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Α. ΕΙΑΓΨΓΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

Α.1 ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΠΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ (ΣΔ) 
ϑμφωνα με το Εθνικϐ χϋδιο Διαχεύριςησ Αποβλότων (ΕΔΑ), καθιερώνεται η 
υποχρϋωςητων Δόμων να ςχεδιϊζουν και να εφαρμϐζουν Σοπικϊ χϋδια αποκεντρωμϋνησ 
Διαχεύριςησ αποβλότων, ςτο πλαύςιο των Εθνικών και των Περιφερειακών ςχεδιαςμών.τα 
πλαύςια αυτϊ θα προςδιοριςτοϑν ϐλεσ εκεύνεσ οι απαραύτητεσ ρυθμύςεισ που θα 
διαςφαλύζουν την δυνατϐτητα τησ Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ να αναλαμβϊνει τισ 
δραςτηριϐτητεσ που απαιτοϑνται για την εφαρμογό ενϐσ τοπικοϑ ςχεδύου αποκεντρωμϋνησ 
διαχεύριςησ των αποβλότων. 
Ενδεικτικϊ τϋτοιεσ ρυθμύςεισ αφοροϑν: 
● το περιεχϐμενο και ςτη διαδικαςύα ενςωμϊτωςησ των δημοτικών ςχεδύων διαχεύριςησ 

αποβλότων ςτο Περιφερειακϐ χϋδιο Διαχεύριςησ Αποβλότων (ΠΕΔΑ) τησ Περιφϋρειασ  
ςυμπεριλαμβανομϋνων θεμϊτων ςυντονιςμοϑ και ςυνδιαχεύριςησ μεταξϑ ϐμορων Δόμων. 

● τη δυνατϐτητα προςλόψεων του απαραύτητου προςωπικοϑ για την υλοπούηςη του 
τοπικοϑ ςχεδύου ςε κϊθε Δόμο, δεδομϋνου ϐτι τα ςχϋδια αυτϊ εύναι εντϊςεωσ εργαςύασ. 

● τη δυνατϐτητα των δόμων να διακινοϑν τα ανακτώμενα υλικϊ ϋναντι τιμόματοσ. 
● τη δυνατϐτητα χωροθϋτηςησ όπιων υποδομών διαχεύριςησ ακϐμη και εντϐσ του 

πολεοδομικοϑ ιςτοϑ (π.χ. πρϊςινα ςημεύα). 
● την ενθϊρρυνςη των κοινωνικών πρωτοβουλιών για πιο ϊμεςη ςυμμετοχό ςτη 

διαχεύριςη των αποβλότων, ςτο πλαύςιο ενϐσ ςυςτόματοσ δημϐςιασ αποκεντρωμϋνησ 
διαχεύριςησ 

● Σϋλοσ, τη δυνατϐτητα ςϑναψησ ςυνεργαςύασ, μϐνον για την διαλογό ςτην πηγό και την 
εκπαύδευςη, μεταξϑ Δόμων, κοινωνικών ςυνεταιριςμών ό/και ςυςτημϊτων εναλλακτικόσ 
διαχεύριςησ εφϐςον τα απϐβλητα αυτϊ εντϊςςονται ςτην εναλλακτικό διαχεύριςη. 

 
Α.2 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΚΟΠΟ ΣΔΑ 
κοπϐσ του παρϐντοσ Σοπικοϑ χεδύου εύναι να διαμορφώςει ϋνα ολοκληρωμϋνο πλαύςιο 
διαχεύριςησ των Αςτικών τερεών Αποβλότων (ΑΑ)  για το ∆όµο Σροιζηνύασ-Μεθϊνων µε 
βϊςη τισ δοµϋσ και τισ προϒποθϋςεισ που θϋτει ο νϋοσ Εθνικϐσ χεδιαςµϐσ ∆ιαχεύριςησ 
Αποβλότων (ΕΔΑ). Εν ςυνεχεύα θα χρηςιμοποιηθεύ απϐ την Περιφϋρεια Αττικόσ για τη 
διαμϐρφωςη του Περιφερικοϑ χεδιαςµοϑ ∆ιαχεύριςησ Αποβλότων, ΠΕ∆Α Αττικόσ. 
Ειδικϐτερα µε το παρϐν Σοπικϐ χϋδιο θαεπιχειρηθεύ: 
 Να αξιολογόςει την υφιςτϊμενη διαχεύριςη των τερεών Αποβλότων του∆όµου. 
 Να αξιολογόςει την ςτρατηγικό του δόµου µε βϊςει το θεςµικϐ πλαύςιο και 

τηνεθνικόπολιτικόπουορύζειτηδηµιουργύαενϐσνϋουµμοντϋλουδιαχεύριςησαποβλότων. 
 Να καθορύςει τισ ανϊγκεσ ςε δοµϋσ, υλικοτεχνικό υποδοµό και ανθρώπινο δυναµικϐ που 

προκϑπτουν απϐ τισ αυξημϋνεσ υποχρεώςεισ του δόµου ςτην διαχεύριςη των  Α..Α. 
 Να προτεύνει δρϊςεισ ενημϋρωςησ και ευαιςθητοπούηςησ του κοινοϑ που θα ςυμβϊλλουν 

ςτισ αυξανϐμενεσ απαιτόςεισ για να επιτευχθεύ ο εθνικϐσ ςτϐχοσ ανακϑκλωςησ για 
προδιαλογό αποβλότων ςε ποςοςτϐ  50% ϋωσ το2020. 

 Να αξιολογόςει χρηματοοικονομικϊ το κϐςτοσ διαχεύριςησ απορριµµϊτων ςτο πλαύςιο 
τοπικοϑ ςχεδιαςµοϑ καθώσ και να εξετϊςει τη δυνατϐτητα χρηματοδϐτηςησ ςτο πλαύςιο 
τησ νϋασ προγραμματικόσ περιϐδου2014-2020. 

 Ναπροτεύνειςυςτόµαταδιαχεύριςησκαιελϋγχουγιατονπροτεινϐμενοςχεδιαςµϐ 
 Ναπροτεύνειµμεθϐδουσπουθαδύνουνκύνητραςεπολύτεσγιατηνςυµµετοχότουσςτοτοµϋααν

ακϑκλωςησ. 
Η προςϋγγιςη που ακολουθεύ ϋγινε ςϑμφωνα με τον Οδηγϐ ϑνταξησ Σοπικοϑ χεδύου 
Αποκεντρωμϋνησ Διαχεύριςησ Αποβλότων του Ειδικοϑ Διαβαθμιδικοϑ υνδϋςμου 
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Αττικόσ(ΕΔΝΑ). Αφορϊ μια γενικόεικϐνα του ςχεδιαςμοϑ και των ςτϐχων, για να δοθεύ μια 
αύςθηςη των μεγεθών των ποςοτότων τωνδιαχειριζϐμενων αποβλότων, καθώσ και το μϋτρο 
των προςδοκώμενων ωφελειών, απϐ την εφαρμογότησ πρϐταςησ τησ αποκεντρωμϋνησ 
διαχεύριςησ, χρηςιμοποιώντασ τα ποςοτικϊ και ποιοτικϊ δεδομϋνα του Δόμου. 
Σο παρϐν ΣΔ αποτελεύ ϋνα δυναμικϐ και ϐχι εξαντλητικϐ εργαλεύο, το οπούο ϋχει ωσ ςτϐχο να 
δώςει τισ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ των ενεργειών που πρϋπει να ακολουθόςει ο Δόμοσ, ώςτε 
να εναρμονιςτεύ με τουσ ςτϐχουσ τησ νομοθεςύασ και του ΕΔΑ. Ενδεχομϋνωσ να απαιτηθεύ 
πρϐςθετηαξιολϐγηςη τροποπούηςη τησ εφαρμογόσ των δρϊςεων με ςτϐχο τη 
βελτιςτοπούηςη του ςυςτόματοσκαι λαμβϊνοντασ υπϐψη κϊθε φορϊ τα νεϐτερα δεδομϋνα. 
 
Μεθοδολογικό προςϋγγιςη 
Ημεθοδολογικόπροςϋγγιςηπουθαακολουθηθεύπεριλαμβϊνειταακϐλουθαςτϊδια: 
 ΑναλυτικόκαταγραφόκαιΑνϊλυςητωνδηµογραφικώνςτοιχεύωντου∆όµουΣροιζηνύασ-

Μεθϊνων, µεβϊςηταςτοιχεύα που παρϋχονται απϐ την Ελληνικό τατιςτικό 
Εταιρεύα(ΕΛ.Σ.ΑΣ). 

 Αναλυτικό καταγραφό τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ διαχεύριςησ απορριµµϊτων µε βϊςη 
τα ςτοιχεύα που ςυλλϋγουν διαχρονικϊ απϐ τισ αρµϐδιεσ υπηρεςύεσ του ∆όµου 

 S.W.O.T ANALYSIS για την αξιολϐγηςη του υφιςτϊμενου καθεςτώτοσ διαχεύριςησ 
αποβλότων. 

 Διαμϐρφωςη ενϐσ νϋου ςχεδύου διαχεύριςησ αποβλότων το οπούο θα ενςωματώνει το νϋο 
θεςµικϐ πλαύςιο και τισ Ευρωπαώκϋσ Οδηγύεσ µε ςκοπϐ τη δηµιουργύα ενϐσ νϋου 
ςϑγχρονου µμοντϋλου διαχεύριςησ αποβλότων ςε τοπικϐ. 

 Επιπλϋον θα κοςτολογηθεύ χρηματοοικονομικϊ ενώ θα προταθοϑν τρϐποι 
χρηματοδϐτηςησ µε βϊςη και τη νϋα προγραμματικό περύοδο 2014-2020. 

 
Α.3  ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΣΨΝ ΔΗΜΨΝ 
ϑµφωνα τϐςο µε την ευρωπαώκό ϐςο και µε την ελληνικό νοµοθεςύα, τα αςτικϊ  ςτερεϊ 
απϐβλητα πρϋπει να αξιοποιοϑνται ώςτε να εξοικονομοϑνται πρώτεσ ϑλεσ καιενϋργεια. 
την εθνικό νοµοθεςύα (N.4042/2012) ενςωματώθηκε η Ευρωπαώκό Κοινοτικό Οδηγύα 
2008/98/ΕΚ, που ϋχει ωσ κεντρικϐ ϊξονα την ιερϊρχηςη των απορριµµϊτων µε βϊςη την 
ανϊλυςη που προηγόθηκε ςτην προηγοϑμενη ενϐτητα. υνοψύζοντασ η διαχεύριςη 
απορριµµϊτων πρϋπει να βαςύζεται ςτην πρϐληψη, επαναχρηςιμοπούηςη, ανακϑκλωςη, 
ανϊκτηςη και τϋλοσ ςτην απϐρριψη. Η ταφό εύναι ο λιγϐτερο  επιθυμητϐσ  τρϐποσ  διϊθεςησ. 
 
Οι δόµοι ϋωσ τώρα περιορύζονταν ςτη ςυλλογό και µμεταφορϊ των ςϑμμεικτων 
απορριµµϊτων (πρϊςινοσ κϊδοσ) ςτισ εγκαταςτϊςεισ ΦΤΣΑ και του περιεχομϋνου του µπλε 
κϊδου ςε κϊποιο Κϋντρο ∆ιαλογόσ Ανακυκλώςιµων Τλικών (Κ∆ΑΤ). Οι ποςϐτητεσ που 
διαχειρύζονται οι δόµοι µε αυτϐν τον τρϐπο ξεπερνοϑν το 95% του ςυνϐλου των 
παραγϐμενωνΑ..Α. 
ϑµφωνα µε το αναθεωρημϋνο ΕΔΑ οι δόµοι κατ’ ελϊχιςτο αναλαμβϊνουν: 
 υλλογό και µμεταφορϊ αςτικών αποβλότων. 
 υλλογό και µεταφορϊ αποβλότων ςυςκευαςύασ 
 Εφαρμογό ςυςτηµϊτων Διαλογόσ ςτην Πηγό. 
 ∆υνατϐτητα αποδοχόσ για ςυλλογό και µεταφορϊ µη επικύνδυνων αποβλότων µη 

αςτικοϑ τϑπου, εφϐςον υπϊρχουν οι ςχετικϋσ προϒποθϋςεισ εκ τησ νοµοθεςύασ. 
 ∆υνατϐτητα υπογραφόσ προγραμματικόσ ςϑµβαςησ µε φορεύσ κοινωνικόσ οικονομϊσ 

για τη διαλογό ςτην πηγό και την εκπαύδευςη 
 ∆υνατϐτητα δημιουργύασ υςτηµϊτων Εναλλακτικόσ ∆ιαχεύριςησ (Ε∆) 
Οι αρμοδιότητεσ των δόµων προςδιορύζονται ωσεξόσ: 
 το ν. 3463/2006 (κώδικασ δόµων και κοινοτότων), ϊρθρο 75: «Η καθαριϐτητα ϐλων 
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των κοινϐχρηςτων χώρων τησ εδαφικόσ τουσ περιφϋρειασ, η αποκομιδό και διαχεύριςη 
των αποβλότων, καθώσ και η καταςκευό, ςυντόρηςη και διαχεύριςη ςυςτηµϊτων 
αποχϋτευςησ και βιολογικοϑ καθαριςµοϑ και η λόψη προληπτικών και καταςταλτικών 
µϋτρων για την προςταςύα των κοινϐχρηςτων χώρων και ιδιαύτερα των χώρων διϊθεςησ 
απορριµµϊτων απϐ εκδόλωςη πυρκαγιϊσ, ςϑµφωνα µε την κεύµενη  ςχετικό νοµοθεςύα». 

 το ν. 3852/2010 (Καλλικρϊτησ), ϊρθρο 94 πρϐςθετεσ αρμοδιϐτητεσ δόµων. «Η 
διαχεύριςη ςτερεών αποβλότων, ςε επύπεδο προςωρινόσ αποθόκευςησ, µμεταφϐρτωςησ, 
επεξεργαςύασ, ανακϑκλωςησ και εν γϋνει αξιοπούηςησ, διϊθεςησ, λειτουργύασ ςχετικών 
εγκαταςτϊςεων, καταςκευόσ µμονϊδων επεξεργαςύασ και αξιοπούηςησ, καθώσ και 
αποκατϊςταςησ υφιςτϊμενων χώρων εναπϐθεςησ (Φ.Α.∆.Α.). Η διαχεύριςη 
πραγματοποιεύται, ςϑµφωνα µε τον αντύςτοιχο ςχεδιαςµϐ, που καταρτύζεται απϐ την 
Περιφϋρεια κατϊ 
τηνειδικϐτερηρϑθμιςητουϊρθρου186παρ.Σ΄αριθμ.29τουπαρϐντοσνϐµου». 

 Σο βαςικϐ νοµοθετικϐ πλαύςιο, οδηγύα 2008/98/ΕΚ, ενςωματώθηκε ςτην εθνικό 
νοµοθεςύα µε το ν. 4042/2012 «Ποινικό προςταςύα του περιβϊλλοντοσ - Εναρμϐνιςη με 
την Οδηγύα 2008/99/ΕΚ - Πλαύςιο παραγωγόσ και διαχεύριςησ αποβλότων - Εναρμϐνιςη 
με την Οδηγύα 2008/98/ΕΚ - Ρϑθμιςη θεμϊτων Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ 
και Κλιματικόσ Αλλαγόσ». 

 
Σα ςημαντικϐτερα κεύµενα που αποτελοϑν το νοµικϐ και διοικητικϐ πλαύςιο που διϋπει τη 
διαχεύριςη των αποβλότων ςτη χώρα µασπεριλαμβϊνει: 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΨΝ 

Ν.4042/2012  
(ΥΕΚ 24/Α/13-2-2012) 

«Ποινικό Προςταςύα του περιβϊλλοντοσ – Εναρμϐνιςη µε την Οδηγύα 2008/99/ΕΚ 
– Πλαύςιο παραγωγόσ και διαχεύριςησ αποβλότων – Εναρμϐνιςη µε την Οδηγύα 
2008/98/ΕΚ – Ρϑθμιςη θεµϊτων Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ Ενϋργειασ και 
Κλιµατικόσ Αλλαγόσ» που ενςωματώνει ςτο εθνικϐ δύκαιο την οδηγύα-πλαύςιο 
2008/98/ΕΕ για τααπϐβλητα. 

Ν. 2939/2001 (ΥΕΚ 
179/Α/06.08.2001) 

υςκευαςύεσ και εναλλακτικό διαχεύριςη των ςυςκευαςιών ϊλλων προώϐντων –και 
ϊλλεσ διατϊξεισ»καιΝ.4042/2012. 

Ν. 4014/11 (ΥΕΚ 
209/Α/21-9-11) 

∆ηµιουργύα περιβαλλοντικοϑ ιςοζυγύου και ϊλλεσ διατϊξεισ 
αρμοδιϐτητεσΤπουργεύου Περιβϊλλοντοσ» ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει 
(Ωρθρο12). Ευρωπαώκϐσ 

Κατϊλογοσ 
Αποβλότων(ΕΚΑ) 

Ο Ευρωπαώκϐσ Κατϊλογοσ Αποβλότων (ΕΚΑ), ςϑµφωνα µε το Παρϊρτημα τησ 
Απϐφαςησ 2002/532/ΕΚ, ϐπωσ ϋχει τροποποιηθεύ µε τισ Αποφϊςεισ 2001/118/ΕΚ, 
2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ τησ ΕπιτροπόσΕ.Κ. 

ΕΚ1013/2006 Ο Κανονιςµϐσ (ΕΚ) 1013/2006 Για τισ µκαταφορϋσ αποβλότων, ϐπωσ ϋχει 
τροποποιηθεύ, ςυμπληρωθεύ καιιςχϑει. 

ΚΤΑ114218/1997 
(ΥΕΚ 1016B) 

«Κατϊρτιςη πλαιςύου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμϊτων διαχεύριςησ 
ςτερεώναποβλότων». 

ΚΤΑ 9407/3508/2002 
(ΥΕΚ 1572B) 

«Μϋτρακαιϐροιγιατηνυγειονομικόταφότωναποβλότων». 

ΚΤΑ 0910/2727/2003 
(ΥΕΚ 1909B) 

«Μϋτρα και Όροι για τη διαχεύριςη τερεών Αποβλότων. Εθνικϐσ και 
Περιφερειακϐσ χεδιαςµϐσ ∆ιαχεύριςησ», ϐπωσ ϋχει τροποποιηθεύ καιιςχϑει. 

ΚΤΑ 2912/1117/2005 
(ΥΕΚ 759B) 

«Μϋτρα και ϐροι για την πρϐληψη και τον περιοριςµϐ τησ ρϑπανςησ του 
περιβϊλλοντοσ απϐ την αποτϋφρωςη τωναποβλότων». 

ΚΤΑ 
Η.Π4641/232/2006 
(ΥΕΚ168Β) 

«Καθοριςµϐσ τεχνικών προδιαγραφών µικρών ΦΤΣΑ ςε νηςιϊ και αποµονωµϋνουσ 
οικιςµοϑσ κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 3 (παρ.4) ςε ςυνδυαςµϐ µε το ϊρθρο 20 
(Παρ. 1) τησ υπ’ αριθµ.29407/3508/2002ΚΤΑ» 

ΚΤΑ 
Η.Π.13588/725/2006 

«Μϋτρα, ϐροι και περιοριςµού για την διαχεύριςη επικύνδυνων αποβλότων ςε 
ςυμμϐρφωςη µε τισ διατϊξεισ τησ οδηγύασ 91/689/ΕΟΚ «για τα επικύνδυνα 
απϐβλητα» του υμβουλύου τησ 12ησ Δεκεμβρύου 1991. Αντικατϊςταςη τησ 
υπ.αριθ.19396/1546/1997 ΚΤΑ «Μϋτρα και ϐροι για τη διαχεύριςη επικύνδυνων 
αποβλότων (ΥΕΚΒ’604/28-3-2006)». 
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ΚΤΑΗ.Π. 
24944/1159/2006 

Ϊγκριςη Γενικών Σεχνικών Προδιαγραφών για την διαχεύριςη επικύνδυνων 
αποβλότων ςϑµφωνα µε το ϊρθρο 5 (παρ. Β) τησ υπ΄ αριθ. 13588/725 κοινό 
υπουργικό απϐφαςη «Μϋτρα ϐροι και περιοριςµού για την διαχεύριςη επικινδϑνων 
αποβλότων κ.λπ.» (Β΄383) και ςε ςυμμϐρφωςη µε τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 7 
(παρ.1)τησοδηγύασ91/156/ΕΚτουυμβουλύουτησ18ησΜαρτύου1991».καιτου«Εθνικ
οϑ χεδιαςµοϑ διαχεύριςησ επικύνδυνων αποβλότων», που προβλϋπονται ςτο 
ϊρθρο 5 τησ ύδιασ ΚΤΑ (ΥΕΚΒ’791/30-6-2006). 

ΚΤΑ 8668/2007 
(ΥΕΚ Β’287/2-3-2007) 

Ϊγκριςη Εθνικοϑ χεδιαςµοϑ ∆ιαχεύριςησ Επικύνδυνων Αποβλότων (Ε∆ΕΑ), 
ςϑµφωνα µε το ϊρθρο 5 (παρ.Α) τησ υπ’ αριθ. 13588/725 κοινό υπουργικό 
απϐφαςη «Μϋτρα, ϐροι και περιοριςµού για τη διαχεύριςη επικύνδυνων αποβλότων 
κ.λπ.» (Β΄ 383) και ςε ςυμμϐρφωςη µε τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 7 (παρ.1) τησ υπ’ 
αριθ. 91/156/ΕΚ οδηγύασ του υμβουλύου τησ 18ησ Μαρτύου 1991. Σροποπούηςη 
τησ υπ’ αριθµ.13588/725/2006 κοινό υπουργικό απϐφαςη «Μϋτρα ϐροι και 
περιοριςµού για την διαχεύριςη επικινδϑνων αποβλότων … κ.λπ.»’ (Β΄ 383) και τησ 
υπ’ αριθµ.24944/1159/206 κοινό υπουργικό απϐφαςη «Ϊγκριςη Γενικών 
Σεχνικών Προδιαγραφών για την διαχεύριςη επικύνδυνων αποβλότων … κ.λπ.» 
(Β΄791). 

ΚΤΑ7589/731/2000 
(ΥΕΚ Β514) 

Για τον καθοριςµϐ µϋτρων και ϐρων για τη διαχεύριςη των πολυχλωροδιφαινυλύων 
καιπολυχλωροτριφαινυλύων 

ΚΤΑ 18083/1098 
Ε.103/ 2003  
(ΥΕΚ Β606) 

χϋδια διϊθεςησ/απολϑμανςησ ςυςκευών που περιϋχουν ΡCΒ. Γενικϋσ 
κατευθϑνςεισ για τη ςυλλογό και µμετϋπειτα διϊθεςη ςυςκευών και αποβλότων µε 
ΡCΒ,   ςϑµφωνα 
µε το ϊρθρο 7 τησ κοινόσ υπουργικόσ απϐφαςησ 7589/731/2000 (Β`514). ΚΤΑ µε αρ. 

Κ.Τ.Α.146163/2012 
«Μϋτρα και Όροι για τη διαχεύριςη Αποβλότων Τγειονομικών Μονϊδων», που 

εκδϐθηκε κατ’ εξουςιοδϐτηςη του ϊρθρου 38, παρ.7 τουν.4042/2012. 
 

Α.4 ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΔΗΜΟ 
την υφιςτϊμενη κατϊςταςη ο Δ. Σροιζηνύασ-Μεθϊνων ςυλλϋγει ετηςύωσ 2.664τν. 
απορριμμϊτων. Η ςυλλογό γύνεται απϐ ςϑςτημα δυο κϊδων: πρϊςινοσ κϊδοσ για τα 
ςϑμμεικτα και μπλε κϊδοσ για τα ανακυκλώςιμα. Η αποκομιδό των ανακυκλώςιμων γύνεται 
με διαφορετικϐ απορριμματοφϐρο, ϐπωσ ορύζει η ςϑμβαςη του δόμου με την ΕΕΑΑ. Παρϐλα 
αυτϊ η ετόςια ποςϐτητα απϐ τον μπλε κϊδο εύναι μϐνο 50τν., μϊλιςτα ςημεύωνε μεύωςη τα 
τελευταύα χρϐνια και μϐνο την τελευταύα περύοδο κατϐπιν ενεργειών τησ δημοτικόσ αρχόσ, 
εμφανύζεται να  αυξϊνεται.  
Όςον αφορϊ ςτην κατϊληξη των απορριμμϊτων, ο δόμοσ δυςτυχώσ δε διαθϋτει κϊποιο 
ςϑςτημα περαιτϋρω διαχεύριςη, καθώσ και χώρο τελικόσ διϊθεςησ, με αποτϋλεςμα τα 
ςϑμμεικτα δύχωσ περαιτϋρω επεξεργαςύα να μεταφορτώνονται ςτον τοπικϐ ΜΑ, που 
λειτουργεύ ςτο αμαξοςτϊςιο του δόμου, και να οδηγοϑνται με μεγαλϑτερο απορριμματοφϐρο 
ςτον ΦΤΣΑ Ωνω Υυλόσ για ταφό. Δηλαδό ο δόμοσ ελλεύψει ϊλλησ επιλογόσ αναγκϊζεται να 
εκτελεύ ετηςύωσ 222 δρομολϐγια, ϐπου για καθϋνα διανϑονται 320χλμ. για τη μεταφορϊ των 
απορριμμϊτων του. 
Ομούωσ και τα ανακυκλώςιμα υλικϊ μεταφορτώνονται και οδηγοϑνται δύχωσ ϊλλη 
επεξεργαςύασ ςτο ΚΔΑΤ Αςπροπϑργου. 
Παρακϊτω θα αναλυθεύ περιςςϐτερο η υφιςτϊμενη κατϊςταςη, οι πϐροι που απαςχολοϑνται 
και οι απαιτοϑμενεσ δαπϊνεσ.  
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Β. ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ 
 
Β.1. ΕΙΑΓΨΓΗ 
Σο παρϐν “Σοπικϐ χϋδιο Αποκεντρωμϋνησ Διαχεύριςησ Αποβλότων” εκπονεύται ςτα πλαύςια 
εφαρμογόσ και ςυμμϐρφωςησ ςτο νϋο Εθνικϐ χϋδιο Διαχεύριςησ Αποβλότων (Ε..Δ.Α) ϐπωσ 
αυτϐσ διαμορφώθηκε τον Ιοϑλιο του 2015. Ο νϋοσ ΕΔΑ καλεύ τουσ Δόμουσ να ςυντϊξουν 
ανεξϊρτητα ό διαδημοτικϊ Σοπικϊ χϋδια Διαχεύριςησ Αποβλότων ςτηριζϐμενα ςτην 
“Αποκεντρωμϋνη Διαχεύριςη Αποβλότων με Ϊμφαςη ςτην Διαλογό Τλικών”. 
Ειδικϐτερα ςτο πλαύςιο του νϋου Εθνικοϑ ςχεδύου διαχεύριςησ απορριμμϊτων ο Δόμοσ 

Σροιζηνύασ-Μεθϊνων πρϋπει να προβεύ ςτην εκπϐνηςη τοπικοϑ ςχεδύου διαχεύριςησ 

απορριμμϊτων, με ςτϐχουσ και δρϊςεισ ςτην κατεϑθυνςη τησ πρϐληψησ, διαλογόσ ςτην πηγό 

και επαναχρηςιμοπούηςησ, για τη μεύωςη των αποβλότων που οδηγοϑνται για ταφό. 

Αρχικϊ θα γύνει καταγραφό τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ για την παραγωγό και διαχεύριςη 

των ςτερεών αποβλότων ςε επύπεδο δόμου. 

Σο τοπικϐ ςχϋδιο επύςησ θα ςυμβϊλει ςτην αναθεώρηςη του Περιφερειακοϑ χεδύου 

Διαχεύριςησ Αποβλότων (ΠΕΔΑ) Αττικόσ. 

Βαςικϐσ ςτϐχοσ εύναι μϋςω τησ διαλογόσ αποβλότων να μειωθοϑν δραςτικϊ οι αναμεύξεισ 

υλικών, ϊρα και των μονϊδων επεξεργαςύασ ςϑμμεικτων απορριμμϊτων. Σαυτϐχρονα μϋςω 

εγγϑτητασ και μικρόσ κλύμακασ δραςτηριϐτητεσ επιδιώκεται να αυξηθοϑν οι ποςϐτητεσ των 

υλικών που μποροϑν να ανακτηθοϑν μϋςω τησ διαδικαςύασ τησ ανακϑκλωςησ. Η διαδικαςύα 

ανακϑκλωςησ θα ςυμβϊλλει δραςτικϊ ώςτε να μειωθοϑν οι ποςϐτητεσ που παραμϋνουν ςε 

ςϑμμεικτη μορφό και οδηγοϑνται ςε τελικό διϊθεςη. Ψσ αποτϋλεςμα του παραπϊνω 

ςχεδιαςμοϑ εύναι οι ποςϐτητεσ που τελικώσ καταλόγουν ςε ΦΤΣΤ να εύναι μικρϋσ, 

μετατρϋποντασ τουσ ΦΤΣΤ ςε αςφαλεύσ, για τη δημϐςια υγεύα, χώρουσ διϊθεςησ των 

αποβλότων. 

Για να λειτουργόςει η τοπικό διαχεύριςη με κοινωνικϐ, περιβαλλοντικϐ και οικονομικϐ 

ϐφελοσ θα πρϋπει ο κϊθε δόμοσ να προβεύ ςτισ ακϐλουθεσ ενϋργειεσ: 

• Να αναπτϑξει νϋεσ δρϊςεισ, ςτη βϊςη ενϐσ ςυνολικοϑ ςχεδύου και ϐχι αποςπαςματικϊ, ςτην 

κατεϑθυνςη των τριών βαςικών προτεραιοτότων τησ ιερϊρχηςησ (πρϐληψη, 

επαναχρηςιμοπούηςη, ανακϑκλωςη-κομποςτοπούηςη. 

• Να βελτιώςει τισ υπηρεςύεσ του δόμου ςε ςχϋςη με την καθαριϐτητα και τη διαχεύριςη των 

αποβλότων. 

• Να προωθόςει δρϊςεισ ενημϋρωςησ του κοινοϑ και να πετϑχει τη μϋγιςτη κοινωνικό 

ςυμμετοχό και ςυναύνεςη. 

• Να τροφοδοτόςει με ςτοιχεύα/προτϊςεισ τη διαδικαςύα του Περιφερειακοϑ χεδιαςμοϑ 
Διαχεύριςησ Αποβλότων. 
 
Αναφερϐμαςτε λοιπϐν ςε ϋνα ςχϋδιο με μακροπρϐθεςμουσ και βραχυπρϐθεςμουσ ςτϐχουσ, 
που θα αναδιαμορφώνεται με την τοπικό κοινωνύα κϊθε δόμου, θα εγκρύνεται απϐ τα 
δημοτικϊ ςυμβοϑλια και τελικώσ θα δεςμεϑει τισ δημοτικϋσ αρχϋσ. Επιπλϋον η υλοπούηςη του 
θα ελϋγχεται ςε τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα. 
 



