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Ν Γήκνο Ξεξηζηεξίνπ 

Ρν Ξεξηζηέξη βξίζθεηαη ζηελ δπηηθή πιεπξά ηνπ Ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο, ζπλνξεχεη απφ Γπηηθά 

κε ηνπο Γήκνπο Αηγάιεσ θαη Σατδαξίνπ, απφ Βνξξά κε ηνπο Γήκνπο  Ξεηξνχπνιεο θαη Ηιίνπ  θαη 

Αλαηνιηθά κε ηνπο  Γήκνπο Αγίσλ Αλαξγχξσλ θαη Αζελαίσλ.  

Υο Γήκνο άξρηζε επηζήκσο λα ιακβάλεη ππφζηαζε κεηά ην 1935. Γηα ζεηξά εηψλ, παξνπζίαζε 

άλαξρε δφκεζε ε νπνία ζηαδηαθά, έζησ θαη κε αξγφ ξπζκφ παξά ηα φπνηα πξνβιήκαηα, 

απνθαζίζηαηαη.   

Θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Γήκνπ Ξεξηζηεξίνπ ζήκεξα, είλαη φηη έρνπλ εμαληιεζεί ηα φξηα 

επέθηαζεο ηνπ, κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεη εγθισβηζκέλε πφιε απφ ηηο γχξσ επίζεο 

θηηζκέλεο πεξηνρέο, ελψ δπηηθά εθηνλψλεηαη ην θηηζκέλν πεξηβάιινλ απφ ηελ χπαξμε ηνπ 

Ξνηθίινπ Όξνπο. 

Πχκθσλα κε ην πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο (Λ.3852/ΦΔΘ87/η.Α΄/7-6-2010), απνηειεί  

κεηξνπνιηηηθφ  δήκν  κε εηθφλα  ζχγρξνλνπ αζηηθνχ θέληξνπ (ηππηθή αζηηθή πεξηνρή).   

 

 
 
Ν ράξηεο πξνέξρεηαη, απφ ην ππφ δηακφξθσζε Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην ηνπ Γήκνπ 2015-2020 
 
 



Α. ΘΔΠΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ –ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΓΖΚΩΛ - ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ 
 
Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζήκεξα, αθνινπζεί ην πιαίζην φπσο  νξίδεηαη γηα ηνπο δήκνπο  

απφ ηε λνκνζεζία θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνπο  Λφκνπο 3463/2006/ΘΓΘ  &  3852/2010/ 
ΘΑΙΙΗΘΟΑΡΖΠ. Υο ηψξα, νη δήκνη δηαρεηξίδνληαη ην 95% ησλ απνβιήησλ θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπο 
ζπλίζηαηαη ζηε ζπιινγή θαη  κεηαθνξά ησλ ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ  ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
ΣΡΑ/ΣΡ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ κπιε θάδσλ ζηα ΘΓΑ.  

Ρν παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεη ηελ σο ηψξα αληίιεςε ζηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. 
 

 
Ν Λ.4042/2012, κε ηνλ νπνίν ελζσκαηψλεηαη  ζηελ εζληθή λνκνζεζία ε νδεγία 2008/98/ΔΘ, 

επηρεηξεί λα ζπλζέζεη  έλα λέν κνληέιν ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη λα δηακνξθψζεη 
δηαθνξεηηθά ην ξφιν ησλ δήκσλ εζηηάδνληαο ζηε δηαρείξηζε ζε ηνπηθφ επίπεδν κε έκθαζε ζηελ 
πξνδηαινγή  ησλ πιηθψλ θαη ζηε δξαζηηθή κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ ζε ζχκκεηθηε  κνξθή, 
επηδηψθνληαο παξάιιεια ηνλ επαλαζρεδηαζκφ θαη ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη 
δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ηνπο.  

Πην ππφ δηακφξθσζε/δηαβνχιεπζε  Δζληθφ Πρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ, φπνπ 
πξνβιέπνληαη ηα Ρνπηθά Πρέδηα (ΡΠΓ), εθθξάδεηαη ε εζληθή πνιηηηθή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 
απνβιήησλ  κε ρξνληθφ νξίδνληα ην έηνο 2020,  ε νπνία απνηειεί κέξνο ηεο πνιηηηθήο γηα βηψζηκε 
αλάπηπμε ηεο ρψξαο   

«Ρειηθφο ζθνπφο είλαη λα πεξηνξίδνληαη νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ, λα κεηψλεηαη ν ζπλνιηθφο αληίθηππνο ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ θαη λα 
βειηηψλεηαη ε απνδνηηθφηεηά ηνπο, γηα κηα πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 
ηεο αλζξψπηλεο πγείαο, ψζηε λα κεηψλνληαη νη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξψπηλε 
πγεία θαη παξάιιεια λα ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε», 
αλαθέξεηαη ζην Δζληθφ Πρέδην Γηαρείξηζεο  Απνβιήησλ . 

Βαζηθφ άμνλα ηνπ εγρεηξήκαηνο απνηειεί ε αμηνπνίεζε ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ, ψζηε λα 
εμνηθνλνκνχληαη  πξψηεο χιεο θαη ελέξγεηα ζην πιαίζην ηεο επηρεηξνχκελεο παλεπξσπατθά  
αλαζεψξεζεο θαη επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο  νηθνλνκίαο, κε ζθνπφ ηε κεηαζηξνθή ηεο ζε κηα πην 
«θπθιηθή» νηθνλνκία.  

Ξξφθεηηαη γηα  έλα λέν κνληέιν νηθνλνκίαο, φπσο απνηππψλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα ηεο 
αλεζηξακκέλεο  ππξακίδαο, ην νπνίν ζα επηδηψθεη λα πξνζηαηεχεη θαη λα δηαηεξεί ηελ αμία φισλ 
ησλ πφξσλ, αληί απιψο λα ηνπο θαηαλαιψλεη. Ζ πξφιεςε,  επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε –
θνκπνζηνπνίεζε ησλ πιηθψλ, δηάζεζε ζπληζηνχλ ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 
θαη  πξνυπνζέηνπλ  επηπξφζζεηα, αιιαγή ηεο ζρέζεο ηνπ πνιίηε κε ηα αληηθείκελα, θνηλσληθή 
ζπλαίλεζε θαη ζπκκεηνρή πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη κέζα απφ  ζεηξά δξάζεσλ ελεκέξσζεο. 

 
 



 
 

 
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ζα απαηηεζεί κεηαβαηηθή πεξίνδνο -ζεσξνχκε ηνπιάρηζηνλ 

δεθαεηήο- γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ (δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία), ηελ απφθηεζε  
πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο απφ ηνπο πνιίηεο (πξνδηαινγή ζηελ πεγή θιπ.)  θαζψο θαη ηελ 
αλαδηάξζξσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ (αδεηνδφηεζε ρψξσλ, ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα, θίλεηξα  
ζηνπο πνιίηεο θ.ά.).  

Ρνλίδνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ελφο ηέηνηνπ 
εγρεηξήκαηνο  ιακβάλνληαο ππφςε φηη αληίζηνηρεο πξνζπάζεηεο ζε  ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ έιαβαλ 
ρψξα ζε δηάζηεκα 10-15 εηψλ, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ζην παξειζφλ, φπνηε επηρεηξήζεθαλ 
αλάινγεο πξνζπάζεηεο ζηε ρψξα καο, δελ απέδσζαλ ηα πξνζδνθψκελα, εληζρχνληαο ηελ άπνςε 
γηα ηελ αλαγθαηφηεηα βαζχηεξνπ ζρεδηαζκνχ πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή.  

Πηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν ζα πξέπεη λα ιεθζεί επηπξφζζεηα ππφςε ε ηδηάδνπζα 
νηθνλνκηθή δπζπξαγία, πνπ πθίζηαηαη. 
  

 

Β. ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ-ΑΛΑΙΠΖ ΦΗΠΡΑΚΔΛΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΠΡΝ ΓΖΚΝ   
ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ 

 
Ζ παξνπζίαζε πνπ αθνινπζεί είλαη -θαηά ην δπλαηφλ- ζχκθσλε κε ηνλ νδεγφ εθαξκνγήο 

ηνπηθνχ ζρεδίνπ απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ (ΡΠΓ), πνπ εθδφζεθε απφ ηνλ ΔΓΠΛΑ. 
Βαζίδεηαη ζε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ Γήκνπ θαη απνηειεί κηα πξψηε πξνζέγγηζε 
ζρεδηαζκνχ ελφο πξνγξάκκαηνο απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο. 
 

Β.1.Ξιεζπζκηαθά ζηνηρεία – ππθλφηεηα θαηνίθεζεο 

Κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011, φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ 
Ξίλαθα 1., ν κφληκνο πιεζπζκφο ηνπ Γήµνπ Ξεξηζηεξίνπ, αλέξρεηαη ζε 139.981 άηνκα,  απνηειεί 
δειαδή ην 6% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Κε πιεζπζκηαθά θξηηήξηα, θαηαηάζζεηαη 
δεχηεξνο ζηελ Ξεξηθέξεηα  Αηηηθήο κεηά ην Γήκν Αζελαίσλ. Θαηαιακβάλνληαο ζπλνιηθή έθηαζε 
10,050 km² ε κέζε ππθλφηεηα θαηνίθηζεο  είλαη 13.723,18 θάηνηθνη/ km².  Ξξφθεηηαη γηα κέγεζνο 
ζαθψο κεγαιχηεξν ηνπ αληίζηνηρνπ εζληθνχ κέζνπ φξνπ (83,1 θάηνηθνη/ km²), ελψ ζπκπίπηεη 
πεξίπνπ κε ηνλ κέζν φξν ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο (13.787,98 θάηνηθνη/ km² ).  

 



Ξίλαθαο 1. Ξιεζπζκηαθά ζηνηρεία 

Ξεξηνρή Κφληκνο πιεζπζκφο (θάηνηθνη) Κεηαβνιή (%) 

Έηνο 1991 2001 2011 1991-
2001 

2001-2011 1991-2011 

Σψξα 10.223.392 10.934.097 10.815.197 7,0 -1,1 5,8 

Ξεξηθέξεηα 
Αηηηθήο 

 
3.594.817 

 
3.894.573 

 
3.827.624 

 
8,3 

 
-1,7 

 
6,5 

Γήκνο 
Ξεξηζηεξίνπ 

 
141.971 

 
146.743 

 
139.981 

 
3,36% 

 
-4,6% 

 
-1,40% 

1ε Γεκνηηθή 
Θνηλφηεηα* 

  40.826    

2ε Γεκνηηθή 
Θνηλφηεηα* 

  44.776    

3ε Γεκνηηθή 
Θνηλφηεηα* 

  31.098    

4ε Γεκνηηθή 
Θνηλφηεηα* 

  20.429    

Ξεγέο : 1.ΔΙΠΡΑΡ www.statistics.gr,  2.ΑΠΓΑ, www.asda.gr  ) 

Νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη  πιεζπζκφο πνπ δηακέλεη κφληκα ζηελ πφιε καο, είλαη 
πνιχ κεγαιχηεξνο απφ ηα παξνπζηαδφκελα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, θαζψο θαηά ηελ απνγξαθή δελ 
ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ ηα ζηνηρεία ειεθηξνδφηεζεο θαηνηθηψλ ηεο ΓΔΖ θαη επίζεο ην γεγνλφο φηη 
θαηά ηελ πεξίνδν ηεο απνγξαθήο κφληκνη θάηνηθνη απνγξάθνληαη ζε  άιινπο Γήκνπο ζπλήζσο 
επαξρηαθνχο, επηθαινχκελνη πξνζσπηθνχο ιφγνπο.  

* Ρα πιεζπζκηαθά ζηνηρεία γηα ηηο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο ηνπ αξ.2 παξ. 4 ηνπ 
Λ.3852/2010, ιφγσ ειιηπψλ ζηνηρείσλ, πξνθχπηνπλ  κεηά απφ αλαινγηθή θαηαλνκή ηνπ 
πιεζπζκνχ,  θαη΄ εθαξκνγή ηνπ αξ.3 παξ.6 ηνπ Λ.4244/2014 αθνξνχλ ην de facto πιεζπζκφ, 
δελ απνηεινχλ ζηαηηζηηθφ απνηέιεζκα  θαη ε ρξήζε ηνπο είλαη γηα θαζαξά δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο 
(Ξεγή: Απφθαζε: Αξηζκ. ΓΞ-213/ΦΔΘ 731Ρ.β 24-03-2014).  

 

Β.2. Πεκεία εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα παξαγφκελα ΑΠΑ  
Ρα  παξαγφκελα απνξξίκκαηα /απφβιεηα εληφο ηνπ Γήκνπ   πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηηο 

πεγέο  φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 2. θαη θαζψο δελ έρνπλ θαηαγξαθεί κε 
αμηφπηζηε κέζνδν ηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνζφηεηα θαη ησλ είδνο ησλ παξαγφκελσλ 
ΑΠΑ αλά ζεκείν εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο, επηρεηξήζακε έζησ λα απνηππψζνπκε θαηά ην δπλαηφλ 
ην πιήζνο ησλ ζεκείσλ εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο.  

Ξίλαθαο 2. :Πεκεία εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο 

ΞΖΓΖ ΞΙΖΘΝΠ 

Νηθίεο 78.776 

Θαηαζηήκαηα 16.714 

Γεκφζηεο ππεξεζίεο  ( ΗΘΑ, πνπξγείν 
Κεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ, Δξγαζίαο, 
Δθνξίεο, Αζηπλνκηθά Ρκήκαηα) 

 
 

12 

Γεκαξρείν θεληξηθφ θηίξην, ΘΒΔ, 
Μπινηερλία, Γθαξάδ, Λεθξνηαθείν, Θέαηξν 
Ξνιηηψλ, ΘΑΞΖ, Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε 
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Ρξάπεδεο 26 

Θέληξν γείαο 1 

http://www.statistics.gr/
http://www.asda.gr/


Ηαηξηθά Γηαγλσζηηθά  
Θέληξα 

 
10 

Πρνιηθά ζπγθξνηήκαηα Α/βάζκηαο  & 
Β/βάζκηαο εθπαίδεπζεο 

 
130 

Ξαηδηθνί ζηαζκνί 15 

Αζιεηηθνί ρψξνη Θνιπκβεηήξην, Γήπεδα 
(Σσξάθα, Ζθαίζηνπ, Αλ.Ξαπαλδξένπ) 

 
35 

Ιατθέο αγνξέο (αξηζκφο θαη ζπρλφηεηα) 6 εβδνκαδηαίσο 

Θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 366 

Super markets 35 

Πεκεία αλεμέιεγθηεο απφξξηςεο  

Ξεγή:  Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ      

 
Β.3. Ξξνζδηνξηζκφο ηεο πνζφηεηαο  θαη ηεο ζχλζεζεο  ησλ παξαγφκελσλ ΑΠΑ 
 

Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζην Γήκν Ξεξηζηεξίνπ αθνινπζεί ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ 
πιαίζην, φπσο  νξίδεηαη θαη απνηππψλεηαη ζηνλ ΝΔ.  

