήρ.
4.

Εναλλακηικά ηου ζημείου 3, ςπάπσει και η παπακάηω λύζη:

4.1 Η ζςνεπγαζία με άλλο Σ..Γ.Α. ή κονηινό Κ.Γ.Α.Τ. για ηη διοσέηεςζη και πεπαιηέπω
επεξεπγαζία ηων ςλικών από ηον μπλε κάδο.
4.2 Η ζςνεπγαζία με άλλο Σ..Γ.Α. για ηη διοσέηεςζη και πεπαιηέπω επεξεπγαζία ηων
ςλικών από ηον καθέ κάδο (κομποζηοποίηζη).
4.3 ςνδςαζμόρ ηων παπαπάνω λύζεων.
4.4 Η μεηαθόπηωζη ηων ςπολειμμάηων ππορ ηον Υ.Τ.Σ.Α. Φςλήρ.
Πξφθεηηαη γηα παξέκβαζε, πνπ είλαη ζχκθσλε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Δπξσπατθή θαη
Δζληθή), φπνπ ε ηνπηθή δηαρείξηζε πινπνηείηαη, κέζσ ηεο αλάπηπμεο λέσλ δξάζεσλ, ζηελ
θαηεχζπλζε ησλ ηξηψλ πξνηεξαηνηήησλ, πνπ ζέηεη ε αλάζηξνθε ππξακίδα ηεο ηεξάξρεζεο,
δειαδή ηεο πξφιεςεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο, αλαθχθισζεο – θνκπνζηνπνίεζεο.
Βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ είλαη ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, σο
αμηνπνηήζηκσλ πφξσλ, φπνπ ν θάζε ζσζηά ελεκεξσκέλνο θαη επαηζζεηνπνηεκέλνο θάηνηθνο ηνπ
Γήκνπ Αζπξνπχξγνπ ζα έρεη ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ παξαγφκελσλ
απνβιήησλ, ζπλεηζθέξνληαο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Με ηε ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα
ΓζΠ, ησλ δηαθφξσλ επηκέξνπο ξεπκάησλ απνβιήησλ, ν πνιίηεο απφ κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο
κεηαηξέπεηαη ζε κέξνο ηεο ιχζεο ζπκβάιινληαο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ απαηηνχκελσλ εγθαηαζηάζεσλ απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο
απνβιήησλ.
Σο οπιζηικό Σοπικό σέδιο Γιασείπιζηρ Αποππιμμάηων ηος Γήμος Αζπποπύπγος θα
πεπιλαμβάνει ηα ακόλοςθα:
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Σπλνπηηθή θαηαγξαθή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ



Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή εθηίκεζε ησλ παξαγφκελσλ Α.Σ.Α. ηνπ Γήκνπ Αζπξνπχξγνπ,
θαζψο θαη ε πξφβιεςε δηαρξνληθήο εμέιημεο.



Καηαγξαθή δηαζέζηκσλ θαηεγνξηψλ ζπζηεκάησλ Γηαινγήο ζηελ Πεγή, ησλ βαζηθψλ
παξακέηξσλ ζρεδηαζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ.



Καηαγξαθή δηαζέζηκσλ ηερλνινγηψλ δηαρείξηζεο Α.Σ.Α. ζχκθσλα κε ηηο βέιηηζηεο
δηαζέζηκεο ηερληθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζχληνκεο ηερληθήο πεξηγξαθήο, ζηνηρεία
δηεξγαζηψλ, θιπ.



Γηακφξθσζε ζελαξίσλ Δπεμεξγαζίαο ησλ Α.Σ.Α., κε βάζε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά
δεδνκέλα. Τα ζελάξηα πεξηγξάθνληαη κε πνζνηηθνχο δείθηεο, δηαγξάκκαηα ξνήο,
ηζνδχγηα κάδαο / ελέξγεηαο, κε έκθαζε ζηελ εθηξνπή, ηελ αλάθηεζε πξντφλησλ ελέξγεηαο, ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θιπ.



Καηαγξαθή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ γηα θάζε ζελάξην.



Σπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ κε θαηάιιειε κεζνδνινγία, ε
νπνία πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθά, ηερληθά θαη πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα.