Τοπικό Σχέδιο Διαχείριςησ Αποβλήτων Δ. Τροιζηνίασ-Μεθάνων                                                              

9 
 

Ο Δόμοσ Σροιζηνύασ-Μεθϊνων εύναι Δόμοσ τησ Περιφϋρειασ Αττικόσ και δημιουργόθηκε το 
2010 με εφαρμογό του Προγρϊμματοσ Καλλικρϊτησ, απϐ τη ςυνϋνωςη των προϒπαρχϐντων 
Δόμων Σροιζηνύασ και Μεθϊνων. Ϊχει μϐνιμο πληθυςμϐ 7.143 κατούκων, ςϑμφωνα με τα 
αναθεωρημϋνα ςτοιχεύα τησ απογραφό του 2011, καταλαμβϊνει ϋκταςη 240,9 τ. χλμ και ϋδρα 
του δόμου εύναι ο  Γαλατϊσ Σροιζηνύασ.  
Διοικητικϊ ανόκει ςτην Π.Ε Πειραιώσ και Νόςων τησ Περιφϋρειασ Αττικόσ, αποτελεύται απϐ 
τα Δημοτικϊ Διαμερύςματα Σροιζηνύασ και Μεθϊνων, που διαιροϑνται ςε 10 τοπικϋσ 
κοινϐτητεσ και αριθμεύ 34 οικιςμοϑσ. 
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Β.2 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΗΜΟΤ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Β.2.1 Απαςχόληςη  - Παραγωγικού Σομεύσ 
Οι απαςχολοϑμενοι ςτο Δόμο Σροιζηνύασ-Μεθϊνων εύναι 2.345 ϊνθρωποι, με βϊςη την 
απογραφό του 2011 τησ ΕΛΛ.ΣΑΣ. Οι απαςχολοϑμενοι χωρύζονται ςτισ παρακϊτω 
κατηγορύεσ απαςχϐληςησ. 
Σο μεγαλϑτερο μερύδιο περύπου 35%, απαςχολοϑνται ςτον πρωτογενό τομϋα, γεγονϐσ που 
επιβεβαιώνει τον αγροτικϐ χαρακτόρα του δόμου, αλλϊ και ϋνα ςημαντικϐ τμόμα του 
πληθυςμοϑ απαςχολεύται ςτισ πωλόςεισ και την παροχό υπηρεςιών, απαςχϐληςη που 
ςυνδϋεται και με την επιςκεψιμϐτητα τϐςο του ύδιου του δόμου, ϐςο και του γειτονικοϑ 
Πϐρου.   
 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΦΟΛΟΤΜΕΝΨΝ Δ. ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ 

Ανώτερα διευθυντικϊ και διοικητικϊ ςτελϋχη 117 

Επαγγελματύεσ 183 

Σεχνικού και αςκοϑντεσ ςυναφό επαγγϋλματα 94 

Τπϊλληλοι γραφεύου 77 

Απαςχολοϑμενοι ςτην παροχό υπηρεςιών και πωλητϋσ 409 

Ειδικευμϋνοι γεωργού, κτηνοτρϐφοι, δαςοκϐμοι και αλιεύσ 774 

Ειδικευμϋνοι τεχνύτεσ και αςκοϑντεσ ςυναφό επαγγϋλματα 274 

Φειριςτϋσ βιομηχανικών εγκαταςτϊςεων, μηχανημϊτων και 
εξοπλιςμοϑ και ςυναρμολογητϋσ (μονταδϐροι) 

133 

Ανειδύκευτοι εργϊτεσ, χειρωνϊκτεσ και μικροεπαγγελματύεσ 284 

ύνολο απαςχολούμενων 2.345 

 

 

Β.2.2 Φρόςεισ γησ 

Όςον αφορϊ τισ βαςικϋσ κατηγορύεσ χρόςεων γησ, η κατανομό τησ ςυνολικόσ ϋκταςησ του 

δόμου φαύνεται ςτον ακϐλουθο πύνακα.  

ΠΙΝΑΚΑ ΦΡΗΕΨΝ ΓΗ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ (τ.χλμ) 

Εύδοσ ϋκταςησ Δ. Ε. Σροιζόνασ Δ.Ε Μεθϊνων  ύνολο Δόμου 
Καλλιεργοϑμενεσ εκτϊςεισ και 
αγραναπαϑςεισ 74,8 17,0 91,8 

Βοςκϐτοποι 6,7 1,0 7,7 

Δϊςη 105,1 31,3 136,4 

Εκτϊςεισ καλυπτϐμενεσ με νερϐ 0,4 0,0 0,4 

Εκτϊςεισ οικιςμών-οδού 1,0 0,6 1,6 

Ωλλεσ εκτϊςεισ 4,1 0,3 4,4 

υνολικό Ϊκταςη 192,1 50,2 242,3 
 

Σα δϊςη κατϋχουν δεςπϐζουςα θϋςη και καλϑπτουν ϋκταςη136,4 ςε ϐλη την περιοχό μελϋτησ 

ςε ποςοςτϐ 56,3% τησ ςυνολικόσ ϋκταςησ. Κυρύωσ αφοροϑν τα δϊςη πλατϑφυλλων ςτο 
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βορειοδυτικϐ τμόμα, τα μικτϊ δϊςη ςτο κεντρικϐ τμόμα καθώσ και τισ μεταβατικϋσ δαςώδεισ 

εκτϊςεισ που εύναι διϊςπαρτεσ ςε ϐλη την περιοχό. Οι καλλιεργοϑμενεσ εκτϊςεισ καλϑπτουν 

μια ϋκταςη 91,8 τ. χλμ., ςε ποςοςτϐ 37,8% επύ του ςυνϐλου τησ ϋκταςησ. Πρϐκειται για 

καλλιϋργειεσ οπωροφϐρων δϋντρων, φυτεύεσ με ςαρκώδεισ καρποϑσ και ελαιώνεσ, επύςησ 

ςημαντικϋσ εύναι και οι εκτϊςεισ που καλϑπτονται απϐ την γεωργύα. Οι βοςκϐτοποι 

καταλαμβϊνουν ϋκταςη 7,7 τ. χλμ. αποτελώντασ μϐνο το 3,2% τησ ςυνολικόσ ϋκταςησ. 

Επύςησ εκτϊςεισ καλυμμϋνεσ με νερϊ δεν ςυναντώνται ουςιαςτικϊ. Σο δομημϋνο τμόμα 

καταλαμβϊνει ϋκταςη 1,6 τ. χλμ. δηλαδό αποτελεύ το 0,7% τησ ςυνολικόσ ϋκταςησ.   

 

Β.2.3 Γεωγραφικϊ όρια 

Ο Δ. Σροιζηνύασ-Μεθϊνων βρύςκεται ςτο Ν.Α ϊκρο του Νομοϑ Αργολύδασ. Βορειοανατολικϊ, 

νοτιοανατολικϊ και νϐτια βρϋχεται απϐ το αρωνικϐ κϐλπο, ενώ βορειοδυτικϊ και δυτικϊ 

οριοθετεύται απϐ την Αργολύδα, κυρύωσ με τισ οροςειρϋσ Ορθολύθι και Αδϋρεσ. 

 

Β.2.4 Γεωμορφολογύα 

Ο Δ. Σροιζηνύασ-Μεθϊνων εύναι μια κατεξοχόν ημιορεινό περιοχό και το ανϊγλυφϐ τησ 

ακολουθεύ μια διϊταξη υψομετρικόσ μεύωςησ απϐ δυτικϊ προσ ανατολικϊ. Τψηλϐτεροσ 

ορεινϐσ ϐγκοσ εύναι το Ορθολύθι (1.103μ.), που κυριαρχεύ ςτη βϐρεια-βορειοκεντρικό περιοχό, 

μεταξϑ τησ Δρυϐπησ, του Ωνω Υαναρύου, των Ζερβαύικων και τησ Φώρασ. 

Δυτικϊ του Ορθολιθύου, ςτα ςϑνορα με το νομϐ Αργολύδασ, ςχηματύζεται η μικρό πεδινό 

λεκϊνη του Καρατζϊ και νοτιϐτερα-νοτιοκεντρικϊ το ανϊγλυφο ακολουθεύ και πϊλι διϊταξη 

ανϐδου, φθϊνοντασ τα 642 μ. νοτιοδυτικϊ τησ Σροιζόνασ. τισ νοτιϐτερεσ περιοχϋσ του Δόμου 

υψώνεται ο ϐγκοσ του ϐρουσ Αδϋρεσ, που φθϊνει τα 726μ. νϐτια του Γαλατϊ. 

 Η παρϊκτια περιοχό εύναι γενικϊ χαμηλοϑ υψομϋτρου ϋωσ ημιορεινό και η μεγαλϑτερη 

πεδινό ϋκταςη εύναι αυτό που ςχηματύζεται μεταξϑ Σακτικοϑπολησ, Χόφτασ, καπετύου, 

Σροιζόνασ, Γαλατϊ, Αγύου Γεωργύου και Βυδύου. 

 Η χερςϐνηςοσ των Μεθϊνων αποτελεύ ϋναν ορεινϐ ϐγκο με υψηλϐτερο ςημεύο του την 

κορυφό τησ Φελώνασ που ϋχει υψϐμετρο 740μ. 

 τη χερςϐνηςο των Μεθϊνων η μορφολογύα του εδϊφουσ παρουςιϊζει ανϊγλυφα την 

ηφαιςτειογενό προϋλευςη τησ χερςονόςου. Αυτό η φυςιολογύα του εδϊφουσ βοόθηςε ςτο να 

δημιουργηθεύ ςτην περιοχό τησ χερςονόςου ϋνα πολϑ ϐμορφο καταπρϊςινο περιβϊλλον, 

ανϊμεςα ςτουσ λϐφουσ, ςτισ κοιλϊδεσ και ςτα χαμηλϊ οροπϋδια τησ. 

τη χερςϐνηςο υπϊρχουν περύπου 30 ηφαιςτειακού δϐμοι και η τελευταύα ηφαιςτειακό 

δραςτηριϐτητα ϋγινε υποθαλϊςςια το 1700 ςτο βϐρειο μϋροσ μπροςτϊ απϐ τα Μϋθανα. Σο 

Ηφαύςτειο των Μεθϊνων χαρακτηρύζεται ωσ ενεργϐ ηφαύςτειο, βρύςκεται ςτο δυτικϐ ϊκρο 

του ηφαιςτειακοϑ τϐξου του Νοτύου Αιγαύου με ςημαντικϐ γεωθερμικϐ δυναμικϐ και καθιςτϊ 

τα Μϋθανα πολϑ ςημαντικϐ προοριςμϐ για γεωλογικό ϋρευνα. 

Απϐ υδρογραφικό ϊποψη ςτα δυτικϊ, η λεκϊνη του Καρατζϊ ςυγκεντρώνει τα νερϊ τησ ςτον 

Ρϊδο ποταμϐ, που ρϋει προσ τα δυτικϊ και εκβϊλλει ςτον Αργολικϐ κϐλπο. τα ανατολικϊ 

διαςχύζεται απϐ μερικοϑσ χεύμαρρουσ, που ςυγκεντρώνουν τα νερϊ τησ βϐρειασ πλαγιϊσ των 

Αδερών.  
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Β.2.5 Γεωλογικϊ δεδομϋνα 
Η γεωλογικό καταςκευό τησ χερςονόςου των Μεθϊνων οφεύλεται κυρύωσ ςτην δρϊςη των 

ηφαύςτειων τησ. Πρϊγματι, ςε ϐλη ςχεδϐν την ϋκταςη τησ χερςονόςου , επικρατοϑν τα 

ηφαιςτειογενό πετρώματα με μϐνεσ εξαιρϋςεισ το νϐτιο (προσ την Σροιζηνύα) και το 

βορειοδυτικϐ τμόμα (Κραςοπαναγιϊ). Αυτϊ αποτελοϑνται απϐ αςβεςτϐλιθο. Αυτϐσ εύναι 

νεοκρητιδικϐσ ιππουριτικϐσ αςβεςτϐλιθοσ, ϐπωσ ςυμπεραύνουμε απϐ τα απολιθώματα που 

ςυναντώνται ςε αυτϊ.τον ςτενϐ Ιςθμϐ που ςυνδϋει τη χερςϐνηςο των Μεθϊνων με την 

Σροιζηνύα κυριαρχεύ επύςησ ο νεοκρητιδικϐσ αςβεςτϐλιθοσ, με πλόθοσ απολιθωμϊτων 

ιππουριτών. Απϋναντι του Ιςθμοϑ, ςτην θϋςη Π, αναβλϑζει πηγό με γλυκϐ νερϐ, ςτην ύδια 

ςτϊθμη με την θϊλαςςα και υποθαλϊςςια επύςησ. Σο νερϐ τησ πηγόσ αυτόσ ανακατεϑεται 

αμϋςωσ μετϊ την ϋξοδο του με το νερϐ τησ θϊλαςςασ. Σο ΒΔ. τμόμα τησ χερςονόςου 

(Κραςοπαναγιϊ) αποτελεύται, επύςησ απϐ νεοκρητιδικϐ ιππουριτικϐ αςβεςτϐλιθο. Αυτϐσ, 

κατϊ περιοχϋσ, εύναι εμφανώσ πτυχωμϋνοσ, η Δε κλύςη των ςτρωμϊτων του μερικϋσ φορϋσ 

ξεπερνϊ τισ 50%. Κοντϊ ςτην παραλύα, διακρύνονται εμφανύςεισ ςχιςτϐλιθου, κερατολύθου 

και ςερπεντύνη. Απϐ εκεύ Δε μϋχρι και τον Ωγιο Ανδρϋα, ςχεδϐν, ςυναντϊμε τϐφφο και κύςιρη. 

Σϐφφοσ εμφανύζεται και κοντϊ ςτισ χλωριονατριοϑχεσ πηγϋσ του Αγ. Νικολϊου.Πϊνω ςε ϐλη 

την αςβεςτολιθικό ϋκταςη τησ χερςονόςου, ειδικϊ πϊνω ςτον Ιςθμϐ, παρατηροϑνται ςε 

αφθονύα χαρακτηριςτικϊ καρςτικϊ φαινϐμενα και μϊλιςτα μικρϋσ κοιλϐτητεσ, μερικϋσ απϐ 

τισ οπούεσ εξελύχθηκαν ςε μεγαλϑτερεσ τρϑπεσ. το νοτιϐτερο τμόμα του Ιςθμοϑ, ςυναντϊμε 

και ϋνα μικρϐ ςπόλαιο.την ανατολικό παραλύα, μεταξϑ Κοκκινϐπετρασ και Αεριοθειοπηγόσ, 

ςυναντϊμε ςτρώματα πλειϐκαινου μϊργησ. το ΒΔ. τμόμα του αςβεςτϐλιθου τησ νϐτιασ 

περιοχόσ τησ χερςονόςου, βρύςκεται πϋτρωμα χαλαζύα. Σο μεγαλϑτερο, ϐμωσ, μϋροσ τησ 

χερςονόςου, ϐπωσ εύπαμε και ςτην αρχό, αποτελεύται απϐ ηφαιςτειογενό πετρώματα. Η 

δημιουργύα τουσ εύναι αποτϋλεςμα πολλών ηφαιςτειακών εκρόξεων, που ςημειώθηκαν την 

προώςτορικό, κυρύωσ, περύοδο. Σα προώϐντα των εκρόξεων αυτών ϋνωςαν το δυτικϐ τμόμα 

τησ χερςονόςου (Κραςοπαναγιϊ), το οπούο ϊλλοτε όταν νηςύ, με το νϐτιο κομμϊτι απϐ 

αςβεςτϐλιθο, το οπούο ϊλλοτε όταν μικρό χερςϐνηςοσ τησ Αργολύδασ και αποτϋλεςαν τη 

χερςϐνηςο των Μεθϊνων, ϐπωσ ϋχει ςόμερα.Σα ηφαιςτειογενό πετρώματα τησ χερςονόςου 

εύναι κυρύωσ: 

α) κεροςτιλβικϐσ υπερςθενικϐσ δακύτησ, που καταλαμβϊνει το μεγαλϑτερο μϋροσ τησ. 

β) υπερςθενικϐσ ανδεςύτησ, ςε πολλϋσ περιοχϋσ τησ χερςονόςου. 

γ) κεροςτιλβικϐσ υπερςθενικϐσ ανδεςύτησ (λαβραδορύτησ) με την μορφό ρυακιοϑ (Καμϋνη 

Φώρα). 

 

Β.2.6 Τδρολογικϊ και υδρογεωλογικϊ δεδομϋνα 

Οι χαλαρού ςχηματιςμού αντιςτοιχοϑν ςχεδϐν αποκλειςτικϊ ςε αποθϋςεισ των χειμϊρρων. 

Εμφανύζονται ςε δυο κυρύωσ περιοχϋσ, ςτισ λεκϊνεσ τησ Σροιζόνασ και τησ Καλλονόσ. τη 

λεκϊνη τησ Σροιζόνασ η ςυνεχόσ βϑθιςη τησ περιοχόσ ςυνετϋλεςε ςτο να ςυςςωρευτεύ 

προοδευτικϊ μεγϊλο πϊχοσ ιζημϊτων, κυρύωσ κροκϊλων, ϊμμων και αργύλων, ςε 

αλλεπϊλληλα λεπτϊ ςτρώματα. Σο ςυνολικϐ πϊχοσ ξεπερνϊ τα 100μ. ςτο κϋντρο τησ λεκϊνησ 

και η περατϐτητα εύναι μϋςη ϋωσ υψηλό. 

τη λεκϊνη τησ Καλλονόσ οι προςχώςεισ του ποταμοϑ ϋχουν ςχηματύςει ϋνα δϋλτα. Σο 

υπϐβαθρο αποτελεύται απϐ φλϑςχη και το πϊχοσ των προςχώςεων εύναι τησ τϊξησ των 30μ. 
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Σα υλικϊ εύναι κυρύωσ κροκϊλεσ και χαλύκια ϊμμοι με μικρϐ ποςοςτϐ αργύλων. Η περατϐτητα 

εύναι πολϑ υψηλό. 

Με βϊςη τισ παραπϊνω παρατηρόςεισ ςυνϊγεται ϐτι οι αςβεςτϐλιθοι και οι τεταρτογενεύσ 

προςχώςεισ ϋχουν μεγϊλη υδατοπερατϐτητα, καθώσ και μεγϊλη διηθητικϐτητα ςτα 

επιφανειακϊ νερϊ. 

Η υδρογεωλογικό λεκϊνη τησ Σροιζόνασ περιλαμβϊνει τη χαμηλό περιοχό που εκτεύνεται 

μεταξϑ του ϐρμου Βυδύου και τησ λύμνησ Χόφτασ. τη λεκϊνη ςυμπεριλαμβϊνονται και οι 

ημιορεινϋσ περιοχϋσ που περικλεύουν την πεδινό λεκϊνη απϐ Βορϊ και Νϐτο, δηλαδό οι 

περιοχϋσ Σακτικοϑπολησ τησ Σροιζόνασ. 

Σο κεντρικϐ τμόμα τησ λεκϊνησ ϋχει πολϑ χαμηλϐ υψϐμετρο, 0-40μ. περύπου και καλϑπτεται 

απϐ προςχώςεισ των χειμϊρρων. Η περιοχό αυτό φαύνεται ϐτι βυθιζϐταν αργϊ, κατϊ τουσ 

πρϐςφατουσ γεωλογικοϑσ χρϐνουσ και υπολεύμματα αυτόσ τησ βϑθιςησ εύναι η λύμνη τησ 

Χόφτασ και ο ϐρμοσ του Βυδύου. 

Σο πϊχοσ των προςχώςεων, ςτο κϋντρο τησ πεδινόσ λεκϊνησ ξεπερνϊ τα 100μ. και 

ελαττώνεται προσ την περιφϋρεια. Μϋςα ςτισ προςχώςεισ ςχηματύζεται ελεϑθεροσ 

υδροφϐροσ ορύζοντασ, ο οπούοσ εκφορτύζεται υπογεύωσ, τϐςο προσ την πλευρϊ του ϐρμου του 

Βυδύου, ϐςο και προσ την πλευρϊ τησ λύμνησ τησ Χόφτασ. 

Η ςυνολικό ϋκταςη τησ λεκϊνησ τροφοδοςύασ του υδροφϐρου ορύζοντα τησ Σροιζόνασ 50,16 

τ. χλμ. εκ των οπούων 18,52 τ. χλμ. αντιςτοιχοϑν ςτο πεδινϐ τμόμα. Τδρολογικώσ η λεκϊνη 

τροφοδοςύασ αποτελεύται απϐ τισ λεκϊνεσ των εξόσ χειμϊρρων: Διαβολογϋφυροσ, 

Κουμουνδοϑροσ, Κρϑφτησ και Αγ. Κωνςταντύνου. τη ςυνολικό λεκϊνη ςυμμετϋχει και η 

λεκϊνη τησ Χόφτασ με 0,37 τ. χλμ. ϋκταςη. 

Ο φυςικϐσ εμπλουτιςμϐσ γύνεται απϐ τη διόθηςη του νεροϑ τησ ροόσ των χειμϊρρων μϋςα 

ςτο υπϋδαφοσ. Η ροό των χειμϊρρων διαςχύζει ϋνα τμόμα τησ πεδιϊδασ, που ϊλλοτε φτϊνει 

μϋχρι τη θϊλαςςα και ϊλλοτε, ϐταν η παροχό εύναι μικρό, διακϐπτεται διϐτι το νερϐ διηθεύται 

ϐλο μϋςα ςτο υπϋδαφοσ πριν φτϊςει ςτη θϊλαςςα. 

Σο υδρογραφικϐ ςϑςτημα δεν περιλαμβϊνει μεγϊλουσ ποταμοϑσ, αλλϊ μϐνο χεύμαρρουσ. 

Κυριϐτεροσ ποτϊμιοσ ϊξονασ εύναι ο Γεφυραύοσ (αρχ. Φρυςορώασ ό Φρυςορϐων). 

Ο ποταμϐσ ξεκινϊ απϐ τον ορεινϐ ϐγκο των Αδερών και καλϑπτει μια λεκϊνη απορροόσ 41 

τ.χλμ. περύπου, η οπούα ϋχει ανώτερο υψϐμετρο ςτα 700μ. και το μεγαλϑτερο μϋροσ τησ 

(52%) βρύςκεται ςε χαμηλϊ υψϐμετρα ϋωσ 200μ. Ο ποταμϐσ αυτϐσ αποτελεύ ϊξονα ενϐσ 

ενδιαφϋροντοσ οικοςυςτόματοσ, καθώσ και ςυντελεςτό δημιουργύασ, με αποθϋςεισ ιλϑοσ, του 

υγροβιϐτοπου τησ Χόφτασ. 

 Η Χόφτα, ϋνασ απϐ τουσ λιγοςτοϑσ υγροτϐπουσ τησ νϐτιασ Ελλϊδασ, εύναι μια ρηχό 

λιμνοθϊλαςςα με πλοϑςιουσ καλαμιώνεσ και βϊλτουσ που ςυνόθωσ το χειμώνα πλημμυρύζει 

ενώ το καλοκαύρι η επιφϊνειϊ τησ κατεβαύνει, δημιουργώντασ αλύπεδα και χαμηλό αλοφυτικό 

βλϊςτηςη. 

 

Β.2.7 ειςμικότητα 

Η περιοχό δεν θεωρεύται ιδιαύτερα ςειςμογενόσ περιβϊλλεται ϐμωσ απϐ τισ τεκτονικϋσ 

τϊφρουσ του Κορινθιακοϑ και του αρωνικοϑ κϐλπου, που χαρακτηρύζονται απϐ την 

παρουςύα ςημαντικών ςειςμικών εςτιών και την ϋντονη ςειςμικό δραςτηριϐτητα. 
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ϑμφωνα με τον υφιςτϊμενο Ελληνικϐ Αντιςειςμικϐ Κανονιςμϐ η περιοχό του Δ. Σροιζηνύασ-

Μεθϊνων, ανόκει ςτη ζώνη ςειςμικόσ επικινδυνϐτητασ ΙΙ. 

Όπωσ φαύνεται και απϐ το ακϐλουθο ςχόμα ο δόμοσ εντοπύζεται ανϊμεςα ςτην περιοχό τησ 

οπιςθϐταφρου και του ηφαιςτειακοϑ τϐξου, χώροσ που δεν προςδύδει τϐςο ϋντονη ςειςμικό 

εικϐνα, αν και ςτο παρελθϐν υπόρξαν μεγϊλοι ςειςμού. 
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Β.2.8 Ακτογραφύα 

Οι ακτϋσ του Δόμου Σροιζηνύασ-Μεθϊνων, αν εξαιρϋςει κανεύσ κϊποιεσ απϐτομεσ 

διαμορφώςεισ ςτα βϐρεια, εύναι γενικϊ χαμηλϋσ, προςβϊςιμεσ και κατϊλληλεσ για την 

ανϊπτυξη παραθεριςτικοϑ τουριςμοϑ. 

ημαντικϐτερα τοπογραφικϊ τησ ςτοιχεύα αποτελοϑν ο μεγϊλοσ Κϐλποσ των 

Μεθϊνων δυτικϊ τησ Φερςονόςου των Μεθϊνων, ο ςτενϐσ ιςθμϐσ που ςυνδϋει την περιοχό 

τησ Σροιζηνύασ με τη χερςϐνηςο των Μεθϊνων (περιοχό Σακτικοϑπολησ), ο αςφαλόσ κϐλποσ 

του Μεγϊλου Νεωρύου, που ςχηματύζεται μεταξϑ των ακτών των Δόμων Σροιζηνύασ-

Μεθϊνων και του Πϐρου και ο ςτενϐσ πορθμϐσ του Γαλατϊ, που χωρύζει τη χερςαύα Σροιζηνύα 

απϐ τον Πϐρο. 

 

Β.2.9 Φλωρύδα - Πανύδα 

Ο Δόμοσ Σροιζηνύασ-Μεθϊνων αποτελεύται απϐ λϐφουσ, βουνϊ, κοιλϊδεσ και οροπϋδια, ςτα 

οπούα υπϊρχουν ελαιώνεσ, μεγϊλα κτόματα με λεμονιϋσ, πορτοκαλιϋσ και μανταρινιϋσ, ςυκιϋσ, 

αμυγδαλιϋσ, πεϑκα και κουκουναριϋσ. 

την περιοχό υπϊρχουν ςπϊνια αγριολοϑλουδα, ςπϊνιεσ ορχιδϋεσ και ευδοκιμοϑν επύςησ 

ςχύνα, θυμϊρι, ρύγανη, φαςκϐμηλο και ϊλλα αρωματικϊ και φαρμακευτικϊ βϐτανα ςε 

αξιϐλογεσ ποςϐτητεσ. 

Η ϊγρια πανύδα του νηςιοϑ αποτελεύται ωσ επύ το πλεύςτον απϐ λαγοϑσ, αγριοκοϑνελα, 

αλεποϑδεσ, ποντύκια, ςκαντζϐχοιρουσ, αςβοϑσ, νυφύτςεσ, χελώνεσ, φύδια (δραγκωλιϊ, 

αςτρύτησ, ςαϏτα, ςπανύωσ οχιϊ) και ςαϑρεσ. 

Απϐ πτηνϊ υπϊρχουν κορϊκια, χελιδϐνια, πετροχελύδονα, ςπουργύτια, κουκουβϊγιεσ, 

γκιώνιοι, μποϑφοι, θαλαςςοποϑλια, αγριοπερύςτερα, ςουςουρϊδεσ, κεφϊλεσ, κοτςύφια, 

κοκκινολϋμηδεσ, καρακϊξεσ και διϊφορα ωδικϊ ϐπωσ ςπύνοι, καρδερύνεσ και φλώροι. 

 τον υδροβιϐτοπο τησ Χόφτασ, ςϑμφωνα με μελϋτεσ ειδικών ορνιθολϐγων ϋχει εκτιμηθεύ ϐτι 

89 εύδη πουλιών απϐ 34 διαφορετικϋσ οικογϋνειεσ μεταναςτεϑουν ό διαχειμϊζουν ςε αυτϐν, 

κυρύωσ κϑκνοι, ερωδιού και πϊπιεσ. 

Σο θαλϊςςιο οικοςϑςτημα τησ περιοχόσ παρουςιϊζει μεγϊλη ποικιλύα ειδών, ϐπωσ: μαρύδα, 

ςαρδϋλα, αθερύνα, γαϑροσ, γϐπα, παλαμύδα, μπαρμποϑνι, κουτςομοϑρα, μπακαλιϊροσ, 

κϋφαλοσ, κωβιϐσ, ςκουμπρύ, ςαφρύδι, κολιϐσ, ςπϊροσ, γϑλοσ, πϋρκα, χϊνοσ, ςαργϐσ, ςκορπιϐσ, 

λιθρύνι, ςτόρα, ροφϐσ, ςφυρύδα, ςυναγρύδα, λαυρϊκι, τςιποϑρα, χταπϐδι, ςουπιϊ, ςαλϊχι, 

ςμϋρνα, μουγκρύ, ζαργϊνα και πολλϊ ϊλλα διϊφορα εύδη θαλαςςινών. 

Ο Δόμοσ Σροιζηνύασ-Μεθϊνων αποτελεύται απϐ λϐφουσ, βουνϊ, κοιλϊδεσ και οροπϋδια, ςτα 

οπούα υπϊρχουν ελαιώνεσ, μεγϊλα κτόματα με λεμονιϋσ, πορτοκαλιϋσ και μανταρινιϋσ, ςυκιϋσ, 

αμυγδαλιϋσ, πεϑκα και κουκουναριϋσ. 

 την περιοχό υπϊρχουν ςπϊνια αγριολοϑλουδα, ςπϊνιεσ ορχιδϋεσ και ευδοκιμοϑν επύςησ 

ςχύνα, θυμϊρι, ρύγανη, φαςκϐμηλο και ϊλλα αρωματικϊ και φαρμακευτικϊ βϐτανα ςε 

αξιϐλογεσ ποςϐτητεσ. 

Η ϊγρια πανύδα του νηςιοϑ αποτελεύται ωσ επύ το πλεύςτον απϐ λαγοϑσ, αγριοκοϑνελα, 

αλεποϑδεσ, ποντύκια, ςκαντζϐχοιρουσ, αςβοϑσ, νυφύτςεσ, χελώνεσ, φύδια (δραγκωλιϊ, 

αςτρύτησ, ςαϏτα, ςπανύωσ οχιϊ) και ςαϑρεσ. 
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Απϐ πτηνϊ υπϊρχουν κορϊκια, χελιδϐνια, πετροχελύδονα, ςπουργύτια, κουκουβϊγιεσ, 

γκιώνιοι, μποϑφοι, θαλαςςοποϑλια, αγριοπερύςτερα, ςουςουρϊδεσ, κεφϊλεσ, κοτςύφια, 

κοκκινολϋμηδεσ, καρακϊξεσ και διϊφορα ωδικϊ ϐπωσ ςπύνοι, καρδερύνεσ και φλώροι. 

τον υδροβιϐτοπο τησ Χόφτασ, ςϑμφωνα με μελϋτεσ ειδικών ορνιθολϐγων ϋχει εκτιμηθεύ ϐτι 

89 εύδη πουλιών απϐ 34 διαφορετικϋσ οικογϋνειεσ μεταναςτεϑουν ό διαχειμϊζουν ςε αυτϐν, 

κυρύωσ κϑκνοι, ερωδιού και πϊπιεσ. 

 

Β.2.10 Προςτατευόμενεσ Περιοχϋσ 

Η πληςιϋςτερη περιοχό που ϋχει ενταχθεύ ςτο  δύκτυο NATURA, απϋχει περύπου 50 χλμ. και 

βρύςκεται ςτην Π.Ε. Αργολύδασ και πρϐκειται για την περιοχό «Ακροναυπλύα-Παλαμύδι», με 

κωδικϐ GR2510003.  ημαντικϐ ϐμωσ τμόμα του δόμου ϋχει κηρυχτεύ ωσ περιοχό ιδιαύτερου 

φυςικοϑ κϊλλουσ. 

το δόμο υπϊρχουν αρκετϊ ςημεύα αρχαιολογικοϑ ενδιαφϋροντοσ, οπϐτε θα πρϋπει να 

ληφθοϑν υπϐψη ςτην επιλογό χωροθϋτηςησ των απαιτοϑμενων εγκαταςτϊςεων.  