Ππγθεθξηκέλα, ζηε δηάξζξσζε ηνπ  Νξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο πεξεζίαο (ΝΔ) 
απνηππψλνληαη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο φπσο απνξξένπλ απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη 
αζθνχληαη απφ ηε Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο & Ξνηφηεηαο Εσήο θαη εηδηθφηεξα απφ ηα ηκήκαηα α) 
Ξεξηβάιινληνο θαη Απνθνκηδήο Απνξξηκκάησλ θαη Αλαθπθιψζηκσλ ιηθψλ β) Θαζαξηζκνχ 
Θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη Δηδηθψλ Ππλεξγείσλ γ) Γηαρείξηζεο & Ππληήξεζεο Νρεκάησλ. Πηα 
πιαίζηα ηεο Γ/λζεο ιεηηνπξγνχλ επίζεο ην ηκήκα Γηαρείξηζεο Ξξαζίλνπ & Ξαηδηθψλ Σαξψλ.  

Νη αξκφδηεο/εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο  ιεηηνπξγνχλ φιν ην εηθνζηηεηξάσξν φιεο ηηο εκέξεο 
ηνπ κήλα.  

Ξξαγκαηνπνηνχλ θαζεκεξηλά: 

 20 πξνγξάκκαηα απνθνκηδήο νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ κε απνξξηκκαηνθφξα 
(πεξηζπιινγή απφ 6.000 θάδνπο) 

 3 πξνγξάκκαηα πεξηζπιινγήο νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ θαη πιηθψλ πξαζίλνπ απφ δηάθνξα 
ζεκεία ηεο πφιεο (νηθίεο, θαηαζηήκαηα, δεκφζηεο ππεξεζίεο, πιαηείεο, πάξθα, 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, νηθφπεδα, ζρνιεία, παηδηθνχο ζηαζκνχο, αζιεηηθνχο ρψξνπο θιπ) 
κε αλνηθηά θνξηεγά θαη θνξησηέο 

 5 πξνγξάκκαηα απνθνκηδήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ (πεξίπνπ 1.200 θάδνη) κε εηδηθά 
απνξξηκκαηνθφξα (Ν Γήκνο καο έρεη ππνγξάςεη απφ 28/2/2008 ζχκβαζε κε ηελ εηαηξεία 
«ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ-ΑΛΑΘΘΙΥΠΖΠ Α.Δ.(ΔΔΑΑ ΑΔ)» θαη πξαγκαηνπνηεί 
πξφγξακκα αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ ( κπιε θάδνο) κε ηελ 3768/27-1-15 ζπλαθζείζα 
ζχκβαζε κε ηελ ίδηα εηαηξεία γηα πξφγξακκα αλαθχθισζεο γπάιηλσλ θηαιψλ απφ 
επηρεηξήζεηο  πγεηνλνκηθνχ  ελδηαθέξνληνο  κε  ηνπνζέηεζε  εηδηθνχ εμνπιηζκνχ ζπιινγήο  
(θακπάλεο) ζε επηιεγκέλα ζεκεία ζην Γήκν καο.  

 2 πξνγξάκκαηα εθηάθησλ αλαγθψλ κε δνξπθνξηθά 

Ππλνιηθά, εηεζίσο ζπιιέγνληαη  60.000 πεξίπνπ ηφλνη απνξξηκκάησλ, νη νπνίνη 
κεηαθέξνληαη σο ζχκκεηθηα ζην ΣΡΑ Φπιήο θαη ην πεξηερφκελν ησλ κπιε θάδσλ 3.000 ηφλνη 
πεξίπνπ ζην ΘΓΑ Διεπζίλαο. 

Δπηπξφζζεηα, ν Γήκνο έρεη αλαπηχμεη δξάζεηο γηα αλαβάζκηζε, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 
ελεξγεηαθή δηαρείξηζε θαη ελαξκφληζε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, σο εμήο: 



1. Ξξφγξακκα αλαθχθισζεο  ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ 

α) άρξεζηεο , θαηεζηξακκέλεο ζπζθεπέο πνπ ελαπνζέηνπλ νη δεκφηεο, δεκφζηεο     ππεξεζίεο    
θιπ. 

β) παιαησκέλνο εμνπιηζκφο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ καο , κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 
πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ θαηαζηξνθήο, ζπιιέγνληαη ζε ρψξν καο (εηδηθφ container) θαη 
παξαιακβάλνληαη πξνο αλαθχθισζε – αμηνπνίεζε  

2.  Ξξφγξακκα αλαθχθισζεο ειεθηξηθψλ ιακπηήξσλ, θσηηζηηθψλ θιπ. 

    α) ηνπνζέηεζε ζε ζρνιεία θαη άιια ζεκεία ηεο πφιεο καο θάδσλ ζπιινγήο ηνπο 

    β) απφζπξζε άρξεζησλ θσηηζηηθψλ θαη ιακπηήξσλ ησλ ππεξεζηψλ καο 

   3. Ξξφγξακκα απφζπξζεο-αμηνπνίεζεο πιαζηηθψλ θάδσλ, ζπζζσξεπηψλ, ιηπαληηθψλ ειαίσλ, 
ειαζηηθψλ θαη άρξεζησλ αληαιιαθηηθψλ ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ καο 

4. Ξξφγξακκα απφζπξζεο-αμηνπνίεζεο εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο 
ηνπο, πνπ  πεξηζπιιέγνληαη απφ δηάθνξα κέξε ηεο πφιεο 

5. Ξξφγξακκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ, πνπ δεκφηεο 
ελαπνζέηνπλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

6. Ξξφγξακκα νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο θήπνπ, έρνπλ δηαλεκεζεί ζε δεκφηεο 500 θάδνη 300 lt  

7. Ξξφγξακκα αλαθχθισζεο γπαιηνχ, έρνπλ ηνπνζεηεζεί 37 θάδνη ζπιινγήο (θακπάλεο) ζε 
ζεκεία ηεο πφιεο πνπ ππάξρνπλ θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

8. Ξξφγξακκα αλαθχθισζεο ζηα ζρνιεία, ζε εμέιημε , ζα ηνπνζεηεζνχλ κηθξνί κπιε θάδνη 
αλαθχθισζεο κέζα ζηα ζρνιεία 

Πηνπο πίλαθεο 4 & 5 πνπ αθνινπζνχλ  απνηππψλνληαη  εηδηθφηεξα  πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ΣΡΑ θαη  ην ΠΚΑ, σο εμήο:



Ξίλαθαο 4: Ξνζφηεηεο ησλ ΑΠΑ  2010-2013 

 
Γήκ

νο 

Κφληκνο 
Ξιεζπζκ

φο 

Απνγξ. 
2011 

Ξνζφηεηεο (t) Ξνζφηεηεο (t) 

2010 2011 2012 

Πχλνιν 
εηζεξρνκέ
λσλ ζε 
ΝΔΓΑ 
Φπιήο 

Πχκκεηθη
α δήκνπ 

πφιεηκ
κα 

ΘΓΑ 

Πχλνιν 
εηζεξρνκέ
λσλ ζε 
ΝΔΓΑ 
Φπιήο 

Αλαθπθ
ιψζηκα 
κπιε 
θάδνπ 

Πχλνιν 
(ηαθή 

+αλαθχθ
ισζε) 

Πχκκεηθη
α δήκνπ 

πφιεηκκ
α ΘΓΑ 

Πχλνιν 
εηζεξρνκέ
λσλ ζε 
ΝΔΓΑ 
Φπιήο 

Αλαθπθι
ψζηκα 
κπιε 
θάδνπ 

Πχλνιν 
(ηαθή 

+αλαθχθ
ισζε) 

Ξεξη
ζηε
ξίνπ 

 
139.981 

 
 

94.938,12 

 
 

70.794,18 

 
 

1.632,00 

 
 

72.417,18 

 
 

2.655,56 

 
 

75.072,74 

 
 

61.550,76 

 
 

1.596,00 

 
 

63.146,76 

 
 

2.140,55 

 
 

65.287,31 

 

 
Γήκνο 

Ξνζφηεηεο (t) Ξνζφηεηεο αλά θάηνηθν θαη έηνο (Kg) 

2013 2010 2011 2012 2013 

Πχκκεηθηα 
δήκνπ 

πφιεηκκα 
ΘΓΑ 

Πχλνιν 
εηζεξρνκέ

λσλ ζε 
ΝΔΓΑ 
Φπιήο 

Αλαθπθιψ
ζηκα κπιε 

θάδνπ 

Πχλνιν 
(ηαθή 

+αλαθχθισ
ζε) 

ΝΔΓΑ 
Φπιήο 

ΝΔΓΑ 
Φπιήο+ 

Αλαθχθισζε 

ΝΔΓΑ Φπιήο+ 
Αλαθχθισζε 

ΝΔΓΑ Φπιήο+ 
Αλαθχθισζε 

Ξεξηζηε
ξίνπ 

58.722,158 1.636,130 60.358,29 1.026,906 61.385,19 678,22 536,31 466,40 438,53 

  

Η κατά κεφαλή παραγωγή ΑΑ ςτο Δήμο ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ, για τα ζτη 2012 & 2013 είναι περίπου ίδια  με το Μ.Ο των δήμων τησ Αττικήσ , που είναι 467,64,  

ενϊ για τα ζτη 2010 & 2011 ήταν υψηλότερη. 



Ξίλαθαο 5: Απνηειέζκαηα αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ 

5.α: Ξνζνηηθά ζηνηρεία έηνπο  2012 

 
Ξεξηνρή 

 
Πχκκεηθηα 

ΘΓΑ  
Πχλνιν ΑΠΑ 

 
    Ξνζνζηφ 
αλαθχθισζεο 

κεηθηά ππφιεηκκα        Θαζαξά 
αλαθπθιψζηκα 

 
Γήκνο 

Ξεξηζηεξίνπ 

 
 

61.550,76 

 
 

3.512,00 

 
 

1.596,00 

 
 

2.023,560 

 
 

65.170,032 

 
 

3,11% 

 
Ξεξηθέξεηα 

Αηηηθήο 

      

 

5.β: Ξνζνηηθά ζηνηρεία έηνπο  2013 

 
Ξεξηνρή 

 
Πχκκεηθηα 

ΘΓΑ  
Πχλνιν ΑΠΑ 

 
    Ξνζνζηφ 
αλαθχθισζεο 

κεηθηά ππφιεηκκα        Θαζαξά 
αλαθπθιψζηκα 

 
Γήκνο 

Ξεξηζηεξίνπ 

 
 

58.722.158 

 
 

3.698,00 

 
 

1.636,130 

 
 

1.247,00 

 
 

61.385,19 

 
 

2,03% 

 
Ξεξηθέξεηα 

Αηηηθήο 

 
 
1.667.820,148 

 
 
   122.122,510 

 
 
    74.835,510 

 
 
     47.287,000 

 
 
1.789.942,658 

 
 

2,64% 

 

Η ανακφκλωςη ςυςκευαςιϊν ( μπλζ κάδοι) του Δήμου, για το ζτοσ 2013 είναι ςτο Μ.Ο  (λίγο υψηλότερα) τησ Αττικήσ, που ςυνολικά είναι πολφ 

χαμηλόσ.  



 
 

Β.3.1 : Δηδηθέο θαηεγνξίεο ΑΠΑ  

Αλαθνξηθά κε ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο ΑΠΑ  ηα ζηνηρεία θαηαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ 
πίλαθα 6:  

Ξίλαθαο 6. :Δηδηθέο θαηεγνξίεο ΑΠΑ  

Δίδνο ΑΠΑ Ξεγή –Ρξφπνο 
ππνινγηζκνχ 

Ξνζφηεηα (t) 

Νγθψδε  Ξξνζέγγηζε απφ Γήκν 5.000  

Πχκκεηθηα ΑΠΑ πνπ 
νδεγνχληαη απφ ηδηψηεο ζηνλ 
ΝΔΓΑ Φπιήο ή κέζσ 
ζπκβάζεσλ ηδησηψλ 
εξγνιάβσλ θαη ΔΠΓΛΑ 

Επγνιφγηα- Ππκβάζεηο ΔΠΓΛΑ 1.500 

Ξξάζηλα πνπ εθηξέπνληαη 
θνκπνζηνπνηνχληαη 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία   
 

500 θάδνη 300lt 

Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο, 
ιακπηήξεο, ειεθηξνινγηθφ 
πιηθφ 

Απφ 13-1-2006 ζχκβαζε κε 
ηελ εηαηξεία 
<<ΑΛΑΘΘΙΥΠΖ ΠΠΘΔΥΛ  
Α.Δ>> & 
Απφ 15-11-2014 Πχκβαζε κε 
ηελ Δηαηξεία ΠΗΓΖΟΝΠΘΟΑΞ  

 
 
 
 
 

75 

Διαζηηθά ησλ νρεκάησλ ηνπ 
Γήκνπ 

Απφ 17-12-2013 ζχκβαζε κε 
ηελ εηαηξεία ΞΔΟΚΔ HELLAS 
Α.Δ. θαη απφ 31-3-2014 
ζχκβαζε κε ηελ εηαηξεία 
ΙΑΒΓΑΟΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 

 
 
 
 
 

18 

Ππζζσξεπηέο κπαηαξηψλ 
νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ 

Απφ 11-9-2013 ζχκβαζε κε 
ηελ εηαηξεία  ΠΗΓΖΟΝΠΘΟΑΞ 
ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΞΔ θαη απφ 31-
3-2015 ζχκβαζε κε ηελ 
εηαηξεία ΙΑΒΓΑΟΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 
& ΗΝΗ Ν.Δ. 
 

 
 
 
 
 

3 

 
Κπαηαξίεο  

Γελ ππάξρεη πξφγξακκα ηνπ 
Γήκνπ κε ζχζηεκα 
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 

 
 

 
- 

Αληαιιαθηηθά (skrap) Απφ 13-1-2014 ζχκβαζε κε 
ηελ εηαηξεία ΙΑΒΓΑΟΑΠ 
ΣΟΖΠΡΝΠ & ΗΝΗ Ν.Δ. 

 
 
 

31 

Ξιαζηηθνί θάδνη Απφ 13-1-2014 ζχκβαζε κε 
ηελ εηαηξεία ΘΑΛΔΙΙΑΘΖΠ 

 
 

8 

Ζιεθηξηθνί ιακπηήξεο Απφ 27-1-2014 ζχκβαζε κε 
ηελ εηαηξεία ΦΥΡΝΘΘΙΥΠΖ 
Α.Δ. 
 

 
 

4 



 
 

Ιηπαληηθά  έιαηα νρεκάησλ 
ηνπ Γήκνπ 

Απφ 10-3-2014 ζχκβαζε κε 
ηελ εηαηξεία PETROLIN 
Α.Δ.Β.Δ. 

 
 
 

1,4 

ιηθά εθζθαθψλ, 
θαηεδαθίζεσλ ΑΔΘΘ 

Απφ 29-7-2014 ζχκβαζε κε 
ηελ εηαηξεία ΑΦΝΗ 
ΘΑΟΝΡΠΝ Ν.Δ. 

 
 

150 

Άιια κε εηδηθή δηάζεζε Θαηαγξαθή απφ Γήκν  
-  

Ρα πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία /δξάζεηο πνπ απνηππψλνληαη ζην πίλαθα ζπληζηνχλ γηα 
ην δήκν καο  κνξθέο δηαρείξηζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ήδε ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ 
καο γηα αλαβάζκηζε, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ελεξγεηαθή δηαρείξηζε θαη ελαξκφληζε κε 
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζην ηνπηθφ ζρέδην δξάζεο ηνπ 
δήκνπ. 