Καηαγξαθή πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο ηεο
απνθεληξσκέλεο κνλάδαο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο γηα
ηε ρξεκαηνδφηεζή θαη ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ



Σχλνςε πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ, εθηίκεζε θαηαζθεπαζηηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο
θαη ελδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο

Διδικόηεπα:
Α. ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΔ ΠΟΟΣΗΣΔ - ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο απνξξηκκάησλ ζην Γήκν Αζπξνπχξγνπ, ηφζν
γηα ην έηνο 2015, ην νπνίν ζεσξείηαη έηνο αλαθνξάο, φζν θαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δηαρξνληθήο
εμέιημεο ησλ παξαγφκελσλ πνζνηήησλ κέρξη θαη ην 2030, αμηνπνηήζεθαλ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία
απφ ηελ Σηαηηζηηθή Υπεξεζία, ηηο κειέηεο θαη ζηνηρεία απφ EUROSTAT, θαζψο επίζεο θαη
δεδνκέλα, γηα ηηο πνζφηεηεο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ εηζέξρνληαλ ζηελ Ο.Δ.Γ.Α. Γπηηθήο
Αηηηθήο, απφ ηνλ Δηδηθφ Γηαβαζκηδηθφ Σχλδεζκν Ννκνχ Αηηηθήο (ΔΓΣΝΑ).
Η κεζνδνινγία, πνπ εθαξκφζηεθε, ιακβάλεη ππφςε ηφζν ηελ εθηίκεζε γηα ηε δηαρξνληθή
εμέιημε ηνπ ζπληειεζηή εηήζηαο παξαγσγήο Α.Σ.Α. αλά θάηνηθν, φζν θαη ηε δηαρξνληθή
κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ Αζπξνπχξγνπ. Σηνλ αθφινπζν πίλαθα δίλεηαη ε εθηίκεζε
ησλ παξαγφκελσλ πνζνηήησλ Α.Σ.Α., ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο.
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Πίνακαρ 1: Δκηίμηζη διασπονικήρ εξέλιξηρ παπαγόμενων Α..Α. Αζπποπύπγος

Παπαγωγή ΑΑ (ηόνοι/έηορ)

Έηορ

Γήμορ Αζπποπύπγος

2015

28.940

2020

28.660

2025

28.983

2030

29.604

Β. ΣΟΠΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΔΚΣΡΟΠΗ
Σχκθσλα κε ηελ κειέηε επηθαηξνπνίεζεο ηνπ ΠΔΣΓΑ Αηηηθήο (2013), αιιά θαη ην λέν Δζληθφ
Σρεδηαζκφ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (2014), πξνβιέπνληαη πνηνηηθνί θαη πνζνηηθνί ζηφρνη
εθηξνπήο, κε ζπζηήκαηα ΓζΠ, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ ζηφρσλ γηα ηα
Πξνδηαιεγκέλα Οξγαληθά (βηναπφβιεηα) θαη ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά (ραξηί, πιαζηηθφ,
κέηαιιν, γπαιί, μχιν).
Σηνλ αθφινπζν πίλαθα δίλνληαη νη πνηνηηθνί ζηφρνη εθηξνπήο αλαθχθισζεο γηα ηελ Πεξηθέξεηα
Αηηηθήο, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα πνζνηηθνπνηνχληαη γηα ηνπο Γήκνπο ηεο πεξηνρήο κειέηεο.
Πίνακαρ 2: Ποιοηικοί ηόσοι εκηποπήρ μέζω ΓζΠ ζηην Πεπιθέπεια Αηηικήρ για ηο έηορ
2020 (βάζει μελέηη επικαιποποίηζηρ ΠΔ..Γ.Α. Αηηικήρ, 2013)
ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ
ΤΛΙΚΑ

ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ
Βιοαπόβληηα

10,00%

Υαπηί /
Υαπηόνι

Πλαζηικό

Γςαλί

Μέηαλλα

80,00%

35,00%

60,00%

50,00%

Ξύλο

Ένηςπο
Υαπηί

Γςαλί,
Μέηαλλα,
Πλαζηικό

45,00%

12,00%

5,00%

Σχκθσλα κε ηνπο αλσηέξνπο πνηνηηθνχο ζηφρνπο εθηξνπήο, κέζσ ΓζΠ, ζηνλ αθφινπζν πίλαθα
δίλνληαη νη πνζνηηθνί ζηφρνη εθηξνπήο ησλ δηαθφξσλ ξεπκάησλ πιηθψλ αλά Γήκν:
Πίνακαρ 3: Ποζοηικοί ηόσοι ζηο Γήμο για ηο έηορ 2020
Παπαγόμενα ΑΑ,
(ηόνοι)