 

Β.2.11 Κλιματολογικϊ – Μετεωρολογικϊ ςτοιχεύα 

Σο κλύμα τησ περιοχόσ του Δόμου εύναι εϑκρατο, υγιεινϐ, γλυκϐ τον χειμώνα και δροςερϐ το 

καλοκαύρι, με θερμοκραςιακϋσ αποκλύςεισ, ϐχι ιδιαύτερα ϋντονεσ, μεταξϑ τησ παρϊκτιασ ζώνησ 

και τησ ορεινόσ-ημιορεινόσ ενδοχώρασ και οφεύλεται ςτην ϐλη τοπογραφύα τησ Σροιζηνύασ 

και του Νοµοϑ Αττικόσ και ςτο ϐτι περιβϊλλεται απϐ θϊλαςςα. Ϊτςι παρατηρεύται ςχετικϊ 

δροςερϐ καλοκαύρι και όπιοσ χειµώνασ µε ςπϊνιεσ χιονοπτώςεισ. Οι ϊνεµοι που πνϋουν ςτο 

νηςύ εύναι κυρύωσ βορεύων διευθϑνςεων αςθενεύσ ϋωσ µϋτριοι. Λύγεσ φορϋσ ξεπερνοϑν τα 6-7 

µμποφϐρ ενώ λύγεσ εύναι και οι περιπτώςεισ που επικρατοϑν ιςχυρού νϐτιοι ϊνεµοι. την 

περιοχό υπϊρχει ϋνασ µμετεωρολογικϐσ ςταθµϐσ απϐ το 1964 ςτον δενδροκομικϐ ςταθµϐ 

Σροιζηνύασ ςε υψϐμετρο 20m, ο οπούοσ ϋχει τη δυνατϐτητα µμϋτρηςησ βροχϐπτωςησ και 

θεοκραςύασ. Σο κλύµα τησ περιοχόσ εύναι ευνοώκϐ για την ανϊπτυξη των υφιςτϊμενων 

καλλιεργειών κηπευτικών, εςπεριδοειδών και ανθϋων. Η µμεγϊλη ηλιοφϊνεια και η µϋςη 

θερμοκραςύα αϋρα κατϊ τουσ χειμερινοϑσ µόνεσ που κυµαύνεται πϊνω απϐ τουσ 10° C (ενώ η 

ελαχύςτη δεν πϋφτει κϊτω απϐ τουσ 6,5° C) ευνοοϑν τισ καλλιϋργειεσ ςε θερμοκόπια, γιατύ 

ϋχουν µικρϐ κϐςτοσ θϋρμανςησ. Η µϋςη ετόςια θερμοκραςύα εύναι περύπου τησ περιοχόσ 17,5° 

C και η µϋςη ετόςια βροχϐπτωςη εύναι περύπου 500mm. 
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Β.3 ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

Β.3.1 Πληθυςμιακϊ ςτοιχεύα – πυκνότητα κατούκηςησ 
Ο Δόμοσ Σροιζηνύασ-Μεθϊνων αποτελεύται απϐ 34 οικιςμοϑσ που διοικητικϊ χωρύζονται ςε 

δυο δημοτικϋσ ενϐτητεσ, τη δημοτικό ενϐτητα Σροιζόνασ και τη δημοτικό ενϐτητα Μεθϊνων.  

Με βϊςη την τελευταύα απογραφό ϋχουν υπολογιςτεύ ανϊ οικιςμϐ οι κατοικοϑμενεσ 

κατοικύεσ. Σο μϋςο μϋγεθοσ κϊθε νοικοκυριοϑ για το δόμο ϋχει υπολογιςτεύ ςε 2,52 μϋλη. τον 

πύνακα που ακϐλουθε καταγρϊφεται ο πληθυςμϐσ και ο αριθμϐσ των κατοικοϑμενων 

κατοικιών ανϊ οικιςμϐ, με βϊςη τα αναθεωρημϋνα ςτοιχεύα τησ απογραφόσ του 2011. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ 
 ΚΑΙ ΚΑΣΟΙΚΟΤΜΕΝΨΝ ΚΑΣΟΙΚΙΨΝ ΑΝΑ ΟΙΚΙΜΟ 

Κοινότητα Πληθυςμόσ Κατοικούμενεσ Κατοικύεσ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΡΟΙΖΗΝΟ 5.486  2180 

Δημοτικό Κοινότητα Γαλατϊ 2.522   

Αγύα ωτόρα 302 120 

Βλαχαύικα 16 6 

Γαλατϊσ 2.195 872 

αρωνύσ 9 4 

Σοπικό Κοινότητα Ωνω Υαναρύου 287   

Αγύα Ελϋνη 159 63 

Ωνω Υανϊριον 128 51 

Σοπικό Κοινότητα Δρυόπησ 1.042   

Δρυϐπη 239 95 

Καλλονό 669 266 
Μϑλοσ 1 1 

Νερατζιϊ 0 0 

Νηςύδα 2 1 

καπϋτιον 94 37 

Φώρα 37 15 

Σοπικό Κοινότητα Καρατζϊ 303   

Ζερβαύικα 16 6 

Καρατζϊσ 287 114 

Σοπικό Κοινότητα Σακτικουπόλεωσ 431   

Ωγιοσ Κωνςταντύνοσ 60 24 

Ακτό Αγϊπησ 2 1 

Βϑδιον 12 5 

Μεταμϐρφωςισ 75 30 

Σακτικοϑπολισ 250 99 

Χόφτα 32 13 

Σοπικό Κοινότητα Σροιζόνοσ 901   

Ωγιοσ Γεώργιοσ 228 91 

Σροιζόνα 673 267 
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΜΕΘΑΝΨΝ 1.657  659 

Σοπικό Κοινότητα Κουνουπύτςησ 178   

Ωγιοσ Γεώργιοσ 46 18 

Ωγιοσ Νικϐλαοσ 8 3 

Κουνουπύτςα 75 30 

Μακρϑλογγοσ 24 10 

Παλαιϊ Λουτρϊ 25 10 

Σοπικό Κοινότητα Κυψϋλησ Μεθϊνων 92   

Ωγιοι Θεϐδωροι 45 18 

Κυψϋλη 47 19 

Σοπικό Κοινότητα Λουτροπόλεωσ 
Μεθϊνων 1.097   

Δριτςαύικα 205 81 

Μϋθανα 892 355 

Σοπικό Κοινότητα Μεγαλοχωρύου 290   

Βαθϑ 129 51 

Καημϋνη Φώρα 21 8 

Μεγϊλο Ποτϊμι 25 10 

Μεγαλοχώριον 115 46 

ύνολο 7.143 2.839 

 
Διαπιςτώνουμε ϐτι ςχεδϐν ο μιςϐσ πληθυςμϐσ (43%) του δόμου ςυγκεντρώνεται ςτουσ 
οικιςμοϑσ Γαλατϊ (2.195 μϐνιμοι κϊτοικοι) και Μεθϊνων (892 μϐνιμοι κϊτοικοι), παρϊλληλα 
ςε αυτοϑσ τουσ οικιςμοϑσ ςημειώνεται και η μεγαλϑτερη οικονομικό δραςτηριϐτητα. 
ημαντικού επύςησ εύναι και η ςυγκϋντρωςη πληθυςμοϑ ςτην Σροιζόνα και ςτην Καλλονό. 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ 2001-2011 

Απογραφό 2001 2011 Μεταβολό 

Σροιζηνύα 6.507 5.486 - 15,7% 

Μϋθανα 2.057 1.657 - 19,4% 

ύνολο 8.564 7.143 - 16,6% 

 
Απϐ τα δημογραφικϊ ςτοιχεύα προκϑπτει ϐτι υπϊρχει ουςιαςτικό μεταβολό ςτο δόμο μεταξϑ 
των δυο τελευταύων απογραφών. Ο πληθυςμϐσ ϋχει μεταβληθεύ ουςιαςτικϊ τα τελευταύα 
χρϐνια κατϊ ποςοςτϐ 16,6%. Για τα επϐμενα χρϐνια θα θεωρόςουμε ϐτι ο πληθυςμϐσ θα 
ςταθεροποιηθεύ ςε αυτϊ τα μεγϋθη. Σο λογικϐ ςυμπϋραςμα που προκϑπτει εύναι ϐτι ο ϐγκοσ 
αςτικών αποβλότων θα παραμεύνει αμετϊβλητοσ. την ανϊλυςη που θα ακολουθόςει και 
αφορϊ το Σοπικϐ χϋδιο του δόμου θα υποθϋςουμε ϐτι μελλοντικϊ δεν θα υπϊρξει 
ουςιαςτικό μεταβολό τησ πληθυςμιακόσ δομόσ του Δόμου ϊρα και του ϐγκου ΑΑ. 
 

Β.3.2 Σημεία ειδικού ενδιαθέρονηος 

τον πύνακα επιςημαύνονται τα ςημεύα ειδικοϑ ενδιαφϋροντοσ ϐςο αφορϊ ςτην παραγωγό 
απορριμμϊτων. Πρακτικϊ πρϐκειται ςχεδϐν για το ςϑνολο των δραςτηριοτότων εκτϐσ οικύασ. 
Όςο αφορϊ ςτη διαχεύριςη των ςτερεών αποβλότων ιδιαύτερη ςημαςύα ϋχουν (α) τα 
απϐβλητα απϐ τα καταςτόματα υγειονομικοϑ ενδιαφϋροντοσ και απϐ τη λαώκό αγορϊ, τα 
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οπούα ϋχουν πολϑ μεγϊλο ποςοςτϐ βιοαποβλότων, (β) τα απϐβλητα απϐ τισ ςχολικϋσ 
μονϊδεσ, τισ δημοτικϋσ υπηρεςύεσ και τα εμπορικϊ καταςτόματα, τα οπούα ϋχουν μεγϊλη 
περιεκτικϐτητα ςε χαρτύ/χαρτϐνι αλλϊ και αλλϊ και ςε πλαςτικϐ ςε αυτϊ εύναι ςημαντικϐ. 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΗΜΕΙΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Εύδοσ χώρου Αριθμόσ 

Δημοτικϋσ Τπηρεςύεσ 3 

Δημοτικϊ καταςτόματα 2 

χολικϋσ μονϊδεσ 11 

Σαχυδρομικϐ Γραφεύο 1 

Κϋντρο Τγεύασ 1 

ΚΔΑΠ 1 

Αςτυνομικού ταθμού 3 

Κλιμϊκιο Πυροςβεςτικϐ 1 

Δενδροκομικϐσ ςταθμϐσ 1 

Εςτιατϐρια - Καφϋ 30 

Ξενοδοχεύα 8 

Ξενώνεσ 70 

Supermarket 5 

Καταςκόνωςη Γαλατϊ 1 

 
Σα ςημεύα ενδιαφϋροντοσ απαιτοϑν ιδιαύτερη προςοχό κατϊ την εκπϐνηςη του ςχεδύου και 
ειδικϐτερα ϐςον αφορϊ το ςχεδιαςμϐ του ςυςτόματοσ διαλογό ςτην πηγό, μιασ και η 
παραγϐμενη ποςϐτητα απορριμμϊτων εύναι μεγϊλη και ςυγκεντρωμϋνη ςε μικρό ϋκταςη.  
 

Β.3.3 Προζδιοριζμός ηης ποζόηηηας και ηης ζύνθεζης ηων παραγόμενων ΑΣΑ 

Για την εκτύμηςη των ςυνολικϊ παραγϐμενων ποςοτότων ΑΑ ςτο δόμο, λαμβϊνονται 
ςτοιχεύα για τα ςϑμμεικτα απϐβλητα που μεταφϋρονται οδικώσ ςτο Φ.Τ.Σ.Α. Ωνω Λιοςύων 
αλλϊ και για τα απϐβλητα που ςυλλϋγονται χωριςτϊ. Σα ςτοιχεύα αυτϊ προϋρχονται απϐ δυο 
πηγϋσ. Καταρχόν τισ ποςϐτητεσ που ανακοινώνει ο ΕΔΝΑ και αφοροϑν ςτα ςϑμμεικτα και 
ςτο περιεχϐμενο του μπλε κϊδου που υποδϋχεται ςτισ εγκαταςτϊςεισ του, αλλϊ και απϐ τα 
ςτοιχεύα που διαθϋτει ο δόμοσ με βϊςη τα δρομολϐγια των απορριμματοφϐρων του προσ τον 
ΦΤΣΑ. 
τον πύνακα που ακολουθεύ παρατύθενται οι ποςϐτητεσ απϐ το ΕΔΝΑ για το διϊςτημα 2011-
2014, για το 2015, δεν υπϊρχουν διαθϋςιμα ςτοιχεύα και θα ληφθοϑν απϐ τον δόμο. 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΗΙΨΝ ΠΟΟΣΗΣΨΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΨΝ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΕΔΝΑ (τν) 

Εύδοσ 2011 2012 2013 2014 

ϑμμεικτα 2.796 2.549 2.387 2.477 

Τπϐλειμμα ΚΔΑΤ 117 136 108 38 

ϑνολο ειςερχομϋνων ςε ΟΕΔΑ Υυλόσ 2.913 2.685 2.495 2.515 

Ανακυκλώςιμα μπλε κϊδου 191 182 68 60 

ύνολο (ταφό + ανακύκλωςη) 3.105 2.867 2.562 2.625 
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τον παρακϊτω πύνακα φαύνονται ςυνολικϊ, οι παραγϐμενεσ ποςϐτητεσ ΑΑ ςτο δόμο ανϊ 
μόνα για το 2015. 
Κατϊ το 2015 πραγματοποιόθηκαν 222 δρομολϐγια προσ το ΦΤΣΑ. Οι αποςτϊςεισ που 
διανϑονται προσ το ΦΤΣΑ ανϊ δρομολϐγιο εύναι περύπου 320 χλμ. απϐςταςη πολϑ μεγϊλη που 
επιτρϋπει μϐνο ϋνα ημερόςιο δρομολϐγιο ανϊ ϐχημα. 
υνολικϊ ςτο δόμο, κατϊ το 2015 ςυλλϋχθηκαν 2.664 τϐνοι αςτικών ςτερεών αποβλότων εκ 
των οπούων οι 50τν. προερχϐταν απϐ τον μπλε κϊδο. Παρατηροϑμε διαχρονικϊ μια μεύωςη 
του ϐγκου των απορριμμϊτων. Επιςημαύνουμε ϐτι αυτό η μεύωςη ακολουθεύ την τϊςη ςε 
επύπεδο περιφϋρειασ Αττικόσ, ϐπου εύναι μεγϊλη για το διϊςτημα 2011-2013 και ϋπειτα 
εμφανύζεται μια ςταθεροπούηςη ςτην ποςϐτητα των παραγϐμενων απορριμμϊτων.  
Ο ϐγκοσ αυτϐσ ςυςχετιζϐμενοσ με τον μϐνιμο πληθυςμϐ του δόμο, ϐπωσ αυτϐσ καταγρϊφηκε 
ςε προηγοϑμενη παρϊγραφο, αντιςτοιχεύ για το 2015 ςε μϋςο ημερόςιο ανϊ κϊτοικο βϊροσ 
Α..Α, 1,02 kgr, ποςϐτητα μικρϐτερη απϐ αυτό που ϋχει εκτιμηθεύ ςε εθνικϐ επύπεδο ανϊ 
κϊτοικο. Αυτό η διαφορϊ ςε ςχϋςη με τον εθνικϐ μϋςο ϐρο, πιθανϐν να εξηγεύται απϐ τη 
μορφολογύα του δόμου, τη χαμηλό πυκνϐτητα του πληθυςμοϑ και το χαρακτόρα του 
(αγροτικϐσ-ημιαςτικϐσ), επιπλϋον και η τϊςη για μεύωςη των απορριμμϊτων μπορεύ να 
οφεύλεται και ςτη μειωμϋνη οικονομικό δραςτηριϐτητα των τελευταύων ετών. 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΨΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΨΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 2015 (τν) 

ΙΑΝ ΥΕΒΡ ΜΑΡΣ ΑΠΡ ΜΑΙΟ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΕΠΣ ΟΚΣ ΝΟΕΜ ΔΕΚΕΜ ΤΝΟΛΟ 

180 156 168 216 240 240 276 348 252 216 180 192 2.664 

 
το παρϐν ςχϋδιο θα δεχτοϑμε ωσ ετόςια παραγϐμενη ποςϐτητα απορριμμϊτων για τον Δόμο 
Σροιζηνύασ-Μεθϊνων 2.664 τν.  
Η περιοχό του Δ. Σροιζηνύασ-Μεθϊνων, λϐγω τησ τουριςτικόσ κύνηςησ κατϊ τουσ 
καλοκαιρινοϑσ μόνεσ, εμφανύζει διακϑμανςη ωσ προσ τισ ποςϐτητεσ των απορριμμϊτων που 
παρϊγονται. Όςον αφορϊ την εποχικό διακϑμανςη τησ διϊθεςησ των αποβλότων, οι 
μεγαλϑτερεσ ποςϐτητεσ παρατηροϑνται τον Ιοϑλιο και τον Αϑγουςτο, ενώ οι μικρϐτερεσ τον 
Υεβρουϊριο και τον Μϊρτιο. 
Αυτό η διακϑμανςη αποτυπώνεται καλϑτερα ςτο διϊγραμμα που ακολουθεύ. 
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Ο πληθυςμϐσ κατϊ την τουριςτικό εποχό (εποχό αιχμόσ), εκτιμϊται ϐτι φτϊνει τισ 10.000, για 
τη μϋςη περύοδο εκτιμϊται ςτισ 8.000 και την χαμηλό περύοδο αποτελεύται απϐ τουσ μϐνιμουσ 
κατούκουσ, δηλαδό 7.143. 
Οι τρεισ περύοδοι διαιροϑνται ωσ εξόσ: Φαμηλό περύοδοσ (Ιανουϊριοσ-Υεβρουϊριοσ-Μϊρτιοσ-
Νοϋμβριοσ-Δεκϋμβριοσ), Μϋςη περύοδοσ (Απρύλιοσ-Μϊιοσ-Ιοϑνιοσ-επτϋμβριοσ-Οκτώβριοσ) 
και περύοδοσ αιχμόσ (Ιοϑλιοσ-Αϑγουςτοσ). Οι τρεισ περύοδοι προϋκυψαν με βϊςη τισ 
ποςϐτητεσ των παραγϐμενων ΑΑ, καθώσ και τισ εκτιμόςεισ για την κύνηςη των επιςκεπτών-
παραθεριςτών. 
τον πύνακα που ακολουθεύ ϋχει υπολογιςτεύ η ημερόςια παραγϐμενη ποςϐτητα ανϊ περύοδο 
και η ςυνολικό ανϊ περύοδο ςε τϐνουσ ΑΑ. 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΗΙΨΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΨΝ ΑΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 (τν.) 

Περύοδοσ 
Φαμηλό Περύοδοσ 

 (5 – μόνεσ) 
Μϋςη περύοδοσ 

 (5 - μόνεσ) 
Περύοδοσ αιχμόσ 

 (2 - μόνεσ) 
ΤΝΟΛΙΚΑ 

Ημερόςια 5,76 7,66 10,06 
2.664 

υνολικϊ Περιόδου 876 1.164 624 

 
Ποιοτικό ςϑςταςη ΑΑ 
Η ςϑςταςη των απορριμμϊτων αποτελεύ μια απϐ τισ πλϋον βαςικϋσ παραμϋτρουσ για το 
ςχεδιαςμϐ τησ διαχεύριςόσ τουσ και επηρεϊζεται απϐ πολυϊριθμουσ παρϊγοντεσ ϐπωσ: 
● Ο χαρακτόρασ τησ περιοχόσ (αςτικό, βιομηχανικό, αγροτικό, κλπ.). 
● Σο κλύμα και η εποχό. Σο καλοκαύρι περιϋχονται περιςςϐτερα φροϑτα και λαχανικϊ απϐ το 

χειμώνα. 
● Ο τϑποσ τησ κατοικύασ (πολυκατοικύεσ, μονοκατοικύεσ, κλπ), το επύπεδο οικονομικόσ και 

πολιτιςτικόσ ζωόσ. 
● Η ανϊπτυξη των ςυςτημϊτων διαλογόσ ςτην πηγό αποβλότων (π.χ. ςυςκευαςιών, χαρτύ, 

ΑΗΗΕ, κλπ.) που εφαρμϐζονται ςε κϊθε περιοχό καθώσ και 
● Η εφαρμογό τησ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ. 
το δόμο δεν ϋχει πραγματοποιηθεύ κϊποια μελϋτη για την εξακρύβωςη τησ ςϑςταςησ των 
Α..Α.Για τουσ ςκοποϑσ του παρϐντοσ ςχεδύουχρηςιμοποιοϑνται ςτοιχεύα τησ ποιοτικόσ 
ςϑςταςησ ςϑμφωνα με την εγκεκριμϋνη μελϋτητησ Αναθεώρηςησ του Εθνικοϑ χεδιαςμοϑ 
Διαχεύριςησ τερεών Αποβλότων (Ιοϑλιοσ2015), καθώσ και οι εκτιμόςεισ τησ υπηρεςύασ 
πραςύνου του δόμου. 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΤΣΑΗ ΑΑ ΔΗΜΟΤ 

ύνθεςη ΕΔΑ   (% κ.β.) 
Εκτύμηςη για δόμο (% 

κ.β.) 

Βιοαπϐβλητα 43,6 45,0 

Γυαλύ 3,4 3,4 

Φαρτύ-Φαρτϐνι ςυςκευαςύασ 9,2 8,5 

Φαρτύ-Φαρτϐνι ϋντυπο και λοιπϊ 18,9 17,1 

Μϋταλλα 3,3 3,3 

Πλαςτικϊ 13,0 11,5 

Ξϑλο 2,4 3,5 

Λοιπϊ ανακτόςιμα 1,4 1,8 

Λοιπϊ 4,8 5,9 

ύνολο 100 100 
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Ομαδοποιώντασ τα υλικϊ των ΑΑ ςε τρεισ κατηγορύεσ, προκϑπτει το ακϐλουθο διϊγραμμα. 
 
 

 
 
 
Με τα ςτοιχεύα που αναφϋρθηκαν καταδεικνϑεται πϐςο ςημαντικϐ εύναι αυτϊ τα υλικϊ με τισ 
κατϊλληλεσ μεθϐδουσ να εκτραποϑν και να ανακτηθοϑν, ϋτςι ώςτε το ελϊχιςτο δυνατϐ 
υπϐλειμμα να οδηγηθεύ ςτην τελικό διϊθεςη. τον πύνακα που ακολουθεύ καταγρϊφονται οι 
ημερόςιεσ ποςϐτητεσ που παρϊγονται με βϊςη την ποιοτικό ςϑνθεςη των ΑΑ του δόμου. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΤΣΑΗ ΑΑ ΔΗΜΟΤ (τν.) 

ύνθεςη % κ.β. 
Φειμερινό  
Περύοδοσ 

Μϋςη  
Περύοδοσ 

Σουριςτικό  
Περύοδοσ 

Οργανικϊ 45 2,59 3,45 4,53 

Γυαλύ 3,4 0,20 0,26 0,34 

Φαρτύ-Φαρτϐνι ςυςκευαςύασ 8,5 0,49 0,65 0,86 

Φαρτύ-Φαρτϐνι ϋντυπο και 
λοιπϊ 

17,1 0,99 1,31 1,72 

Μϋταλλα 3,3 0,19 0,25 0,33 

Πλαςτικϊ 11,5 0,66 0,88 1,16 

Ξϑλο 3,5 0,20 0,27 0,35 

Λοιπϊ ανακτόςιμα 1,8 0,10 0,14 0,18 

Λοιπϊ 5,9 0,34 0,45 0,59 

ύνολο 100 5,76 7,66 10,06 

 
Β.3.4 Τφιςτϊμενεσ δρϊςεισ και ςυςτόματα εναλλακτικόσ διαχεύριςησ (ΕΔ) 
Ο Δόμοσ Σροιζηνύασ-Μεθϊνων ϋχει ςϑμβαςη με την ΕΕΑΑ και διαθϋτει αριθμϐ μπλε κϊδων, 
ϐμωσ η ανακϑκλωςη ςτον μπλε κϊδο δεν εύναι οργανωμϋνη με αποτϋλεςμα να ϋχει 

Βιοαπόβλητα

Ανακυκλώςιμα

Λοιπά
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καταγρϊψει πενιχρϊ αποτελϋςματα. Ο δόμοσ δεν ςυνεργϊζεται με κϊποιο ΕΔ για την 
ανακϑκλωςη ςχετικοϑ υλικοϑ (π.χ. ΑΗΗΕ, μπαταριών οχημϊτων, ελαύων κ.λ.π).  
 
 
Β.3.5 Τφιςτϊμενη υποδομό και ανθρώπινο δυναμικό-κόςτοσ υφιςτϊμενησ 
διαχεύριςησ 
Ο δόμοσ για τη ςυλλογό των απορριμμϊτων ϋχει εγκαταςτόςει δύκτυο πρϊςινων κϊδων για 
τα ςϑμμεικτα απορρύμματα και δύκτυο μπλε κϊδων για τα ανακυκλώςιμα.  
Σα ςϑμμεικτα ςυλλϋγονται για το ςϑνολο του δόμου απϐ τα μικρϊ απορριμματοφϐρα και 
οδηγοϑνται ςτον τοπικϐ ΜΑ, που λειτουργεύ ςτο αμαξοςτϊςιο του δόμου, ϐπου απευθεύασ 
μεταφορτώνονται ςτα μεγαλϑτερα απορριμματοφϐρα τϑπου πρϋςασ και οδηγοϑνται  προσ 
τελικό διϊθεςη ςτον ΦΤΣΑ Ωνω Λιοςύων. Σα ανακυκλώςιμα (μπλε κϊδοι) ςυλλϋγονται 
χωριςτϊ με μικρϐ απορριμματοφϐρο και ςτη ςυνϋχεια με τον ύδιο τρϐπο μεταφορτώνονται 
ςε μεγαλϑτερο απορριμματοφϐρο και οδηγοϑνται ςτο ΚΔΑΤ Αςπροπϑργου.  
Ο δόμοσ ϋχει ςυνϊψει ςϑμβαςη με ιδιώτη εργολϊβο, ο οπούοσ αναλαμβϊνει την αποκομιδό και 
μεταφορϊ των απορριμμϊτων. Ο ιδιώτησ χρηςιμοποιεύ δικϊ του απορριμματοφϐρα, καθώσ 
και τϋςςερα απορριμματοφϐρα που του ϋχει παραχωρόςει για χρόςη ο δόμοσ, για τα οπούα 
αναλαμβϊνει και τη ςυντόρηςό τουσ. Σο προςωπικϐ που χρηςιμοποιεύ ο ιδιώτησ κυμαύνεται 
απϐ 8 ϋωσ 10 ϊτομα, ανϊλογα με την εποχό. Σο ετόςιο κϐςτοσ τησ ςϑμβαςησ εύναι 350.000€. 
τουσ πύνακεσ που ακολουθοϑν παρατύθενται τα ςτοιχεύα που αφοροϑν ςτοπροςωπικϐ 
καθαριϐτητασ του δόμου, ςτο ςϑνολο των οχημϊτων τησ υπηρεςύασ καθαριϐτητασ και ςτουσ 
κϊδων ςυλλογόσ. 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΟΦΗΜΑΣΑ ΚΑΔΟΙ 

Απορριμματοφϐρα 
IVECO 7 κ.μ 5 Πρϊςινοι (ΑΑ) 300 

MAN 21 κ.μ 3 Μπλε (ανακυκλώςιμα) 130 

ύνολο 8 
ύνολο κϊδων  430 

Υορτηγϐ 3,5 τν. 1 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΔΗΜΟΤ 

Μϐνιμοι 
Οδηγού 3 

Εργϊτεσ καθαριϐτητασ (οδοκαθαριςτϋσ – κτιρύων) 3 

υμβαςιοϑχοι Εργϊτεσ καθαριϐτητασ (οδοκαθαριςτϋσ – κτιρύων) 5 

ύνολο 11 
 
Για να διευκολυνθεύ και να οργανωθεύ καλϑτερα το ϋργο τησ αποκομιδόσ, ο δόμοσ ϋχει 
χωριςτεύ ςε τρεισ τομεύσ, ο πρώτοσ αποτελεύται απϐ τη δημοτικό κοινϐτητα του Γαλατϊ, ο 
δεϑτεροσ τομϋασ απϐ την τοπικό κοινϐτητα Μεθϊνων και ο τρύτοσ τομϋασ απϐ τουσ 
υπϐλοιποϑσ οικιςμοϑσ του δόμου. Η αποκομιδό ςτον πρώτο τομϋα γύνεται κϊθε μϋρα απϐ ϋνα 
απορριμματοφϐρο που εκτελεύ ϋνα δρομολϐγιο εκτϐσ απϐ την τουριςτικό εποχό που 
πραγματοποιεύται και δεϑτερο δρομολϐγιο το μεςημϋρι, ςτο δεϑτερο τομϋα 
πραγματοποιεύται κϊθε μϋρα ϋνα δρομολϐγιο αποκομιδόσ και ςτον τρύτο τομϋα 
πραγματοποιοϑνται τρύα δρομολϐγια κϊθε εβδομϊδα. 
Η μϋςη εβδομαδιαύα ςυνολικό διαδρομό του κϊθε απορριμματοφϐρου ςυλλογόσ εύναι 375 
χλμ και ταετόςια χιλιϐμετρα ϐλων των απορριμματοφϐρων εύναι 58.500 χλμ. 
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Για τη μεταφορϊ ςτον ΦΤΣΑ Ωνω Λιοςύων  και ςτο ΚΔΑΤ Αςπροπϑργου, χρηςιμοποιοϑνται τα 
μεγαλϑτερα απορριμματοφϐρα, τα οπούα πραγματοποιοϑν 222 δρομολϐγια ανϊ ϋτοσ και 
διανϑουν 65.000 χλμ. 
Σο κϐςτοσ διϊθεςησ των απορριμμϊτων ςτο ΦΤΣΑ εύναι 130.000€ το ϋτοσ. 
υμπεραςματικϊ, το ςυνολικϐ ετόςιο κϐςτοσ διαχεύριςησ (αποκομιδό, μεταφορϊ και 
διϊθεςη) των Αςτικών τερεών Αποβλότων για το Δόμο Σροιζηνύασ-Μεθϊνων εύναι  ςόμερα 
470.000€, δηλαδό 176,4 €/τόνο. 
Με την προβλεπϐμενη επιβολό του ειδικοϑ τϋλουσ ταφόσ (ςτη περύπτωςη που δεν 

προηγεύται διαλογό-επεξεργαςύα) το ετόςιο ςυνολικϐ κϐςτοσ θα ανϋλθει ςτα 563.240€ 

δηλαδό 211,4 €/τόνο το 2016, κόςτοσ το οπούο θα αυξϊνεται κϊθε ϋτοσ(θα ξεκινϊ απϐ 

35 €/τϐνο και θα αυξϊνεται ςταδιακϊ μϋχρι τη μϋγιςτη τιμό των 60€/τϐνο). Απϐ τα ποςϊ 

του παρακϊτω πύνακα, διαπιςτώνουμε ϐτι η διατόρηςη τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ πϋρα 

απϐ τα περιβαλλοντικϊ προβλόματα που ϋχει, αυξϊνει και το ετόςιο ςυνολικϐ κϐςτοσ 

διαχεύριςησ ςε υψηλϊ επύπεδα. Γεγονϐσ που αποτελεύ μονϐδρομο για τη λόψη των 

απαιτοϑμενων δρϊςεων απϐ την πλευρϊ του δόμου.    

ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟΤ ΚΟΣΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ  
ΣΗΝ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

Ϊτοσ Ειδικό τϋλοσ ταφόσ/τν. υνολικό Κόςτοσ Κόςτοσ/τν. 

2015 - 470.000 177 

2016 35 563.240 211 

2017 40 576.560 216 

2018 45 589.880 221 

2019 50 603.200 226 

2020 55 616.520 231 

2021 60 629.840 236 
 
Β.3.6Λοιπϊ ςτοιχεύα 
Ο Δόμοσ Σροιζηνύασ-Μεθϊνων ςυμμετϋχει με τον Δόμο Πϐρου ςτον Αναπτυξιακϐ ϑνδεςμο 
τησ περιοχόσ. Ο ςϑνδεςμοσ τα προηγοϑμενα χρϐνια υπολειτουργοϑςε και μϐνο το τελευταύο 
χρονικϐ διϊςτημα αναλαμβϊνονται πρωτοβουλύεσ για την ενεργοπούηςη του. 
Ο δόμοσ δεν διαθϋτει τεχνικό υπηρεςύα και ϐςον αφορϊ την υλοπούηςη των ϋργων και των 
προμηθειών του και βαςύζεται ςτο τμόμα Σεχνικόσ Τποςτόριξησ Νηςιωτικών Δόμων (πρώην 
ΣΤΔΚ). 
 