Δπηπξφζζεηα, επηζεκαίλνπκε φηη πνιιέο επηρεηξήζεηο κε έδξα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 
ηνπ Γήκνπ  έρνπλ ζπλάςεη ζπκβάζεηο γηα ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηνπο, ρσξίο 
φκσο λα ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλα επίζεκα ζηνηρεία ζην Γήκν.  

 

Β.4. Ξνζνζηηαία θαη πνζνηηθή ζχλζεζε ΑΠΑ 

Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζχλζεζε δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα. Αλ 
ζα ζέιακε κία εθηίκεζε ζα ήηαλ ε παξαθάησ ελδεηθηηθή θαη κε θάζε επηθχιαμε απφ ηηο πιένλ 
πξφζθαηεο εθηηκήζεηο γηα ην ζχλνιν ηεο Ξεξηθέξεηαο.  

ΞΗΛΑΘΑΠ 7.:Ξνζνζηηαία θαη πνζνηηθή ζχλζεζε ΑΠΑ 

ιηθφ Ξνζνζηφ(%) Ξνζφηεηεο (tn/y) 
 

Ξξάζηλα 3       1.841 

Νξγαληθά 40 24.554 

Έληππν ραξηί 12 7.366 

Σαξηί ζπζθεπαζίαο  15 9.208 

Ξιαζηηθά  13 7.980 

Αινπκίλην 1 614 

Πηδεξνχρα 3 1.842 

Γπαιί 3     1.842 

Γηάθνξα (δ. μ.π) 10    6.138 

Πχλνιν  61.385 

 

 



 
 

 

                                                    Γξάθεκα 1 

 

Β.5. Ξνηνηηθή ζχλζεζε απνβιήησλ 

Ξίλαθαο 7.:Ππλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο ζχλζεζεο ησλ απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ  

  ΞΝΗΝΡΗΘΖ ΠΛΘΔΠΖ 

Ξιεζπζκφο Πχλνιν 
ΑΠΑ 

ΝΟΓΑΛΗΘΑ ΑΛΑΘΘΙΥΠΗΚΑ ΑΛΑΘΡΖΠΗΚΑ ΙΝΗΞΑ 

139.981 61.385,00 t 26.395,00 28.850,95 1841,55 44.296,95 

 100%  43%   47%  3%  7% 

 

 

 

Πράςινα: 3%

Οργανικά:40%

'Εντυπο 
χαρτί:12%

Χαρτί 
ςυςκευαςίασ:15%

Πλαςτικά:13%

Αλουμίνιο:
1%

Σιδηροφχα:3%

Γυαλί:3%
Διάφορα

(δ.ξ.υ.):10%

ΞΝΠΝΡΗΘΖ & ΞΝΠΝΠΡΗΑΗΑ ΠΛΘΔΠΖ ΑΠΑ

Πράςινα  1.841 t

Οργανικά:24.554 t

Ζντυπο χαρτί:7.366 t

Χαρτί ςυςκευαςίασ:9.208 t

Πλαςτικά:7.980 t

Αλουμίνιο:614 t

Σιδηροφχα:1842 t

Γυαλί:1842 t

Διάφορα (δ.ξ.υ):6.138 t



 
 

 

                                      Γξάθεκα 2 

 
Θεσξνχκε ζεκαληηθφ λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ε ζχλζεζε θαη νη πνζφηεηεο ησλ 

απνβιήησλ φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ζε ξεχκαηα δελ είλαη εθηθηφ λα 
πξνζδηνξηζηνχλ κε απφιπηε αθξίβεηα.  Νη θάδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη θνηλνί  θαη ηα 
εηδηθά ζεκεία (πεγέο) γεηηληάδνπλ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε νηθίεο.  
Ξξφζεζε ηεο ππεξεζίαο απνηειεί ε ιεπηνκεξήο απνηχπσζε ηεο ζρεηηθήο εηθφλαο,  εθφζνλ 
ππάξμνπλ πξνυπνζέζεηο γηα δηεμαγσγή αλάινγεο έξεπλαο.  

Υζηφζν, ζεσξνχκε απαξαίηεην λα αλαθέξνπκε φηη ε πνζφηεηα ζηα «πξάζηλα» θιπ., 
πξνθχπηεη θπξίσο απφ ηηο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ εξγαδφκελνη ζηελ ππεξεζία πξαζίλνπ. 
Δλδεηθηηθά: 
Ζ έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ νη πιαηείεο θαη ηα πάξθα ζην Γήκν καο είλαη πεξίπνπ 400.000 
η.κ 

Ζ έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ νη λεζίδεο είλαη πεξίπνπ 6.500 η.κ 

Αξηζκφο δέληξσλ ζε ρψξνπο πξαζίλνπ 15.000 πεξίπνπ 

Αξηζκφο δέληξσλ ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο 120.000 πεξίπνπ 

Αξηζκφο ζάκλσλ ζε ρψξνπο πξαζίλνπ 20.000 πεξίπνπ θαη κπνξληνχξα 13882 κ. πεξίπνπ 

Θαζαξηζκνί θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη νηθνπέδσλ ηδησηψλ γηα απνθπγή ππξθαγηάο (αληηππξηθή 
πεξίνδνο). 

Δπηπξφζζεηα, επηζεκαίλνπκε φηη  ε ζπιινγή ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ παξακέλεη 
γηα ην δήκν καο ζε ρακειφ ζρεηηθά επίπεδν, πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ, 
ε νπνία δελ επηηξέπεη ηελ επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ δήκνπ.  

Ηδηαηηεξφηεηεο εκθαλίδνληαη θαη ζην πεξηερφκελν ησλ κπιε θάδσλ, φπνπ παξαηεξείηαη 
αθελφο κείσζε ηεο πνζφηεηάο  ηνπ -θπξίσο ιφγσ «ζπιινγήο» απφ ηξίηα άηνκα-, θαη αθεηέξνπ 
αλάκεημε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ κε κε αλαθπθιψζηκα είδε (φπσο θαγεηά θαη ππνιείκκαηά 
ηνπο, έπηπια, ξνχρα, νγθψδε θιπ.),ηα νπνία θαηαιήγνπλ σο ζχκκεηθηα  ζην ΣΡΑ.  

 

Οργανικά: 43%

Ανακυκλϊςιμα:
47%

Ανακτήςιμα:3%
Λοιπά: 7%

ΞΝΗΝΡΗΘΖ ΠΛΘΔΠΖ ΑΞΝΒΙΖΡΩΛ

Οργανικά:26.395,55 t

Ανακυκλώςιμα:28.850,95 t

Ανακτήςιμα: 1.841,55 t

Λοιπά: 4.296,95 t



 
 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν Γήκνο καο έρεη ήδε ιάβεη απφθαζε  Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 
ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξφθεηηαη  λα πινπνηεζνχλ εληφο ηνπ έηνπο 2015 ζεηξά επηκέξνπο 
πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο κε ηειηθφ ζηφρν ηα παηδηά λα ελεκεξσζνχλ θαη λα 
πξνβιεκαηηζηνχλ ζην ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ (έλα δήηεκα πξφθιεζε γηα ηε 
γεληά ηνπο). Έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί δξάζεηο ελεκέξσζεο (εκεξίδεο, νκηιίεο, θπιιάδηα, θιπ.) 
γηα ηξφπνπο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ  κε πην γλψξηκν απηφλ ηεο 
αλαθχθισζεο  πιηθψλ.  
 

Β.6. Αλζξψπηλν δπλακηθφ    

Ξίλαθαο 8.: Αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ εκπιέθεηαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ΑΠΑ 

Αξηζκφο 
ππαιιήισλ  

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο  Θιάδνο/εηδηθφηεηα(ελδεηθηηθά) 

07 Απνιπηήξην ΑΔΗ ΞΔ Γηνηθεηηθνχ 

01 Απνιπηήξην ΑΔΗ ΞΔ Κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ 

01 Απνιπηήξην ΡΔΗ ΡΔ Ζιεθηξνιφγσλ Κεραληθψλ 

01 Απνιπηήξην ΡΔΗ ΡΔ Γηνηθεηηθνχ-Ινγηζηηθνχ 

10 Απνιπηήξην Ιπθείνπ ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 

01 Απνιπηήξην Ιπθείνπ ΓΔ Σεηξηζηψλ Ζ/ 

05 Απνιπηήξην Ιπθείνπ ΓΔ Δπνπηψλ Θαζαξηφηεηαο 

38 Απνιπηήξην Ιπθείνπ ΓΔ Νδεγψλ Απηνθηλήησλ/Απνξξηκκαηνθφξνπ 

02 Απνιπηήξην Ιπθείνπ ΓΔ Νδεγψλ Απηνθηλήησλ(εηδηθψλ ζπλεξγείσλ) 

04 Απνιπηήξην 
Ιπθείνπ/Γπκλαζίνπ 

ΓΔ Σεηξηζηψλ Κεραλεκάησλ Έξγνπ 

08 Απνιπηήξην 
Ιπθείνπ/Γπκλαζίνπ 

ΓΔ Σεηξηζηψλ Κεραλεκάησλ Έξγνπ 
(Πάξσζξα) 

02  ΓΔ Ζιεθηξνηερληηψλ 

01  ΓΔ Κεραλνηερληηψλ 

04  ΓΔ Ρερληηψλ Γεληθά 

60 Απνιπηήξην 
Γπκλαζίνπ/Γεκνηηθνχ 

Δ Δξγαηψλ Θαζαξηφηεηαο(απνθνκηδή) 

45 Απνιπηήξην 
Γπκλαζίνπ/Γεκνηηθνχ 

Δ Δξγαηψλ Θαζαξηφηεηαο(νδνθαζαξηζκφο) 

09 Απνιπηήξην 
Γπκλαζίνπ/Γεκνηηθνχ 

Δ Δξγαηψλ Θαζαξηφηεηαο(θαζαξηζκφο ιατθψλ 
αγνξψλ) 

03 Απνιπηήξην 
Γπκλαζίνπ/Γεκνηηθνχ 

Δ Δξγαηψλ Θαζαξηφηεηαο(εηδηθψλ 
ζπλεξγείσλ)) 

05 Απνιπηήξην 
Γπκλαζίνπ/Γεκνηηθνχ 

Δ Γεληθψλ Θαζεθφλησλ 

 

Ξίλαθαο 8α .: Αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ αλαθχθισζε 

Αξηζκφο 
ππαιιήισλ  

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο  Θιάδνο/εηδηθφηεηα(ελδεηθηηθά) 

05 Απνιπηήξην Ιπθείνπ ΓΔ Νδεγψλ 
Απηνθηλήησλ/Απνξξηκκαηνθφξνπ 

10 Απνιπηήξην Γπκλαζίνπ Δ Δξγαηψλ Θαζαξηφηεηαο 

 

 



 
 

Β.7. θηζηάκελε ππνδνκή 

Β.7.1.: Νρήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαζαξηφηεηαο  

Νρήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαζαξηφηεηαο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 
Α/Α 

ΑΟΗΘΚΝΠ 
ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ 

ΚΑΟΘΑ ΡΞΝΠ ΝΣΖΚΑΡΝΠ 

 
1 

ΘΖΝ 4853 
SCANIA ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
2 

ΘΖΝ 4854 
SCANIA ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
3 

ΘΖΝ 4932 
STEYER ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
4 

ΘΖΝ 4933 
STEYER ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
5 

ΘΖΝ 4934 
STEYER ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
6 

ΘΖΝ 4935 
STEYER ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
7 

ΘΖΝ 4936 
STEYER ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
8 

ΘΖΝ 4937 
STEYER ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
9 

ΘΖΝ 4995 
SCANIA ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
10 

ΘΖΝ 4996 
SCANIA ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
11 

ΘΖΝ 4997 
SCANIA ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
12 

ΘΖΝ 4998 
SCANIA ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
13 

ΘΖΝ 4999 
SCANIA ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
14 

ΘΖΝ 5000 
SCANIA ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
15 

ΘΖΝ 5093 
VOLVO TRUCK ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
16 

ΘΖΝ 5094 
VOLVO TRUCK ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
17 

ΘΖΝ 5098 
VOLVO TRUCK ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
18 

ΘΖΗ 9723 
DAF ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
19 

ΘΖΗ 9724 
DAF ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
20 

ΘΖΗ 9725 
DAF ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

   
  21 

ΘΖΗ 9726 
DAF ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 



 
 

 
Α/Α 

ΑΟΗΘΚΝΠ 
ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ 

ΚΑΟΘΑ ΡΞΝΠ ΝΣΖΚΑΡΝΠ 

 
 

  

 
22 

ΘΖΗ 9727 
DAF ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
23 

ΘΖΝ 5023 
VOLVO TRUCK ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
24 

ΘΖΝ 5024 
VOLVO TRUCK ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
25 

ΘΖΝ 4746 
SCANIA ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
26 

ΘΖΝ 4748 
SCANIA ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
27 

ΘΖΝ 4749 
SCANIA ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
28 

ΘΖΝ 4751 
SCANIA ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
29 

ΘΖΖ 1728 
IVECO ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
30 

ΘΖΖ 1729 
IVECO ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
31 

KHH 4775 
IVECO ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
32 

KHH 4776 
IVECO ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
33 

KHH 5228 
DAF ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
34 

ΘΖΖ 1809 
MERCEDES-ΒΔΛΕ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
35 

ΘΖΖ 1810 
MERCEDES-ΒΔΛΕ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
36 

ΘΖΖ 1811 
MERCEDES-ΒΔΛΕ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
37 

ΘΖΖ 1812 
MERCEDES-ΒΔΛΕ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
38 

ΘΖΗ 9718 
DAF ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
39 

ΘΖΗ 9719 
DAF ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
40 

ΘΖΝ 5091 
NISSAN  ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

   
  41 

ΘΖΝ 5092 
NISSAN  ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

 
 

42 
ΘΖΝ 5008 

MAZDA 
 ΘΝΗΛΝ ΚΖ ΑΛΑΡΟΔΞΝΚΔΛΝ  

ΑΛΝΗΘΡΝ 

 
43 ΘΖΝ 5009 

MAZDA 
 ΘΝΗΛΝ ΚΖ ΑΛΑΡΟΔΞΝΚΔΛΝ  

ΑΛΝΗΘΡΝ 



 
 

 
Α/Α 

ΑΟΗΘΚΝΠ 
ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ 

ΚΑΟΘΑ ΡΞΝΠ ΝΣΖΚΑΡΝΠ 

 
44 ΘΖΝ 5010 

MAZDA 
 ΘΝΗΛΝ ΚΖ ΑΛΑΡΟΔΞΝΚΔΛΝ  

ΑΛΝΗΘΡΝ 

 
45 ΘΖΝ 5096 

MITSUBISHI 
 ΘΝΗΛΝ ΚΖ ΑΛΑΡΟΔΞΝΚΔΛΝ  

ΑΛΝΗΘΡΝ 

 

 
  

 
46 ΘΖΝ 5097 

MITSUBISHI 
 ΘΝΗΛΝ ΚΖ ΑΛΑΡΟΔΞΝΚΔΛΝ  

ΑΛΝΗΘΡΝ 

 
 