Δκηποπή ΒΑ
(ηόνοι)

Δκηποπή
σαπηιού
(ηόνοι)

Δκηποπή
πλαζηικού
(ηόνοι)

Δκηποπή
Μέηαλλο
(ηόνοι)

Δκηποπή
γςαλί
(ηόνοι)

Δκηποπή
ξύλος
(ηόνοι)

28.660

1.250

2.422

1.063

421

569

155

Με βάζε ηηο απαηηνχκελεο πνζφηεηεο, πνπ ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη κε ζπζηήκαηα ΓζΠ, φπσο
δείρλνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα, πξνθχπηεη φηη, νη πνζφηεηεο ζχκκεηθησλ Α.Σ.Α., πνπ ζα
πξέπεη λα νδεγεζνχλ πξνο Δπεμεξγαζία, είλαη νη αθφινπζεο:
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Πίνακαρ 4: Ποζόηηηερ Α..Α. ππορ επεξεπγαζία ζηο Γήμο για ηο έηορ 2020
Α..Α. ΠΡΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ
(ηόνοι/έηορ)

ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ
22.780

Γ. ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ
Η πξφηαζε ζηεξίδεηαη ζηηο παξαθάησ αξρέο, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην κέγηζην
πεξηβαιινληηθά φθεινο θαη νη αλαγθαίεο νηθνλνκίεο πφξσλ, πνπ επηβάιινπλ νη πεξηζηάζεηο.
1) Γίλεηαη βάξνο ζηελ εθηξνπή ηνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο ησλ Α.Σ.Α., πνπ απνηεινχλ
πεξίπνπ ην 43% ηνπ ζπλφινπ ησλ Α.Σ.Α., κε ηελ ρξήζε ελφο επηπιένλ θάδνπ (θαθέ),
θαιχπηνληαο πιήξσο ηηο πξνυπνζέζεηο, πνπ ζέηεη ε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία.
2) Πξνσζείηαη απνηειεζκαηηθά ε αλαθχθισζε ησλ επηκέξνπο ξεπκάησλ αλαθπθιψζηκσλ
πιηθψλ κε ηελ πξνκήζεηα πξφζζεησλ θάδσλ (κπιε), θαζψο επίζεο θαη κε ηε δεκηνπξγία
πξάζηλσλ ζεκείσλ θαη λεζίδσλ αλαθχθισζεο.
3) Αληηκεησπίδεηαη απνηειεζκαηηθά ην ζέκα ησλ ζχκκεηθησλ Α.Σ.Α. κε πξφζζεηε
επεμεξγαζία γηα αλάθηεζε πξφζζεησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ θαη παξαγσγή CLO.
ηον ακόλοςθο πίνακα, παπαηίθενηαι ζςνοπηικά οι πποηάζειρ ηος Σοπικού σεδίος
Γιασείπιζηρ Αποππιμμάηων, ζηο Γήμο Αζπποπύπγος.
Πίνακαρ 5: Μέηπα Σοπικού σεδίος Γιασείπιζηρ για ηα Α..Α. ηος Γήμος Αζπποπύπγος
Πποηεινόμενο Μέηπο

ςνοπηική πεπιγπαθή

Απαιηήζειρ
ςλοποίηζηρ

Γιαλογή ζηην Πηγή
Οξγάλσζε
Σπζηήκαηνο
βηναπνβιήησλ

Οξγάλσζε ζπζηήκαηνο ΓζΠ, πνπ ζα θαιχςεη
ΓζΠ ζηαδηαθά ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε Πξνκήζεηα
ζηφρνπο ηνπ ΠΔ.Σ.Γ.Α
εμνπιηζκνχ

Κάιπςε ηνπ Γήκνπ κε Σεκαληηθφ
ηκήκα
ησλ
ζπζηεκάησλ
ππνδνκέο δηθηχνπ γηα αλαθχθισζεο απνηεινχλ ηα πξάζηλα ζεκεία
ηα πξάζηλα ζεκεία
(Π.Σ.), βαζίδεηαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ
ζηνρεχνληαο ζηελ αλαθχθισζε εηδηθψλ
ξεπκάησλ πιηθψλ. Έλα ‘πξάζηλν’ ζεκείν,
απνηειεί ρψξν φπνπ ν πνιίηεο κπνξεί λα
θέξλεη αλαθπθιψζηκα πιηθά, νγθψδε, εηδηθά
απφβιεηα (κπαηαξίεο, ρξψκαηα), πξάζηλα
απφβιεηα θαη άιια είδε κε ζθνπφ ηελ
επαλαρξεζηκνπνίεζε ή ηελ αλαθχθισζε.