Β.3.7Αξιολόγηςη 
Όπωσ ϋχει όδη αναφερθεύ ο Δόμοσ Σροιζηνύασ-Μεθϊνων εύναι ϋνασ Δόμοσ που βρύςκεται ςε 
πολϑ μεγϊλη απϐςταςησ απϐ τουσ χώρουσ  τελικόσ  διϊθεςησ αποβλότων,επύςησ η χαμηλό 
ανακϑκλωςη και η απουςύα διαλογόσ ςτην πηγό δυςχεραύνει το ϋργο του.υνϋπεια αυτών 
εύναι το αυξημϋνο κϐςτοσ διαχεύριςησ και η αναποτελεςματικϐτητα του ςυςτόματοσ 
διαχεύριςησ. 
Οι ροϋσ των αποβλότων που διαχειρύζεται ο Δόμοσ ςτην παροϑςα φϊςη εύναι: ςϑμμεικτα 
οικιακϊ απϐβλητα, πολϑ μικρό ποςϐτητα χωριςτών ςυλλεγϐμενων αποβλότων ςυςκευαςύασ 
και χαρτιοϑ, πρϊςινα απϐβλητα (κλαδϋματα), ογκώδη και οικοδομικϊ  απϐβλητα. 
Για ανϊμεικτα οικιακϊ απϐβλητα ςυλλϋγονται και μεταφϋρονται ςτον ΦΤΣΑ τησ ΟΕΔΑ Ωνω 
Λιοςύων. 
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Μικρϐ ποςοςτϐ των αποβλότων ςυςκευαςύασ ςυλλϋγεται ςε μπλε κϊδουσ που υπϊρχουν ςε 
διϊφορα ςημεύα του δόμου.  Η διαχεύριςη των αποβλότων γύνεται απϐ ιδιώτη - εργολϊβο. 
Σα ςκϊφη που αγκυροβολοϑν ςτα λιμϊνια του Γαλατϊ και των Μεθϊνων παρϊγουν 
ποςϐτητα αποβλότων. 
Μεγϊλο μϋροσ των κατοικιών του δόμου εύναι μονοκατοικύεσ με κόπουσ οπϐτε υπϊρχει  
μεγϊλη ποςϐτητα  πραςύνων και κλαδεμϊτων. 
Ο ακϐλουθοσ πύνακασ ςυνοψύζει την αξιολϐγηςη τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ. 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΨΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ &ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ &ΕΤΚΑΙΡΙΕ 

Προβλόματα/ανϊγκεσ Δυνατότητεσ 

 Ακατϊλληλοσ χώροσ μεταφϐρτωςησ (απουςύα 

χώρου και εξοπλιςμοϑ) και 

υποςτηρικτικώνλειτουργιών. 

 Πολλού κατεςτραμμϋνοι κϊδοι και ϋλλειψη 

ςτοκκϊδων 

 Παντελόσ ϋλλειψη εφαρμογόσ προγραμμϊτων 
ΔςΠ για τη ςυλλογό απορριμμϊτων και χαμηλό 
ςυμμετοχό των δημοτών ςτην ανακϑκλωςη και 
ϋλλειψη οργανωμϋνησενημϋρωςησ 

 Ανεξϋλεγκτη απϐρριψη ογκωδών 
αντικειμϋνων (ϋπιπλα, κλαδιϊ, ςτρώματα, 
μπϊζα κλπ.) δύπλα ςε κϊδουσ και ςε 
κοινϐχρηςτουσ χώρουσ 

 Δυςκολύα αποκομιδόσ και διαχεύριςησ 
ςυγκεκριμϋνων ρευμϊτων αποβλότων (π.χ., 
ογκώδη απϐβλητα) και ανϊγκη εϑρεςησ 
οικονομικόσ και οικολογικόσ λϑςησ για τα 
πρϊςινα – κλαδϋματα 

 Η ςυμμετοχή των δημοτών ςτην ανακφκλωςη είναι 
προβληματικά χαμηλή. Σο υπάρχον ςφςτημα 
μπλε/πράςινων κάδων, είναι ςήμερα πλζον 
ξεπεραςμζνο και πρζπει να αντικαταςταθεί. 

 Τπϊρχει ςημαντικό ϋλλειψη προςωπικοϑ ςτον 
τομϋα τησ καθαριϐτητασ. 

 Μεγϊλοσ αριθμϐσ οικιςμών ςε μεγϊλη 
ϋκταςη, μεγϊλεσ χιλιομετρικϋσ 
αποςτϊςεισ   

 Ανϊγκη οργϊνωςησ (παρακολοϑθηςησ και 
καταγραφόσ) των λειτουργιών ςτην 
καθαριϐτητα 

 Περιβαλλοντικού περιοριςμού ςε αρκετϋσ 
περιοχϋσ του Δόμου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Προώθηςη πρακτικών επαναχρηςιμοπούηςησ, 
ΔςΠ, ανακϑκλωςησ. 

 Δημιουργύα μονϊδων  κομποςτοπούηςησ και 
διαλογόσ μϋςα απϐ την εφαρμογό 
ολοκληρωμϋνου τοπικοϑ ςχεδύου διαχεύριςησ 
απορριμμϊτων με ϋμφαςη ςτη ΔςΠ και ςτην 
κομποςτοπούηςη. 

 Εκτροπό οργανικών ςτην οικιακό 
κομποςτοπούηςη. 

 Δημιουργύα επαρκοϑσ δικτϑου κϊδων 
ςυλλογόσ ςτερεών αποβλότων, με ςτϐχο ΔςΠ. 

 Ανϊπτυξη πρϊςινων ςημεύων για την ςυλλογό 
ειδικών ανακυκλώςιμων υλικών 

 ϑναψη ςυμβϊςεων με ΕΔ. 

 Εθελοντικό δρϊςη- λειτουργύα 

ομϊδασπεριβϊλλοντοσ. 

 Διαδημοτικϋσ ςυνεργαςύεσ ςτη διαχεύριςη 

απορριμμϊτων. 

 Διερεϑνηςη δυνατϐτητασ καταςκευόσ ΦΤΣΤ. 
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Περιοριςμού Ευκαιρύεσ 

 Ϊλλειψηπροςωπικοϑ - αδυναμύα προςλόψεων 

μϐνιμου προςωπικοϑ. 

 Δυςκολύα εϑρεςησ χώρων γιαανακϑκλωςη, 

κομποςτοπούηςη και διαλογό. 

 Τψηλϐ κϐςτοσ λειτουργύασ μονϊδων 
διαχεύριςησ. 

 Μεγϊλη απϐςταςη απϐ ΦΤΣΑ 

 Φρηματοδοτικϋσ ευκαιρύεσ απϐΕυρωπαώκϊ 

Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα κ.α. 

 Δυνατϐτητα ςυμμετοχόσ ιδιωτών ςτην 

επϋνδυςη και τη λειτουργύα. 

 Εξαςφϊλιςη πϐρων απϐ την πώληςη 
Ανακυκλώςιµων. 

 Αξιοπούηςη του επικεύμενου νϋου 
Περιφερειακοϑ καιΕθνικοϑ χεδιαςμοϑ για 
τααπορρύμματα. 

 Αποφυγό καταβολόσ ειδικοϑ τϋλουσ ταφόσ. 
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Β.4 ΣΟΦΟΙ 
Σο τοπικϐ ςχϋδιο διαχεύριςησ απορριμμϊτων (ΣΔΑ) ϋχει ςυμπληρωματικϐ χαρακτόρα ςτον 
περιφερειακϐ ςχεδιαςμϐ και ςτα εθνικϊ ςχϋδια διαχεύριςησ αποβλότων (ΕΔΑ) και 
πρϐληψησ δημιουργύασ αποβλότων. Κϊθε Δόμοσ ϋχει την υποχρϋωςη να θϋςει ςτϐχουσ οι 
οπούοι να καλϑπτουν τουλϊχιςτον αυτοϑσ που ϋχουν τεθεύ ςε εθνικϐ και περιφερειακϐ 
επύπεδο. Οι ςτϐχοι αυτού ςε αυτϊ τα επύπεδα πρϋπει να αφοροϑν: 
 Σο ποςοςτϐ ανακϑκλωςησ 
 Σο ποςοςτϐ ανακϑκλωςησ των βιοαποβλότων 
 
Ο ςτϐχοσ τησ χωριςτόσ ςυλλογόσ βιοαποβλότων εύναι ςε εθνικϐ επύπεδο 5%, ϋωσ το 2015 και 
10%, ϋωσ το 2020. 
 
Οι ςτϐχοι για την ανακϑκλωςη υλικών απαιτοϑν: 
 ϋωσ το 2015, υποχρεωτικό ξεχωριςτό ςυλλογό, τουλϊχιςτον, χαρτιοϑ, πλαςτικοϑ, 

μϋταλλου, γυαλιοϑ 
 ϋωσ το 2020, ςυνολικό ανακϑκλωςη (ϐχι, αναγκαςτικϊ, απϐ προδιαλογό), τουλϊχιςτον 

50%.  
 

Σο ΠΕΔΑ Αττικόσ υιοθετεύ ςτο ςϑνολο τησ την εθνικό πολιτικό για τα απϐβλητα και τουσ 
ϊξονεσ αυτόσ, ϐπωσ εμπεριϋχονται ςτο ΕΔΑ, το οπούο ειδικϐτερα για τα Αςτικϊ τερεϊ 
Απϐβλητα (ΑΑ) εύναι προςανατολιςμϋνο ςτουσ εξόσ ςτϐχουσ-ορϐςημα για το 2020: 
• η κατϊ κεφαλό παραγωγό αποβλότων να ϋχουν μειωθεύ ςημαντικϊ 
• η προετοιμαςύα προσ επαναχρηςιμοπούηςη και η ανακϑκλωςη με χωριςτό ςυλλογό 
ανακυκλώςιμων-βιοαποβλότων να εφαρμϐζεται ςτο 50% του ςυνϐλου των ΑΑ 
• η ανϊκτηςη ενϋργειασ να αποτελεύ ςυμπληρωματικό μορφό διαχεύριςησ, ϐταν ϋχουν 
εξαντληθεύ τα περιθώρια κϊθε ϊλλου εύδουσ ανϊκτηςησ και 
• η υγειονομικό ταφό να αποτελεύ την τελευταύα επιλογό και να ϋχει περιοριςτεύ ςε λιγϐτερο 
απϐ το 30% του ςυνϐλου των ΑΑ. 
 
Β.4.1 Γενικού ςτόχοι 
Οι εθνικού ποςοτικού ςτϐχοι ςυλλογόσ, προετοιµαςύασ για επαναχρηςιμοπούηςη, 
ανακϑκλωςησ και ανϊκτηςησ που τύθενται ανϊ ρεϑµα αποβλότων ιςχϑουν αναλογικϊ ςε 
ςχϋςη µε την παραγωγό αποβλότων ςε περιφερειακϐεπύπεδο. 

Αςτικϊ ςτερεϊαπόβλητα 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΘΝΙΚΨΝ ΣΟΦΨΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΨΝ ΑΑ 

ΡεύµαΑποβλότου Ϊτοσ Περιγραφότόχου 

Βιοαποδοµόςιµα Αςτικϊ 
Απϐβλητα 
(ΚΤΑ29407/3508/2002) 

2020 
Μεύωςη αποβλότων που οδηγοϑνται ςε 
υγειονομικό ταφό ςτο 35% κ.β. ςε ςχϋςη µε τα 
επύπεδα παραγωγόσ του 1997. 

Βιοαπϐβλητα  

(Ν.4042/2012) 

2015 5% 
Ϊωσ το 2015, το ποςοςτϐ χωριςτόσ ςυλλογόσ 
των βιολογικών αποβλότων πρϋπει να ανϋλθει, 
κατ’ ελϊχιςτον, ςτο 5% του ςυνολικοϑ βϊρουσ 
των βιολογικών αποβλότων και ϋωσ το 2020, 
κατ’ ελϊχιςτον, ςτο 10% του ςυνολικοϑ βϊρουσ 
των βιολογικώναποβλότων. 

2020 10% 
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Ανακυκλώςιµαυλικϊ 

(ΚΤΑ29407/3508/2002) 

και(Ν.4042/2012) 

2015 

Καθιϋρωςη χωριςτόσ ςυλλογόσ τουλϊχιςτον για 
χαρτύ, γυαλύ, µϋταλλα και πλαςτικϐ. Η χωριςτό 
ςυλλογό ςε λιγϐτερα ρεϑµατα υλικών 
αποβλότων µπορεύ να γύνεται µϐνο εφϐςον αυτϐ 
τεκμηριώνεται απϐ ϊποψη περιβαλλοντικό, 
τεχνικό και οικονοµικό. Για τα Πρϊςινα ηµεύα τα 
ρεϑµατα αποβλότων θα εύναιπεριςςϐτερα. 
Φρώµα κϊθε ρεϑµατοσ πανελλαδικϊ. (πορτοκαλύ 
γυαλύ, κύτρινο χαρτύ- χαρτϐνι, κϐκκινο ελαςτικϊ– 
µϋταλλα ό µπλε για µϋταλλα, καφϋ 
βιοαποδομόςιμα, πρϊςινο ό γκρι µεταλλικϐ 
ςϑµµεικτα. 

2020 

το 50% κ.β. προετοιμαςύα για 
επαναχρηςιμοπούηςη & ανακϑκλωςη µε 
προδιαλογό τουλϊχιςτον για χαρτύ, µϋταλλα, 
πλαςτικϐ καιγυαλύ. 

 

Βιοαποδομόςιμα αςτικϊαπόβλητα 

Οι ςτϐχοι µεύωςησ των ΒΑΑ απϐ την ταφό, ςε υλοπούηςη του ϊρθρου 4 τησ ΚΤΑ 

29407/3508/2002, παρατύθενται ςτον ακϐλουθοπύνακα: 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΦΨΝ ΓΙΑ ΣΑ ΒΙΑΠΟΒΛΗΣΑ ΣΟ 2020 

τϐχοσ µεύωςησ ΒΑΑ που προορύζονται για υγειονομικό ταφό 35% 

Βιοαπϐβλητα(Ν.4042/2012) 65% 

Σαφό ςε ςχϋςη µε την τρϋχουςα παραγωγόΒΑΑ 23,7% 

Εκτροπό απϐ ταφό ςε ςχϋςη µε τηντρϋχουςα 76,3% 

 

Η ςτρατηγικό εκτροπόσ των ΒΑΑ ςτηρύζεται ςτισ πολιτικϋσ και ςτρατηγικϋσ του νϋου Ε∆Α, 

ςε ςυμφωνύα µε τισ επιταγϋσ του Νϐµου Πλαιςύου για τα απϐβλητα Ν.4042/2012. Η επύτευξη 

τησ ςταδιακόσ εκτροπόσ των ΒΑΑ απϐ την υγειονομικό ταφό προϒποθϋτει ειδικϐτερα τον 

προςανατολιςµϐ τησ διαχεύριςησ των αποβλότων προσ την ανακϑκλωςη και ϊλλεσ µορφϋσ 

ανϊκτηςησ. Σο πρϐγραµµα για την επύτευξη τησ εκτροπόσ των ΒΑΑ απϐ την υγειονομικό 

ταφό µϋχρι το 2020 περιλαμβϊνει κατϊ προτεραιϐτητα την καθιϋρωςη δικτϑων χωριςτόσ 

ςυλλογόσ ΒΑΑ, την ανϊκτηςησ βιοαποβλότων ςε µμονϊδεσ ανϊκτηςησ προδιαλεγµϋνων 

βιοαποβλότων και τϋλοσ µε δύκτυα µμηχανικόσ – βιολογικόσ επεξεργαςύασ υπολειπϐμενων 

ςϑμμεικτωνΑΑ. 

 

τον ακϐλουθο Πύνακα παρατύθενται οι προβλεπϐμενεσ επιµϋρουσ και ςυνολικϋσ ποςϐτητεσ 

εκτροπόσ τωνΒΑΑ. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΣΟΦΨΝ ΣΟ 2020 (μϋςω δικτύων χωριςτόσςυλλογόσ) 

Εκτροπό απϐ δύκτυοβιοαποβλότων 35% 

Εκτροπό χαρτιοϑ (χαρτύ ςυςκευαςύασ καιϋντυπο) 25% 

ϑνολο εκτροπόσ ΒΑΑ ςεςυςτόµατα 60% 
Μϋςω δικτϑων ςϑμμεικτων ΑΑ Εκτροπό ΒΑΑ απϐ 
υπολειπϐμενα ςϑµµεικτα ΑΑ(επεξεργαςύα) 

40% 

 
Ρεύµατα εναλλακτικόσδιαχεύριςησ 
Η ανακϑκλωςη των ΑΑ ςτη χώρα µασ βρύςκεται ακϐµα ςε χαµηλϊ επύπεδα, δεδομϋνου  ϐτι 

για το 2011 αντιςτοιχεύ ςτο 15% τησ παραγωγόσ, ενώ οι ποςϐτητεσ οργανικοϑ κλϊςματοσ 

που ανακτόθηκαν µϋςω χωριςτόσ ςυλλογόσ (κομποςτοπούηςη ό/και ενεργειακό ανϊκτηςη) 

αντιςτοιχοϑςαν ςε ποςοςτϐ µϐλισ 3% επύ των ςυνολικϊ παραγϐμενων ΑΑ. την 

πραγματικϐτητα, τα ποςοςτϊ αυτϊ εύναι ακϐµη χαμηλϐτερα, δεδομϋνου ϐτι η ανακϑκλωςη 

ςυςκευαςιών ςτουσ µπλε κϊδουσ και ςτα Κ∆ΑΤ, υπολογύζοντασ ϋνα ποςοςτϐ καθαρϐτητασ 

60% για το 2011, αφορϊ µϐνο ςτο 4,14% (6,9%Φ 60%) απϐ το ςυνολικϐ 15%. 

Η ανϊκτηςη των ςυςκευαςιών ςτισ ΜΕΑ δεν ξεπερνϊ το 3% των ειςερχομϋνων ς’ αυτϋσ, 

οπϐτε η πραγματικό ανϊκτηςη εύναι τησ τϊξησ του 0,14% (4,7% x3%). Σο ςϑνολο ςυνεπώσ 

τησ ανϊκτηςησ ςυςκευαςιών ανϋρχεται ςε 4,28%. Σο υπϐλοιπο 10,72% αφορϊ ςε 

βιομηχανικϋσ  ςυςκευαςύεσ,  ϋντυπο  χαρτύ  και   ςτα   ϊλλα   ρεϑµατα   ανακυκλώςιμων.  Για 

το ςϑνολο των ρευµϊτων εναλλακτικόσ διαχεύριςησ τύθενται οι ακϐλουθοιςτϐχοι: 

● ∆ηµιουργύα ηλεκτρονικοϑ µητρώου διαχειριςτών/παραγωγών προώϐντων ϋωσ 
31/12/2015 απϐ τονΕΟΑΝ 

● Παρακολοϑθηςη τησ επύδοςησ των Ε∆ βϊςει τησ κεύμενησ κατϊ περύπτωςη νοµοθεςύασ 
και  των  τιθϋµενων  ϐρων  ςτην  ϋγκριςό  τουσ,  ϋλεγχοσ  τησ  λειτουργύασ  τουσ  και λόψη 
μϋτρων ςε περύπτωςη διαπύςτωςησ δυςλειτουργιών, και ςε περύπτωςη µη ςυμμϐρφωςεσ 
επιβολό κυρώςεων. 

● Τλοπούηςη προγραμμϊτων ενημϋρωςησ - ευαιςθητοπούηςησ του κοινοϑ και 
ςτοχευϐμενων οµϊδων/φορϋων. 

● Επύτευξη ποςοτικών ςτϐχων ςυλλογόσ – ανϊκτηςησ – προετοιµαςύασ για 
επαναχρηςιμοπούηςη-ανακϑκλωςησ. 

● Ενύςχυςη του ρϐλου καθώσ και παροχό κινότρων ςτουσ ∆όµουσ για την οργϊνωςη - 
παρακολοϑθηςη - καταγραφό των εργαςιών εναλλακτικόσ διαχεύριςησ ϐλων των 
ρευµϊτων και πρωτύςτωσ των αςτικών αποβλότων και ενεργϐ ςυµµετοχό τησ ςτισ 
εργαςύεσ εναλλακτικόσ διαχεύριςησ 

● Εντατικοπούηςη τωνελϋγχων 
● Ϊνταξη  των  Πρϊςινων  ηµεύων  και  των  Κϋντρων  Ανακϑκλωςησ  Εκπαύδευςησ   ςτη 

∆ιαλογό ςτην Πηγό (ΚΑΕ∆ΙΠ) ςτην εναλλακτικόδιαχεύριςη. 
 

 
Οι ςτϐχοι ςχεδιαςµοϑ τησ προετοιµαςύασ για επαναχρηςιμοπούηςη και τησ ανακϑκλωςησ των 
ανακυκλώςιμων υλικών υπολογύζονται βϊςει τησ 2ησ μεθϐδου τησ Απϐφαςησ 2011/753/ΕΕ 
και καταγρϊφονται ςτον πύνακα πουακολουθεύ. 
 
 
 
 



Τοπικό Σχέδιο Διαχείριςησ Αποβλήτων Δ. Τροιζηνίασ-Μεθάνων                                                              

30 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΦΨΝ ΕΠΑΝΑΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΨΗ ΣΟ 2020 

Ανακυκλώςιµαυλικϊ 
Προετοιμαςύα για 

επαναχρηςιμοπούηςη καιανακύκλωςη 

Φαρτύ –Φαρτϐνι 69% 
Πλαςτικϐ 78% 
Μϋταλλο 92% 
Γυαλύ 81% 
ΤΝΟΛΟ 75 % 

Για το ρεϑµα των αποβλότων ςυςκευαςιών το οπούο αποτελεύ υποςϑνολο των 

ανακυκλώςιμων υλικών, οι ειδικϋσ ςτοχεϑςεισ του Εθνικοϑ χεδιαςµοϑ ςυνοψύζονται ςτα 

εξόσ: 

● Τλοπούηςη προγραμμϊτων εναλλακτικόσ διαχεύριςησ (ϊρθρο 5 του Ν. 2939/01), τα οπούα 
κατ΄ ελϊχιςτο θα περιλαμβϊνουν μϋτρα ενύςχυςησ για την επύτευξη/βελτύωςη ποςοτικών 
ςτϐχων, µμεθϐδουσ για την οργϊνωςη τησ εναλλακτικόσ διαχεύριςησςυςκευαςιών. 

● Πανελλαδικό κϊλυψη απϐ δύκτυα διαλογόσ ςτην πηγό αποβλότωνςυςκευαςύασ 
● Προώθηςη ϊµεςα τησ χωριςτόσ ςυλλογόσ χαρτιοϑ, γυαλιοϑ, µμετϊλλων και πλαςτικοϑ. Η 

χωριςτό ςυλλογό ςε λιγϐτερα ρεϑµατα υλικών αποβλότων µπορεύ να γύνεται µϐνο 
εφϐςον αυτϐ τεκμηριώνεςαι απϐ ϊποψη περιβαλλοντικό, τεχνικό καιοικονοµικό. 

● Επικαιροπούηςη επιχειρηςιακών ςχεδύων ςυςτημϊτων εναλλακτικόσδιαχεύριςησ 
● Τιοθϋτηςη και τόρηςη προδιαγραφών για τα ανακτηθϋντα απϐβλητα ςυςκευαςύασ ανϊ 

υλικϐ (Κ∆ΑΤ-Πρϊςινωνν ηµεύων, ΚΑΕ∆ΙΠ). Φρώµα κϊθε κϊδου, το ύδιοπανελλαδικϊ. 
● Απαγϐρευςη ό περιοριςµϐσ τησ χρόςησ υλικών ςτισ ςυςκευαςύεσ, τα οπούα µμειώνουν ό 

εμποδύζουν τισ δυνατϐτητεσ ανϊκτηςησ και παροχό κινότρων για την προώθηςη υλικών 
που προϊγουν την επαναχρηςιμοποιόςιμη και ανακυκλώςιµη φϑςη τησςυςκευαςύασ 

● Οργϊνωςη ςυςτηµϊτων εναλλακτικόσ διαχεύριςησ ςυςκευαςιών που εμπεριϋχουν 
κατϊλοιπα επικύνδυνωνουςιών 

● Οι ποςοτικού ςτϐχοι για την ανϊκτηςη–ανακϑκλωςη αποβλότων ςυςκευαςιών, 
ςϑµφωνα µε την κεύµενη νοµοθεςύα, εύναι οι ακϐλουθοι κατ’ελϊχιςτον: 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΦΨΝ ΑΝΑΚΣΗΗ ΑΝΑΚΤΚΛΨΗ ΤΚΕΤΑΙΨΝ 

Απόβληταςυςκευαςύασ 
(ΚΤΑ9268/469/2007) 

Ανακύκλωςη 
Min Max 
55% 80% 

Ελϊχιςτοι ςτϐχοι ανακϑκλωςησ 60% κ.β. χαρτύ–χαρτϐνι 
60% κ.β.γυαλύ 

50% κ.β.µϋταλλα 
22,5% κ.β.πλαςτικϊ 

15% κ.β.ξϑλο 

 

την παροϑςα ενϐτητα τύθενται ςτϐχοι για την αποκεντρωμϋνη διαχεύριςη των αςτικών 

αποβλότων που παρϊγονται ςτο ∆όµο Σροιζηνύασ-Μεθϊνων ςε ςυμφωνύα µε τουσ εθνικοϑσ 

ςτϐχουσ καιπολιτικϋσ. 

ημειώνεται ϐτι το νϋο ΠΕΔΑ Αττικόσ βρύςκεται ςε διαδικαςύα ϋγκριςησ ςϑμφωνα με  την 
υπ’ αριθμ 281/5.8.2015 απϐφαςό (2η  αναθεώρηςη του ΠΕΔΑ με βϊςη το  ϊρθρο 35 του 
νϐμου 4042/2012 για τον Εθνικϐ και Περιφερειακϐ χεδιαςμϐ Διαχεύριςησ Αποβλότων). Η 



Τοπικό Σχέδιο Διαχείριςησ Αποβλήτων Δ. Τροιζηνίασ-Μεθάνων                                                              

31 
 

τελικό ϋγκριςη του ΠΕΔΑ, θα γύνει με απϐφαςη του Περιφερειακοϑ υμβουλύου. 
 
Β.4.2. Οι ςτόχοι του τοπικού ςχεδύου  
Οι ςτϐχοι του τοπικοϑ ςχεδύου αφοροϑν: 
 την ικανοπούηςη αλλϊ και υπϋρβαςη  των ςτϐχων του  ΠΕΔΑ, ΕΔΑ και του Εθνικοϑ 

χεδύου Πρϐληψησ Δημιουργύασ Αποβλότων. 
 τη μεύωςη του κϐςτουσ διαχεύριςησ των αποβλότων. 
 τη βελτύωςη τησ ποιϐτητασ των υπηρεςιών ωσ προσ τουσ πολύτεσ. 
 την ευαιςθητοπούηςη των πολιτών ςε θϋματα πρϐληψησ και διαχεύριςησ αποβλότων. 
 την αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ και τησ κοινωνικόσ επιχειρηματικϐτητασ. 
 
Οι  ςτϐχοι  για  την  αποκεντρωμϋνη  διαχεύριςη  αποβλότων  του  Δόμου Σροιζηνύασ-
Μεθϊνων προκϑπτουν λαμβϊνοντασ υπ’ϐψη: 
● τουσ ςτϐχουσ που ϋχουν τεθεύ ςε εθνικϐ και Περιφερειακϐ επύπεδο για τισ ποςϐτητεσ 

διαχεύριςηαποβλότων 
● τισ δρϊςεισ που χρειϊζεται να αναληφθοϑν απϐ το Δόμο προκειμϋνου να αντιμετωπιςτοϑν 

τα προβλόματα  και  να  αναβαθμιςτοϑν  οι  υπηρεςύεσ διαχεύριςησαποβλότων 
● τουσ περιοριςμοϑσ και τισ δυνατϐτητεσ που ανακϑπτουν για την εφαρμογό των 

ςχεδιαζϐμενωνδρϊςεων 
● τη μεύωςη του λειτουργικοϑκϐςτουσ 
● τη διατόρηςη και την αϑξηςη κατϊ το δυνατϐν τησαπαςχϐληςησ 
● την ευαιςθητοπούηςη των πολιτών ςε περιβαλλοντικϊθϋματα 

 
Οι ςτϐχοι που τύθενται απϐ τον δόμο θα εύναι τεκμηριωμϋνοι, εντϐσ των δυνατοτότων του, 
παρϊλληλα θα ικανοποιοϑν και τον εθνικϐ ςχεδιαςμϐ. Οι ςτϐχοι θα καταγραφοϑν ανϊ 
κατηγορύα παραγϐμενων απορριμμϊτων παραθϋτοντασ και την χρονοςειρϊ εξϋλιξησ τουσ 
μϋχρι το ϋτοσ 2020, ϐπου εκτιμϊται ϐτι η εφαρμογό του ςχεδύου θα ϋχει ωριμϊςει με τα 
αντύςτοιχα αποτελϋςματα. 
 
 Κεντρικόσ ςτόχοσ του ∆όµου Σροιζηνύασ-Μεθϊνων για τη χωριςτό ςυλλογό 

βιοαποβλότων τύθεται το 40% κ.β επύ του ςυνόλου, µε ςταδιακό εφαρμογό ϋωσ 
το2020. 

Ο ςτϐχοσ εύναι κλιμακωτϐσ. Με βϊςη τον παραπϊνω ποςοςτιαύο ςτϐχο για το 2020, µια 
ενδεικτικό χρονικό κατανοµό των ςτϐχων ανϊκτηςησ εύναι ηπαρακϊτω: 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΦΨΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΒΙΑΠΟΒΛΗΣΨΝ 

∆ιαδικαςύα 2016 2017 2018 2019 2020 
Φωριςτό ςυλλογό 
βιοαποβλότων (%) 

0% 15% 25% 35% 40% 

Φωριςτό ςυλλογό 
βιοαποβλότων (τν) 
(((%)Βιοαποβλητων 

0 180 300 420 480 

 

Γιαταβιοαπϐβλητακουζύνασκαιπρϊςιναµποροϑνναακολουθηθοϑνοιπαρακϊτωδρϊςεισ: 
 Εκτροπό µϋςω τησ οικιακόσκομποςτοπούηςησ. 
 Εκτροπό µϋςω χωριςτόσ ςυλλογόσ των αποβλότων κουζύνασ. 
 Εκτροπό µϋςω χωριςτόσ ςυλλογόσ τωνπρϊςινων. 
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 Ο ∆όµοσ Σροιζηνύασ-Μεθϊνων θϋτει τουσ ακόλουθουσ ςτόχουσ για τα 
ανακυκλώςιµα υλικϊ µε ςταδιακό εφαρμογό ϋωσ το 2020: 

● 60% κ.β. χαρτύ –χαρτϐνι 
● 60% κ.β.γυαλύ 
● 50% κ.β.µϋταλλα 
● 22,5% κ.β.πλαςτικϊ 
● 15% κ.β.ξϑλο 
 

 Ο ∆όµοσ Σροιζηνύασ-Μεθϊνων ςχετικϊ με τη διαχεύριςη των βρώςιμων ελαύων: 

● Ο δόμοσ θα προχωρόςει ςτη ςυλλογό των τηγανϋλαιων μϋςω ειδικών δεξαμενών που 
θα τοποθετόςει ςε ειδικοϑσ χώρουσ. 

● υνεργαςύα του δόμου με εταιρεύα ςυλλογόσ και μεταφορϊσ των τηγανϋλαιων  

 Ο ∆όµοσ Σροιζηνύασ-Μεθϊνων ςχετικϊ με τη διαχεύριςη των ογκωδών: 

● Εκτροπό ογκωδών απϐ την ταφό και προώθηςη κατϊ προτεραιϐτητα τησ 

επαναχρηςιμοπούηςησ µϋςω του κεντρικοϑ πρϊςινου ςηµεύου και δευτερευϐντωσ τησ 

ανακϑκλωςησ. 

● Βελτύωςη του ςυςτόµατοσ χωριςτόσ ςυλλογόσ των ογκωδών µε ςαφό διαχωριςµϐ 

των διαφϐρων ειδών αποβλότων (π.χ. οικιακϐ εξοπλιςµϐ, ϋπιπλα,κλπ.). 

● Σα ογκώδη (ϋπιπλα κλπ), µαζύ µε ϊλλα ρεϑµατα που ςυγκεντρώνονται ςτο κεντρικϐ 

πρϊςινο ςηµεύο, µπορεύ να αναβαθµύζονται για επαναχρηςιμοπούηςη µϋςω κοινωνικών 

επιχειρόςεων ςτόριξησ ευπαθών οµϊδων του πληθυςµοϑ, µε αξιοπούηςη  κατϊλληλων 

προσ αυτϐ χρηματικώνενιςχϑςεων. 

 Ο ∆όµοσ Σροιζηνύασ-Μεθϊνων ςχετικϊ με τη διαχεύριςη των Αποβλότων 
Εκςκαφών Καταςκευών και Κατεδαφύςεων (ΑΕΚΚ): 

● Ωσ παραγωγϐσ αποβλότων ΑΕΚΚ ο δόµοσ θα ςυµβληθεύ ϊµεςα µε αδειοδοτημϋνο 

ςϑςτηµα διαχεύριςησ ΑΕΚΚ ώςτε να µμεταφϋρονται εκεύ τα απϐβλητα που προκϑπτουν 

απϐ κατεδαφύςεισ εγκαταλελειμμϋνων κατοικιών και χώρων ό εϊν οι εργαςύεσ 

πραγματοποιοϑνται απϐ τρύτουσ αυτού να εύναι υποχρεωμϋνοι να μεταφϋρουν ςε 

αδειοδοτημϋνο ςϑςτηµα διαχεύριςησ ΑΕΚΚ τα προώϐντα εκςκαφών καικατεδαφύςεων. 