47 
ΘΖΝ 4513 

MITSUBISHI ΑΛΝΗΘΡΝ ΚΖ ΑΛΑΡΟΔΞΝΚΔΛΝ 

 
 

48 
ΘΖΝ 4838 

IVECO  ΑΛΑΡΟΔΞΝΚΔΛΝ ΑΛΝΗΘΡΝ 

 
 

49 
ΘΖΝ 4915 

DAIMLER BENZ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΘΑΓΥΛ ΑΛΝΗΘΡΝ  

 
51 

ΘΖΝ 4916 
DAIMLER BENZ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΘΑΓΥΛ ΑΛΝΗΘΡΝ  

 
52 

ΘΖΝ 5152 
MERCEDES ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΘΑΓΥΛ ΑΛΝΗΘΡΝ  

 
53 ΘΖΖ 5197 

SCANIA 
ΚΔΡ. ΑΦ. ΑΚ. ΚΔ ΓΑΛ. : ΑΞΝΟ.-

ΚΞΑΕΥΛ 

 
54 ΘΖΖ 5198 

SCANIA 
ΚΔΡ. ΑΦ. ΑΚ. ΚΔ ΓΑΛ. : ΑΞΝΟ.-

ΚΞΑΕΥΛ 

 
55 ΘΖΖ 5199 

SCANIA 
ΚΔΡ. ΑΦ. ΑΚ. ΚΔ ΓΑΛ. : ΑΞΝΟ.-

ΚΞΑΕΥΛ 

 
56 

ΚΔ 57100 
IVECO ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΘΑΓΥΛ 

 
57 

ΚΔ 69881 
DAF ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΘΑΓΥΛ 

 
58 

ΚΔ 69882 
DAF ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΘΑΓΥΛ 

 
59 

ΚΔ 69937 
DAF ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΘΑΓΥΛ 

 
60 

ΚΔ 42856 
JCB ΦΝΟΡΥΡΖΠ 

 
61 

ΚΔ 42857 
JCB ΦΝΟΡΥΡΖΠ 

 
62 

ΚΔ 54482 
FIAT ALLIS ΦΝΟΡΥΡΖΠ 



 
 

 
63 

ΚΔ 67249 
JCB ΦΝΟΡΥΡΖΠ 

 
64 

ΚΔ 69158 
JCB ΦΝΟΡΥΡΖΠ 

 
65 

ΚΔ 119257 
JCB  ΦΝΟΡΥΡΖΠ 

 
66 

ΚΔ 119238 
JCB ΦΝΟΡΥΡΖΠ 

 

Β.7.2. :Πηνηρεία γηα ηελ απνθνκηδή ησλ θάδσλ 

Β.7.2.α.: Ξξάζηλνη θάδνη 

Αξηζκφο 
απηνθηλήησλ 

Hκέξεο Αξηζκφο δξνκνινγίσλ Γηαλπφκελα 
ρηιηφκεηξα 

 
40 

 
Θαζεκεξηλά 

20 ηνκείο 
6 δξνκνιφγηα/εβδνκάδα 

 
50 ρικ/ψξα 

 

Β.7.2.β.: Κπιέ θάδνη 

Αξηζκφο 
απηνθηλήησλ 

Hκέξεο Αξηζκφο δξνκνινγίσλ Γηαλπφκελα 
ρηιηφκεηξα 

 
5 

 
Θαζεκεξηλά 

 
6 δξνκνιφγηα/εβδνκάδα 

 
70 ρικ/ψξα 

 

Β.7.2.γ: Ξνζφηεηα θάδσλ αλά είδνο 

ΔΗΓΝΠ ΘΑΓΝ ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΞΟΑΠΗΛΝΗ ΘΑΓΝΗ ΠΔ ΑΛΑΞΡΜΖ 6000 

ΞΟΑΠΗΛΝΗ ΘΑΓΝΗ ΠΔ ΠΡΝΘ 200 

ΚΞΙΔ  ΘΑΓΝΗ ΠΔ ΑΛΑΞΡΜΖ 120 

ΚΞΙΔ ΘΑΓΝΗ ΠΔ ΠΡΝΘ 50 

ΞΝΓΔΗΝΗ ΘΑΓΝΗ 12 

ΘΥΓΥΛΔΠ 37 

ΑΙΙΝΗ ΘΑΓΝΗ ΓΔΛ ΞΑΟΣΝΛ 

 

Β.7.3.: Δγθαηαζηάζεηο – Ιεηηνπξγίεο 

θηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο θαη ιεηηνπξγίεο ζην ρψξν ηνπ γθαξάδ 

Ξίλαθαο 9: Σψξνη & Θηίξηα   

Α/Α ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ  ΙΔΗΡΝΟΓΗΔΠ 

1  Ππλεξγείν Απηνθηλήησλ  

2  Φαλνπνηείν – Βαθείν  

3  Βνπιθαληδαηέξ  



 
 

4  Ξιπληήξην Νρεκάησλ  

5  Πηδεξνπξγείν  

6  Απνζήθε κηθξψλ αληαιιαθηηθψλ νρεκάησλ θαη Ζ/Κ εμνπιηζκνχ  

7  2 πφγεηεο Γεμακελέο πεηξειαίνπ κε αληιία  

8  Ιεβεηνζηάζην Θέξκαλζεο κε δεμακελή πεηξειαίνπ  

9  2 Γεμακελέο ππξφζβεζεο θαη 2 αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα  

10  Ιεηνηεκαρηζηήο αληηθεηκέλσλ  

11 Ππλεξγείν Μπινπξγψλ  

12  Ππλεξγείν Νηθνδφκσλ  

13  Ππλεξγείν δξαπιηθψλ  

14  Απνζήθε εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ ηκήκαηνο εο Γηαρείξηζεο Ξξαζίλνπ 
& Ξαηδηθψλ ραξψλ  

15 Απνζήθε Αλαισζίκσλ  

16  Γξαθεία θαη ρψξνη πξνζσπηθνχ  

17  Γξαθείν Θίλεζεο  

18  Φπιάθην  

19  Ππλεξγείν Δπηζθεπήο Θάδσλ Απνξξηκκάησλ  

20  παίζξηνη Σψξνη Πηάζκεπζεο απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ  

 

Β.7.3.α.: Ξξνβιήκαηα εγθαηαζηάζεσλ 

Νη ππεξεζίεο ηεο Γ/λζεο ιεηηνπξγνχλ απφ ην 1985 ζηελ νδφ Αγ.Βαζηιείνπ 62 (απέλαληη 
απφ ην Άιζνο Ξεξηζηεξίνπ) θαη ζηεξνχληαη ηεο δπλαηφηεηαο αδεηνδφηεζεο ιφγσ ηνπ 
ραξαθηεξηζκνχ ηνπ ρψξνπ ζε ρψξν πξαζίλνπ ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν απφ ηελ εγθαηάζηαζε 
ηνπ Γεκνηηθνχ Πηαζκνχ. 

 

Β.7.4. Θφζηνο πθηζηάκελεο δηαρείξηζεο 

Ξαξαθάησ απνηππψλεηαη εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ηεο πθηζηάκελεο δηαρείξηζεο 

ΘΝΠΡΝΠ ΔΡΝΠ 2011 ΔΡΝΠ 2012 ΔΡΝΠ 2013 ΔΡΝΠ 2014 

ΔΟΓΑΡΗΘΝ  8.966.383,33 6.749.915,52 6.319.848,47 6.106.984.03 

ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ- 
ΑΛΑΛΔΩΠΖΠ 
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

 
 

2.711.322,62 

 
 

2.105.986,51 

 
 

1.832.130,47 

 
 

1.587.669,27 

ΘΗΛΖΠΖΠ 320.000,00 329.862,34 278.599,51 264.508,14 

ΡΔΙΖ ΔΗΠΝΓΝ 
ΣΡΑ 

 
1.927.910,50 

 
3.479.672,08 

 
3.512.133,54 

 
2.128.266,35 

ΠΚΚΔΗΘΡΩΛ 
ΑΛΑ ΡΝΛΝ 

 
188,59 

 
197,48 

 
198,68 

 
158,54 

ΑΛΑΘΘΙΩΠΗΚΩΛ     



 
 

ΑΛΑ ΡΝΛΝ 196,00 197,73 198,76 167,54 

ΙΝΗΞΩΛ 
ΓΑΞΑΛΩΛ 

 
264.083,87 

 
228.358,80 

 
253.540,91 

 
282.883,13 

ΠΛΝΙΝ ΔΜΝΓΩΛ 14.189.700,32 12.893.795,25 12.196.252,90 10.370.310,92 

 838.611,29 738.814,47 529.317,38 601.478,03 

 13.351.089,03 12.154.980,78 11.666.935,52 9.768.832,89 

 

Β.8. Ινηπά ζηνηρεία 

Β.8.1.:  Ππκκεηνρή ζε Ππλδέζκνπο θαη Γίθηπα 

α. ζηνλ Αλαπηπμηαθφ Πχλδεζκν Γπηηθήο Αηηηθήο (Α.Π.Γ.Α)  

β. ζηνλ Πχλδεζκν Γήκσλ & Θνηλνηήησλ γηα ηελ ίδξπζε Θνηλνχ Λεθηξνηαθείνπ 

γ. ζην Δζληθφ Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν γεηψλ Ξφιεσλ – πξναγσγήο γείαο  

  (Δ.Γ.Γ..Ξ-  Ξ.)  

δ. ζηνλ Ξεξηβαιινληηθφ Πχλδεζκν Γήκσλ Αζήλαο – Ξεηξαηά (ΞΔ.Π.Γ.Α.-Ξ)  

 

Β.8.2.: θηζηάκελν Ξνιενδνκηθφ θαη  Σσξνηαμηθφ Πρέδην 

 (Ρα ζηνηρεία φπσο παξαηίζεληαη αληιήζεθαλ απφ ην ππφ δηακφξθσζε ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΡΝ ΓΖΚΝ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ 2015-2020)  

Β.8.2.α: Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην 

Κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 35994/386/1.9.2008 Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ ΞΔ.ΣΥ.ΓΔ. 

ηξνπνπνηήζεθε ην Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην ηνπ Γήκνπ Ξεξηζηεξίνπ πνπ εγθξίζεθε κε ηελ 

28179/838/21.3.1989 (ΦΔΘ 383 Γ΄), ην νπνίν πεξηιακβάλεη:  

Α. Ρελ πνιενδνκηθή νξγάλσζε ηνπ Γήκνπ Ξεξηζηεξίνπ γηα πξνγξακκαηηθφ πιεζπζκηαθφ 

κέγεζνο 158.000 θαηνίθσλ κε ηελ δεκηνπξγία 34 πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ κε κέζε ππθλφηεηα πνπ 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 70 θαηνίθνπο κέρξη θαη 274 θαηνίθνπο αλά ηκ. θαη κέζν ζπληειεζηήο δφκεζεο 

πνπ θπκαίλεηαη απφ  1,0 κέρξη 1,8.  

Β. Ρελ ηξνπνπνίεζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ ρξήζεσλ γεο γεληθήο θαηνηθίαο, πνιενδνκηθψλ 

θέληξσλ, θέληξσλ θνηλσληθψλ εμππεξεηήζεσλ, εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ, ρψξσλ ζπλάζξνηζεο 

θνηλνχ, πνιηηηζηηθψλ θέληξσλ, εθπαηδεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θ.ιπ. 

 Ρε δεκηνπξγία ρξήζεο ειεχζεξσλ ρψξσλ αζηηθνχ πξαζίλνπ.  

 Ρνλ θαζνξηζκφ θαη ηε δεκηνπξγία ρψξσλ ΒΗΞΑ πξνο εμπγίαλζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Ρελ αληηκεηψπηζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ πξνβιήκαηνο εληζρχνληαο ηα Κέζα Γεκφζηαο  

Ππγθνηλσλίαο, φπσο ηα Κέζα Πηαζεξήο Ρξνρηάο θαη, θπξίσο, ηνπ Κέηξν.  

 Ρελ ηξνπνπνίεζε θαη ηεξάξρεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ.  



 
 

 Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Γεληθνχ Ξνιενδνκηθνχ Πρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Ξεξηζηεξίνπ ζηφρεπε 

ζηνλ έιεγρν θαη ζηε ξχζκηζε ησλ ρξήζεσλ γεο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ηε δεκηνπξγία ελφο βηψζηκνπ αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλαβάζκηζε 

ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ. 

Δηδηθφηεξα, ην λέν ΓΞΠ ηνπ Γήκνπ Ξεξηζηεξίνπ απνζθνπεί πιένλ ζε:  

 Ξξνζηαζία ηνπ εμσαζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ εμπγίαλζε ηεο πθηζηάκελεο, εθηφο νξίσλ 

ειαηψλα, βηνκεραληθήο πεξηνρήο.  

 Γεκηνπξγία πφιεο κε πνιπθεληξηθή δνκή, αλάδεημε ηνπ θέληξνπ ζε θέληξν ππεξηνπηθήο 

ζεκαζίαο θαη ρσξνζέηεζε επηηειηθψλ ππεξεζηψλ δηνίθεζεο.  

 Γεκηνπξγία απηνηειψλ πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ κε επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο δηνίθεζεο ζηνπο 

βαζηθνχο νδηθνχο άμνλεο.  

 Ηεξάξρεζε ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο θαη νξγάλσζε ηεο ζηάζκεπζεο κε δεκηνπξγία ρψξσλ 

ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ.  

 Κείσζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο κε 

πξνηάζεηο νξγάλσζεο ηνπ δηθηχνπ θπθινθνξίαο θαη έκθαζε ζηα Κέζα Πηαζεξήο Ρξνρηάο 

(φπσο ν θπθινθνξηαθφο δηάδξνκνο ηεο Ι. Θεβψλ σο άμνλα κέζνπ ζηαζεξήο ηξνρηάο).  

Β.8.2.β.:Νηθηζηηθή Νξγάλσζε ηνπ Γήκνπ - Σξήζεηο Γεο Γ.Ξ.Π.  

 Ν Γήκνο νηθηζηηθά νξγαλψλεηαη ζε 34 Ξνιενδνκηθέο Δλφηεηεο , 19 ζπλνηθίεο θαη 4  Γεκνηηθέο 

Θνηλφηεηεο, ιακβάλνληαο  ππ΄φςηλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΞΠ ην 2008, παξαηεξνχληαη 

κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ θπξίσο αιιαγέο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ. Ππγθεθξηκέλα:  

1. Δπεηδή λφηην-δπηηθφ φξην ηνπ Γήκνπ απνηειεί ε Ιεσθφξνο Αζελψλ, ην φξην ηνπ ΓΞΠ 

πεξηιακβάλεη θαη ην ηκήκα κεηαμχ νδψλ Ξαηξηάξρνπ Πεξγίνπ, Θαβάιαο, Ξάξλεζαο θαη 

Ιεσθφξνπ Αζελψλ, κηαο θαη ε πεξηνρή απηή έρεη ήδε πξνζαξηεζεί δηνηθεηηθά ζην Γήκν 

Ξεξηζηεξίνπ, θαη απνηειεί πιένλ ηκήκα ηεο πνι. ελφηεηαο 27 (ζπλνηθία 15).  