1 θεληξηθφ Π.Σ.
2
δεκνηηθά
Π.Σ
κηθξφηεξεο εκβέιεηαο
Τνπιάρηζηνλ
1
λεζίδα αλαθχθισζεο
αλά 5.000 θαηνίθνπο
(ζχλνιν 6-7)

Πξνψζεζε επηηφπηαο / Πξνψζεζε νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο γηα ηε Πξνκήζεηα
νηθηαθήο
δηαρείξηζε βηναπνβιήησλ ζε λνηθνθπξηά & εμνπιηζκνχ
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Πποηεινόμενο Μέηπο

ςνοπηική πεπιγπαθή

Απαιηήζειρ
ςλοποίηζηρ

Κνκπνζηνπνίεζεο

παξαγσγνχο.

Δλίζρπζε ηεο θάιπςεο
ηνπ
Γήκνπ
ζην
ζχζηεκα
ΓζΠ
απνβιήησλ
ζπζθεπαζηψλ

Θα πξέπεη ν Γήκνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Δ.Δ.Α.Α. λα βειηηψζεη / εληζρχζεη πνηνηηθά Πξνκήζεηα
θαη πνζνηηθά ην πθηζηάκελν δίθηπν κπιε εμνπιηζκνχ
θάδσλ κε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ /
θζαξκέλσλ θάδσλ θαη ηελ πξνκήζεηα λέσλ
ψζηε λα απμεζεί ε θάιπςε ηνπ Γήκνπ ζε κπιε
θάδνπο.

Δπαηζζεηνπνίεζε
Πνιηηψλ & νκάδσλ
ζηφρσλ
(ζρνιεία,
επηρεηξήζεηο)

Όπνπ απαηηείηαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζε δξάζεηο ΓζΠ απαηηείηαη ζπλερείο
θαη
νξγαλσκέλεο
εθζηξαηείεο
επαηζζεηνπνίεζεο.

Δλίζρπζε
ρσξηζηήο  Σπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζην εγθεθξηκέλν ζπιινγήο ησλ Η.Σ. &
Σ.Δ.Γ.
Σ
 Τα Πξάζηλα ζεκεία ζα έρνπλ θάδνπο γηα ηε
ζπιινγή
Δλίζρπζε
ρσξηζηήο  Σπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζηα εγθεθξηκέλα
ζπιινγήο Α.Η.Η.Δ.
Σ.Δ.Γ.

-

 Τα Γεκνηηθά θαη ηα Κεληξηθά Πξάζηλα
ζεκεία ζα έρνπλ θάδνπο γηα ηε ζπιινγή
ηνπο
Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο  Αμηνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ ησλ Π.Σ. ή
ρσξηζηήο
ζπιινγήο
νπνηαδήπνηε άιιν πθηζηάκελν δίθηπν Πξνκήζεηα
Μηθξψλ
πνζνηήησλ
ζπιινγήο ηνπο
εμνπιηζκνχ
επηθίλδπλσλ νηθηαθψλ  Η κεηαθνξά ησλ Μ.Π.Δ.Α. θαη ε
απνβιήησλ
δηαρείξηζε ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ
(Μ.Π.Δ.Α.)
θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο
ςλλογή – Μεηαθοπά
Δξγαιείν
παξαθνινχζεζεο
&
ειέγρνπ παξαγφκελσλ
απνβιήησλ
θαη
θφζηνπο δηαρείξηζεο

Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο θαη
παξαθνινχζεζεο ηνπ θφζηνπο ζπιινγήο –
κεηαθνξάο αλά ηφλν, αλά θσδηθφ απνβιήηνπ
θαη αλά θάηνηθν γηα θάζε Γήκν

Ανάκηηζη - Ανακύκλωζη
Καηαζθεπή θαη
ιεηηνπξγία
Απνθεληξσκέλεο
Μνλάδαο δηαρείξηζεο
Α.Σ.Α.