● Ωσ διαχειριςτόσ παρϊνοµων απορρύψεων ΑΕΚΚ ςε χώρουσ εντϐσ των διοικητικών 

ορύων του δόµου θα ςυλλϋγει τα απϐβλητα µε δικϊ του µϋςα εύτε µε µϋςα τρύτου και 

ταοδηγεύ ςε χώρουσ µμεταφϐρτωςησ ό επεξεργαςύασ αδειοδοτηµϋνουδιαχειριςτό. 

● Ωσφορϋασεκτϋλεςησεφαρμϐζονταστηνυπϊρχουςανοµοθεςύαναυποχρεώνει, µϋςα απϐ 

τη ςϑµβαςη, τουσ αναδϐχουσ ϋργων να µμεταφϋρουν ςε αδειοδοτημϋνο ςϑςτηµα 

διαχεύριςησ ΑΕΚΚ τα προώϐντα εκςκαφών καικατεδαφύςεων. 

 Ο ∆όµοσ Σροιζηνύασ-Μεθϊνωνςχετικϊ με τα πρϊςινα (απόβλητα κόπων και 
κλαδϋµατα): 

● Ϊωσ το 2020 εκτροπό του ςυνϐλου των πρϊςινων αποβλότων απϐ την ταφό και 
προώθηςη κατϊ προτεραιϐτητα ςτο κεντρικϐ πρϊςινο ςηµεύο για επεξεργαςύα και 
παραγωγό κομπϐςτ. 

● Αποφυγό ςυλλογόσ των πρϊςινων ςτον καφϋ κϊδο. 

 Ο ∆όµοσ Σροιζηνύασ-Μεθϊνωνςχετικϊ με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και 
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Ηλεκτρονικού Εξοπλιςµού Οικιακόσ Προϋλευςησ (ΑΗΗΕ): 

● Ο ςτϐχοσ που τύθεται για τη διαχεύριςη των ΑΗΗΕ εύναι η εκτροπό τουσ ςτο  κεντρικϐ 

πρϊςινο ςηµεύο. 

ημειώνεται, ϐτι η ςυλλογό των ΑΗΗΕ δεν γύνεται αποκλειςτικϊ απϐ το ∆όµο αλλϊ και απϐ 

δύκτυο καταςτημϊτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, ϐπου και δεν εύναι δυνατό η 

καταγραφό των ςυλλεγϐμενων αποβλότων ςε επύπεδο∆όµου. 

 Ο ∆όµοσ Σροιζηνύασ-Μεθϊνων ςχετικϊ με τα Απόβλητα Υορητών Ηλεκτρικών 
τηλών & υςςωρευτών: 

● Ο ςτϐχοσ που τύθεται για το ∆όµο, εύναι ποιοτικϐσ και αφορϊ ςτην δημιουργύα δικοϑ 

του δικτϑου για τη ςυλλογό των ποςοτότων φορητών ηλεκτρικών ςτηλών ςε δηµϐςια 

κτόρια και υπηρεςύεσ. 

● Επιπλϋον μπαταρύεσ ςυλλϋγονται και απϐ δύκτυα καταςτημϊτων. 
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Β.5. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΑΕΨΝ ΣΔΑ 

Σο τοπικϐ ςχϋδιο αποκεντρωμϋνησ διαχεύριςησ ΑΑ δόµου ϋχει καταρτιςτεύ 

λαµβϊνοντασυπϐψη: 

● Σουσ ςτϐχουσ που τύθενται απϐ την εθνικό νοµοθεςύα για τη διαχεύριςη των ΑΑ, 

ϐπωσ περιγρϊφηκαν και εξειδικεϑτηκαν. 

● Σισ υφιςτϊμενεσ υποδοµϋσ του ∆όµου. 

● Σισ δυνατϐτητεσ χωροθϋτηςησ εναλλακτικών λϑςεων διαχεύριςησ ΑΑ. 

Βϊςει αυτών, οι προτεινϐµενεσ δρϊςεισ του τοπικοϑ ςχεδύου που εξετϊζονται και αναλϑονται 

ςτη ςυνϋχεια παρουςιϊζονται ςυνοπτικϊ ςτον ακϐλουθοπύνακα. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΨΝ ΔΡΑΕΨΝ 

α/α Σύτλοσ Προτεινόµενησ∆ρϊςησ υνοπτικόπεριγραφό 

1 ∆ηµιουργύα πρϊςινωνςηµεύων 

∆ηµιουργύα ενϐσ κεντρικοϑ πρϊςινου ςηµεύουςε 
επύπεδο δόµου και  µικρών δορυφορικών 
πρϊςινων ςηµεύων ςυλλογόσ. 

2 
∆ρϊςεισ πρϐληψησ- 
επαναχρηςιµοπούηςησυλικών 

∆ηµιουργύα κϋντρων επαναχρηςιμοπούηςησ,ςτο 
κεντρικϐ πρϊςινοςηµεύο. 

3 Φωριςτόςυλλογόβιοαποβλότων 

Οργϊνωςη δικτϑου χωριςτόσςυλλογόσ (καφϋ 
κϊδοσ) βιοαποβλότων καλϑπτοντασ το 
ςϑνολοτου δόµου. 

4 Οικιακόκοµποςτοπούηςη 

Προώθηςη τησ οικιακόσκομποςτοπούηςησ ςε 
αγροτικϋσ μονοκατοικύεσ, διανοµό κϊδων 
&δηµιουργύα µηχανιςµοϑ υποςτόριξησ 
καιελϋγχου. 

5 
Φωριςτό ςυλλογόβρώςιµων 
ελαύων(τηγανϋλαιων) 

∆ικτϑου ςυλλογόσ βρώςιµων ελαύωνµϋςω 
ςυµβϊςεων µε ιδιωτικοϑσφορεύσ. 

6 
Οργϊνωςη χωριςτόσςυλλογόσ 
χαρτιοϑ (ϋντυπου και 
ςυςκευαςύασ) 

Οργϊνωςη δικτϑωνχωριςτόσ ςυλλογόσ χαρτιοϑ 
κατϊ προτεραιϐτητα για τα ςχολεύα, τισδηµϐςιεσ 
υπηρεςύεσ και ϊλλουσμεγϊλουσπαραγωγοϑσ. 

7 
Οργϊνωςη χωριςτόσςυλλογόσ 
γυαλιοϑ 

Οργϊνωςη δικτϑου (καμπϊνεσ) χωριςτόσ 
ςυλλογόσ γυαλιοϑ κατϊ προτεραιϐτητα για τα 
καταςτόματα υγειονομικοϑ ενδιαφϋροντοσ. 

8 
Οργϊνωςη χωριςτόσ ςυλλογόσ 
ανακυκλώςιμων υλικών 

Οργϊνωςη δικτϑουχωριςτόσ ςυλλογόσ 
ανακυκλώςιμων υλικών (πλαςτικϐ, μϋταλλα και 
γυαλύ). Θα καλϑπτει ϐλο τουσ οικιςμοϑσ του 
δόμου. 

9 
Ενύςχυςη χωριςτόσςυλλογό 
ογκωδώναποβλότων 

Βελτύωςη του ςυςτόµατοσ ςυλλογόσογκωδών 
ενιςχϑοντασ την χωριςτό ςυλλογό ανϊεύδοσ 
αποβλότου. ∆ηµιουργύα κινότρων γιαμεταφορϊ 
των ογκωδών απϐ τουσ πολύτεσ ςτοκεντρικϐ 
πρϊςινοςηµεύο. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΨΝ ΔΡΑΕΨΝ 

10 
Οργϊνωςη ΔςΠ λοιπών 
ανακυκλώςιμων υλικών και 
αποβλότων 

Τλοπούηςησ προγραμμϊτων ∆ςΠ ςτο πλαύςιο 

ςυµβϊςεων µε ςυςτόµατα εναλλακτικόσ 

διαχεύριςησ (π.χ. ςυςκευαςύεσ, ΑΗΗΕ,μπαταρύεσ, 

ροϑχα κ.α.). Ενύςχυςη τησ ∆ςΠ ςτο κεντρικϐ 

πρϊςινο ςηµεύο και ςτα δορυφορικϊ πρϊςινα 

ςημεύα. 

11 
Οργϊνωςη χωριςτόσ ςυλλογόσ 
πρϊςινων και κλαδεμϊτων 

Τλοπούηςη δικτϑου χωριςτόσ ςυλλογόσ 

πρϊςινων και κλαδεμϊτων που θα καλϑπτει 

ϐλουσ τουσ οικιςμοϑσ του δόμου. Λειτουργύα 

ςυςτόµατοσ τεµαχιςµοϑ για τη μεύωςη του ϐγκου 

και του κϐςτουσμεταφορϊσ. Μεταφορϊ ςε 

μονϊδακομποςτοπούηςησ. 

12 Ενύςχυςη υποδομόσ τοπικοϑ ΜΑ 

Τλοπούηςη επϋνδυςησ για την ενύςχυςη τησ 

λειτουργύασ του υφιςτϊμενου τοπικοϑ ΜΑ του 

δόμου. 

13 
Μονϊδα διαλογόσ (μηχανικό και 
χειροδιαλογό), προδιαλεγμϋνων 
ό/και ΑΑ 

Τλοπούηςη επϋνδυςησ για την καταςκευό 

μονϊδασ διαλογόσ ςε χώρο ϐμορο του 

υφιςτϊμενου τησ μονϊδασ κομποςτοποιόςησ του 

δόμου. 

14 
Μονϊδα αερϐβιασ 
κομποςτοποιόςησ 

Τλοπούηςη επϋνδυςησ για την καταςκευό 

μονϊδασ αερϐβιασ κομποςτοποιόςησ ςε χώρο. 

15 
Εκςτρατεύεσ ενημϋρωςησ - 
ευαιςθητοπούηςησ 

9. Τλοπούηςη   εκςτρατεύασ   ευαιςθητοπούηςησ των 
πολιτών για τη χωριςτό ςυλλογό, την 
κομποςτοπούηςη και τη λειτουργύα του 
κεντρικοϑ πρϊςινου ςηµεύου και των µικρών 
δορυφορικών ςημεύων ςυλλογόσ. 

 

Β.5.1 Πρόληψη - Επαναχρηςιμοπούηςη 

Ηπρϐληψη,ςϑµφωναµετηνΟδηγύα2008/98καιτονϐµο4042/2012ορύζεταιωσεξόσ:«τα μϋτρα, 
τα οπούα λαμβϊνονται πρινµύα ουςύα, υλικϐ ό προώϐν καταςτοϑν απϐβλητα, και ταοπούα 
µμειώνουν: 

α) την ποςϐτητα των αποβλότων, µϋςω επαναχρηςιμοπούηςησ ό παρϊταςησ τησ διϊρκειασ 

ζωόσ τωνπροώϐντων, 

β) τισ αρνητικϋσ επιπτώςεισ των παραγϐμενων αποβλότων ςτο περιβϊλλον και την 

ανθρώπινη υγεύα, 

γ) την περιεκτικϐτητα των υλικών και προώϐντων ςε επικύνδυνεσουςύεσ. 

ϑµφωνα και µε την ιερϊρχηςη των δρϊςεων και των εργαςιών διαχεύριςησ των αποβλότων, 

η πρϐληψη αποτελεύ την πρώτη επιλογό που θα πρϋπει να λαµβϊνεται υπϐψη ςε κϊθε 

ςχεδιαςµϐ για τα απϐβλητα, ϐπωσ φαύνεται και ςτην ακϐλουθηεικϐνα: 
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Για λϐγουσ κατανϐηςησ, αναφϋρεται ϐτι η επαναχρηςιμοπούηςη αφορϊ ςε κϊθε εργαςύα µε 

την οπούα προώϐντα που δεν εύναι απϐβληταχρηςιμοποιοϑνται εκ νϋου για τον ύδιο ςκοπϐ για 

τον οπούο ςχεδιϊςτηκαν, ενώ η προετοιμαςύα για επαναχρηςιμοπούηςη αφορϊ ςε κϊθε 

εργαςύα ανϊκτηςησπου ςυνιςτϊ ϋλεγχο, καθαριςµϐ ό επιςκευό, µε την οπούα προώϐντα που 

αποτελοϑν πλϋον απϐβληταπροετοιμϊζονται προκειμϋνου να επαναχρηςιμοποιηθοϑν χωρύσ 

ϊλλη προεπεξεργαςύασ. 

Κατϊ ςυνϋπεια, οι προτεινϐµενεσ δρϊςεισ πρϐληψησ για το ∆όµο Σροιζηνύασ-Μεθϊνων 

περιορύζονται ςε αυτϋσ που δϑναται να υλοποιηθοϑν απϐ το δόµο ανεξϊρτητα απϐ τισ 

κεντρικϋσδρϊςεισ. 

Η πρϐληψη δημιουργύασ αποβλότων, κατεξοχόν προωθεύται µϋςω τησ παροχόσ οικονομικών 

κινότρων προσ τουσ πολύτεσ ςτο πλαύςιο τησ αρχόσ «ο ρυπαύνων πληρώνει».. ∆εδοµϋνου, 

ϐµωσ, ϐτι τα τϋλη καθαριϐτητασ καθορύζονται βϊςει των τετραγωνικών µϋτρων των 

ακινότων (Ν. 25/ 16.4.1975 -ΥΕΚ Α' 74/1975), τύθενται ςηµαντικού περιοριςµού. Ακολοϑθωσ 

περιγρϊφονται δρϊςεισ, οι οπούεσ θα µμποροϑςαν ναεφαρμοςτοϑν: 

 ∆ηµιουργύα µύα νϋασ κατηγορύασ χρϋωςησ των δηµοτικών τελών καθαριϐτητασ(απϐ τισ 7 

που προβλϋπονται ςτη ςχετικό νοµοθεςύα), µε ϋκπτωςη επύ των δηµοτικών τελών για 

τουσ δηµϐτεσ που διαθϋτουν και λειτουργοϑν κϊδουσ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ. Αυτϐ 

θεωρεύται νοµικϊ αποδεκτϐ, καθώσ η υπηρεςύα καθαριϐτητασ εύναι ανταποδοτικό και η 

χρόςη του κϊδου κομποςτοπούηςησ µειώνει τισ παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ του ∆όµου προσ 

τον πολύτη. Βαςικό, ϐµωσ, προϒπϐθεςη για την υλοπούηςη τησ δρϊςησ αυτόσ εύναι η 

τακτικό παρακολοϑθηςη τησ λειτουργύασ των κϊδων, µε δειγματοληπτικοϑσ ελϋγχουσ 

απϐ το∆όµο. 

 Παροχόσ Σροφύµων, Ροϑχων και Οικιακοϑ Εξοπλιςµοϑ ςτο δόµο ϐπου οι  πολύτεσ 

µποροϑν  να  παραδύδουν χρόςιµα υλικϊ προσ επαναχρηςιμοπούηςη και κυρύωσ τρϐφιµα, 

ρουχιςµϐ και υποδόματα. 

 Επαναχρηςιμοπούηςη εντϐσ του κεντρικοϑ πρϊςινου ςηµεύου, ϐπου ο δημϐτησ µπορεύ να 

φϋρνει ανακυκλώςιµα υλικϊ, ογκώδη (π.χ. ϋπιπλα, ΑΗΗΕ), ειδικϊ απϐβλητα (ϐπωσ 

µμπαταρύεσ, χρώµατα, κλπ.), πρϊςινα απϐβλητα και ϊλλα εύδη (π.χ. ρουχιςμϐσ, 

υποδόματα, παιχνύδια, ϋπιπλα κλπ.) µε ςκοπϐ την επαναχρηςιμοπούηςη ό την 
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ανακϑκλωςη, ανϊλογα κϊθε φορϊ µε τισ ανϊγκεσ τησ αγορϊσ. 

 Διερεϑνηςη δυνατϐτητασ δημιουργύασ ανταποδοτικόσ κϊρτασ για χρόςη ςτο πρϊςινο 

ςηµεύο, ώςτε οι δημϐτεσ να λαµβϊνουν εκπτώςεισ ςε υπηρεςύεσ του ∆όµου (π.χ. 

παιδικοϑσ ςταθµοϑσ, εκδηλώςεισ, κλπ.) ανϊλογα µε τισ ποςϐτητεσ ό τον ϐγκο των 

απορριµµϊτων που επαναχρηςιμοποιοϑν. 

 Ειςαγωγό ςτον κανονιςμϐ καθαριϐτητασ πρϐβλεψησ για χρϋωςη για την αποκομιδό των 

ογκωδών αποβλότων και πραςύνων αποβλότων πϊνω  απϐ ςυγκεκριμϋνο ϐγκο εκτϐσ κι 

αν γύνεται απευθεύασ μεταφορϊ  τουσ απϐ τουσ πολύτεσ ςτο κεντρικϐ πρϊςινο ςηµεύο. 
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Β.5.2Δραςτηριότητεσ διαλογόσ ςτην πηγό, ςε επύπεδο δόμου 

Β.5.2.1 Δύκτυο κϊδων ςυλλογόσ 
Σο δύκτυο των κϊδων ςυλλογόσ του δόμου θα καλϑπτει ϐλουσ τουσ οικιςμοϑσ του δόμου (34 

οικιςμού). Η πυκνϐτητϊ του θα εύναι τϋτοια ώςτε να διευκολϑνει τη ςυμμετοχό των πολιτών 

ςτη διαλογό ςτην πηγό.  Θα εφαρμοςτεύ χωριςτό ςυλλογό των βιοαποβλότων με δύκτυο 

καφϋ κϊδου. Φωριςτό ςυλλογό ςε κύτρινο κϊδο θα εφαρμοςτεύ και για το χαρτύ και χαρτϐνι, 

ενώ για τα υπϐλοιπα ανακυκλώςιμα προτεύνεται η ςυλλογό τουσ ςε ϋνα ρεϑμα.  

 
Α) ∆ραςτηριότητεσ για τη ςυλλογό ςτην πηγό- βιοαπόβλητα 
Οι ςυνολικϋσ ποςϐτητεσ βιοαποβλότων ςτο ∆όµο Σροιζηνύασ-Μεθϊνων ανϋρχονται ςε 1.162 
τϐνουσ. Για την επύτευξη των ςτϐχων διαλογόσ ςτην πηγό των βιοαποβλότων, προτεύνεται η 
οργϊνωςη και εφαρμογό του ςυςτόµατοσ ΔςΠ, που θα καλϑψει το ςϑνολο του δόµου. Όπωσ 
προαναφϋρθηκε τύθεται ςτϐχοσ εκτροπόσ 40% κ.β. των παραγϐμενων βιοαποβλότων, µϋςω 
του δικτϑου χωριςτόσ ςυλλογόσ, επιπλϋον ϋνα μϋροσ των οικιακών βιοαποβλότων θα 
οδηγοϑνται ςτην οικιακό κομποςτοπούηςη. 
Για την οργϊνωςη του ςυςτόµατοσ απαιτεύται ο ςχεδιαςµϐσ του ςυςτόµατοσ διαλογόσ ςτην 
πηγό, η προμόθεια των καφϋ κϊδων ςυλλογόσ και των οικιακών κομποςτοποιητών καθώσ 
και  ςχεδιαςµϐσ εκςτρατεύασευαιςθητοπούηςησ. 
Για την επύτευξη του θεςµικοϑ ςτϐχου εκτροπόσ του 40% των βιοαποβλότων µϋχρι το 2020, 
ο ∆όµοσ ςχεδιϊζει να αναπτϑξει ςταδιακϊ τισ παρακϊτωδρϊςεισ: 
 Εκτροπό µϋςω τησ οικιακόσκομποςτοπούηςησ. 
 Εκτροπό µϋςω χωριςτόσ ςυλλογόσ των βιοαποβλότων. 
 Εκτροπό µϋςω χωριςτόσ ςυλλογόσ των πρϊςινων/κλαδεμϊτων. 

Ακολοϑθωσ περιγρϊφονται τα κϑρια ςηµεύα του προτεινϐμενου προγρϊμματοσ ∆ςΠ των 

βιοαποβλότων του ∆όµου. 

 
Οικιακό κομποςτοπούηςη 
Η οικιακό κομποςτοπούηςη αποτελεύ ϋναν αποτελεςματικϐ τρϐπο µεύωςησ των οργανικών 
τησ κουζύνασ (υπολεύμματα τροφών, χαρτύ κουζύνασ, οικιακϊ κλαδϋµατα κ.α.) 
ςυμπεριλαμβανομϋνου του «πραςύνου» που αφορϊ τα κλαδϋµατα κόπου κτλ. Η διαδικαςύα 
τησ οικιακόσ κομποςτοπούηςη περιλαμβϊνει την χρόςη ειδικών κϊδων – κομποςτοποιητών 
ςε κατοικύεσ, πολυκατοικύεσ κ.α ςτουσ οπούουσ τοποθετοϑνται τα οργανικϊ υλικϊ τησ 
κουζύνασ και µμετατρϋπονται ςε πολϑ καλόσ ποιϐτητασ λύπαςµα. Σο οργανικϐ λύπαςµα 
µπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ςτον κόπο κϊθε ςπιτιοϑ. Σο κοµπϐςτ παρϊγεται µϋςα απϐ την 
αποςϑνθεςη των οργανικών υλικών, ϋχει πολϑ καλϊ ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ και µπορεύ να 
χρηςιμοποιηθεύ για κϊθε εύδουσ καλλιϋργεια. Η περιβαλλοντικό επιβϊρυνςη µε τη διαχεύριςη 
αποβλότων µϋςω οικιακόσ κομποςτοπούηςη εύναι µηδενικό. 
Για τη λειτουργύα τησ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ χρειαζϐμαςτε εξοπλιςµϐ και ςυχνό 

Εκτροπι μζςω τθσ 
οικιακισ 

κομποςτοποίθςθσ 

Εκτροπιμζςω 
χωριςτισςυλλογιστ

ων αποβλιτων 
κουηίνασ 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΑ 
-Κουζίνας 
-Πράσινα 

Εκτροπιμζςω 
χωριςτισςυλλογιστων 
πράςινων αποβλιτων 
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παρακολοϑθηςη, οεξοπλιςµϐσπουχρειαζϐμαςτεεύναιαπλϐσκαιπεριλαμβϊνει: 
 Ϊνα ειδικϐ κϊδο κομποςτοπούηςησ µε ςυλλογό γεοςκώληκων 
 Μικρϐσ κϊδοσ  κουζύνασ για τη ςυλλογό των υπολειμμϊτων ςτηνκουζύνα 

Πριν την εφαρμογό του προγρϊμματοσ θα πραγματοποιηθοϑν υπϐ την αιγύδα του δόμου 
δρϊςεισ ευαιςθητοπούηςησ και ενημϋρωςησ των δημοτών. 
Ο δόμοσ δε θα διανεύμει κϊδουσ οικιακόσ κομποςτοποιόςησ ςε ϐλεσ τισ κατοικύεσ, αλλϊ 
επιλεκτικϊ με κριτόριο το εύδοσ τησ κατοικύασ, τη διαθεςιμϐτητα χώρου για την τοποθϋτηςη 
και τη διϊθεςη του παραγϐμενου κομπϐςτ, το μϋγεθοσ του νοικοκυριοϑ, την απϐςταςη τησ 
οικύασ απϐ τον καφϋ κϊδο και βϋβαια την επιθυμύα κϊθε ιδιοκτότη. Γενικϊ ο δόμοσ θα 
επιδιώξει τη διανομό κϊδων οικιακόσ κομποςτοποιόςησ ςε ϐλουσ τουσ οικιςμοϑσ εκτϐσ των 
δυο μεγϊλων (Γαλατϊ και Μεθϊνων). Εκτιμϊται ςε πρώτη φϊςη, ϐτι απϐ τισ 1.612 
κατοικοϑμενεσ κατοικύεσ ςτουσ υπϐλοιπουσ οικιςμοϑσ (ςϑνολο δόμου 2.839), οι 400 
κατοικύεσ, ποςοςτϐ 25% περύπου, δϑναται και μποροϑν να ςυμμετϊςχουν ςτο πρϐγραμμα. 
τον κομποςτοποιητό ρύχνουμε τα οργανικϊ απορρύμματα και μετϊ απϐ 3 μόνεσ απϐ το κϊτω 
μϋροσ των κϊδων παύρνουμε το οργανικϐ λύπαςμα (κομπϐςτ), το οπούο εύναι πρώτησ τϊξησ 
και ϋτοιμο για χρόςη ςτον κόπο κϊθε κατοικύασ.  
 

 
Αν εκτιμόςουμε μϋγεθοσ νοικοκυριοϑ 3 ϊτομα κατϊ μϋςο ϐρο, το οπούο παρϊγει ημερηςύωσ 

1,33kgr οργανικϊ τα οπούα καταλαμβϊνουν ϐγκο 2,76 lt, δεδομϋνου ϐτι απαιτοϑνται περύπου 

90 μϋρεσ για τισ διαδικαςύεσ τησ ζϑμωςησ, απαιτοϑνται κϊδοι χωρητικϐτητασ περύπου 240lt. 

Θα επιλεγεύ ϋνα ςϑςτημα οικιακόσ κομποςτοποιόςησ 280lt που θα περιλαμβϊνει: κϊδο 280lt , 

με καπϊκι και πϐρτα περιςυλλογόσ κομπϐςτ, κλειςτϐ δοχεύο ςυλλογόσ υπολειμμϊτων 

κουζύνασ  5lt και ειδικοϑσ μικροοργανιςμοϑσ για την ενεργοπούηςη τησ ζϑμωςησ. 

Βϋβαια απϐ τα οργανικϊ που παρϊγονται ςτα νοικοκυριϊ θεωροϑμε ϐτι ςτην πρϊξη 

εκτρϋπεται ςτην οικιακό κομποςτοπούηςη το 50% των οργανικών. 

Μποροϑμε να θεωρόςουμε ϐτι για το πρώτο ϋτοσ εφαρμογόσ οι δημϐτεσ θα καταφϋρουν να 

φτιϊξουν κομπϐςτ μϐνο για το 1/3 τησ εκτρεπϐμενησ ποςϐτητασ οργανικών, για το δεϑτερο 

ϋτοσ για τα 2/3 και απϐ το τρύτο ϋτοσ ςχεδϐν για το ςϑνολο τησ ποςϐτητασ που εκτρϋπουν 

ςτον οικιακϐ τουσ κομποςτοποιητό. Κατϊ ςυνϋπεια ςε ετόςια βϊςη θα παρϊγονται 99 τν. το 

ϋτοσ 2020. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΤ ΚΟΜΠΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ (τν.) 

Ϊτοσ 2016 2017 2018 2019 2020 

Οικιακό κομποςτοπούηςη  
(400 κατοικύεσ) 

0 33 66 99 99 

 

Ψσ ϋτοσ ϋναρξησ τησ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ θεωρεύται το 2017. Ο δόμοσ θα ϋχει και τη 

δυνατϐτητα παρϋμβαςησ με ςυμβουλϋσ, ϐπου οι δημϐτεσ αντιμετωπύζουν προβλόματα, 

παρϊλληλα ςε περιπτώςεισ αποχωρόςεων απϐ το πρϐγραμμα θα μπορεύ να αναδιανεύμει 

τουσ κϊδουσ των αποχωρηςϊντων.  

Σο κϐςτοσ τησ επϋνδυςησ για την οικιακό κομποςτοπούηςη αποτυπώνεται ςτον παρακϊτω 

πύνακα. 

 

ΠΙΝΑΚΑ  ΕΠΕΝΔΤΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ 

Εύδοσ Εξοπλιςμού Κόςτοσ ανϊ τμχ. Αριθμόσ τμχ. Κόςτοσ 

Κϊδοσ οικιακόσ κομποςτοποιόςησ 280lt 100 400 40.000 

Οικιακϐσ πλαςτικϐσ κϊδοσ κουζύνασ 5lt 10 400 4.000 

ύνολο 44.000 

 

Φωριςτό ςυλλογό βιοαποβλότων 

Για τη χωριςτό ςυλλογό των βιοαποβλότων του ∆όµου Σροιζηνύασ-Μεθϊνων προτεύνεται η 

ςυλλογό ςε κεντρικοϑσ καφϋ κϊδουσ που θα βρύςκονται τοποθετημϋνοι ςε πυκνϐ δύκτυο 

κοντϊ ςτισ κατοικύεσ. Με βϊςη την εφαρμογό τησ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ, την 

πληθυςμιακό πυκνϐτητα των οικιςμών και τον χαρακτόρα των κατοικιών, προτεύνεται η 

εφαρμογό τησ χωριςτόσ ςυλλογόσ των βιοαποβλότων ςτουσ ακϐλουθουσ οικιςμοϑσ: Γαλατϊ, 

Μεθϊνων, Σροιζόνασ, Βαθϑ, Καλλονόσ, Χόφτασ, Αγ. Γεωργύου (Μεθϊνων και Σροιζηνύασ) και 

Σακτικοϑπολησ. την πρϊξη καλϑπτεται η ςυντριπτικό πλειοψηφύα των κατούκων.     

Για τη χωροθϋτηςη των κϊδων προτεύνεται να ληφθεύ υπϐψη το υφιςτϊμενο δύκτυο κϊδων 
για τα ςϑµµεικτα και τα ανακυκλώςιµα απϐβλητα (π.χ. δύκτυο µπλε κϊδων). Η πρακτικό 
αυτό βοηθϊ ςτην εϑκολη προςαρμογό των χρηςτών αποφεϑγοντασ αντιδρϊςεισ ό παρϊπονα 
κατϊ την τοποθϋτηςό τουσ, καθώσ ςτη ςυνεύδηςη των κατούκων οι υφιςτϊμενεσ θϋςεισ των 
κϊδων ϋχουν όδη διαμορφωθεύ ωσ χώροι απϐρριψησ αποβλότων.ε κϊθε περύπτωςη, η 
τελικό επιλογό τησ θϋςησ, θα πρϋπει να γύνεται απϐ την Τπηρεςύα Καθαριϐτητασ  του ∆όµου, 
ςυνεκτιμώντασ την επϊρκεια χώρου, τουσ εξυπηρετοϑμενουσ χρόςτεσ, τισ ενδεχϐμενοσ 
οχλόςεισ και την ευκολύα πρϐςβαςησ του απορριμματοφϐρου.Η μϋθοδοσ ςυλλογόσ ςε 
κεντρικοϑσ καφϋ κϊδουσ, ϋχει ωσ εξόσ: τα υπολεύμματα τροφών θα   τοποθετοϑνται αρχικϊ 
εντϐσ τησ ειδικόσ βιοδιαςπώμενησ ςακοϑλασ 10lt, κατϐπιν ςτον ειδικϐ πλαςτικϐ κϊδο 
κουζύνασ χωρητικϐτητασ 10lt και με βϊςη το πρϐγραμμα αποκομιδόσ του δόμου για τον καφϋ 
κϊδο, ο δημϐτησ θα αδειϊζει το περιεχϐμενο του ατομικοϑ του κϊδου ςτον κοινϐχρηςτο 
τροχόλατο πλαςτικϐ καφϋκϊδου χωρητικϐτητασ 660lt. Αντύςτοιχα για τα καταςτόματα θα 
μοιραςτοϑν ατομικού κϊδοι ςυλλογόσ βιοαποβλότων χωρητικϐτητασ 80 lt με την αντύςτοιχη 
βιοδιαςπώμενη ςακοϑλα. 
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Οι καφϋ κϊδοι για την αποκομιδό των βιοαποβλότων θα ϋχουν χωρητικϐτητασ 660lt, ενώ 

προβλϋπεται και η τοποθϋτηςη τροχόλατων πλαςτικών καφϋ κϊδων χωρητικϐτητασ 1100lt 

ςε εξωτερικοϑσ χώρουσ µε μεγϊλη ςυγκϋντρωςη καταςτημϊτων υγειονομικοϑ  

ενδιαφϋροντοσ  και  διανοµό  ςε μεγϊλουσ παραγωγοϑσ (λαώκό αγορϊ, supermarket, 

ξενοδοχεύα κ.α.). 