2. Ρκήκα ηεο πνι. ελφηεηαο 34, λφηηα ηεο ιεσθφξνπ Αζελψλ, εμαηξείηαη απφ ην φξην ηνπ ΓΞΠ, 

δηφηη αλήθεη πιένλ δηνηθεηηθά ζην Γήκν Αηγάιεσ θαηφπηλ ηεο πην πάλσ αλαθεξνκέλεο 

αληαιιαγήο.  

3. Δπηπιένλ, ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ πνπ επξίζθεηαη Λφηην-αλαηνιηθά ηεο ιεσθφξνπ Θεθηζνχ θαη 

απνηειεί ηκήκα ηνπ Διαηψλα θαζνξίδεηαη σο λέα μερσξηζηή γεηηνληά ηνπ Γήκνπ (ΞΔ 34) θαη 

μερσξηζηή ζπλνηθία (ππ' αξηζκ. 19). 

Νη ζπληειεζηέο δφκεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ παξακέλνπλ σο ηζρχνπλ θαη 

θπκαίλνληαη απφ 1,0 έσο 1,8. 

 



 
 

Κε δεδνκέλν φηη δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηνλ πιεζπζκφ ζρεδηαζκφ απφ ηνλ 

πιεζπζκφ ππνινγηζκνχ ησλ αλαγθψλ ηνπ ηζρχνληνο ΓΞΠ (155.000), ζην ηξνπνπνηεζέλ ΓΞΠ δελ 

πξνθχπηνπλ αμηφινγεο αιιαγέο ζηελ κέζε ππθλφηεηα αλά πνιενδνκηθή ελφηεηα.  

Νη πξνζδηνξηζκέλεο ρξήζεηο γεο ζχκθσλα κε ην ΓΞΠ είλαη νη εμήο:  

Θπξίαξρε ρξήζε ζην Γήκν είλαη ε γεληθή θαηνηθία φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ 

απφ 23/2/87 ΞΓ/ηνο ΦΔΘ 166Γ/87 ( Δμαηξνχληαη νη απνζήθεο, φπσο θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Λ. 2965/01)  

Ρν πεξηνπηθφ θέληξν ηνπ Γήκνπ ρσξνζεηείηαη ζηηο ΞΔ 1,2,3 θαη 10 ζην ηξίγσλν κεηαμχ 

ησλ νδψλ Ρζαιδάξε, Γσδεθαλήζνπ θαη Βαζ. Αιεμάλδξνπ, κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ θαη ζηηο 

ηδηνθηεζίεο ή ζηα ΝΡ πνπ έρνπλ πξφζσπν επί ησλ νδψλ απηψλ. Ρν δπηηθφ φξην ηνπ ππεξηνπηθνχ 

πνιενδνκηθνχ θέληξνπ εθηείλεηαη θαη πέξαλ ηεο νδνχ Γσδεθαλήζνπ. Πηφρνο ηεο λέαο 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΞΠ απνηειεί ε πξνψζεζε παξεκβάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Ξεξηζηεξίνπ ζε 

ππεξηνπηθφ πφιν αλαβαζκίδνληαο ηελ ειθηηθφηεηα  ηνπ θαη αλαδεηθλχνληαο ηελ θεληξηθφηεηα ηνπ 

ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκψλ ηνπ Κεηξφ. Κάιηζηα ηκήκα ηνπ ρψξνπ πξαζίλνπ 

ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Αλαπαχζεσο θαη Γσδεθαλήζνπ πνπ ζήκεξα είλαη δηακνξθσκέλν κε 

θηίζκαηα εθζεζηαθψλ ρσξψλ πξνηείλεηαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ππεξηνπηθφ θέληξν ηνπ Γήκνπ κε 

ρξήζεηο πνιενδνκηθνχ θέληξνπ - αλαςπρήο. H επηδησθφκελε κάιηζηα κεηαθνξά ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ γθαξάδ θαη ε δηακφξθσζε ηνπ απειεπζεξσκέλνπ ρψξνπ ζε ρψξν πξαζίλνπ 

θαη ε πηζαλή ελνπνίεζε ηνπ κε ην άιζνο ζα ηνλίζεη ηελ ππεξηνπηθφηεηα ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ. 

Πε καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ ρψξνο πξαζίλνπ κπνξεί λα δηακνξθσζεί θαη ν  φκνξνο  ρψξνο  ηνπ 

λεθξνηαθείνπ, κε ηαπηφρξνλε απνκάθξπλζε ηνπ ππάξρνληνο. 

Πε θάζε ζπλνηθία επίζεο, ιεηηνπξγνχλ πνιενδνκηθά θέληξα θπξίσο πάλσ ζε βαζηθνχο 

άμνλεο θάζε ζπλνηθίαο.  

Β.8.2.γ.: Νξηνζέηεζε Ξεξηνρήο Κειέηεο - Αλαθνξά θηζηάκελσλ Σξήζεσλ Γεο  

Ν Γήκνο Ξεξηζηεξίνπ, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο Γήκνπο πνπ εθάπηνληαη ζηνλ Γήκν 

Αζελαίσλ ελψ αλήθεη ζην Λνκφ Αηηηθήο ζηελ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο. Ν Γήκνο νξηνζεηείηαη 

νπζηαζηηθά απφ ηηο ιεσθφξνπο Αζελψλ θαη Ιεσθφξν Θεθηζνχ.  

Πρεδφλ νιφθιεξε ε έθηαζε ηνπ Γήκνπ, ζήκεξα είλαη εληφο ζρεδίνπ. Κεηά, κάιηζηα θαη ηελ 

έληαμε ζην ζρέδην θαη ηεο βηνκεραληθήο πεξηνρήο ζηα Λφηην-αλαηνιηθά φξηα ηνπ Γήκνπ, ζηα 

πιαίζηα ηνπ Ξ.Γ/ηνο ηνπ Διαηψλα, εθηφο ζρεδίνπ παξακέλεη κφλν έλαο κηθξφο ζχιαθαο ζηα δπηηθά 

φξηα ηνπ Γήκνπ, ζηηο ππψξεηεο ηνπ Ξνηθίινπ φξνπο.  

Πηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ θπξηαξρνχλ κηθηέο ρξήζεηο γεο κε απνηέιεζκα ηελ 

αλάπηπμε  δπζιεηηνπξγηψλ θαη ηε ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ηεο θαηνηθίαο. Ν δήκνο ζπγθεληξψλεη θαη 

ιεηηνπξγίεο ππεξηνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ εμππεξεηνχλ θαη ηε επξχηεξε πεξηνρή (ι.ρ. εζηίαζεο –

αλαςπρήο  ζην Κπνπξλάδη, θχξηα εκπνξηθή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ ην ηξίγσλν πνπ πεξηθιείνπλ νη νδνί 



 
 

Ξ. Ρζαιδάξε, Θεβψλ, Βαζ. Αιεμάλδξνπ). Δηδηθφηεξα, ε πεξηνρή Άγηνο Βαζίιεηνο απνηειεί κηα απφ 

ηηο ελδηαθέξνπζεο ζπλνηθίεο ηνπ Γήκνπ εθφζνλ ζπλππάξρνπλ ζε απηή ππεξηνπηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, αδφκεηεο εθηάζεηο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη γεληθή θαηνηθία. Ζ ζπλνηθία 5 

θαη ελ κέξεη ε ζπλνηθία 6, απνηειεί ην Κπνπξλάδη γεηηνληά πνπ ζπγθεληξψλεη ηηο εγθαηαζηάζεηο 

ιηαληθνχ εκπνξίνπ ι.ρ. γχξσ απφ ηελ πιαηεία Γαζθαινγηάλλε θαη ηηο θχξηεο ππεξηνπηθνχ 

ραξαθηήξα εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο εζηηαηνξίσλ, θαθέ θαη κπαξ πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί γχξσ 

απφ ηελ πιαηεία ηεο 28
εο 

Νθησβξίνπ, ε νπνία απνηειεί θαη έλα δπλακηθφ πφιν αλαςπρήο ζηε 

πεξηνρή κειέηεο.  

 Ρν Λφηην - Λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ Γήκνπ είλαη θαηάζπαξην απφ εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

δεπηεξνγελνχο ηνκέα, ην κεγαιχηεξν δε κέξνο ηνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα φξηα ηνπ Ξ.Γ/ηνο ηνπ 

Διαηψλα. Νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο έρνπλ ππεξηνπηθφ ραξαθηήξα. Ζ αλαηνιηθή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ 

θπξίσο λφηηα ηεο Ιέλνξκαλ –Θεθηζνχ επίζεο παξνπζηάδεη ζπγθέληξσζε δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

δεπηεξνγελνχο ηνκέα.  

 Βέβαηα ζην Ξεξηζηέξη, φπσο εμάιινπ θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο πξσηεχνπζαο 

παξνπζηάδεηαη έληνλα ην θαηλφκελν ηεο απνβηνκεράληζεο κε άκεζεο ζπλέπεηεο ηελ αχμεζε ηνπ 

δείθηε αλεξγίαο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Ζ πεξίνδνο κεηά ην 2010 είλαη ηξαπκαηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο 

απνβηνκεράληζεο & ησλ δεηθηψλ αλεξγίαο.  

 Δηδηθφηεξα, ζε κηα απνηίκεζε ησλ πθηζηάκελσλ ρξήζεσλ γεο αλά ζπλνηθία πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Κειέηε «Ξξνηάζεηο ζεκεηαθψλ παξεκβάζεσλ ηξνπνπνίεζεο ΓΞΠ», (2004), 

εληνπίζηεθαλ πθηζηάκελεο ρξήζεηο κε ζπκβαηέο κε ην πξνεγνχκελν πιαίζην αλάιπζεο ηνπ ΓΞΠ 

γεγνλφο πνπ δηθαηνιφγεζε ηε κεξηθή ηξνπνπνίεζε ησλ ρξήζεσλ γεο αλά πνιενδνκηθή ελφηεηα 

(ι.ρ. ζηελ ζπλνηθία ηνπ Αγίνπ Φαλνπξίνπ ή ηνπ Αγ. Ηεξνζένπ ή ηεο Θεπνχπνιεο πνπ παξαηεξείηαη 

φηη ηα επηηφπνπ πνιενδνκηθά θέληξα δελ πθίζηαηαη έηζη φπσο είραλ ζρεδηαζζεί). Δπίζεο νη 

αλαθεξφκελεο αζπκβαηφηεηεο δελ αλαηξέζεθαλ νχηε έγηλαλ ελέξγεηεο πξνο απηφλ ηνλ άμνλα.  

Γεληθά, παξαηεξείηαη δηαζπνξά δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ επηπέδνπ γεηηνληάο-ζπλνηθίαο. Πε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη πξνθαλέο φηη αλαπηχρζεθαλ ιεηηνπξγίεο ζε ρψξνπο πνπ επειέγεζαλ κε 

θξηηήξην ηε δπλαηφηεηα εμεχξεζεο νηθνπέδνπ θαη φρη ηελ νπνηαδήπνηε πνιενδνκηθή νξγάλσζε. 

Ιεηηνπξγίεο αζπκβίβαζηεο κε ηελ αζηηθή δνκή, φπσο λεθξνηαθείν, γθαξάδ βαξέσλ νρεκάησλ θαη 

βηνκεραλία ζπλππάξρνπλ κέζα ζην πνιενδνκηθφ ηζηφ θαη κάιηζηα ζε θεληξηθέο πεξηνρέο. Ζ 

έιιεηςε πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ θαη νξγαλσκέλεο θαηαλνκήο ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ θαζψο θαη 

ε αλεμέιεγθηε πιεζπζκηαθή αχμεζε ησλ πξφζθαησλ δεθαεηηψλ δεκηνχξγεζαλ ηα θχξηα 

πξνβιήκαηα ηνπ Γήκνπ. Ζ πνιχ ππθλή δφκεζε, ε έιιεηςε ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ θαη ην 



 
 

αλεπαξθέο νδηθφ δίθηπν είλαη ε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ζπλνηθίεο ηνπ 

Γήκνπ.  

Γελ ππάξρνπλ κεγάινη ρψξνη θιίκαθαο ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ κε εμαίξεζε ηελ πεξηνρή ησλ 

παιαηψλ ιηγληησξπρείσλ πνπ ζήκεξα ππάξρνπλ δηάθνξεο εγθαηαζηάζεηο (αζιεηηθέο, εκπνξηθέο 

θηι). πάξρνπλ δχν ζρεηηθά κεγάινη ρψξνη πξαζίλνπ ζηηο δπηηθέο ππψξεηεο ηνπ Ξνηθίινπ. Κηα ζηα 

λφηηα έθηαζεο 45ζηξ. πνπ νπζηαζηηθά αλήθεη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γ. Σατδαξίνπ θαη ε άιιε 

βνξεηφηεξα, ην Άιζνο Ξεξηζηεξίνπ φπνπ έρεη δηακνξθσζεί θαη ππαίζξην ζέαηξν.  

 Πε θακία πεξίπησζε δελ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ζε ειεχζεξνπο ρψξνπο. 

Βέβαηα, ζχκθσλα κε ην ΓΞΠ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλάθηεζεο ειεχζεξσλ ρψξσλ ζηηο δψλεο Α θαη 

Β ηνπ φξνπο Αηγάιεσ, εηδηθά ζηε δψλε Β, φπνπ επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία πεξηαζηηθνχ πάξθνπ κε 

ιεηηνπξγίεο αλαςπρήο, αζιεηηζκνχ, ειεχζεξνπ θαη νξγαλσκέλνπ ρψξνπ πξαζίλνπ θαη 

πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. 

Ξαξάιιεια, κηθξέο παξεκβάζεηο αιιαγήο ησλ ειεπζέξσλ ρψξσλ έρνπλ γίλεη θαηά θαηξνχο 

ζηελ πεξηνρή θαη επίζεο ζρεδηάδνληαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε πεξηνρέο δεκηνπξγίαο ησλ 

ζηαζκψλ ηνπ ΚΔΡΟΝ.  Πρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο ππνδνκέο, νη εθπαηδεπηηθέο ππνδνκέο είλαη 

ζρεηηθά επαξθείο.  

 

Β.8.3. Ππκκεηνρή ζε Δπξσπατθά Ξξνγξάκκαηα  

α/α Ρίηινο έξγνπ Αληηθείκελν έξγνπ 

1 Πρνιεία ηεο Κεζνγείνπ κε 
Πρεδφλ Κεδεληθή Δλεξγεηαθή 
Θαηαλάισζε (Promoting 
Renovation of Schools in a 
Mediterranean Climate up to 
Nearly Zero-Energy Buildings 
– ZEMedS) 

Ξξνψζεζε ηεο Αλαθαηαζθεπήο Πρνιείσλ ζηελ πεξηνρή 
ηεο Κεζνγείνπ κε ζηφρν ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε Πρεδφλ 
Κεδεληθήο Δλεξγεηαθήο Θαηαλάισζεο Θηίξηα. 
Ρν πξνηεηλφκελν έξγν αληαπνθξίλεηαη ζηηο πνιηηηθέο θαη 
ηε ζηνρνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ 
εθαξκνγή ελεξγεηψλ ζην ρψξν ηεο εμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο ζηα Γεκφζηα Θηίξηα. 
Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζηνρεχεη αξρηθά, ζηε άξζε 
νξηζκέλσλ απφ ηα εκπφδηα, ψζηε ε αλαθαίληζε ησλ 
ζρνιηθψλ θηεξίσλ λα νδεγήζεη ζε θηήξηα κεδεληθήο 
ελεξγεηαθήο απφδνζεο –Near Zero Energy Buildings 
(NZEB) 
Fundacio ASCAMM / Δζληθφ & Θαπνδηζηξηαθφ 
Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ/National Association of Italian 
Municipalities of Tuscany / Province of Ancona θιπ. 