Σχκθσλα κε ηα ζελάξηα πνπ εμεηάζηεθαλ
πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή κηαο κνλάδαο Καηαζθεπή κηαο
θνκπνζηνπνίεζεο κε αλάθηεζε πιηθψλ.
Α.Μν.Γ.Α.
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Γ. ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΟΣΟΤ - ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ
Τν εθηηκψκελν θφζηνο εθαξκνγήο ηνπ πξνηεηλφκελνπ Τνπηθνχ Σρεδίνπ Γηαρείξηζεο
Απνξξηκκάησλ αλαιχεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα, φπνπ νη ηηκέο είλαη ρσξίο Φ.Π.Α. θαη Γ.Ο. &
Δ.Ο.
Πίνακαρ 6: Απσική εκηίμηζη κόζηοςρ ςλοποίηζηρ ηος Σοπικού σεδίος
Τεμάχια

Τιμή μονάδος
(€/τμχ)

1.500.000

0,06

90.000

Καθέ θάδνη

550

200

110.000

Κάδνο κπαιθνληνχ

760

75

57.000

Κάδνο θήπνπ

70

250

17.500

Όρεκα ζπιινγήο – Μεηαθνξάο

2

50.000

100.000

Πεπιγπαθή

Κφζηνο

Α. ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΑ
Βηνδηαζπψκελεο ζαθνχιεο (γηα
έλα έηνο)

Μεπικό ύνολο Α

374.500

Β. ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ
Κάδνη ρσξηζηήο ζπιινγήο

400

400

160.000

Πξάζηλεο λεζίδεο

15

5.000

75.000

Πξάζηλα Σεκεία (1 κεγάιν & 2
κηθξά)

1

250.000

2

75.000

Όρεκα ζπιινγήο – Μεηαθνξάο

2

80.000
Μεπικό ύνολο Β

400.000
160.000
795.000

Γ. Α.Μο.Γ.Α.
Μνλάδα επεμεξγαζίαο
1. Κνκπνζηνπνίεζε Β.Α.Α.
2. Γηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ
πιηθψλ
3. Δπεμεξγαζία
ΑΣΑ

1

6.200.000

6.200.000

ζχκκεηθησλ

4. Έξγα ππνδνκήο
Μεπικό ύνολο Γ

7

6.200.000

Γ. ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ
Δθπφλεζε Μειεηψλ σξίκαλζεο

1

150.000

150.000

Υπεξεζίεο Τερληθνχ ζπκβνχινπ

1

100.000

100.000

Γξάζεηο ελεκέξσζεο
επαηζζεηνπνίεζεο γηα πεξίνδν
2016 - 2020

5

30.000

150.000

Μεπικό ύνολο Γ

400.000

Οη βαζηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ είλαη νη αθφινπζεο:
 Κοινοηική Χπημαηοδόηηζη από ηην ένηαξη ζηιρ διαδικαζίερ ηων έπγων, πος θα επιλεσθούν
ζηο νέο ΕΣΠΑ (Ταμείο Σςνοσήρ / ΕΤΠΑ).
 Πφξνη ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο

Όζνλ αθνξά ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ πξνηεηλφκελνπ ηνπηθνχ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο, απηά
αλακέλεηαη λα είλαη ρακειφηεξα, ζε ζχγθξηζε κε ην πθηζηάκελν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο δηαρείξηζεο
ησλ Α.Σ.Α. ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Αζπξνπχξγνπ, εμαζθαιίδνληαο ηε βησζηκφηεηα ηνπ δηφηη:
 Τα απνξξηκκαηνθφξα ηνπ Γήκνπ ζα δηαλχνπλ κηθξφηεξεο απνζηάζεηο, θπξίσο κεηαμχ
ησλ θάδσλ ζπιινγήο, ηεο Α.Μν.Γ.Α. θαη ησλ πξάζηλσλ ζεκείσλ
 Σε Φ.Υ.Τ. ζα κεηαθέξνληαη ζεκαληηθά κηθξφηεξεο πνζφηεηεο ζπγθξηηηθά κε ηελ
πθηζηάκελε θαηάζηαζε, επνκέλσο, ιηγφηεξα δξνκνιφγηα, ιηγφηεξα ηέιε δηάζεζεο
 Έζνδα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ
 Με θαηαβνιή εηδηθνχ ηέινπο ηαθήο αλεπεμέξγαζησλ απνβιήησλ (ήηνη 35€/ηφλν ην
νπνίν ζα απμάλεηαη θαηά 5€/ηφλν, έσο ηνπ χςνπο ησλ 60€/ηφλν).
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