Ιδιαύτερη βαρϑτητα δύνεται ςτο πρϐγραμμα αποκομιδόσ των βιοαποβλότων λϐγω τησ 

ιδιαιτερϐτητϊσ τουσ, τησ ευπϊθειασ ςτισ καιρικϋσ ςυνθόκεσ, αλλϊ και τησ μεγϊλησ πυκνϐτητϊσ 

τουσ. Ο καθοριςμϐσ τησ ςυχνϐτητασ ςυλλογόσ των βιοαποβλότων εξαρτϊται απϐ παρϊγοντεσ 

ϐπωσ οι παραγϐμενεσ ποςϐτητεσ, οι κλιματολογικϋσ ςυνθόκεσ (καλοκαιρινό ό χειμερινό 

περύοδοσ) και το ςϑςτημα διαλογόσ ςτην πηγό.  Γενικϊ η ςυλλογό των καφϋ κϊδων θα πρϋπει 

να γύνεται κϊθε δυο μϋρεστο πολϑ απϐ το απορριμματοφϐρο του δόμου. 

Σα ςυλλεγϐµενα βιοαπϐβλητα θα πρϋπει να οδηγοϑνται  ςε μονϊδα  επεξεργαςύασ ϐπου θα 

υφύςτανται ξεχωριςτό επεξεργαςύα µε ςκοπϐ την παραγωγό κοµπϐςτ υψηλόσποιϐτητασ. 

Για τον υπολογιςμϐ των απαιτοϑμενων καφϋ κϊδων καθώσ και των δρομολογύων των 

απορριμματοφϐρων τησ ημερόςιασ ποςϐτητασ χωριςτόσ ςυλλογόσ βιοαποβλότων θα 

θεωρόςουμε ωσ ποςϐτητα υπολογιςμοϑ την ημερόςια ποςϐτητα την περύοδο αιχμόσ, επύςησ 

οι υπολογιςμού θα γύνουν για το ϋτοσ ςτϐχο 2020. Ϊτοσ που θα ϋχει ςυγκλύνει ο δόμοσ ςτουσ 

ςτϐχουσ που ϋχει θϋςει. Απϐ τα δεδομϋνα γνωρύζουμε ϐτι απϐ την χωριςτό ςυλλογό του καφϋ 

κϊδου θα ϋχουμε 1,81τν ημερηςύωσ βιοαπϐβλητα, δηλαδό περύπου 5,2 κ.μ ημερηςύωσ. 

Δεδομϋνου ϐτι τα διαθϋςιμα απορριμματοφϐρα με χωρητικϐτητα 7 κ.μ. και ςυντελεςτό 

πληρϐτητασ 0,8, επαρκοϑν για την αποκομιδό 5,6κ.μ. οργανικών το καθϋνα. Ο δόμοσ θα 

διαιρεθεύ ςε δυο τομεύσ,και η ςυλλογό για κϊθε τομϋα θα γύνεται ανϊ δυο μϋρεσ. Με βϊςη των 

αριθμϐ των κϊδων, αλλϊ και τισ ενδιϊμεςεσ αποςτϊςεισ που πρϋπει να διανϑςει το κϊθε 

απορριμματοφϐρο,ο δόμοσ θα διαθϋςει ϋνα απϐ τα πϋντε απορριμματοφϐρα για την 

αποκομιδό του καφϋ κϊδου. Οι απαιτοϑμενοι καφϋ κϊδοι που θα προμηθευτεύ ο δόμοσ θα 

εύναι 100 καφϋ χρώματοσ και χωρητικϐτητασ 660lt  για τη ςυλλογό των οικιακών 

βιοαποβλότων. Για τη ςυλλογό των βιοαποβλότων ςε ςημεύα ενδιαφϋροντοσ θα γύνει 

προμόθεια 60 ατομικών τροχόλατων πλαςτικών κϊδων χωρητικϐτητασ 80ltπου θα 

διανεμηθοϑν ςε καταςτόματα υγειονομικοϑ ενδιαφϋροντοσ και 30 πλαςτικών καφϋ κϊδων 

χωρητικϐτητασ 1.100lt, οι οπούοι θα τοποθετηθοϑν ςε ςημεύα ενδιαφϋροντοσ, με μεγϊλη 

ςυγκϋντρωςη βιοαποβλότων. Σο κϐςτοσ επϋνδυςησ για τη χωριςτό ςυλλογό των 

βιοαποβλότων αποτυπώνεται ςτον ακϐλουθο πύνακα. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΣΟΤ ΕΠΕΝΔΤΗ ΦΨΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΨΝ 

Εύδοσ Εξοπλιςμού Σεμϊχια Σιμό Μονϊδασ Κόςτοσ 

Πλαςτικϐσ καφϋ κϊδοσ 660lt 100 130 13.000 

Βιοδιαςπώμενη πλαςτικό ςακοϑλα 10lt 345.412 0,04 13.816 

Οικιακϐσ πλαςτικϐσ κϊδοσ 10lt 2.839 7 19.873 

Βιοδιαςπώμενη πλαςτικό ςακοϑλα 80lt 10.950 0,3 3.285 

Επαγγελματικϐσ καφϋ πλαςτικϐσ κϊδοσ 80lt 60 22 1.320 

Πλαςτικϐσ καφϋ κϊδοσ 1.100lt 30 230 6.900 

ύνολο 58.194 

 

Β) ∆ραςτηριότητεσ για τη ςυλλογό ςτην πηγό – ανακυκλώςιμων υλικών 
Ο δόμοσ πϋρα απϐ τη χωριςτό ςυλλογό βιοαποβλότων θα αναπτϑξει και ξεχωριςτϊ ρεϑµατα 

ϐπωσ ορύζει ο Εθνικϐσ χεδιαςµϐσ Αποβλότων ϋτςι ώςτε να περιορύζεται η µεύξη υλικών 

περιορύζοντασ µε αυτϐ τον τρϐπο τισ απαιτοϑμενεσ διαδικαςύεσ διαλογόσ ςτο Κ∆ΑΤ. 

Ο δόμοσ μπορεύ να ακολουθόςει δυο επιλογϋσ ανϊλογα με τον αριθμϐ των ρευμϊτων: κοινϐσ 

κϊδοσ για πλαςτικϊ, μϋταλλα και γυαλύ και χωριςτϐ για χαρτύ-χαρτϐνι, ό  χωριςτοϑσ κϊδουσ 

για κϊθε ϋνα υλικϐ ςυλλογόσ. 

 
Ο δόμοσ επιλϋγει την πρώτη μϋθοδο, οπϐτε θα διατηρηθοϑν οι υπϊρχοντεσ μπλε κϊδοι και θα 

αποκτηθοϑν 50 καινοϑργιοι για να ενιςχϑςουν το δύκτυο και να αντικαταςτόςουν παλιϐτερεσ 

απώλειεσ. τουσ μπλε κϊδουσ θα ςυγκεντρώνονται πλϋον τρύα υλικϊ (πλαςτικϐ, μϋταλλο και 

γυαλύ). Για τη χωριςτό ςυλλογό του χαρτιοϑ-χαρτονιοϑ  θα τοποθετηθοϑν 100 νϋοι κύτρινοι 

πλαςτικού τροχόλατοι κϊδοι χωρητικϐτητασ 1100lt. Ο δόμοσ θα τοποθετόςει τουσ κύτρινουσ 

κϊδουσ δύπλα απϐ τουσ μπλε, παρϊλληλα θα διανεύμει και επαναχρηςιμοποιοϑμενεσ ςακοϑλεσ 

35lt ςτουσ κατούκουσ, ςτισ οπούεσ θα τοποθετοϑν οι δημϐτεσ τα υλικϊ προσ ανακϑκλωςη και 

Ανάπτυξθ δικτφου 
χωριςτισ ςυλλογισ 
χαρτιοφ – χαρτονιοφ 

κίτρινου κάδου 

Ανάπτυξθδικτφουκωδ
ώνων ςυλλογι 
γυαλιοφ ςτουσ 

μεγάλουσπαραγωγοφσ 

Ενίςχυςθδικτφ
ου μπλε 
κάδου 

ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 

ΤΛΙΚΑ 

ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 

Επαναχρθςιμοποίθςθ 
υλικών 

Ανάπτυξθενόσ 
κεντρικοφΠράςινου

θμείου 

Λειτουργία Κζντρου 
Διαλογισ 

ΑνακυκλώςιμωνΤλικών 



Τοπικό Σχέδιο Διαχείριςησ Αποβλήτων Δ. Τροιζηνίασ-Μεθάνων                                                              

43 
 

θα αδειϊζουν το περιεχϐμενο των ςακουλών ςτον αντύςτοιχο κϊδο. Επιπλϋον, ο δόμοσ θα 

τοποθετόςει 20 κϊδουσ κύτρινου χρώματοσ χωρητικϐτητασ 1.100lt ςε ςημεύα παραγωγόσ 

χαρτιοϑ-χαρτονιοϑ (ςχολικϋσ μονϊδεσ, δημϐςιεσ υπηρεςύεσ supermarket κ.α). Επιπλϋον ςτο 

κεντρικϐ πρϊςινο ςημεύο, τα δορυφορικϊ πρϊςινα ςημεύα που θα αναπτυχθοϑν και ςε ςημεύα 

ενδιαφϋροντοσ θα τοποθετηθοϑν 15 κώδωνεσ ςυλλογόσ γυαλιοϑ χωρητικϐτητασ 1,1κ.μ. Οι 

κώδωνεσ και οι επιπλϋον μπλε κϊδοι θα χορηγηθοϑν απϐ την ΕΕΑΑ.  

Οι ποςϐτητεσ που εκτιμϊται ϐτι θα ςυλλϋγονται με βϊςη τουσ ςτϐχουσ που τϋθηκαν για τα 

ανακυκλώςιμα υλικϊ ϋωσ το 2020, καταγρϊφονται ςτον πύνακα που ακολουθεύ. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΟΣΙΚΨΝ ΣΟΦΨΝ ΑΝΑΚΤΚΛΨΗ ΤΛΙΚΨΝ ΑΠΟ ΔςΠ 

Τλικό 2016 2017 2018 2019 2020 

Συνολική ποςότητα ΑΣΑ 2.664 2.664 2.664 2.664 2.664 

Γυαλύ (%) 5% 20% 40% 50% 60% 

Γυαλύ (τν) 4,5 18,1 36,2 45,3 54,3 

Φαρτύ-Φαρτϐνι (%) 5% 20% 40% 50% 60% 

Φαρτύ-Φαρτϐνι  (τν) 34,1 136,4 272,8 341,0 409,2 

Μϋταλλα (%) 5% 10% 20% 35% 50% 

Μϋταλλα (τν) 4,4 8,8 17,6 30,8 44,0 

Πλαςτικϊ (%) 4% 8% 15% 20% 22,50% 

Πλαςτικϊ (τν) 12,3 24,5 46,0 61,3 68,9 

Λοιπϊ Ανακτόςιμα (%) 5% 20% 40% 50% 60% 

Λοιπϊ Ανακτόςιμα (τν) 2,4 9,6 19,2 24,0 28,8 

ύνολο χωριςτόσ 
ςυλλογόσ Α.Τ. 

57,7 197,4 391,7 502,3 605,2 

 

 

Γ) ∆ραςτηριότητεσ για τη ςυλλογό ςτην πηγό – Απόβλητα Ογκώδη  

Ο Δόμοσ Σροιζηνύασ-Μεθϊνων ςτοχεϑει να ςυγκεντρώνει χωριςτϊ τα ογκώδη αντικεύμενα, 

τϋτοια αντικεύμενα εύναι χρηςιμοποιημϋνα ϋπιπλα, οικιακϐσ εξοπλιςμϐσ κ.α. Μϋχρι τώρα 

αναμιγνϑονταν με τα υπϐλοιπα απορρύμματα και οδηγοϑταν ςτην ταφό. Ο δόμοσ θϋτει ωσ 

ςτϐχο καταρχόν την εκτροπό ογκωδών απϐ την ταφό και προώθηςη κατϊ προτεραιϐτητα 

ςτην επαναχρηςιμοπούηςη µϋςω του κεντρικοϑ πρϊςινου ςηµεύου και δευτερευϐντωσ ςτην 

ανακϑκλωςη. 

Η ςυλλογό των ογκωδών θα γύνεται ςτο κεντρικϐ και ςτα δορυφορικϊ πρϊςινα ςημεύα με 

ευθϑνη των δημοτών, θα υπϊρχει ϐμωσ και η δυνατϐτητα μεταφορϊσ οριςμϋνων ογκωδών 

ςτο κεντρικϐ πρϊςινο ςημεύο απϐ φορτηγϐ του δόμου, κατϐπιν ςυνεννϐηςησ με τουσ 

δημϐτεσ. το κεντρικϐ πρϊςινο ςημεύο μπορεύ να λϊβει χώρα και ϋνασ διαχωριςμϐσ των 

διαφϐρων ειδών αποβλότων (π.χ. οικιακϐ εξοπλιςµϐ, ϋπιπλα,κλπ.), με ςτϐχο την 

επαναχρηςιμοποιόςό τουσ. Επιπλϋον, τα ογκώδη (ϋπιπλα κλπ), µαζύ µε ϊλλα ρεϑµατα που 

ςυγκεντρώνονται ςτο κεντρικϐ πρϊςινο ςηµεύο, µπορεύ να αναβαθµύζονται για 

επαναχρηςιμοπούηςη µϋςω εθελοντών - κοινωνικών επιχειρόςεων ςτόριξησ ευπαθών 

οµϊδων του πληθυςµοϑ, για περαιτϋρω αξιοπούηςη. 

 



Τοπικό Σχέδιο Διαχείριςησ Αποβλήτων Δ. Τροιζηνίασ-Μεθάνων                                                              

44 
 

Δ) ∆ραςτηριότητεσ για τη ςυλλογό ςτην πηγό – Πρϊςινα (Απόβλητα κόπων 
καιΚλαδϋµατα) 
Ο δόμοσ ςτην υφιςτϊμενη κατϊςταςη υπολογύζει ϐτι ςυλλϋγονται με τα υπϐλοιπα 

απορρύμματα περύ τουσ 50τν. ετηςύωσ και οδηγοϑνται ςτην ταφό. Πλϋον τύθεται ςτϐχοσ για 

τη διαχεύριςη ϋωσ το 2020 του ςυνϐλου των πρϊςινων αποβλότων και κλαδεμϊτων. Σα 

πρϊςινα και τα κλαδϋματα μϋςω τησ ςυλλογόσ τουσ απϐ το κεντρικϐ πρϊςινο ςημεύο και 

δυο ειδικών ςημεύων που θα δημιουργηθοϑν αποκλειςτικϊ για τη ςυλλογό κλαδεμϊτων και 

πραςύνων θα ςυλλϋγονται χωριςτϊ και αφοϑ τεμαχιςτοϑν με ειδικϐ κλαδοτεμαχιςτό θα 

οδηγοϑνται εύτε για εκμετϊλλευςη (ξϑλα), εύτε για παραγωγό κομπϐςτ ςτη μονϊδα 

κομποςτοπούηςησ. 

 

Ε) ∆ραςτηριότητεσ για τη ςυλλογό ςτην πηγό – Απόβλητα Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού Εξοπλιςµού Οικιακόσ Προϋλευςησ (ΑΗΗΕ) 

Για τη ςυλλογό των ΑΗΗΕ ϋχουν τεθεύ ποςοτικού ςτϐχοι ςε εθνικϐ επύπεδο, 45%κ.β. 

ξεχωριςτό ςυλλογό των παραγϐμενων ΑΗΗΕ για το ϋτοσ 2016 (βϊςει ΚΤΑ 

23615/651/Ε.103/2014) και 65%κ.β. ξεχωριςτό ςυλλογό των παραγϐμενων ΑΗΗΕ για το 

ϋτοσ2019. Ο δόμοσ θα υπογρϊψει ςϑμβαςη με αδειοδοτημϋνο ςϑςτημα εναλλακτικόσ 

διαχεύριςησ ΑΗΗΕ. 

Μϋςω του δικτϑου του κεντρικοϑ και του δορυφορικοϑ πρϊςινου ςημεύου θα ςυγκεντρώνει 

τισ ςυςκευϋσ ςτο κεντρικϐ πρϊςινο ςημεύο, ϐπου θα τισ παραδύδει ςτον διαχειριςτό προσ 

ανακϑκλωςη.     

ημειώνεται, ϐτι η ςυλλογό των ΑΗΗΕ δε γύνεται αποκλειςτικϊ απϐ το δόµο αλλϊ και απϐ 

δύκτυα καταςτημϊτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, ϐπου και δεν εύναι δυνατό η 

καταγραφό των ςυλλεγμϋνων αποβλότων ςε επύπεδοδόµου.Κατϊ ςυνϋπεια, ο ςτϐχοσ που 

τύθεται για το ∆όµο, εύναι ποιοτικϐσ και αφορϊ ςτην ενύςχυςη του δικοϑ του δικτϑου για την 

αϑξηςη των ποςοτότων ΑΗΗΕ. 

Σ) ∆ραςτηριότητεσ για τη ςυλλογό ςτην πηγό – Απόβλητα Υορητών Ηλεκτρικών 
τηλών &υςςωρευτών 
Ο δόμοσ θα υπογρϊψει ςϑμβαςη με αδειοδοτημϋνο ςϑςτημα εναλλακτικόσ διαχεύριςησ 

μπαταριών, ο οπούοσ θα του παραδώςει τον εξοπλιςμϐ ςυλλογόσ. 

Ο εξοπλιςμϐσ ςυλλογόσ θα τοποθετηθεύ ςε ςημεύα ενδιαφϋροντοσ (ςχολειϊ, δημϐςια κτύρια, 

κ.α.),  θα ςυγκεντρώνει περιοδικϊ τισ μπαταρύεσ ςτο κεντρικϐ πρϊςινο ςημεύο, ϐπου θα τισ 

παραδύδει ςτον διαχειριςτό προσ ανακϑκλωςη.     

τη ςυλλογό των μπαταριών ςυμμετϋχουν και οι ιδιώτεσ μϋςω των δικτϑων καταςτημϊτων 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, ϐπου και δεν εύναι δυνατό η καταγραφό των 

ςυλλεγμϋνων αποβλότων ςε επύπεδοδόµου. 

Κατϊ ςυνϋπεια, ο ςτϐχοσ που τύθεται για το ∆όµο, εύναι ποιοτικϐσ και αφορϊ ςτην ενύςχυςη 

του δικοϑ του δικτϑου για την αϑξηςη των ποςοτότων φορητών ηλεκτρικών ςτηλών ςε 

δηµϐςια κτόρια καιυπηρεςύεσ. 

 

Ζ) ∆ραςτηριότητεσ για τη ςυλλογό ςτην πηγό – βρώςιμα ϋλαια 
Για τα βρώςιμα ϋλαια επιβϊλλεται η χωριςτό ςυλλογό τουσ απϐ τα λοιπϊ απϐβλητα. Ο Δόμοσ 
Σροιζηνύασ-Μεθϊνων θα τοποθετόςει πλαςτικϋσ δεξαμενϋσ χωρητικϐτητασ 300ltςε ςημεύα 
παραγωγόσ (π.χ. εςτιατϐρια), αλλϊ και ςε ςχολικϋσ μονϊδεσ, ϐπου θα ςυγκεντρώνονται τα 
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οικιακϊ τηγανϋλαια. Ο δόμοσ θα ςυμβληθεύ με ϋνα ιδιώτη που θα ςυγκεντρώνει και θα 
εκμεταλλεϑεται τα τηγανϋλαια ωσ βιοντύζελ.  
 
Η) ∆ραςτηριότητεσ για τη ςυλλογό ςτην πηγό – ΑΕΚΚ 
Απϐ την υπϊρχουςα νομοθεςύα προκϑπτει η υποχρϋωςη του δόμου, να ςυλλϋξει και να 

οδηγόςει ςτισ παρϊνοµεσ απορρύψεισ των ΑΕΚΚ (µπϊζα) που υπϊρχουν ςτα δημοτικϊ του 

ϐρια, ςε οποιαδόποτε κατϊςταςη και εϊν βρύςκονται (ςακοϑλεσ, χϑδην, κ.α.) εύτε µε δικϊ του 

µϋςα εύτε µε µϋςα τρύτου, ςε νϐµιµο/αδειοδοτηµϋνουχώρο.Η υποχρϋωςη του δόμου εύναι για 

τισ παρϊνοµεσ απορρύψεισ (μικροποςϐτητεσ µπαζώναπϐμικροεπιςκευϋσ ςτα ςπύτια, 

παρϊνοµεσ απορρύψεισ αςυνεύδητων επαγγελματιών) και ϐχι για τισ νϐµιµεσ µεταφορϋσ 

ΑΕΚΚ απϐ τισ οικοδομϋσ, τεχνικϊ ϋργακλπ. Κατϐπιν αυτών ο Δόμοσ Σροιζηνύασ-Μεθϊνων θα 

ςυμβληθεύ με αδειοδοτημϋνο διαχειριςτό ΑΕΚΚ, ώςτε να µμεταφϋρονται εκεύ τα απϐβλητα 

που προκϑπτουν απϐ κατεδαφύςεισ εγκαταλελειμμϋνων κατοικιών και χώρων ό εϊν οι 

εργαςύεσ πραγματοποιοϑνται απϐ τρύτουσ αυτού να εύναι υποχρεωμϋνοι να µμεταφϋρουν ςε 

αδειοδοτημϋνο ςϑςτηµα διαχεύριςησ ΑΕΚΚ τα προώϐντα εκςκαφών και κατεδαφύςεων. 

 

Θ) ∆ραςτηριότητεσ για τη ςυλλογό ςτην πηγό – ελαςτικών οχημϊτων 

Η τελικό διϊθεςη των μεταχειριςμϋνων ελαςτικών αποτελεύ ιδιαύτερο πρϐβλημα ςόμερα 

καθώσ οι ανϊγκεσ και ο ςϑγχρονοσ τρϐποσ ζωόσ ϋχει ςαν αποτϋλεςμα να προκϑπτει μεγϊλοσ 

ϐγκοσ μεταχειριςμϋνων ελαςτικών, ο οπούοσ ςυνεχώσ αυξϊνεται. Σα ελαςτικϊ δεν 

αποςυντύθεται εϑκολα, με αποτϋλεςμα η ανεξϋλεγκτη διϊθεςη τουσ ςτο περιβϊλλον να 

αποτελεύ τερϊςτιο οικολογικϐ πρϐβλημα.Η υγειονομικό ταφό τουσ ςε εγκαταςτϊςεισ ΦΤΣΑ 

δεν ενδεύκνυται καθώσ καταλαμβϊνουν μεγϊλο ωφϋλιμο ϐγκο μειώνοντασ ϋτςι τον μϋςο 

χρϐνο ζωόσ τουσ και ςϑμφωνα με την οδηγύα τησ Ε.Ε (31/99) ϋχει όδη απαγορευτεύ. 

Σαυτϐχρονα, η ανεξϋλεγκτη καϑςη τουσ οδηγεύ ςτην απελευθϋρωςη ουςιών επικινδϑνων για 

την δημϐςια υγεύα. 
Ο δόμοσ θα ςυμβληθεύ με ιδιώτη διαχειριςτό ελαςτικών, ο οπούοσ παρϊλληλα με τηςυλλογό 

των μεταχειριςμϋνων ελαςτικών, απϐ τα ςυνεργεύα ςτην περιοχότου δόμου θα αναλϊβει την 

παραλαβό και των ελαςτικών που θα ςυγκεντρώνονται ςτο πρϊςινο ςημεύο του δόμου.  

 

Β.5.2.2 Δύκτυο πρϊςινων ςημεύων 
To πρϊςινο ςημεύο εύναι ϋνασ οριοθετημϋνοσ και διαμορφωμϋνοσ χώροσ με κατϊλληλη 

κτιριακό υποδομό (ϐπου απαιτεύται) και εξοπλιςμϐ, οργανωμϋνοσ απϐ το δόμο, ώςτε οι 

δημϐτεσ να αποθϋτουν ανακυκλώςιμα υλικϊ, χωριςτϊ ςυλλεγϋντα, ϐπωσ χαρτύ, γυαλύ, 

μϋταλλα, πλαςτικϊ, υφϊςματα, βρώςιμα ϋλαια ό χρηςιμοποιημϋνα αντικεύμενα και εξοπλιςμϐ 

(ϐπωσ ρουχιςμϐ, ϋπιπλα, ηλεκτρικϐ και ηλεκτρονικϐ εξοπλιςμϐ), προκειμϋνου να 

προωθηθοϑν ςτη ςυνϋχεια για ανακϑκλωςη ό για επαναχρηςιμοπούηςη. Σο πρϊςινο ςημεύο 

θα πρϋπει να καλϑπτει ϐςο το δυνατϐ περιςςϐτερα εύδηαποβλότων.  

Πρϐκειται ουςιαςτικϊ για χώρουσ αποθόκευςησ ανακυκλώςιμων αποβλότων και 

χρηςιμοποιημϋνων αντικειμϋνων και εξοπλιςμοϑ, εν αναμονό υποβολόσ τουσ ςε κϊποια  

εργαςύα ανϊκτηςησ ό επαναχρηςιμοπούηςησ. τουσ χώρουσ αυτοϑσ μποροϑν να λϊβουν χώρα 

και κϊποιεσ προκαταρκτικϋσ εργαςύεσ, ϐπωσ χειροδιαλογό, διαχωριςμϐσ, ςυμπύεςη, 

τεμαχιςμϐσ και αναςυςκευαςύα. 

Για την επύτευξη των ςτϐχων ανακϑκλωςησ που θϋτει ο νϐµοσ 4042/2012 και την προώθηςη 
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τησ χωριςτόσ ςυλλογόσ αποβλότων, προτεύνεται η δηµιουργύα ενϐσ μικροϑ πρϊςινου ςηµεύου 

ςε επύπεδο δόµου, ϐπου θα ςυλλϋγονται χωριςτϊ ανακυκλώςιµα υλικϊ (ϐχι αποκλειςτικϊ 

απϐβλητα ςυςκευαςιών), ϐπωσ χαρτύ, µϋταλλο, πλαςτικϐ και γυαλύ, πρϊςινα, ογκώδη, ΑΗΗΕ 

και ϊλλα εύδη ϐπωσ αναλϑονται ςτη ςυνϋχεια. Σο πρϊςινο ςηµεύο θα λειτουργεύ 

ςυμπληρωματικϊ των ςυςτηµϊτων διαλογόσ ςτην πηγό που εφαρμϐζονται για τα διϊφορα 

ρεϑµατα υλικών (π.χ. χαρτύ, ΑΗΗΕ, ηλεκτρικϋσ ςτόλεσ,κλπ.). 

Σο πρϊςινο ςηµεύο εύναι ϋνασ οργανωμϋνοσ χώροσ, ϐπου ο πολύτησ µπορεύ να φϋρνει 

ανακυκλώςιµα υλικϊ, ογκώδη (π.χ. ϋπιπλα, ΑΗΗΕ), µικρϊ επικύνδυνα απϐβλητα (ϐπωσ 

µπαταρύεσ, χρώµατα, κλπ.), πρϊςινα απϐβλητα και ϊλλα εύδη αποβλότων. Βαςικϐσ ςκοπϐσ 

του πρϊςινου ςηµεύου εύναι η διαλογό ςτην πηγό και ο διαχωριςµϐσ διαφορετικών υλικών 

και ρευµϊτων αποβλότων, µεςτϐχο: 

● Σην ενύςχυςη των δραςτηριοτότων επαναχρηςιμοπούηςησ και τηνανακϑκλωςησ. 
● Ση μεύωςη του κϐςτουσ µμεταφορϊσ και διαχεύριςησ τωναποβλότων. 
● Ση χωριςτό ςυλλογό χαρτιοϑ, μετϊλλου, πλαςτικοϑ καιγυαλιοϑ 
● Σην εκτροπό των αποβλότων προσταφό. 
Σα πρϊςινα ςηµεύα αποτελοϑν µια διεθνό και δοκιμαςμϋνη πρακτικό που βαςύζεται ςτη 

ςυµµετοχό των πολιτών και ςκοπεϑει ςτην ανακϑκλωςη ειδικών ρευµϊτων υλικών. όµερα 

αποτελοϑν ςηµαντικϐ τµόµα των ςυςτηµϊτων ανακϑκλωςησ που εφαρμϐζονται ςε πολλϋσ  

χώρεσ τησ Ε.Ε. και ςε ϐλο τονκϐςµο. 

ϑµφωνα µε τη διεθνό πρακτικό, ϋνα πρϊςινο ςηµεύο θα πρϋπει να εξυπηρετεύ µύα περιοχό 

εντϐσ ακτύνασ (οδικό απϐςταςη) 5 ϋωσ 8χλµ. αλλϊ για αραιοκατοικημϋνεσ-αγροτικϋσ 

περιοχϋσ ςε ακτύνα περύπου 11χλμ.  

 

Διαχεύριςη ςυλλεγόμενων υλικών πρϊςινουςηµεύου 

την περύπτωςη του ∆όµου Σροιζηνύασ-Μεθϊνων η θϋςη του πρϊςινου ςηµεύου προκρύθηκε 

µε βϊςη τη θϋςη του και τισ επικρατοϑςεσ ςυνθόκεσ. Σο πρϊςινο ςημεύο του δόμου θα 

λειτουργεύ ωσ εξόσ:  

Οι πολύτεσ θα ειςϋρχονται µε τα οχόµατϊ τουσ ςτο πρϊςινο ςηµεύο και µϋςω κατϊλληλησ 

ςόµανςησ οδηγοϑνται προσ τουσ χώρουσ απϐθεςησ των αποβλότων. Ανϊλογα µε το ρεϑµα 

των αποβλότων που επιθυµοϑν να αποθϋςουν, οδηγοϑνται αρχικϊ προσ το χώρο ςτϊθμευςησ 

ώςτε να μεταφϋρουν τυχϐν µικρϊ ανακυκλώςιµα απϐβλητα ςτο χώρο ςυλλογόσ µικρών 

ανακυκλώςιµων αποβλότων, ενώ ςε περύπτωςη που επιθυµοϑν να αποθϋςουν ογκώδη 

απϐβλητα, οδηγοϑνται (µϋςω ςυνόθωσ κυκλικόσ) διαδροµόσ προσ το χώρο ςυλλογόσ των 

ογκωδών αποβλότων. 

 

Φώροσ επαναχρηςιμοπούηςησ μικρών αντικειμϋνων 

το χώρο αυτϐ που θα εύναι ςτεγαζϐμενοσ,oι δημϐτεσ θα παραδύδουν χωριςτϊ ςυλλεγϋντα 

εύδη αποβλότων. Θα µποροϑν να παραδύδουν χρόςιµα υλικϊ προσ επαναχρηςιμοπούηςη (π.χ. 

ϋπιπλα,ροϑχα, cd, παιχνύδια κ.λ.π.), κατϐπιν θα γύνεται η προετοιμαςύα των υλικών µε ςτϐχο 

την ϊµεςη και εϑκολη παραλαβό τουσ απϐ τουσ κατϊλληλουσ τελικοϑσ αποδϋκτεσ. το χώρο 

αυτϐ ςυγκεντρώνονται αντικεύμενα, τα οπούα ενώ ϋχουν απορριφθεύ απϐ τουσ κατϐχουσ 

τουσ, µποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν εκ νϋου για τον ύδιο ςκοπϐ για τον οπούο ςχεδιϊςτηκαν. 

Οι πολύτεσ, οι οπούοι επιςκϋπτονται τα πρϊςινα ςηµεύα θα µποροϑν να προμηθεϑονται τα εν 

λϐγω αντικεύμενα δωρεϊν. 
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Φώροσ ςυλλογόσ ρευμϊτων ανακυκλώςιμων υλικών 

Οι δημϐτεσ θα μεταφϋρουν με δικϐ τουσ μϋςο διαλεγμϋνα ανακυκλώςιμα υλικϊ. Κατϐπιν τα 

ανακυκλώςιμα υλικϊ ανϊ ρεϑμα θα ςυμπιϋζονται ςε κατϊλληλη πρϋςα, που θα διαθϋτει το 

πρϊςινο ςημεύο και θα δεματοποιοϑνται προσ πώληςη ςε ιδιώτεσ ώςτε να ανακυκλωθοϑν. 

 

Φώροσ ςυλλογόσ ΑΗΗΕ 

Σα υλικϊ που διαχειρύζονται απϐ ςϑςτημα εναλλακτικόσ διαχεύριςησ (ΑΗΗΕ, μπαταρύεσ, 

τηγανϋλαια κ.α.), θα ςυγκεντρώνονται χωριςτϊ και θα δύνονται προσ εκμετϊλλευςη ςτον 

ςυμβαλλϐμενο με το δόμο  ΕΔ. 