2 «Νιηζηηθή Δλεξγεηαθή 
Αλαβάζκηζε Θηεξίσλ 
Θαηνηθίαο» (Holistic Energy 
Efficient Retrofitting of 
Residential Buildings – 
H.E.R.B.) 

Πηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ πξφθεηηαη λα αλαπηπρζνχλ 
θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο θαη ιχζεηο γηα ηελ ελεξγεηαθή 
αλαβάζκηζε θηηξίσλ. Νη ηερλνινγίεο απηέο ζα 
εθαξκνζηνχλ θαη ζα αμηνινγεζνχλ πεηξακαηηθά ζε 
αληηπξνζσπεπηηθά θηίξηα θαηνηθηψλ ζε δηάθνξεο 
Δπξσπατθέο ρψξεο. Ζ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ 
θηηξίσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην λεφηεξν εζληθφ 
θαλνληζκφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ. Ζ επηινγή ησλ 



 
 

ηερλνινγηψλ πνπ ζα εθαξκνζηεί ζην θάζε θηίξην ζα γίλεη 
βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ 
ελεξγεηαθή αλάιπζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο γηα θάζε ηχπν 
θηηξίνπ. 
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη επηιεγεί 
εξγαηηθή πνιπθαηνηθία ζηελ Δπαγγειίζηξηα 

3 Βνήζεηα ζην ζπίηη – 2 Γνκέο 
 

Ζ θαη’ νίθνλ παξνρή βνήζεηαο ζε κνλαρηθνχο 
ζπληαμηνχρνπο θαη ΑΚΔΑ 

4 ΔΛΑΟΚΝΛΖΠΖ 
ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΘΖΠ & 
ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΕΥΖΠ. 
ΘΔΛΡΟΑ ΓΖΚΗΝΟΓΗΘΖΠ 
ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΞΑΗΓΗΥΛ 6-10 
ΔΡΥΛ (ΘΓΑΞ) – 2 ΓΝΚΔΠ 

Ζ δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε παηδηψλ 6-12 εηψλ ηα 
απνγεχκαηα. 
Ζ κία δνκή βξίζθεηαη ζην πάξθν ηεο Ρζαιαβνχηα θαη ε 
δεχηεξε ζηελ Αλζνχπνιε 

5 ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΚΔΡΑΟΟΘΚΗΠΖ 
2007-2013 -ΑΛΑΞΡΜΖ 
ΓΝΚΥΛ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΖΠ 
ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 
ΞΟΝΠ ΝΦΔΙΝΠ ΡΥΛ 
ΓΛΑΗΘΥΛ ΘΑΗ ΓΗΑ ΡΖΛ 
ΘΑΡΑΞΝΙΔΚΖΠΖ ΡΖΠ ΒΗΑΠ-
Γεκηνπξγία Θέληξσλ 
Ππκβνπιεπηηθήο πνζηήξημεο 
γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο ζε 
ηνπηθφ επίπεδν (Γήκνο 
Ξεξηζηεξίνπ) / ΑΜΝΛΑΠ 8 
 

Γεκηνπξγία θαη Ιεηηνπξγία Ππκβνπιεπηηθνχ Θέληξνπ 
Γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο ζην Γήκν Ξεξηζηεξίνπ. Ρν 
Θέληξν βξίζθεηαη ζην ηζφγεην ηνπ ΘΒΔ. 

6 ΑΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ 
ΓΛΑΚΗΘΝ 2007-2013. 
ΡΝΞΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ 
ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ (ΡΝΞΠΑ) 
ΞΟΝΠΑΟΚΝΠΚΔΛΑ ΠΡΗΠ  
ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΥΛ ΡΝΞΗΘΥΛ 
ΑΓΝΟΥΛ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Α.Π. 
"ΑΦΑΗΑ" 
 

Ππκβνπιεπηηθή- Θαηάξηηζε – Ξξνψζεζε ζηελ 
απαζρφιεζε 37 αλέξγσλ θαηνίθσλ Ξεξηζηεξίνπ 

7 ΔΞΞΔΟΑ 2007-2013. 
ΑΛΑΞΙΑΠΖ ΔΙΔΘΔΟΥΛ 
ΣΥΟΥΛ ΞΔΟΗΝΣΖΠ  ΣΥΟΑΦΑΠ 
ΚΔ ΒΗΝΘΙΗΚΑΡΗΘΝ 
ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ-ΓΟΑΠΔΗΠ 
ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑΠ 

Γξάζεηο Γεκνζηφηεηαο γηα ηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ ησλ 
Βηνθιηκαηηθψλ ηεο Σσξάθαο 

8 E.Ξ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ 
ΚΔΡΑΟΟΘΚΗΠΖ 2007-2013 - 
ΠΠΡΖΚΑ ΔΛΡΑΜΖΠ 
ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΗΠΝΡΖΡΑΠ ΡΥΛ 
ΦΙΥΛ ΠΡΝΠ ΓΖΚΝΠ- 
ΣΑΟΡΑ ΗΠΝΡΖΡΑΠ 
 

Ξξφγξακκα πηινηηθφ απφ ΞΔΠ – ΓΓΗΦ. Αλάπηπμε θαη 
εμεηδίθεπζε ζρεηηθψλ κεζνδνινγηψλ θαη εξγαιείσλ 
έληαμεο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 
παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ησλ 
Γήκσλ Αζελαίσλ, Ξεηξαηψο, Αραξλψλ, Ξεξηζηεξίνπ, 
Λίθαηαο θαη Αγίνπ Ησάλλε Οέληε 

9 «Τεθηαθή Πχγθιηζε», Άμνλαο 
Ξξνηεξαηφηεηαο : «ΡΞΔ θαη 
βειηίσζε πνηφηεηαο δσήο», 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε ελφο 
Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο κέζσ ηνπ νπνίνπ νη πνιίηεο 
ζα κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηα αηηήκαηα ηνπο ζην Γήκν 



 
 

Δηδηθφο ζηφρνο : «Βειηίσζε 
ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κέζσ 
ΡΞΔ – Ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ 
πνιηηψλ ζηε Τεθηαθή 
Διιάδα», Ξξάμε : «Γηαρείξηζε 
αηηεκάησλ θαζεκεξηλφηεηαο 
ηνπ πνιίηε» 

έηζη ψζηε λα δηεθπεξαησζεί απφ ην ζρεηηθφ αξκφδην 
ηκήκα ηνπ Γήκνπ Ξεξηζηεξίνπ. Ν θπξηφηεξνο ζθνπφο ηνπ 
ζπζηήκαηνο απηνχ είλαη λα παξέρεη απιή θαη 
απηνκαηνπνηεκέλε ιεηηνπξγία ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 
Ξεξηζηεξίνπ γηα ηελ θαηαγξαθή, παξαθνινχζεζε θαη 
απάληεζε ησλ αηηεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ 
δεκφηε. 

10 «Πχζηεκα απνκαθξπζκέλεο 
δηαρείξηζεο δηθηχνπ 
ειεθηξνθσηηζκνχ κε ρξήζε 
Κ2Κ (Machine to Machine) 
ηερλνινγηψλ θαη επέθηαζή ηνπ 
ζε άιια έμππλα δίθηπα», ζηα 
πιαίζηα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ  
πξνγξάκκαηνο Τεθηαθή 
Πχγθιηζε» (ζπλνπηηθά 
ICT4Growth) 

Κειέηε & έξεπλα γχξσ απφ ηα ηζρχνληα ξπζκηζηηθά θαη 
λνκνζεηηθά πιαίζηα ζε Διιάδα θαη Δ.Δ. πνπ αθνξνχλ 
ζηνλ θσηηζκφ ζε δεκφζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο φπσο 
δξφκνη, πιαηείεο, παηδηθέο ραξέο, θιπ.Ζ πινπνίεζε ηνπ 
έξγνπ ζα γίλεη ζε δχν θάζεηο : 

α.) Γηελέξγεηα κεηξήζεσλ έληαζεο θσηηζκνχ (lx) θαη 
ιακπξφηεηαο (cd/m2) ζε δεκφζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο 
δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ φπσο: πεδνδξφκνη, δξφκνη 
ήπηαο θπθινθνξίαο, ηνπηθνί δξφκνη, δξφκνη πςειήο 
θπθινθνξίαο, πιαηείεο θ.α., νη νπνίνη βξίζθνληαη εληφο 
ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Ξεξηζηεξίνπ. 
β.) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ρψξσλ (δξφκνη-πιαηείεο) πνπ ζα 
αμηνινγεζνχλ σο θαηάιιειεο, πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ 
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ 
ειεθηξνθσηηζκνχ κε επηιεθηηθέο επεκβάζεηο ζε pillars 
θσηηζκνχ  έηζη ψζηε λα γίλεη θαλεξή θαη κεηξήζηκε ε 
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ ηελ εθαξκνδφκελε 
ηερλνινγία. 
 

 

Πηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν ζηε ζπγθεθξηκέλε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ δελ ππάξρνπλ 
δηαζέζηκνη ρψξνη γηα ηνπηθή δξάζε, φκσο ιφγσ ηνπ επηθείκελνπ γεληθφηεξνπ ζρεδηαζκνχ, είλαη 
πηζαλή ε αλαδήηεζε  ρψξσλ θαη εθηφο Γήκνπ. 

 

Β.9. Αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

Ξίλαθαο 10. : Ξξνβιήκαηα & Ξεξηνξηζκνί Γπλαηφηεηεο & Δπθαηξίεο 

ΡΝΚΔΑΠ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ & 
ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ 

ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ & ΔΘΑΗΟΗΔΠ 

 
 
 
 

 
Θ 
Α 
Θ 
Α 
Ο 
Η 
Ν 

Ξξνβιήκαηα /αλάγθεο Γπλαηφηεηεο 

 Γπζθνιία ζηε ρσξνζέηεζε 
ησλ θάδσλ ιφγσ άξλεζεο 
ησλ δεκνηψλ λα έρνπλ 
θάδν κπξνζηά ζηελ νηθία 
ηνπο  

 ζηέξεζε ζηε εθαξκνγή 
πξνγξακκάησλ « δηαινγήο 
ζηελ πεγή» γηα ηε 
ζπιινγή απνξξηκκάησλ 
(π.ρ. ιεπθέο ζπζθεπέο απφ 
ηα ζπλεξγεία καο) 

 Δζεινληηθή δξάζε –ιεηηνπξγία νκάδαο 
πεξηβάιινληνο  

 Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ- 
θηλεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο 

 Ξηζαλή ζπλεξγαζία κε φκνξνπο ΝΡΑ 
 Ξαξνρή θηλήηξσλ ζηνπο πνιίηεο 

 
 



 
 

Ρ 
Ζ 
Ρ 
Α 
 
 
 
 
 
 
 

Θ 
Α 
Θ 
Α 
Ο 
Η 
Ν 
Ρ 
Ζ 
Ρ 
Α 
 

 Κε δπλαηφηεηα 
αδεηνδφηεζεο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ιφγσ 
ραξαθηεξηζκνχ ηνπ ρψξνπ 
ζε ρψξν πξαζίλνπ  

 Αλαγθαία πξνυπφζεζε ε 
αιιαγή Λνκνζεηηθνχ 
Ξιαηζίνπ γηα ηηο 
ζπγθεθξηκέλεο 
δξαζηεξηφηεηεο  

Ξεξηνξηζκνί Δπθαηξίεο 

 Έιιεηςε πξνζσπηθνχ 

 Κεγάιε δπζθνιία ζηε 
δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ 
ιφγσ ππθλήο δφκεζεο & 
έληνλνπ θπθινθνξηαθνχ 
πξνβιήκαηνο 

 Ξιεζψξα θνηλφρξεζησλ 
ρψξσλ κε αλεμέιεγθηε 
ελαπφζεζε νγθσδψλ θαη 
κπαδψλ 

 Κεξηθψο παιαησκέλνο 
ζηφινο νρεκάησλ 

 

 Σξεκαηνδνηήζεηο απφ επξσπατθά 
πξνγξάκκαηα 

 Γηεξεχλεζε ζπλεξγαζηψλ κε φκνξνπο 
Γήκνπο ιφγσ έιιεηςεο ρψξσλ ζην 
Γήκν καο (πεξηνρή Διαηψλα) 
 

 

Θαηαιήγνληαο, ζε απηή ηε θάζε δελ επηδηψθεηαη ζπλεξγαζία κε άιινπο δήκνπο ηεο 
Ξεξηθέξεηαο καο. Ζ δπλαηφηεηα ζα δηεξεπλεζεί  αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα δηακνξθσζνχλ 
ζηηο αληίζηνηρεο θάζεηο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ καο νπφηε θαη ζα πξνβνχκε ζε 
ζρεηηθέο ελέξγεηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΟΝΠ ΓΔΡΔΟΝ 

 

 

ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΣΔΓΗΝ 

ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΑΞΝΒΙΖΡΩΛ 

ΓΖΚΝ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Α. Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ ηνπηθνχ ζρεδίνπ Γήκνπ Ξεξηζηεξίνπ γηα ην 

έηνο 2020  

Α.1.: Πηφρνο πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε πιηθψλ - έηνο 

2020 

Ξνζνηηθφο Πηφρνο: Έσο ην 2020 ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ 

αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ απνβιήησλ, φπσο ηνπιάρηζηνλ ην ραξηί, ην κέηαιιν, ην πιαζηηθφ θαη ην 

γπαιί απφ ηα λνηθνθπξηά θαη ελδερνκέλσο άιιεο πξνέιεπζεο ζην βαζκφ πνπ ηα απφβιεηα απηά 

είλαη παξφκνηα κε ηα απφβιεηα ησλ λνηθνθπξηψλ, πξέπεη λα απμεζεί θαη’ ειάρηζηνλ ζην 50% θαηά 

βάξνο (Λφκνο 4042/2012).  

Ν ζηφρνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε πιηθψλ απνηειεί 

εζληθφ ζηφρν πνπ θαηαλέκεηαη αλαινγηθά ζε θάζε Ξεξηθέξεηα. Πην πιαίζην ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ 

γηα ην Γήκν Ξεξηζηεξίνπ ν ζηφρνο πνζνηηθνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

Έηνο 2020 

Ππλνιηθή παξαγφκελε πνζφηεηα ΑΠΑ (tn) Γ. Ξεξηζηεξίνπ  61.385 

Αλαθπθιψζηκα πιηθά (4 ξεχκαηα) ζηα ΑΠΑ (tn) Γ. Ξεξηζηεξίνπ  (47% ΑΠΑ) 28.850 

 Πηφρνο πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε 50%  (tn) 14.425 

 

Α.2.:Πηφρνο πξνεηνηκαζίαο γηα βηναπφβιεηα - έηνο 2020 

Πχκθσλα κε ην Λφκν 4042/2012, σο βηνινγηθά απφβιεηα (βηναπφβιεηα) νξίδνληαη ηα 

βηναπνδνκήζηκα απφβιεηα θήπσλ θαη πάξθσλ, ηα απνξξίκκαηα ηξνθψλ θαη καγεηξείσλ απφ 

ζπίηηα, εζηηαηφξηα, εγθαηαζηάζεηο νκαδηθήο εζηίαζεο θαη ρψξνπο πσιήζεσλ ιηαληθήο θαη ηα 

ζπλαθή απφβιεηα απφ εγθαηαζηάζεηο κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ. ΗΝΑΞΝΒΙΖΡΑ - 1 

Ξνζνηηθφο  Πηφρνο: Πχκθσλα κε ην Λφκν 4042/2012, νη ειάρηζηεο πνζφηεηεο 

βηναπνβιήησλ γηα δηαινγή ζηελ πεγή είλαη νη αθφινπζεο: 

- Πηφρνο ρσξηζηήο ζπιινγήο 5% θ.β. γηα ην έηνο 2015 

- Πηφρνο ρσξηζηήο ζπιινγήο 10% θ.β.1 γηα ην έηνο 2020 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηε κειέηε αλαζεψξεζεο ηνπ ΔΠΓΑ γηα ην 2015 ηίζεηαη 

ζηφρνο αλάθηεζεο  βηναπνβιήησλ ίζνο κε 10%, ελψ ην 2020 ίζνο κε 21%. Πην πξφζθαην 

λνκνζρέδην γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Λ.4042/2012, ν ζηφρνο γηα ην 2020 ηξνπνπνηείηαη απφ 10% 

ζε 20%, ελψ ζηνλ ππφ δηαβνχιεπζε ΔΠΓΑ αλέξρεηαη πιένλ ζην 40%.  

Θαηά ζπλέπεηα, γηα ην Γήκν Ξεξηζηεξίνπ, ιακβάλεηαη ζηφρνο ρσξηζηήο ζπιινγήο 

βηναπνβιήησλ 20% θ.β., κε ζηαδηαθή επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ έσο ην 2020. Πην ζηφρν απηφ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:    
                                                           
1
 Σύμθωνα με ζσέδιο ηποποποίηζηρ ηος Ν.4042/2012, ο ζηόσορ σωπιζηήρ ζςλλογήρ ηων βιοαποβλήηων  για ηο έηορ 

2020 αςξάνεηαι ζε 20%  κ.β. 



 
 

- Δθηξνπή κέζσ ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο. 

- Δθηξνπή κέζσ αλάθηεζεο ησλ βξψζηκσλ ειαίσλ. 

- Δθηξνπή κέζσ δηθηχνπ ρσξηζηήο ζπιινγήο αζηηθψλ βηναπνβιήησλ. 

Απφ ηα παξαπάλσ, ζεσξείηαη φηη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 2% ζα θαιπθζεί κέζσ ησλ 

ζπζηεκάησλ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο. Νη πνζφηεηεο πνπ ζα πξέπεη ν Γήκνο Ξεξηζηεξίνπ λα 

ζπιιέμεη ρσξηζηά έσο ην 2020 θαίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα.  

 

Β. Ξξνηεηλφκελεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ 

Ξεξηζηεξίνπ 

Νη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ ζρεδίνπ πνπ αλαιχνληαη ζην πιήξεο θείκελν ηνπ 

ζρεδίνπ, πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 
Ρίηινο Ξξνηεηλφκελεο 

Γξάζεο 
Ππλνπηηθή πεξηγξαθή 

1 
Γεκηνπξγία Ξξάζηλσλ 

Πεκείσλ 

Γεκηνπξγία ελφο θεληξηθνχ Ξξάζηλνπ Πεκείνπ ζε επίπεδν 

Γήκνπ θαη κηθξψλ Ξξάζηλσλ Πεκείσλ ζπιινγήο ζε 

επίπεδν γεηηνληάο (ηνπιάρηζηνλ 8 ζεκεία ζπιινγήο). 

2 

Γξάζεηο πξφιεςεο - 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

πιηθψλ 

 Γεκηνπξγία κία λέαο θαηεγνξίαο ρξέσζεο ησλ 

δεκνηηθψλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο. 

 Δλίζρπζε ηνπ ‘Θνηλσληθνχ Ξαληνπσιείνπ’. 

 Γεκηνπξγία θαη ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο κέζσ ηνπ Ξξάζηλνπ Πεκείνπ. 

 Γεκηνπξγία εθπησηηθήο θάξηαο γηα ρξήζε ζην Ξξάζηλν 

Πεκείν. 

 Σξέσζε γηα ηελ απνθνκηδή ησλ νγθσδψλ απνβιήησλ 

θαη πξαζίλσλ απνβιήησλ πάλσ απφ ζπγθεθξηκέλν φγθν. 

Έηνο 2020 

Ππλνιηθή παξαγφκελε πνζφηεηα ΑΠΑ (tn) 61.385 

Βηναπφβιεηα ζηα ΑΠΑ (tn) (43% ΑΠΑ) 26.395 

Πηφρνο ρσξηζηήο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ 20%  (tn) 5.279 

Κέζσ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο (2%) 528 

Κέζσ δηθηχνπ ρσξηζηήο ζπιινγήο (18%) 4.751 



 
 

 
Ρίηινο Ξξνηεηλφκελεο 

Γξάζεο 
Ππλνπηηθή πεξηγξαθή 

3 

Νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε 

 

 

Ξξνψζεζε ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο – δηαλνκή 

θάδσλ & δεκηνπξγία κεραληζκνχ ππνζηήξημεο θαη 

ειέγρνπ. 

 Δθηξνπή 2 % θ.β. ησλ βηναπνβιήησλ κέζσ νηθηαθήο 

θνκπνζηνπνίεζεο (ζηφρνο 2020). 

 Γηαλνκή πεξί 2.000 θάδσλ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο. 

4 

 

 

Σσξηζηή ζπιινγή-

Δπεμεξγαζία 

βηναπνβιήησλ 

Νξγάλσζε δηθηχνπ ρσξηζηήο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ 

θαιχπηνληαο ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ. 

 Δθηξνπή 18 % θ.β. ησλ βηναπνβιήησλ κέζσ ηνπ 

δηθηχνπ ρσξηζηήο ζπιινγήο (ζηφρνο 2020). 

 Κέζνδνο ζπιινγήο:  

- Ππιινγή ζε θεληξηθνχο θάδνπο, ηνπνζεηεκέλνπο ζε 

ππθλφ δίθηπν θνληά ζηα λνηθνθπξηά/ θαηνηθίεο θαη γηα 

ηνπο εκπνξηθνχο ρξήζηεο ηνπ Γήκνπ. 

 Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ & αλαιψζηκσλ (3 Α/θ νρήκαηα 

ζπιινγήο, θάδνη, βηνδηαζπψκελνη ζάθνη). 

 ινπνίεζε νξγαλσκέλεο Δθζηξαηείαο 

Δπαηζζεηνπνίεζεο. 

 Γξάζεηο γηα ηελ θνκπνζηνπνίεζε γηα ηα βηναπφβιεηα 

δελ εμεηάδνληαη θαζψο γηα ην Γήκν Ξεξηζηεξίνπ κία 

ηέηνηα δξάζε δελ είλαη εθηθηή γηα ιφγνπο ρσξνζέηεζεο 

νπφηε πξνηείλεηαη ε δηάζεζε ηνπ ζην ΔΚΑΘ ηνπ ΔΓΠΛΑ. 

5 

Σσξηζηή ζπιινγή 

βξψζηκσλ ειαίσλ 

(ηεγαλέιαησλ) 

ινπνίεζε πξνγξάκκαηνο ζπιινγήο βξψζηκσλ ειαίσλ 

ζπκβάζεσλ κε ηδησηηθνχο θνξείο. 

 Ξξνκήζεηα θαη ρσξνζέηεζε εηδηθψλ θάδσλ ζπιινγήο. 

 Ξαξνρή δπλαηφηεηαο γηα ζπιινγή ζην πξάζηλν ζεκείν 

κε δηαλνκή ζηνπο πνιίηεο εηδηθψλ θάδσλ ζπιινγήο. 

6 Σσξηζηή ζπιινγή ραξηηνχ 

Αμηνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ ρσξηζηήο ζπιινγήο ραξηηνχ πνπ 

εθαξκφδεη ν ΔΓΠΛΑ. 

 Ππιινγή 5 % θ.β. ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ραξηηνχ 

κέζσ ηνπ δηθηχνπ ρσξηζηήο ζπιινγήο (ζηφρνο 2020). 

 Ξξνκήζεηα απφ ΔΓΠΛΑ θάδσλ ζπιινγήο ραξηηνχ-

έληππνπ πιηθνχ (ζε πξψηε θάζε) 

 Δμππεξέηεζε θαηά πξνηεξαηφηεηα ησλ: 

- Πρνιείσλ (ζρνιηθέο κνλάδεο). 

- Γεκνηηθψλ θηηξίσλ (θηίξηα δηνίθεζεο, ππεξεζηψλ, 

αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πνιηηηζηηθψλ θαη ινηπψλ 

ππεξεζηψλ, θα.). 

- Θέληξνπ ηνπ Γήκνπ. 



 
 

 
Ρίηινο Ξξνηεηλφκελεο 

Γξάζεο 
Ππλνπηηθή πεξηγξαθή 

7 
Σσξηζηή ζπιινγή 

νγθσδψλ απνβιήησλ 

 Βειηίσζε/ ελίζρπζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο 

ζπιινγήο νγθσδψλ κέζσ εηδηθψλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ 

θαηφπηλ εηδνπνίεζεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο 

θαζαξηφηεηαο 

 Γεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα κεηαθνξά ησλ νγθσδψλ απφ 

ηνπο πνιίηεο ζην θεληξηθφ πξάζηλν ζεκείν. 

 Γεκηνπξγία ζπζηεκάησλ επηζηξνθήο απφ ηνπο πνιίηεο 

γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε. 

8 
Σσξηζηή ζπιινγή 

πξάζηλσλ απνβιήησλ 

Βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο πξαζίλσλ 

εληζρχνληαο ηελ μερσξηζηή ζπιινγή ηνπο. 

 Ππιινγή ησλ πξάζηλσλ (κε νγθσδψλ) κέζσ ΓζΞ καδί 

κε ηα ππνιείκκαηα ηξνθψλ ησλ λνηθνθπξηψλ/ 

επηρεηξήζεσλ. 

 Μερσξηζηή ζπιινγή ησλ πξάζηλσλ (νγθσδψλ) ζην 

θεληξηθφ Ξξάζηλν Πεκείν γηα πξνεπεμεξγαζία (πρ. 

ηεκαρηζκφ). 

 Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ηεκαρηζκνχ ζην θεληξηθφ 

Ξξάζηλν Πεκείν γηα ηε κείσζε ηνπ φγθνπ θαη θφζηνπο 

κεηαθνξάο). 
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Δλίζρπζε ΓζΞ 

αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ & 

ινηπψλ απνβιήησλ 

Ξαξαθνινχζεζε πινπνίεζεο πθηζηάκελσλ πξνγξακκάησλ 

ΓζΞ ζην πιαίζην ζπκβάζεσλ κε ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο (π.ρ. ζπζθεπαζίεο, ΑΖΖΔ, κπαηαξίεο) 

Δλίζρπζε ηεο ΓζΞ ζην θεληξηθφ Ξξάζηλν Πεκείν θαη ζηα 

κηθξά ζεκεία ζπιινγήο ζε επίπεδν γεηηνληάο. Δηδηθφηεξα: 

Απφβιεηα Ππζθεπαζηψλ:  

 Αχμεζε θαηά κέγεζνο εμαπιάζην απφ ην αληίζηνηρν 

κέγεζνο ηεο πθηζηάκελεο πνζφηεηαο ησλ ζπιιεγφκελσλ 

απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο (γηα ην 2020)  

 Δλίζρπζε πνδνκψλ/ Κέζσλ Απνζήθεπζεο/ 

Βειηηζηνπνίεζε ζπζηήκαηνο ζπιινγήο (αχμεζε αξηζκνχ 

ησλ θάδσλ ή/θαη πηζαλή αλαδηάηαμε απηψλ, βέιηηζηε 

νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπιινγήο). 

 Δλίζρπζε επαηζζεηνπνίεζεο πνιηηψλ θαη άιισλ νκάδσλ 

ζηφρσλ. 

 Ξηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο πφξηα –πφξηα 

(εθαξκνγή ηεο αξρήο «πιεξψλσ φζν πεηάσ» ζε 

πηινηηθή πεξηνρή κέζσ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο κε 

ζαθνχιεο θαη εηδηθά barcode απηνθφιιεηα γηα θάζε 

λνηθνθπξηφ). 

 ινπνίεζε πξνγξάκκαηνο ηερληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ 



 
 

 
Ρίηινο Ξξνηεηλφκελεο 

Γξάζεο 
Ππλνπηηθή πεξηγξαθή 

δξάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΔΑΑ. 

ΑΖΖΔ, Απφβιεηα θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ: 

 Δλίζρπζε ηεο μερσξηζηήο ζπιινγήο πνπ ήδε 

πινπνηείηαη. 

 Νξγάλσζε ησλ Ξξάζηλσλ Πεκείσλ ζπιινγήο θαη ηνπ 

θεληξηθνχ Ξξάζηλνπ Πεκείνπ, ψζηε λα δέρνληαη ηα είδε 

απηά θαη ελ ζπλερεία λα παξαδίδνληαη ζηα αξκφδηα 

Ππζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο. 

10 
Δθζηξαηείεο 

επαηζζεηνπνίεζεο 

 Πηνρεπκέλεο δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηα 

πξνγξάκκαηα ΓζΞ πνπ ήδε εθαξκφδνληαη: 

- Πρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε πεξηβαιινληηθά 

ζέκαηα θαη ζέκαηα αλαθχθισζεο. 

- Ππκκεηνρή ζε ηνπηθέο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ θαη 

ησλ ζπιινγηθψλ θνξέσλ. 

- Θηλεηφ πεξίπηεξν ελεκέξσζεο-stand. 

- Δπηζηνιέο ππελζχκηζεο απφ ην Γήκν γηα ηηο 

δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, ηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο εθδειψζεηο, επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θιπ. 

- Γειηία Ρχπνπ ζηελ ηζηνζειίδα ελεκέξσζεο ηνπ 

Γήκνπ θαη αλαθνηλψζεηο ζηνλ ηχπν. 

- Πειίδεο ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο.  

- Γξαθείν & Γξακκή επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο. 

 Νινθιεξσκέλε εθζηξαηεία επαηζζεηνπνίεζεο θαη 

δεκνζηφηεηαο γηα ηηο πξνηεηλφκελεο λέεο δξάζεηο: 

1ε θάζε ηεο εθζηξαηείαο  (αθχπληζε – 

ελεκέξσζε) 

- Δλζσκάησζε πιεξνθνξηψλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ 

- Έληππν ελεκεξσηηθφ θπιιάδην γηα ην λέν 

πξφγξακκα  

- Δλεκεξσηηθή αθίζα 

- Δπηζηνιή ηνπ Γήκνπ πξνο ηνπο πνιίηεο 

- Γειηίν Ρχπνπ  - Ππλέληεπμε ηχπνπ 

- Γξαθείν & Γξακκή επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο. 