 

Φώροσ ςυλλογόσ ογκωδών αντικειμϋνων 

Σα ογκώδη (ϋπιπλα, ςτρώματα, οικιακϐσ εξοπλιςμϐσ κ.α.), θα υπϐκεινται αρχικϊ ςε μια 

διαλογό για επαναχρηςιμοπούηςη ό/και ελαφριϊ επιςκευό απϐ τουσ υπαλλόλουσ του 

πρϊςινου ςημεύου ό/και εθελοντϋσ για παροχό ςε αδϑναμουσ δημϐτεσ. Σα υπϐλοιπα θα 

οδηγοϑνται ςε διαλογό των ανακυκλώςιμων υλικών τουσ (ξϑλο, μϋταλλο, πλαςτικϐ κ.α.) και 

το υπϐλειμμα θα οδηγεύται προσ ταφό. 

 

Φώροσ ςυλλογόσ πραςύνου-κλαδεμϊτων 

Σα πρϊςινα και τα κλαδϋματα που θα ςυγκεντρώνονται ςτο πρϊςινο ςημεύο, τϐςο απϐ τουσ 

δημϐτεσ, ϐςο και απϐ το δόμο, θα οδηγοϑνται αρχικϊ ςτον κινητϐ κλαδοτεμαχιςτό τησ 

εγκατϊςταςησ. Σα πρϊςινα θα καταλόγουν ςτη μονϊδα κομποςτοπούηςησ, για ενύςχυςη τησ 

διαδικαςύασ αερϐβιασ ζϑμωςησ. Σο υπϐλειμμα θεωρεύται πολϑ καλόσ ποιϐτητα βιομϊζα και 

θα μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για τη θϋρμανςη οικιών (ςε μορφό πριονιδιοϑ και ξϑλων). 

 

Φώροσ ςυλλογό ΑΕΚΚ 

Αναφορικϊ με τα ΑΕΚΚ, ο δόμοσ ωσ διαχειριςτόσ των παρϊνοµων απορρύψεων ΑΕΚΚ ςε 

χώρουσ εντϐσ των διοικητικών ορύων του θα ςυλλϋγει τα απϐβλητα µε δικϊ του µϋςα και θα 

τα οδηγεύ ςτο πρϊςινο ςημεύο, απϐ ϐπου θα παραλαμβϊνονται απϐ το ςυμβεβλημϋνο 

ςϑςτημα για επεξεργαςύα ςτισ εγκαταςτϊςεισ του αδειοδοτηµϋνου διαχειριςτό. 

 

Φώροσ ςυλλογόσ ελαςτικών 

Σα ελαςτικϊ που θα προςκομύζουν οι δημϐτεσ, αλλϊ και αυτϊ που ςυγκεντρώνει ο δόμοσ θα 

παραδύδονται ςτον εναλλακτικϐ διαχειριςτό του ςυςτόματοσ προσ επεξεργαςύα. 

 

Τποδομό πρϊςινου ςημεύου 

Σο ςχεδιαζϐμενο πρϊςινο ςημεύο, για να ικανοποιεύ το ρϐλο που περιγρϊφηκε παραπϊνω θα 

πρϋπει να διαμορφωθεύ ςτον απαιτοϑμενο χώρο, να εξοπλιςθεύ με τον αναγκαύο εξοπλιςμϐ 

και ο δόμοσ να το ςτελεχώςει με το κατϊλληλο προςωπικϐ για να το λειτουργεύ. 

Για την ορθό λειτουργύα του πρϊςινου ςηµεύου, υπολογύζεται ϐτι πρϋπει να διαθϋτει ϋκταςη 

950τ.μ., θα πρϋπει, να υπϊρχουν τα απαιτοϑμενα ϋργα υποδοµόσ, ϐπωσ περύφραξη, 

αςφαλτϐςτρωςη, πϑλη ειςϐδου-εξϐδου, περιμετρικό δενδροφϑτευςη ϐπου απαιτεύται, χώροσ 

ςτϊθμευςησ οχημϊτων, γραφεύο διούκηςησ και εξυπηρϋτηςησ, WC, Η/Μ εγκαταςτϊςεισ 

(ϑδρευςησ, αποχϋτευςησ, πυρϐςβεςησ-πυροπροςταςύασ, ηλεκτροδϐτηςησ, αντικεραυνικό 

προςταςύα), δεξαµενό νεροϑ, ϋργα διαχεύριςησ ϐµβριων. Σο πρϊςινο ςημεύο θα εγκαταςταθεύ 

ςτο Βϑδι, ςε ϋκταςη που θα μιςθωθεύ ό θα αγοραςτεύ απϐ ιδιώτη. 



Τοπικό Σχέδιο Διαχείριςησ Αποβλήτων Δ. Τροιζηνίασ-Μεθάνων                                                              

48 
 

Θα εύναι ϋτςι διαμορφωμϋνο ώςτε να επιτρϋπει τη ροό των αυτοκινότων των δημοτών προσ 

μια κατεϑθυνςη (κυκλικό) ϐπου πλευρικϊ θα ςυναντοϑν τουσ χώρουσ ςυλλογόσ για κϊθε 

κατηγορύα ανακυκλώςιμου υλικοϑ. Μϋροσ του πρϊςινου ςημεύου (διαςτϊςεων 15x25μ.) θα 

εύναι ςτεγαζϐμενο, ϐπου θα εγκαταςταθεύ ο χώροσ διαλογόσ και επαναχρηςιμοπούηςησ, 

καθώσ και το γραφεύο διούκηςησ και εξυπηρϋτηςησ. Οι μεταλλικού κϊδοι που θα 

χρηςιμοποιοϑνται για τη ςυλλογό του χαρτιοϑ και του χαρτιοϑ θα καλϑπτονται με αδιϊβροχο 

ςκϋπαςμα, ϋτςι ώςτε να καλϑπτεται το ανακυκλώςιμο υλικϐ. 

Ο μηχανολογικϐσ εξοπλιςµϐσ του πρϊςινου ςηµεύου ενδεικτικϊ θα περιλαμβϊνει τα 

εξόσ:μηχϊνημα ςυμπύεςησκαι δεματοπούηςησ ανακυκλώςιμων υλικών, ώςτε να 

πραγματοποιεύται ευχερϋςτερη μεταφϐρτωςη και προςωρινό αποθόκευςη των 

ανακυκλώςιμων, ρυμουλκοϑμενο κλαδοτεμαχιςτό κατϊλληλο για την επεξεργαςύα ξϑλου και 

ξυλωδών αποβλότων (παλϋτεσ και λοιπών ογκωδών αποβλότων) διαμϋτρου τουλϊχιςτον 

25cm, παλετοφϐρο ϐχημαγια τη διακύνηςη τωνδεµϊτων, γεφυροπλϊςτιγγα που θα 

χρηςιμοποιεύται για τη ζϑγιςη των ειςερχϐμενων και εξερχϐμενων ανακυκλώςιµων υλικών 

του πρϊςινουςηµεύουκαι κατϊλληλο αποθηκευτικϐ εξοπλιςμϐ (ρϊφια, ντουλϊπεσ, κϊδουσ, 

μεταλλικοϑσ κϊδουσ τϑπου ςκϊφησ κ.λ.π). 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΣΟΤ ΕΠΕΝΔΤΗ & ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΡΑΙΝΟΤ ΗΜΕΙΟΤ 

Κόςτοσ Επϋνδυςησ 

Αςφαλτϐςτρωςη 65.625 

Μεταλλικϐ κτύριο διαλογόσ-επαναχρηςιμοπούηςησ 93.750 

όμανςη χώρου 2.000 

Περύφραξη 2.040 

Πϑλη ειςϐδου-εξϐδου 3.000 

WC 1.000 

Γραφεύο διούκηςησ-εξυπηρϋτηςησ 3.000 

Απαιτοϑμενεσ ςυνδϋςεισ ΟΚΨ 5.000 

Κόςτοσ Εξοπλιςμού 
Μηχϊνημα ςυμπύεςησ και δεματοποιητόσ 
Ανακυκλώςιμων Τλικών 

35.000 

Ρυμουλκοϑμενοσ κλαδοτεμαχιςτόσ 45.000 

Περονοφϐρο 10.000 

Ζυγιςτόριο 10.000 

Εξοπλιςμϐσ ςυλλογόσ επαναχρηςιμοποιοϑμενων 
μικρών ανακυκλώςιμων 

4.250 

Εξοπλιςμϐσ προςωρινόσ αποθόκευςησ 14.800 

ύνολο 294.465 

 

Οι ανϊγκεσ ςε εξοπλιςμϐ ςυλλογόσ των επαναχρηςιμοποιοϑμενων θα αφορϊ ςε ρϊφια, μικρϊ 

ντουλϊπια, πλαςτικϊ κιβώτια κ.α. Για τα μικρϊ ανακυκλώςιμα θα γύνει προμόθεια 8 

πλαςτικών κϊδων 1.100lt διαφϐρων χρωμϊτων. Για τα ογκώδη ανακυκλώςιμα υλικϊ που θα 

ςυλλϋγονται ςτο πρϊςινο ςημεύο θα αγοραςτοϑν 6 μεταλλικού κϊδοι χωρητικϐτητασ 5κ.μ. και 

10 μεταλλικού κϊδοι χωρητικϐτητασ 7,5 κ.μ.  

Για τη λειτουργύα του πρϊςινου ςημεύου θα απαιτηθεύ ϋνασ εργϊτησ και ϋνασ χειριςτόσ 
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μηχανημϊτων, ο οπούοσ θα εύναι και ο υπεϑθυνοσ λειτουργύασ του πρϊςινου ςημεύου. χετικϊ 

με την επιςκευό και επαναπροώθηςη χρόςιμων ςυςκευών και εξοπλιςμοϑ ο δόμοσ θα 

ςυνεργαςτεύ με ομϊδα εθελοντών υπϐ την επύβλεψη του δόμου.  

Σο πρϊςινο ςημεύο θα λειτουργεύ καθημερινϊ 08:00-16:00 και τα ϊββατα 10:00-14:00. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΗΙΟΤ ΚΟΣΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ ΗΜΕΙΟΤ 
&ΔΟΡΤΥΟΡΙΚΏΝ ΗΜΕΙΨΝ ΤΛΛΟΓΗ ΚΛΑΔΕΜΑΣΨΝ 

Εργϊτησ  14.000 

Φειριςτόσ 17.000 

Κϐςτοσ ενϋργειασ (ηλεκτροφωτιςμϐσ-καϑςιμαα κ.α) 2.500 

Κϐςτοσ λιπαντικών-ςυντόρηςησ των μηχανημϊτων  2.000 

Κϐςτοσ ςυντόρηςησ χώρου και εγκαταςτϊςεων 1.754 

Λοιπϊ ϋξοδα λειτουργύασ 2.000 

ύνολο 39.254 

Σο κϐςτοσ λειτουργύασ του πρϊςινου ςημεύου περιλαμβϊνει το κϐςτοσ  
προςωπικοϑ(αποδοχϋσ, εργοδοτικϋσ ειςφορϋσ, προμόθεια ειδών ατοµικόσπροςταςύασ), το 
κϐςτοσ ενεργειακόσ κατανϊλωςησ (ηλεκτροφωτιςµοϑ, ενϋργεια-καϑςιμα για τα μηχανόματα 
κλπ.), το κϐςτοσλιπαντικών-ςυντόρηςησ των μηχανημϊτων και του εξοπλιςμοϑ, το κϐςτοσ 
ςυντόρηςησ χώρου καιεγκαταςτϊςεων καθώσ και το ςϑνολο των λοιπών εξϐδων λειτουργύασ 
του πρϊςινου ςηµεύου (τηλεφωνικό επικοινωνύα, ϑδρευςη, αποχϋτευςη, αναλώςιµα 
καθαριϐτητασ, κλπ). 
 

Δορυφορικϊ πρϊςινα ςημεύα 

Ο Δόμοσ Σροιζηνύασ-Μεθϊνων καλϑπτει μια ςημαντικό ϋκταςη ϐπου το ανατολικϐτερο με το 

δυτικϐτερο ςημεύο του απϋχουν 33χλμ. ςε ευθεύα, απϐςταςη που για να καλυφθεύ ςτο 

επαρχιακϐ οδικϐ δύκτυο απαιτοϑνται περύπου 45 χλμ. Παρϊ το γεγονϐσ ϐτι η επιλογό του 

κεντρικοϑ πρϊςινου ςημεύου ικανοποιεύ την παρϊμετρο τησ γεωγραφικόσ θϋςησ που θα 

διευκολϑνει την πρϐςβαςη των δημοτών, υπϊρχουν ϐμωσ οικιςμού ςτο ορεινϐ και βορειϐτερο 

μϋροσ του δόμου που απϋχουν αρκετϊ απϐ το κεντρικϐ πρϊςινο ςημεύο. Αποφαςύςτηκε ϋτςι 

να εγκαταςταθεύ ϋνα δορυφορικϐ πρϊςινο ςημεύο εντϐσ τησ μονϊδασ διαλογόσ του δόμου. Για 

τον εξοπλιςμϐ με του με κϊδουσ προςωρινόσ αποθόκευςησ θα απαιτηθεύ ποςϐ 10.000€, η 

λειτουργύα του δεν απαιτεύ επιπλϋον κϐςτοσ, αφοϑ θα λειτουργεύ εντϐσ τησ μονϊδασ 

διαλογόσ. 

Επιπλϋον θα δημιουργηθοϑν δυο ακϐμα δορυφορικϊ ςημεύα ςυλλογόσ αποκλειςτικϊ 

πρϊςινων και κλαδεμϊτων, δεδομϋνου ϐτι ςε οριςμϋνεσ περιοχϋσ υπϊρχει ςημαντικό 

παραγωγό πραςύνων. Αυτϋσ οι ποςϐτητεσ θα μεταφϋρονται απϐ τουσ ιδιώτεσ ςτα δυο ςημεύα 

και θα εναποτύθενται ςε μεγϊλουσ κϊδουσ. Όταν ςυγκεντρώνεται ικανοποιητικό ποςϐτητα οι 

εργϊτεσ του δόμου απϐ την υπηρεςύα πραςύνου με τη βοόθεια του ρυμουλκοϑμενου 

κλαδοτεμαχιςτό θα τεμαχύζουν επιτϐπου τα κλαδϋματα και με τη βοόθεια φορτηγοϑ θα 

οδηγοϑνται εύτε προσ κομποςτοπούηςη, εύτε προσ καϑςη για εκμετϊλλευςη. Σα δυο αυτϊ 

ςημεύα θα εγκαθιςτοϑν ςε μιςθωμϋνουσ χώρουσ, ϋκταςησ 80-100τ.μ. 
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Για το κϊθε ϋνα απϐ τα απϐ αυτϊ τα ςημεύα απαιτεύται ποςϐ 10.000€ για την αγορϊ του 

εξοπλιςμοϑ προςωρινόσ αποθόκευςησ και ςόμανςησ του χώρου. Για τη λειτουργύα του 

χώρου δεν απαιτεύται επιπλϋον δαπϊνη πϋραν τησ μύςθωςησ τουσ (500€ για κϊθε ϋνα), μιασ 

και η λειτουργύα τουσ θα καλϑπτεται απϐ εξοπλιςμϐ και προςωπικοϑ του κεντρικοϑ 

πρϊςινου ςημεύου.    

 

Β.5.2.3 Δρϊςεισ για ειδικϊ ρεύματα – αποτροπό επιμόλυνςησ των ΑΑ 

Η διαλογό ςτην πηγό αποτελεύ τη βϋλτιςτη μϋθοδο διαχεύριςησ των επικύνδυνων αποβλότων. 

Ο Δόμοσ Σροιζηνύασ-Μεθϊνων, ϐπωσ ϋχει όδη αναφερθεύ, θα ςυνϊψει ςυνεργαςύεσ με ϐλα τα 

εγκεκριμϋνα ΕΔ που διαχειρύζονται επικύνδυνα ρεϑματα αποβλότων που υπϐκεινται ςτο 

θεςμικϐ πλαύςιο τησ εναλλακτικόσ διαχεύριςησ (ηλεκτρικϋσ ςτόλεσ και ςυςςωρευτϋσ, 

βρώςιμα ϋλαια, λαμπτόρεσ και ΑΗΗΕ, ΑΕΚΚ.  

Επύςησ για την αποφυγό τησ επιμϐλυνςησ των ΑΑ με επικύνδυνα απϐβλητα πρϋπει να 

προβλεφθεύ η χωριςτό ςυλλογό ειδικών αποβλότων, ϐπωσ των υγειονομικών. Για το λϐγο 

αυτϐ εύναι χρόςιμη η πρϐβλεψη για την προώθηςη τησ χωριςτόσ ςυλλογόσ ειδικών 

αποβλότων που προϋρχονται απϐ το κϋντρο υγεύασ. 

 

Β.5.2.4 Δρϊςεισ ενημϋρωςησ-ευαιςθητοπούηςησ του κοινού 

Καθοριςτικϐσ παρϊγοντασ για την επιτυχύα του ΣΔ εύναι η ενημϋρωςη και ευαιςθητοπούηςη 
των πολιτών. Η ενημϋρωςη των πολιτών  πρϋπει να γύνεται ςχεδιαςμϋνα, τακτικϊ και 
μεθοδικϊ. Προϒπϐθεςη για να πετϑχει το ςχϋδιο διαχεύριςησ αποβλότων εύναι η ςυμμετοχό 
των πολιτών. Ο Δόμοσ Σροιζηνύασ-Μεθϊνων θα καταρτύςει πρϐγραμμα ενημϋρωςησ και 
ευαιςθητοπούηςησ ςτο θϋμα τησ ανακϑκλωςησ, που θα περιλαμβϊνει μια μεγϊλη ποικιλύα 
μορφών επικοινωνύασ με το κοινϐ. Η ϋναρξη του προγρϊμματοσ ενημϋρωςησ του κοινοϑ θα 
γύνει πριν ξεκινόςει ϋνα πρϐγραμμα διαλογόσ ςτηνπηγό. 
Για την λειτουργύα τησ ενημερωτικόσ εκςτρατεύασ με ςτϐχο την μεύωςη των απορριμμϊτων, 
μποροϑν να απαςχοληθοϑν εθελοντϋσ και ϊνεργοι οι οπούοι θα υποςτηριχθοϑν οικονομικϊ. 
Σα ϊτομα/ςτϐχοι των προγραμμϊτων πληροφϐρηςησ θα πρϋπει να επιλϋγονται ϋτςι ώςτε 
ςτη ςυνϋχεια να λειτουργοϑν ωσ πολλαπλαςιαςτϋσ του μηνϑματοσ και να διευρϑνουν με 
αυτϐν τον τρϐπο τον αριθμϐ τωνδεκτών. 
Η επιτυχύα των προγραμμϊτων χωριςτόσ ςυλλογόσ εξαρτϊται κατϊ κϑριο λϐγο απϐ τη 
ςυμπεριφορϊ των πολιτών, δεδομϋνου ϐτι πρϋπει να ςυμμετϋχουν και να ςυμμετϋχουν 
ςωςτϊ. Μϋςω τησ ςυμμετοχόσ αυτόσ οι πολύτεσ ευαιςθητοποιοϑνται και ενεργοποιοϑνται ςε 
ςχϋςη με το πρϐβλημα των απορριμμϊτων ενώ παρϊλληλα καλλιεργεύται η περιβαλλοντικό 
ςυνεύδηςό τουσ. 
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Εύναι επύςησ πολϑ ςημαντικϐ, τα προγρϊμματα πληροφϐρηςησ να μη λειτουργοϑν μϐνο κατϊ 
την ϋναρξη του προγρϊμματοσ, αλλϊ να ςυνεχύζονται ςε ϐλη την διϊρκειϊ του για να το 
υποςτηρύζουν. 
 
1η φϊςη τησ εκςτρατεύασ  (αφύπνιςη –ενημϋρωςη) 
Η 1η Υϊςη τησ εκςτρατεύασ ενημϋρωςησ και ευαιςθητοπούηςησ των πολιτών 
πραγματοποιεύται πριν την ϋναρξη τησ εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ και ϋχει ωσ ςτϐχο την 
πρώτη επαφό και ενημϋρωςη των πολιτών για την εφαρμογό προγρϊμματοσ και δϑναται να 
περιλαμβϊνει:  
- Ενςωμϊτωςη πληροφοριών ςτην ιςτοςελύδα τουΔόμου 
- Ϊντυπο ενημερωτικϐ φυλλϊδιο για το νϋοπρϐγραμμα 
- Ενημερωτικόαφύςα 
- Επιςτολϋσ  του Δόμου προσ τουσπολύτεσ 
- Δελτύο Σϑπου  - υνϋντευξητϑπου 
- Γραφεύο & Γραμμό επικοινωνύασ με τουσπολύτεσ. 
- ελύδεσ ςε μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ (Facebook, twitter,κλπ.) 
 
2η φϊςη τησ εκςτρατεύασ (ενεργοπούηςη – καθοδόγηςη) 

Η 2η Υϊςη τησ εκςτρατεύασ ευαιςθητοπούηςησ ϋχει ωσ ςτϐχο την ενεργοπούηςη των  
πολιτών για την ϋναρξη τησ διαλογόσ ςτην πηγό και την αναλυτικό καθοδόγηςό τουσ για την 
ορθό χρόςη τουεξοπλιςμοϑ. 
Η φϊςη αυτό διαρκεύ μικρϐ χρονικϐ διϊςτημα και εύναι αρκετϊ ςτοχευμϋνη ςτουσ  κατούκουσ 
και επιχειρόςεισ των εξυπηρετοϑμενων περιοχών, για να τουσ ενημερώςει ουςιαςτικϊ για τισ 
δρϊςεισ και τον τρϐπο ςυμμετοχόσ ςε αυτϋσ 
- Ενημϋρωςη πϐρτα – πϐρτα, για την προςωπικό επαφό τησ υπηρεςύασ καθαριϐτητασ του 

Δόμου με τουσπολύτεσ 
- Ϊντυπο οδηγιών χρόςησ νϋου εξοπλιςμοϑ - ϋντυπο ενημερωτικϐ φυλλϊδιο για το 

νϋοπρϐγραμμα 
- Ενημερωτικϋσ Εκδηλώςεισ για τουσπολύτεσ 
- Περύπτερο ενημϋρωςησ-stand, για την αναλυτικό προςωπικό ενημϋρωςη καικαθοδόγηςη 
 
3η φϊςη τησ εκςτρατεύασ (ςυνεχόσ ευαιςθητοπούηςη) 
Η 3ηΥϊςη ϋχει και τη μεγαλϑτερη διϊρκεια δεδομϋνου ϐτι ςυνοδεϑει το κϊθε πρϐγραμμα 
καθ’ ϐλη τη διϊρκεια ζωόσ του, ςτην αρχό με ςυχνϋσ ενϋργειεσ και ςτη ςυνϋχεια με απλό 
υπενθϑμιςη, ώςτε η πρϐληψη, η επαναχρηςιμοπούηςη, η ανακϑκλωςη να γύνει  τρϐποσ ζωόσ. 
- Οι περαιτϋρω δρϊςεισ καθορύζονται απϐ τα αποτελϋςματα του προγρϊμματοσ 

παρακολοϑθηςησ και αξιολϐγηςησ τησ  εκςτρατεύασ. 
- Ενημϋρωςη για την Πορεύα τουΠρογρϊμματοσ. 
- χολικϋσ/τοπικϋσ δραςτηριϐτητεσ ςε περιβαλλοντικϊ θϋματα και θϋματαανακϑκλωςησ. 
- Ραδιοφωνικϊ μηνϑματα, καταχωρύςεισ ςτο τοπικϐτϑπο. 
 
Β.5.2.5 ύςτημα ςυλλογόσ και μεταφορϊσ 
Σο ςϑςτημα ςυλλογόσ και μεταφορϊσ περιλαμβϊνει τα οχόματα ςυλλογόσ και αποκομιδόσ 
του περιεχομϋνου των κϊδων, των υλικών που ςυγκεντρώνεται ςτα πρϊςινα ςημεύα και των 
δορυφορικών πρϊςινων ςημεύων.  
την παρϊγραφο αυτό θα αναλυθεύ το πρϐγραμμα αποκομιδόσ των απορριμμϊτων του 
δόμου, ςϑμφωνα με την προτεινϐμενο ςχϋδιο. Η παρϊθεςη των δρομολογύων και του 
κϐςτουσ θα γύνει ανϊ κατηγορύα κϊδων. 
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Αναφορικϊ με τα κϐςτη ϋχει ληφθεύ κατανϊλωςη καυςύμου 30lt/100 χλμ. με μϋςη τιμό 
καυςύμου ανϊ λύτρο να λαμβϊνεται ωσ 1,10€/χλμ. Η ετόςια ςυντόρηςη και η λύπανςη κϊθε 
απορριμματοφϐρου εκτιμϊται ςτο ϑψοσ των 2.500€, τα τϋλη κυκλοφορύασ και η αςφϊλεια 
ανϊ ϐχημα λαμβϊνεται ύςη με 1.500€. 
Η ετόςια αμοιβό των οδηγών εύναι 17.000€ και των εργατών 14.000€.     
 
Α) Αποκομιδό πρϊςινου κϊδου (ύμμεικτα ΑΑ) 
Ο δόμοσ θα διαθϋτει ςυνολικϊ τουσ 300 πρϊςινουσ κϊδουσ χωρητικϐτητασ 1.100lt για τη 
ςυλλογό των ςϑμμεικτων. την περύπτωςη αυτό ο δόμοσ θα χωριςτεύ ςε τρεισ τομεύσ (Δ. Κ. 
Γαλατϊ – Δ.Ε. Μεθϊνων & Λοιπού οικιςμού). 
Σο πρϐγραμμα αποκομιδόσ του πρϊςινου κϊδου εύναι κϊθε μϋρα για τη Δημοτικό Κοινϐτητα 
του Γαλατϊ και τη Δημοτικό Ενϐτητα των Μεθϊνων και τρεισ φορϋσ την εβδομϊδα για τουσ 
υπϐλοιπουσ οικιςμοϑσ. Εξαύρεςη αποτελεύ η Δημοτικό Κοινϐτητα Γαλατϊ που την τουριςτικό 
εποχό απαιτεύται και δεϑτερο δρομολϐγιο το μεςημϋρι. Σα οχόματα που απαςχολοϑνται εύναι 
2,5, μιασ και το τρύτο ϐχημα θα χρηςιμοποιεύται ςτην αποκομιδό του πρϊςινου κϊδου μϐνο τη 
μιςό εβδομϊδα, οπϐτε το ϐχημα και το πλόρωμα του την υπϐλοιπη μιςό εβδομϊδα θα 
απαςχολεύται ςτην αποκομιδό των υπϐλοιπων κϊδων.  
τον πύνακα που ακολουθεύ καταγρϊφονται τα δρομολϐγια, τα διανυθϋντα χιλιϐμετρα και οι 
απαιτόςεισ ςε απορριμματοφϐρα και προςωπικϐ. 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΜΜΕΙΚΣΨΝ (300 πρϊςινοι κϊδοι)  απαςχολούνται 2,5 οχόματα 

Περύοδοσ Οικιςμού 
Αρ. 

Μηνών 
Αρ. 

Οχημϊτ. 
Δρομ./ 
όχημα 

Δρομ. 
/εβδ. 

Αρ. 
δρομ. 

χλμ. 
/δρομ. 

υνολ. 
χλμ. 

Οδηγού Εργϊτεσ 
Ανθρωποϋτ
η Οδηγών 

Ανθροπο 
ϋτη 

Εργατών 

Φειμερινό 
Περύοδοσ 

Γαλατϊσ 5 1 1 7 140 78 10.920 1,00 2,00 0,42 0,83 

Μϋθανα 5 1 1 7 140 123 17.220 1,00 2,00 0,42 0,83 

Λοιπού 
οικιςμού 

5 1 1 3 60 105 6.300 0,50 1,00 0,21 0,42 

Μϋςη 
Περύοδοσ 

Γαλατϊσ 5 1 1 7 140 78 10.920 1,00 2,00 0,42 0,83 

Μϋθανα 5 1 1 7 140 123 17.220 1,00 2,00 0,42 0,83 

Λοιπού 
οικιςμού 

5 1 1 3 60 105 6.300 0,50 1,00 0,21 0,42 

Σουριςτικό 
Περύοδοσ 

Γαλατϊσ 2 1 2 14 224 78 17.472 1,00 2,00 0,33 0,67 

Μϋθανα 2 1 1 7 56 123 6.888 1,00 2,00 0,17 0,33 

Λοιπού 
οικιςμού 

2 1 1 3 24 105 2.520 0,50 1,00 0,08 0,17 

Γενικό ύνολο 95.760 
 

2,67 5,33 

Β) Αποκομιδό καφϋ κϊδου (Βιοαποβλότων)  
Ο δόμοσ θα διαθϋτει ςυνολικϊ τουσ 100 καφϋ κϊδουσ χωρητικϐτητασ 660ltκαι  30 καφϋ 
κϊδουσ χωρητικϐτητασ 1.100ltγια τη ςυλλογό των βιοαποβλότων απϐ κατοικύεσ και 
επιχειρόςεισ. Για την αποκομιδό ο δόμοσ θα χωριςτεύ ςε δυο τομεύσ: 1οσ τομϋασ (Γαλατϊσ – 
Σροιζόνα  – Χόφτα) και 2οσ τομϋασ (Μϋθανα – Αγ. Γεώργιοσ – Βαθϑ – Σακτικοϑπολη – 
Καλλονό). 
Η μϋγιςτη ημερόςια ποςϐτητα παραγϐμενων βιοαποβλότων λαμβϊνει χώρα ςτην τουριςτικό 
περύοδο και εκτιμϊται ςτουσ 4,53τν. Ο ςτϐχοσ που ϋχει θϋςει ο δόμοσ για το 2020, εύναι η 
χωριςτό ςυλλογό του 40% των παραγϐμενων βιοαποβλότων, δηλαδό 1,81τν. ημερηςύωσ.   Οι 
1,81τν. εύναι περύπου 5,17κμ. οπϐτε ϋνα απορριμματοφϐρο των 7κ.μ. με πληρϐτητα 0,8 αρκεύ 
για τη ςυλλογό τουσ. 
Σο πρϐγραμμα αποκομιδόσ του πρϊςινου κϊδου εύναι κϊθε δεϑτερη μϋρα και για τουσ δυο 
τομεύσ. Κατϊ ςυνϋπεια απαιτεύται ϋνα απορριμματοφϐρο με το πλόρωμϊ του για 7 
δρομολϐγια ανϊ εβδομϊδα, πλόρησ απαςχϐληςη.  
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τον πύνακα παρατύθενται οι αναλυτικού υπολογιςμού. 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΨΝ (130καφϋ κϊδοι)  απαςχολεύται 1 όχημα 

Περύοδοσ Οικιςμού 
Αρ. 

Μηνών 
Αρ. 

Οχημϊτ. 
Δρομ./ 
όχημα 

Δρομ. 
/εβδ. 

Αρ. 
δρομ. 

χλμ. 
/δρομ. 

υνολ. 
χλμ. 

Οδηγού Εργϊτεσ 
Ανθρωπο

ϋτη 
Οδηγών 

Ανθροπο 
ϋτη 

Εργατών 

Φειμερινό 
Περύοδοσ 

Γαλατϊσ 
Σροιζόνα 
Χόφτα 

5 1 1 3 60 84 5.040 0,50 1,00 0,21 0,42 

Μϋθανα 
Αγ. Γεώργιοσ 
Βαθϑ 
Σακτικοϑπολη 
Καλλονό 

5 1 1 3 60 117 7.020 0,50 1,00 0,21 0,42 

Μϋςη 
Περύοδοσ 

Γαλατϊσ 
Σροιζόνα 
Χόφτα 

5 1 1 3 60 84 5.040 0,50 1,00 0,21 0,42 

Μϋθανα 
Αγ. Γεώργιοσ 
Βαθϑ 
Σακτικοϑπολη 
Καλλονό 

5 1 1 3 60 117 7.020 0,50 1,00 0,21 0,42 

Σουριςτικό 
Περύοδοσ 

Γαλατϊσ 
Σροιζόνα 
Χόφτα 

2 1 1 3 24 84 2.016 0,50 1,00 0,08 0,17 

Μϋθανα 
Αγ. Γεώργιοσ 
Βαθϑ 
Σακτικοϑπολη 
Καλλονό 

2 1 1 3 24 117 2.808 0,50 1,00 0,08 0,17 

Γενικό ύνολο 28.944 
 

1,00 2,00 

 
Γ) Αποκομιδό μπλε κϊδου (Ανακυκλώςιμα Τλικϊ)  
Ο δόμοσ θα διαθϋτει ςυνολικϊ τουσ 150 μπλε κϊδουσ χωρητικϐτητασ 1.100ltγια τη ςυλλογό 
των ανακυκλώςιμων υλικών (πλαςτικϊ, μϋταλλα και γυαλύ) απϐ κατοικύεσ και επιχειρόςεισ.  
την περύπτωςη του μπλε κϊδου ο δόμοσ θα χωριςτεύ ςε τρεισ τομεύσ (Δ. Κ. Γαλατϊ – Δ.Ε. 
Μεθϊνων & Λοιπού οικιςμού). 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΝΑΚΤΚΛΨΙΜΨΝ (150μπλε κϊδοι)  απαςχολούνται 0,6 οχόματα 

Περύοδοσ Οικιςμού 
Αρ. 