- Πειίδεο ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

(facebook, twitter, θιπ.)  

2ε θάζε ηεο εθζηξαηείαο (ελεξγνπνίεζε – 

θαζνδήγεζε) 

- Δλεκέξσζε πφξηα – πφξηα, γηα ηελ πξνζσπηθή 



 
 

 
Ρίηινο Ξξνηεηλφκελεο 

Γξάζεο 
Ππλνπηηθή πεξηγξαθή 

επαθή ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ κε 

ηνπο πνιίηεο 

- Έληππν νδεγηψλ ρξήζεο λένπ εμνπιηζκνχ - 

έληππν ελεκεξσηηθφ θπιιάδην γηα ην λέν 

πξφγξακκα  

- Δλεκεξσηηθέο Δθδειψζεηο γηα ηνπο πνιίηεο 

- Ξεξίπηεξν ελεκέξσζεο-stand, γηα ηελ αλαιπηηθή 

πξνζσπηθή ελεκέξσζε θαη θαζνδήγεζε 

3ε θάζε ηεο εθζηξαηείαο (ζπλερή 

επαηζζεηνπνίεζε) 

- Νη δξάζεηο θαζνξίδνληαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

εθζηξαηείαο. 

11 

Αλαβάζκηζε Κνλάδαο 

Ιεηνηεκαρηζηή θαη 

ζπκπίεζεο νγθσδψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη 

απνξξηκκάησλ πξαζίλνπ 

 

12 

Δθζπγρξνληζκφο 

ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο - 

Νξγάλσζε ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ 

 Δθζπγρξνληζκφο ζηφινπ Α/Φ κέζσ αληηθαηάζηαζεο κε 

λέα (30 νρήκαηα δηαθφξσλ ηχπσλ), πέξα ησλ 3 πνπ 

έρνπλ πξνβιεθζεί γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή 

βηναπνβιήησλ ζηε δξάζε 4, πξνκήζεηα λέσλ θάδσλ 

(π.ρ. βπζηδφκελσλ).  

 Αλάγθε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ ηνπηθνχ ζρεδίνπ (ηνπιάρηζηνλ 35 αηφκσλ). 

 Γεκηνπξγία θαηάιιεινπ θεληξηθνχ κεραληζκνχ ζε 

επίπεδν Γήκνπ γηα ην ζπληνληζκφ θαη παξαθνινχζεζε 

ηνπ ηνπηθνχ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ΑΠΑ. 

 Ππγθξφηεζε θεληξηθνχ γξαθείνπ ζπληνληζκνχ θαη 

παξαθνινχζεζεο - Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε 

εξγαδφκελν ηνπ Γήκνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

νξγάλσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ. 

 

Ρν πξνηεηλφκελν δίθηπν ζπιινγήο, κεηαθνξάο θαη δηαρείξηζεο ησλ ΑΠΑ Ξεξηζηεξίνπ απεηθνλίδεηαη 

ζην αθφινπζν δηάγξακκα:  



 
 

 

 



 
 

 

 

Γ. Ξξνηεηλφκελεο λέεο βαζηθέο ππνδνκέο 

Νη  λέεο βαζηθέο ππνδνκέο  πξνο  ρσξνζέηεζε ζην Γήκν Ξεξηζηεξίνπ πνπ πξνηείλνληαη 

ζην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ ζρεδίνπ είλαη νη αθφινπζεο:  

 Θεληξηθφ Ξξάζηλν Πεκείν (απαηηείηαη πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε) 

 Ξξάζηλα Πεκεία Ππιινγήο (δελ απαηηείηαη πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε, θαζψο 

ζεσξνχληαη ζεκεία ζπιινγήο θαη φρη απνζήθεπζεο) 

Δηδηθφηεξα: 

Γ.1.:Θεληξηθφ Ξξάζηλν Πεκείν 

Απνηειεί έλα πξάζηλν ζεκείν «νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ» ζε επίπεδν Γήκνπ, φπνπ ζα 

ζπιιέγνληαη ρσξηζηά αλαθπθιψζηκα πιηθά (φρη απνθιεηζηηθά απφβιεηα ζπζθεπαζηψλ), φπσο 

ραξηί, κέηαιιν, πιαζηηθφ θαη γπαιί, ΑΖΖΔ θαη άιια είδε θαζψο θαη νγθψδε θαη πξάζηλα 

απφβιεηα. Ρν θεληξηθφ πξάζηλν ζεκείν ζα ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαινγήο ζηελ πεγή πνπ ζα εθαξκφδνληαη γηα ηα δηάθνξα ξεχκαηα πιηθψλ (π.ρ. ζπζθεπαζίεο, 

έληππν πιηθφ, ΑΖΖΔ, ειεθηξηθέο ζηήιεο, θιπ.).  

Νη θχξηνη ρψξνη ελφο Ξξάζηλνπ Πεκείνπ είλαη νη αθφινπζνη: 

o Σψξνο Γηαινγήο Κηθξψλ Αλαθπθιψζηκσλ Απνβιήησλ 

o Σψξνο Γηαινγήο Νγθσδψλ Απνβιήησλ 

o Σψξνο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη πξνεηνηκαζίαο γηα κεηαθνξά κηθξψλ 

αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ 

o Σψξνο Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο 

o Ινηπνί Βνεζεηηθνί Σψξνη (πεξίθξαμε, πχιε εηζφδνπ, πεξηκεηξηθή δελδξνθχηεπζε, 

ρψξνο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ, θιπ.) 

Ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηνπ πξάζηλνπ ζεκείνπ δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη κηθξή πξέζα 

αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, παιιεηνθφξν φρεκα (Clark), ηεκαρηζηή πξάζηλσλ θαη νγθσδψλ 

απνβιήησλ θαη γεθπξνπιάζηηγγα. 

Αθνινπζνχλ ελδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο ησλ ρψξσλ ελφο Ξξάζηλνπ Πεκείνπ: 

Σψξνο Γηαινγήο Κηθξψλ  

Aλαθπθιψζηκσλ  

Σψξνο Γηαινγήο Νγθσδψλ Απνβιήησλ 



 
 

 

Σψξνο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, 

πξνεηνηκαζίαο γηα κεηαθνξά κηθξψλ 

αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ 

 

           Σψξνο Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο 

 

 

Δηθφλα 1: Σψξνη θεληξηθνχ Ξξάζηλνπ Πεκείνπ (ελδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο) 

 

Γ.2.:Ξξάζηλα Πεκεία Ππιινγήο  

Ππκπιεξσκαηηθά ηνπ θεληξηθνχ Ξξάζηλνπ Πεκείνπ, θξίλεηαη ζθφπηκε ε δεκηνπξγία κηθξψλ 

Ξξάζηλσλ Πεκείσλ ζπιινγήο ζε θεληξηθά ζεκεία ηνπ Γήκνπ Ξεξηζηεξίνπ (8 ζεκεία ζπιινγήο), 

γηα ηα νπνία δελ απαηηείηαη πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε (ζεσξνχληαη ζεκεία ζπιινγήο θαη φρη 

απνζήθεπζεο).  

Θαηαιακβάλνπλ κηθξή έθηαζε θαη δχλαηαη λα πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθά:  

o Ρππνπνηεκέλα θέληξα αλαθχθισζεο. 

o πφγεηνπο θάδνπο. 

o Θηίξην κε θάδνπο.  

 

   



 
 

 

 

       Δηθφλα 2: Ρππνπνηεκέλα θέληξα αλαθχθισζεο 

                     (ελδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο) 

 



 

Γ. Σξνλνδηάγξακκα ινπνίεζεο 

Ρν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ ζρεδίνπ απεηθνλίδεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 

 Ρίηινο Ξξνηεηλφκελεο 

Γξάζεο 

2015 2016 Α’ 2016 Β 2017 2018 2019 2020 

1 Γεκηνπξγία Ξξάζηλσλ 

Πεκείσλ 

Δχξεζε ρψξσλ – 

Πρεδηαζκφο 

 

Γηαγσληζκνί 

Ξξνκεζεηψλ -

Έξγνπ 

Ιεηηνπξγία 

 

    

Ξεξηβαιινληηθή 

αδεηνδφηεζε – 

ζρεδηαζκφο 

Ρεχρε Γεκνπξάηεζεο 

Θαηαζθεπή 

/Δγθαηάζηαζε 

 

    

2 Γξάζεηο πξφιεςεο - 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

πιηθψλ 

Πρεδηαζκφο δξάζεσλ  ινπνίεζε     

3 Νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε Ξξνκήζεηα θάδσλ – 

Γηαλνκή 

Ιεηηνπξγία      

4 Σσξηζηή ζπιινγή 

βηναπνβιήησλ 

Πρεδηαζκφο ΓζΞ - 

Ξξνκήζεηα 

Δγθαηάζηαζε 

θάδσλ 

Ιεηηνπξγία ζην 

ΔΚΑΘ 

    

5 Σσξηζηή ζπιινγή 

βξψζηκσλ ειαίσλ 

(ηεγαλέιαησλ) 

Δπέθηαζε ζπζηήκαηνο Ιεηηνπξγία      

6 Σσξηζηή ζπιινγή Πρεδηαζκφο - Ιεηηνπξγία      



 

 Ρίηινο Ξξνηεηλφκελεο 

Γξάζεο 

2015 2016 Α’ 2016 Β 2017 2018 2019 2020 

ραξηηνχ Ππκβάζεηο 

7 Σσξηζηή ζπιινγή 

νγθσδψλ απνβιήησλ 

Πρεδηαζκφο - Ππκβάζεηο Ιεηηνπξγία ζε 

Ξξάζηλν Πεκείν 

    

8 Σσξηζηή ζπιινγή 

πξάζηλσλ απνβιήησλ 

Πρεδηαζκφο - Ππκβάζεηο Ιεηηνπξγία ζε 

Ξξάζηλν Πεκείν 

    

9 Δλίζρπζε ΓζΞ 

αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ & 

ινηπψλ απνβιήησλ 

Δπέθηαζε ζπζηήκαηνο Ιεηηνπξγία      

10 Δθζηξαηείεο 

επαηζζεηνπνίεζεο 

Πρεδηαζκφο - Ξξνκήζεηεο ινπνίεζε     

11 Αλαβάζκηζε ΠΚΑ Ξεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε – 

ζρεδηαζκφο  

Ρεχρε Γεκνπξάηεζεο- Γηαγσληζκνί 

Έξγνπ 

Θαηαζθεπή 

/Δγθαηάζηαζε 

Ιεηηνπξγία 

 

    

12 Πχζηεκα Γηαρείξηζεο & 

Διέγρνπ 

Ξξφζιεςε πξνζσπηθνχ– αλάζεζε 

θαζεθφλησλ 

Ιεηηνπξγία     



 

 

Δ. Θφζηνο επέλδπζεο  

Ρν θφζηνο επέλδπζεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε απφ ην λέν ΔΠΞΑ 2014-2020 , ην Ξξάζηλν 

Ρακείν θαη άιινπο πφξνπο απφ ηελ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ 

απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο ΑΠΑ Γήκνπ Ξεξηζηεξίνπ αθνινπζεί:  

 

Ρίηινο Ξξνηεηλφκελεο 

Γξάζεο 
Ξξνυπνινγηζκφο Ππλνπηηθή πεξηγξαθή 

1 Γεκηνπξγία Ξξάζηλσλ Πεκείσλ 

                         

1.500.000 €  
1  Θεληξηθφ Ξξάζηλν Πεκείν 

(θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, 

εμνπιηζκφο, ινηπά έξγα 

ππνδνκήο)   

                         

640.000 €  
8 Πεκεία Ππιινγήο (80.000€ 

έθαζην γηα θάδνπο, ζήκαλζε, 

δηακφξθσζε)   

2 
Γξάζεηο πξφιεςεο - 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ 
50.000 € 

Δπέθηαζε/ Δλίζρπζε Θνηλσληθνχ 

Ξαληνπσιείνπ  

3 Νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε 100.000 € 
2.000 θάδνπο κε θφζηνο πεξίπνπ 

50€ αλά θάδν 

4 
Σσξηζηή ζπιινγή –Δπεμεξγαζία 

βηναπνβιήησλ 

                         

800.000 €  

Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ & 

αλαισζίκσλ ζπιινγήο θαη φρη 

επεμεξγαζίαο πνπ ζα γίλεηαη ζην 

ΔΚΑΘ. 

5 
Σσξηζηή ζπιινγή βξψζηκσλ 

ειαίσλ (ηεγαλέιαησλ) 
- Πχκβαζε κε ηδηψηεο 

6 Σσξηζηή ζπιινγή ραξηηνχ - 
Πχκβαζε κε ΔΓΠΛΑ/ άιινπο 

θνξείο 

7 Σσξηζηή ζπιινγή γπαιηνχ - Πχκβαζε κε αξκφδηνπο θνξείο 

8 
Σσξηζηή ζπιινγή νγθσδψλ 

απνβιήησλ 
400.000 € Ξξνκήζεηα  ηεκαρηζηή– πξαζίλσλ  

9 
Σσξηζηή ζπιινγή πξάζηλσλ 

απνβιήησλ 

10 
Αλαβάζκηζε Κνλάδαο 

Ιεηνηεκαρηζκνχ θαη ζπκπίεζεο 

νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ θαη 

                         

150.000 €  

Αθνξά ηνλ εμνπιηζκφ 

αλαβάζκηζεο  



 

απνξξηκκάησλ πξαζίλνπ 

11 
Δλίζρπζε ΓζΞ αλαθπθιψζηκσλ 

πιηθψλ & ινηπψλ απνβιήησλ 
-   

12 Δθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο 50.000 € ινπνίεζε εθζηξαηείαο 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ 

γηα ηηο λέεο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο 

(ρσξηζηή ζπιινγή βηναπνβιήησλ 

θαη Ξξάζηλα Πεκεία)  

(γηα ην 1ν έηνο 

ιεηηνπξγίαο) 

20.000 € 

ινπνίεζε δξάζεσλ 

επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ 

ελίζρπζε πξνγξακκάησλ/ 

δξάζεσλ πνπ ήδε εθαξκφδνληαη 

13 

Κειέηεο – Ρεχρε Γεκνπξάηεζεο 

–πεξεζίεο Πχκβνπινπ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ππνδνκψλ 

250.000 € 

Δηδηθέο  Κειέηεο  Υξίκαλζεο, 

πεξεζίεο Ππκβνχινπ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ θαηά 

ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ΔΠΞΑ 

14 

Δθζπγρξνληζκφο ππεξεζίαο 

θαζαξηφηεηαο - Νξγάλσζε 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη 

ειέγρνπ 

5.500.000 € 

Ξξνκήζεηα 40 πεξίπνπ νρεκάησλ, 

δηαθφξσλ ηχπσλ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο πεξεζίαο 

Θαζαξηφηεηαο  

  ΠΛΝΙΝ 
                     

9.460.000 €  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΗΓΕ 

1. ΔΘΛΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ 
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