Μηνών 
Αρ. 

Οχημϊτ. 
Δρομ./ 
όχημα 

Δρομ. 
/εβδ. 

Αρ. 
δρομ. 

χλμ. 
/δρομ. 

υνολ. 
χλμ. 

Οδηγού Εργϊτεσ 
Ανθρωποϋτ
η Οδηγών 

Ανθροπο 
ϋτη 

Εργατών 

Φειμερινό 
Περύοδοσ 

Γαλατϊσ 5 1 1 2 40 78 3.120 1,00 2,00 0,42 0,83 

Μϋθανα 5 1 1 1 20 123 2.460 1,00 2,00 0,42 0,83 

Λοιπού 
οικιςμού 

5 1 1 1 20 105 2.100 0,50 1,00 0,21 0,42 

Μϋςη 
Περύοδοσ 

Γαλατϊσ 5 1 1 2 40 78 3.120 1,00 2,00 0,42 0,83 

Μϋθανα 5 1 1 1 20 123 2.460 1,00 2,00 0,42 0,83 

Λοιπού 
οικιςμού 

5 1 1 1 20 105 2.100 0,50 1,00 0,21 0,42 

Σουριςτικό 
Περύοδοσ 

Γαλατϊσ 2 1 1 2 16 78 1.248 1,00 2,00 0,33 0,67 

Μϋθανα 2 1 1 1 8 123 984 1,00 2,00 0,17 0,33 

Λοιπού 
οικιςμού 

2 1 1 1 8 105 840 0,50 1,00 0,08 0,17 

Γενικό ύνολο 18.432 
 

0,62 1,24 

Σα ανακυκλώςιμα υλικϊ που ςυγκεντρώνονται ςτον μπλε κϊδο κατϊ την εποχό αιχμόσ, 
εκτιμώνται με βϊςη τουσ ςτϐχουσ του δόμου το ϋτοσ 2020, ςε 0,95τν. ημερηςύωσ. Με βϊςη τη 
μϋςη πυκνϐτητα του περιεχομϋνου του μπλε κϊδου, ϋχουμε 3,8κ.μ. ημερηςύωσ.   
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Σο πρϐγραμμα που επαρκεύ για την αποκομιδό του μπλε κϊδου εύναι 2 φορϋσ την εβδομϊδα  
για τη Δημοτικό Κοινϐτητα του Γαλατϊ 1 φορϊ για τη Δημοτικό Ενϐτητα των Μεθϊνων και 1 
φορϊ την εβδομϊδα για τουσ υπϐλοιπουσ οικιςμοϑσ. Απαιτοϑνται δηλαδό για την αποκομιδό 
του μπλε κϊδου 4 δρομολϐγια εβδομαδιαύωσ. 
τον πύνακα που ακολουθεύ καταγρϊφονται τα δρομολϐγια, τα διανυθϋντα χιλιϐμετρα και οι 
απαιτόςεισ ςε απορριμματοφϐρα και προςωπικϐ. 
 
Δ) Αποκομιδό κύτρινου κϊδου (Φαρτύ  - Φαρτόνι)  
Ο δόμοσ θα διαθϋτει ςυνολικϊ τουσ 100 πρϊςινουσ κϊδουσ χωρητικϐτητασ 1.100lt για τη 
ςυλλογό των ςϑμμεικτων. την περύπτωςη αυτό ο δόμοσ θα χωριςτεύ ςε δυο τομεύσ (Δ. Κ. 
Γαλατϊ - Σ.Κ. Σροιζόνασ & Δ.Ε. Μεθϊνων – υπϐλοιποι οικιςμού). 
Η ημερόςια ποςϐτητα παραγϐμενου χαρτύ-χαρτονιοϑ ςτην τουριςτικό περύοδο, ϐπωσ 
εκτιμϊται βϊςει του ςτϐχου για το ϋτοσ 2020, εύναι 1,55τν. η πυκνϐτητα του υλικοϑ εύναι 
πολϑ μικρό, οπϐτε ο ϐγκοσ του ςυλλεγϐμενου χαρτιοϑ – χαρτονιοϑ εκτιμϊται ςε 15,5κ.μ. την 
περύπτωςη ϐμωσ αυτό το απορριμματοφϐρο θα ςυμπιϋζει το ςυλλεγϐμενο υλικϐ με 
ςυντελεςτό ςυμπύεςησ 1/4 τουλϊχιςτον οπϐτε ο τελικϐσ ϐγκοσ τουσ περιορύζεται ςε περύπου 
3,8 .μ. ημερηςύωσ.  
Με βϊςη αυτϐν τον εκτιμώμενο ϐγκο, ο δόμοσ θα χωριςτεύ ςε τρεισ τομεύσ (Δ. Κ. Γαλατϊ – Δ.Ε. 
Μεθϊνων - Λοιπού οικιςμού). 
Σο πρϐγραμμα αποκομιδόσ του κύτρινου κϊδου εύναι δυο φορϋσ την εβδομϊδα για τη 
Δημοτικό Κοινϐτητα του Γαλατϊ, μύα φορϊ την εβδομϊδα για τη  Δημοτικό Ενϐτητα των 
Μεθϊνων και μια φορϊ την εβδομϊδα για τουσ υπϐλοιπουσ οικιςμοϑσ.  
τον ακολουθεύ καταγρϊφονται τα δρομολϐγια, τα διανυθϋντα χιλιϐμετρα και οι απαιτόςεισ 
ςε απορριμματοφϐρα και προςωπικϐ. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΦΑΡΣΙ - ΦΑΡΣΟΝΙΟΤ (100κύτρινοι κϊδοι)  απαςχολούνται 0,6 οχόματα 

Περύοδοσ Οικιςμού 
Αρ. 

Μηνών 
Αρ. 

Οχημϊτ. 
Δρομ./ 
όχημα 

Δρομ. 
/εβδ. 

Αρ. 
δρομ. 

χλμ. 
/δρομ. 

υνολ. 
χλμ. 

Οδηγού Εργϊτεσ 
Ανθρωποϋτ
η Οδηγών 

Ανθροπο 
ϋτη 

Εργατών 

Φειμερινό 
Περύοδοσ 

Γαλατϊσ 5 1 1 2 40 78 3.120 1,00 2,00 0,42 0,83 

Μϋθανα 5 1 1 1 20 123 2.460 1,00 2,00 0,42 0,83 

Λοιπού 
οικιςμού 

5 1 1 1 20 105 2.100 0,50 1,00 0,21 0,42 

Μϋςη 
Περύοδοσ 

Γαλατϊσ 5 1 1 2 40 78 3.120 1,00 2,00 0,42 0,83 

Μϋθανα 5 1 1 1 20 123 2.460 1,00 2,00 0,42 0,83 

Λοιπού 
οικιςμού 

5 1 1 1 20 105 2.100 0,50 1,00 0,21 0,42 

Σουριςτικό 
Περύοδοσ 

Γαλατϊσ 2 1 1 2 16 78 1.248 1,00 2,00 0,33 0,67 

Μϋθανα 2 1 1 1 8 123 984 1,00 2,00 0,17 0,33 

Λοιπού 
οικιςμού 

2 1 1 1 8 105 840 0,50 1,00 0,08 0,17 

Γενικό ύνολο 18.432 
 

0,62 1,24 

 
 
Κατϐπιν τησ καταγραφόσ του νϋου τρϐπου αποκομιδόσ των απορριμμϊτων και καθοριςμοϑ 
των δρομολογύων των απορριμματοφϐρων, μπορεύ να υπολογιςτεύ το κϐςτοσ τησ αποκομιδόσ 
ςτη νϋα προτεινϐμενη κατϊςταςη. Σο κϐςτοσ θα προκϑψει απϐ τουσ ςυντελεςτϋσ που 
τϋθηκαν ςτην πρώτη παρϊγραφϐ και αφοροϑςαν ςτο κϐςτοσ λειτουργύασ κϊθε 
απορριμματοφϐρου, καθώσ και ςτο κϐςτοσ μιςθοδοςύασ του προςωπικοϑ με βϊςει τα 
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διανυθϋντα χιλιϐμετρα, τα πϊγια κϐςτη και τα ανθρωποϋτη. τον παρακϊτω πύνακα 
υπολογύζεται το κϐςτοσ για κϊθε κατηγορύα κϊδου και ςυντελεςτό κϐςτουσ καθώσ και 
αθροιςτικϊ το ςυνολικϐ ετόςιο κϐςτοσ αποκομιδόσ. 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΗΙΟΤ ΚΟΣΟΤ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 
ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΟΤ 

Κϐςτοσ Καυςύμου 50.779 

Αμοιβό οδηγών 83.381 

Αμοιβό εργατών 137.333 

υντόρηςη-Λιπαντικϊ 12.262 

Σϋλη-αςφϊλεια 7.357 

υνολικό ετόςιο κόςτοσ αποκομιδόσ 291.112 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΗΙΟΤ ΚΟΣΟΤ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΨΝ ΑΝΑ ΡΕΤΜΑ 

Εργαςύα Κόςτοσ 

Αποκομιδό ςύμμεικτων πρϊςινοσ κϊδοσ 160.763 

Αποκομιδό ρευμϊτων ΔςΠ 

Βιοαποβλότων (καφϋ κϊδοσ) 58.097 

Φαρτύ-Φαρτϐνι (κύτρινοσ κϊδοσ) 36.126 

Α.Τ. (μπλε κϊδοσ) 36.126 

υνολικό ετόςιο κόςτοσ αποκομιδόσ απορριμμϊτων 291.112 
 
Διαπιςτώνουμε ϐτι το κϐςτοσ αποκομιδόσ ετηςύωσ εύναι 291.112€ και ανϊ τϐνο 
υπολογύζεται ςτα 109,3€/τν. ε αυτϐ το κϐςτοσ δεν περιλαμβϊνεται το κϐςτοσ μεταφορϊσ 
διαχεύριςησ και τελικόσ διϊθεςησ του υπολεύμματοσ ςτον ΦΤΣΑ, κϐςτη που θα υπολογιςτοϑν 
παρακϊτω. 
 
Β.5.2.6 Σοπικόσ ΜΑ 
την παροϑςα κατϊςταςη το μικρϐ απορριμματοφϐρο μεταφορτώνει τα απορρύμματα 
απευθεύασ ςε ϋνα μεγαλϑτερο, το οπούο μεταφϋρει τα απορρύμματα ςτο ΦΤΣΑ. Η 
μεταφϐρτωςη λαμβϊνει χώρα ςτο αμαξοςτϊςιο του δόμου. 
Για να περιοριςθεύ το κϐςτοσ μεταφορϊσ των απορριμμϊτων πρϋπει να διακινοϑνται τα 
λιγϐτερα δυνατϊ οχόματα. Για να επιτευχθεύ αυτϐσ ο ςτϐχοσ απαιτεύται η καταςκευό ενϐσ 
τοπικοϑ ςταθμοϑ μεταφϐρτωςησ απορριμμϊτων, ϐπου το ςϑνολο του φορτύου των 
απορριμματοφϐρων μεταφορτώνεται ςε μεγϊλα containers τα οπούα ρυμουλκοϑνται ό/και 
φορτώνονται ςε μεγϊλα φορτηγϊοχόματα που οδηγοϑνται ςτο χώρο τελικόσ διϊθεςησ. 
Ο τοπικϐσ ΜΑ θα εξυπηρετεύ ςτη μεύωςη του  κϐςτουσ  περιςυλλογόσ και μεταφορϊσ των  
απορριμμϊτων. Δεδομϋνου ϐτι εξαςφαλύζει μεύωςη τησ δαπϊνησ καυςύµων, µεύωςη τησ 
δαπϊνησ ςυντόρηςησ των οχημϊτων, αϑξηςη τησ ζωόσ των οχημϊτων και εξοικονϐμηςη 
προςωπικοϑ δεδομϋνου τησ µεύωςησ του ϐγκου εργαςύασ.  
Η εγκατϊςταςη του τοπικοϑ ΜΑ, προτεύνεται να γύνει ςτη θϋςη που θα λαμβϊνει χώρα η 
διαλογό των απορριμμϊτων και η κομποςτοπούηςη. Ο χώροσ του τοπικοϑ ΜΑ θα 
καταλαμβϊνει επιφϊνεια 25Φ36μ. ςε ϋκταςη που θα αποκτηθεύ. 
τον τοπικϐ ΜΑ θα καταλόγουν τα υπολεύμματα απϐ τη μονϊδα διαλογόσ, τη μονϊδα 
κομποςτοπούηςησ και το κεντρικϐ πρϊςινο ςημεύο, καθώσ  επύςησ και τα ογκώδη που θα 
ςυγκεντρώνει ο δόμοσ.  
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Σα υπολεύμματα αυτϊ μϋςω χοϊνησ θα οδηγοϑνται ςε ϋνα container ςυμπύεςησ 
χωρητικϐτητασ 10κ.μ. ϐπου θα ςυμπιϋζονται με λϐγο 1:3, κατϐπιν θα μεταφορτώνονται ςε 
αποςπώμενα δυο container 35κ.μ. κλειςτοϑ τϑπου, το οπούο θα ρυμουλκεύται απϐ ϋνα ϐχημα 
μεταφορϊσ κοντϋινερ, τϑπου γϊντζου ανυψωτικόσ ικανϐτητασ 25 τν. για να καταλόξει ςτον 
ΦΤΣΤ. Σο δϊπεδο του χώρου θα ϋχει διαμορφωθεύ κατϊλληλα και θα διαθϋτει φρεϊτιο 
ςυλλογόσ ςτραγγιςμϊτων, περιμετρικό περύφραξη, πϑλη και οικύςκο. 
Η εγκατϊςταςη θα λειτουργεύ μϐνο ϐταν ςυγκεντρώνονται οι απαιτοϑμενεσ ποςϐτητεσ και 
πρϐκειται να προγραμματιςθεύ δρομολϐγιο για τον ΦΤΣΤ, οπϐτε δεν κρύνεται αναγκαύα η 
ςτελϋχωςη με επιπλϋον προςωπικϐ του ΜΑ.  
τουσ πύνακεσ που ακολουθοϑν αποτυπώνεται το κϐςτοσ επϋνδυςησ για τη δημιουργύα του 
τοπικοϑ ΜΑ, καθώσ και το ετόςιο κϐςτοσ λειτουργύασ. 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΣΟΤ ΕΠΕΝΔΤΗ ΣΟΠΙΚΟΤ ΜΑ 

Εύδοσ Ποςότητα Σιμό Μονϊδασ ύνολο 

Αςφαλτϐςτρωςη 900 75 67.500 

Περιμετρικό περύφραξη 122 17 2.074 

Πϑλη 1 2.000 2.000 

Οικύςκοσ 1 3.000 3.000 

Διαμϐρφωςη ρϊμπασ 1 15.000 15.000 

 container ςυμπύεςησ χωρητικϐτητασ 10κ.μ. 1 20.000 20.000 
Μεταλλικό χοϊνη 1 10.000 10.000 

container 35κ.μ. κλειςτοϑ τϑπου 2 4.000 8.000 

Όχημα με γϊντζο μεταφϐρτωςησ containers 1 200.000 200.000 

ύνολο 327.574 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΗΙΟΤ ΚΟΣΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΜΑ 

Εύδοσ κόςτουσ ύνολο 

Κϐςτοσ ενϋργειασ (ηλεκτροφωτιςμϐσ-καϑςιμα κ.α) 1.000 

Κϐςτοσ λιπαντικών-ςυντόρηςησ των μηχανημϊτων  1.000 

Κϐςτοσ ςυντόρηςησ χώρου και εγκαταςτϊςεων 500 

Λοιπϊ ϋξοδα λειτουργύασ 500 

ύνολο 3.000 
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Β.5.3 Δρϊςεισ υποδοχόσ και αξιοπούηςησ των προδιαλεγμϋνων υλικών 
Ο Δόμοσ Σροιζηνύασ-Μεθϊνων ςε δεϑτερο επύπεδο θα προγραμματύςει τισ ενϋργειϋσ τουγια 
την για καταςκευό των υποδομών διαχεύριςησ. τϐχοσ του δόμου εύναι ςε αυτϋσ τισ 
εγκαταςτϊςεισ να γύνεται διαχεύριςη και απορριμμϊτων ϐμορων δόμων, ϋτςι ώςτε  να 
καταςτοϑν βιώςιμεσ οι εγκαταςτϊςεισ. Τποψόφιοι δόμοι εύναι του Πϐρου, τησ Ύδρασ, των 
πετςών και ύςωσ τησ Αύγινασ.   
Σα προδιαλεγμϋνα ανακυκλώςιμα υλικϊ (κύτρινοσ και μπλε κϊδοσ) θα ςυλλϋγονται 
χωριςτϊ με το υπϊρχον απορριμματοφϐρο ϐχημα, που χρηςιμοποιεύται ςόμερα για την 
αποκομιδό των μπλε κϊδων. Σο περιεχϐμενο των μπλε κϊδων θα οδηγεύται ςτο Κϋντρο 
Διαλογόσ Ανακυκλώςιμων Τλικών (ΚΔΑΤ), ϐπου θα γύνεται η διαλογό, ςυμπύεςη, 
δεματοπούηςη και αποςτολό προσ αξιοπούηςη. Σο ΚΔΑΤ θα εγκαταςταθεύ και θα λειτουργεύ 
εντϐσ τησ μονϊδασ μηχανικόσ διαλογόσ  ςε ϋκταςη γειτονικό του τοπικοϑ ΜΑ του δόμου. Σο 
περιεχϐμενο του κύτρινου κϊδου θα καταλόγει και αυτϐ ςτο ΚΔΑΤ, ϐπου θα γύνεται 
διαχωριςμϐσ ϋντυπου χαρτιοϑ και χαρτονιοϑ και ςτη ςυνϋχεια τα δυο υλικϊ θα ςυμπιϋζονται 
και θα δεματοποιοϑνται.  
Σα προδιαλεγμϋνα βιοαπόβλητα (καφϋ κϊδοσ) θα αρχύςουν να ςυλλϋγονται με χωριςτϐ 
απορριμματοφϐρο με την ϋναρξη λειτουργύασ τησ μονϊδασ κομποςτοποιόςησ, που πρϐκειται 
να καταςκευαςθεύ. 
Σα πρϊςινα απόβλητα-κλαδϋματα θα μεταφϋρονται απϐ το κεντρικϐ πρϊςινο ςημεύο που 
θα ςυλλϋγονται και θα τεμαχύζονται, ςτη μονϊδα κομποςτοπούηςησ για επεξεργαςύα. 
Οι απαιτόςεισ για αυτϋσ τισ εγκαταςτϊςεισ διαχεύριςησ των προδιαλεγμϋνων παρουςιϊζονται 
ςτισ επϐμενεσ παραγρϊφουσ. 
 
Β.5.3.1Κϋντρο χειροδιαλογόσ ανακυκλώςιμων υλικών 
Σα ανακυκλώςιμα υλικϊ θα ςυγκεντρώνονται απϐ δυο διαφορετικϊ ρεϑματα, αυτϐ που 
αφορϊ ςτη ςυλλογό μϐνο χαρτιοϑ και χαρτονιοϑ και η ςυλλογό τουσ γύνεται απϐ τον κύτρινο 
κϊδο και αυτϐ του μπλε κϊδου ϐπου ςυλλϋγονται τα πλαςτικϊ τα μϋταλλα και το γυαλύ.  Σην 
αποκομιδό την αναλαμβϊνει το υπϊρχον απορριμματοφϐρο τησ ανακϑκλωςησ. Επιπλϋον 
προδιαλεγμϋνα ανακυκλώςιμα ςυλλϋγονται ςτο κεντρικϐ πρϊςινο ςημεύο και το δορυφορικϐ 
του ςημεύο. 
Σο κϋντρο με βϊςη τουσ ςτϐχουσ που ϋχουν τεθεύ απϐ το δόμο θα ϋχει ωσ ειςερχϐμενα τισ 
ακϐλουθεσ ποςϐτητεσ ανακυκλώςιμων υλικών. Διευκρινύζεται ϐτι το κϋντρο θα λειτουργόςει 
απϐ το 2017, οπϐτε οι ποςϐτητεσ που ςυλλϋγονται το 2016 και αναφϋρονται παρακϊτω, θα 
ςυνεχύςουν να οδηγοϑνται ςτο ΚΔΑΤ Αςπροπϑργου. 
 

ΗΜΕΡΗΙΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΦΨΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ (τν.) 

Εύδοσ Τλικού Περύοδοσ 2016 2017 2018 2019 2020 

ϑνολο  
ημερόςιασ 
ςυλλογόσμπλε κϊδου 

Φειμερινό Περύοδοσ 0,06 0,17 0,34 0,45 0,55 

Μϋςη Περύοδοσ 0,08 0,23 0,45 0,60 0,72 

Σουριςτικό Περύοδοσ 0,11 0,30 0,59 0,79 0,95 

ϑνολο  
ημερόςιασ ςυλλογόσ  
κύτρινου κϊδου 

Φειμερινό Περύοδοσ 0,07 0,30 0,59 0,74 0,89 

Μϋςη Περύοδοσ 0,10 0,39 0,78 0,98 1,18 

Σουριςτικό Περύοδοσ 0,13 0,52 1,03 1,29 1,55 
 
Σο κϋντρο χειροδιαλογόσ θα λειτουργεύ ςτο χώρο που θα εγκαταςταθεύ η μονϊδα διαλογόσ 
και των ςϑμμεικτων απορριμμϊτων του δόμου, θα καταλαμβϊνει ςυνολικϊ ϋκταςη 1.200τ.μ. 
ςε και θα κϊνουν χρόςη του κοινοϑ εξοπλιςμοϑ και των λοιπών υποδομών. 
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Σα προδιαλεγμϋνα ανακυκλώςιμα απορρύμματα θα φτϊνουν ςτο χώρο υποδοχόσ, ςτη 
ςυνϋχεια θα οδηγοϑνται μϋςω κατϊλληλησ μεταλλικόσ χοϊνησ ςτη μεταφορικό ταινύα, απϐ 
ϐπου θα ειςϋρχονται μϋςα ςτο κινητϐ κϋντρο χειροδιαλογόσ. Εκεύ θα υπϊρχει τρϊπεζα 
χειροδιαλογόσ, ςτην οπούα θα διαχωρύζονται τα ανακυκλώςιμα υλικϊ ςε κατηγορύεσ. Κατϐπιν 
θα ςυμπιϋζονται ςτην πρϋςα και θα δεματοποιοϑνται ςτο δεματοποιητό, οπϐτε θα εύναι 
ϋτοιμα για πώληςη ςε κϊθε ενδιαφερϐμενο ιδιώτη. το κινητϐ κϋντρο χειροδιαλογόσ δεν θα 
ανακατεϑονται τα προδιαλεγμϋνα ανακυκλώςιμα υλικϊ που προϋρχονται απϐ τη ΔςΠ (μπλε 
κϊδοσ), με αυτϊ που προχϋονται απϐ τη μηχανικό διαλογό των ςϑμμεικτων απορριμμϊτων, 
αλλϊ θα υπϐκεινται ςε χειροδιαλογό ςε διαφορετικϋσ βϊρδιεσ, ϋτςι ώςτε να επιτυγχϊνεται το 
καλϑτερο δυνατϐ αποτϋλεςμα.  
Επύςησ τα δεματοποιημϋνα χαρτιϊ και χαρτϐνια θα παραμϋνουν εντϐσ του κτιρύου μϋχρι την 
παραλαβό τουσ, για αν προςτατεϑονται απϐ τισ καιρικϋσ ςυνθόκεσ. 
Ο εξοπλιςμϐσ και η λειτουργύα τησ μονϊδασ διαλογόσ που ενςωματώνει και τισ λειτουργύεσ 
του κϋντρου χειροδιαλογόσ θα αναπτυχθεύ ςτην επϐμενη παρϊγραφο. 
 
Β.5.3.2Μονϊδα κομποςτοπούηςησ 
Σα βιοαπϐβλητα, δηλαδό το οργανικϐ κλϊςμα, που προϋρχεται απϐ την προδιαλογό μϋςω του 
δικτϑου των καφϋ κϊδων αλλϊ και αυτϊ που θα προϋρχονται απϐ τη μονϊδα διαλογόσ θα 
οδηγοϑνται προσ επεξεργαςύα και παραγωγό κομπϐςτ ςτη μονϊδα κομποςτοπούηςησ. Η 
μονϊδα κομποςτοπούηςησ θα λειτουργόςει ςε ϋκταςη που θα βρύςκεται δύπλα απϐ τη μονϊδα 
μηχανικόσ διαλογόσ. 
Σα βιοαπϐβλητα επειδό προϋρχονται απϐ δυο διαφορετικϊ ρεϑματα (προδιαλεγμϋνα καφϋ 
κϊδου και απϐ τη μηχανικό διαλογό), θα υπϐκεινται ςτη διαδικαςύα τησ κομποςτοπούηςησ 
χωριςτϊ, ϋτςι ώςτε να επιτυγχϊνεται το καλϑτερο δυνατϐ προώϐν. Επύςησ, διαφορετικό θα 
εύναι και η χρόςη του τελικοϑ προώϐντοσ. Σο κομπϐςτ που προϋρχεται απϐ προδιαλεγμϋνο 
οργανικϐ κλϊςμα θα χρηςιμοποιεύται  ωσ ςυςτατικϐ υποςτρωμϊτων καλλιεργειών, ωσ 
οργανικϐ λύπαςμα ςε κόπουσ και καλλιϋργειεσ. Αντύθετα το προερχϐμενο απϐ ςϑμμεικτα 
απορρύμματα που ϋχει υποςτεύ μηχανικό διαλογό θα χρηςιμοποιεύται ωσ υλικϐ επικϊλυψησ  ό 
τελικόσ κϊλυψησ ςε ΦΑΔΑ, ωσ εδαφοβελτιωτικϐ ςε ϊγονεσ ό ξηρϋσ περιοχϋσ, ωσ υλικϐ 
αποκατϊςταςησ λατομεύων κ.α. 
Η ουςιαςτικό διαφορϊ μεταξϑ των δυο ρευμϊτων εύναι η προεργαςύα που θα υφύςταται το 
οργανικϐ που προϋρχεται απϐ τα ςϑμμεικτα, αφοϑ θα περνϊ απϐ το περιςτροφικϐ κϐςκινο 
τησ μονϊδασ μηχανικόσ διαλογόσ, ενώ τα προδιαλεγμϋνα οργανικϊ απϐ ςχύςτη ςϊκων, 
κατϐπιν και απϐ τα δυο ρεϑματα θα αφαιροϑνται τυχϐν προςμεύξεισ που εύναι εμφανόσ 
οπτικϊ (ογκώδη αντικεύμενα, ςυςκευαςύεσ κ.λ.π.) και θα οδηγοϑνται προσ κομποςτοπούηςη.  
Σα απορριμματοφϐρα-φορτηγϊ καθώσ θα ειςϋρχονται ςτο χώρο θα ζυγύζονται μπροςτϊ απϐ 
το φυλϊκιο. τη ςυνϋχεια θα κϊνουν τουσ απαραύτητουσ ελιγμοϑσ ςτην πλατεύα και θα 
αδειϊζουν το φορτύο τουσ, ϐπου και θα γύνεται ο ϋλεγχϐσ του και διαχωριςμϐσ των ογκωδών 
υλικών και ςυςκευαςιών. Απϐ εκεύ φορτωτόσ θα διαχειρύζεται το υλικϐ και θα το οδηγεύ ςτη 
χοϊνη ώςτε να περϊςει απϐ το ςχύςτη ςϊκων. τον ύδιο χώρο θα γύνεται και η υποδοχό των 
πραςύνων-κλαδεμϊτων, εκεύ θα γύνεται και ο τεμαχιςμϐσ των κλαδιών που θα ϋρχονται ςτην 
εγκατϊςταςη και ςτη ςυνϋχεια η ανϊμειξό τουσ με τα οργανικϊ ςε κατϊλληλη αναλογύα ώςτε 
να οδηγηθοϑν ςτα ςειρϊδια τησ κομποςτοπούηςησ. Εκεύ θα γύνεται ανϊδευςό τουσ με 
κατϊλληλο μηχϊνημα και διαβροχό τουσ. τη ςυνϋχεια θα οδηγοϑνται ςτο χώρο τησ 
ωρύμανςησ. Σα ςειρϊδια γενικϊ θα ςκεπϊζονται απϐ ειδικϋσ μεμβρϊνεσ για την μεύωςη τησ 
παραγωγόσ ςτραγγιςμϊτων. Σϋλοσ, θα υφύςτανται μια τελικό επεξεργαςύα που περιλαμβϊνει 
κοςκύνιςμα. Σο ραφιναριςμϋνο κομπϐςτ θα ενςακκύζεται, θα τυποποιεύται και θα 
αποθηκεϑεται ςτον κατϊλληλο χώρο. 
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Η εγκατϊςταςη τησ κομποςτοπούηςησ θα αποτελεύται απϐ τουσ ακϐλουθουσ χώρουσ: 
● Εύςοδο εγκατϊςταςησ (φυλϊκιο) – Ζϑγιςη ειςερχϐμενου φορτύου  
● Φώρο υποδοχόσ ειςερχϐμενου φορτύου (διαχωριςμϐσ ογκωδών απορριμμϊτων-

ςυςκευαςιών)  
● Φώρο προεπεξεργαςύασ και ανϊμειξησ οργανικών αποβλότων και πρϊςινων  
● Φώρο 1ησ Υϊςησ Κομποςτοπούηςησ  
● Φώρο 2ησ Υϊςησ Κομποςτοπούηςησ (Ψρύμανςη)  
● Φώρο ραφιναρύςματοσ  
● Φώρο αποθόκευςησ και τυποπούηςησ ραφιναριςμϋνου προώϐντοσ  
● Φώρο προςωρινόσ αποθόκευςησ υπολειμμϊτων/προςμύξεων και ακατϊλληλων υλικών.  
 

 
 
 
Φώροσ προεπεξεργαςύασ 
Η υποδοχό των αποβλότων θα γύνεται ςτην εύςοδο του χώρου τησ προεπεξεργαςύασ και κατ’ 
ευθεύαν θα οδηγοϑνται με τη χρόςη φορτωτό ςτην πλατεύα ομογενοπούηςησ. Ο χειριςτόσ του 
φορτωτό θα εύναι υπεϑθυνοσ και για τον οπτικϐ ϋλεγχο των αποβλότων, απομακρϑνοντασ 
τυχϐν ογκώδη ό επικύνδυνα για τον κατϊντη εξοπλιςμϐ απϐβλητα. Σα προδιαλεγμϋνα 
οργανικϊ απορρύμματα προωθοϑνται ςτη ςυνϋχεια ςε ςχύςτη ςϊκων. Ο χώροσ υποδοχόσ και 
εγκατϊςταςησ του ςχύςτη ςακουλών θα ϋχει διαςτϊςεισ 15Φ8μ. Σο δϊπεδο θα εύναι απϐ 
ςκυρϐδεμα (π.χ. C20/25)/μπετϐν και κατϊλληλο οπλιςμϐ. 
Παρϊλληλα, τα ειςερχϐμενα πρϊςινα απϐβλητα θα εκφορτώνονται ςε αντύςτοιχη πλατεύα 
υποδοχόσ διαςτϊςεων 15Φ8μ., με ικανϐτητα αποθόκευςησ τησ μϋγιςτησ ημερόςιασ 
ειςερχϐμενησ ποςϐτητασ πρϊςινων αποβλότων, απϐ ϐπου θα τροφοδοτοϑνται προσ ανϊμιξη 
με το λεπτϐ κλϊςμα του κοςκινύςματοσ. 
Η ομογενοπούηςη και ανϊμιξη υλικών γύνεται με κατϊλληλο μηχανολογικϐ εξοπλιςμϐ. Η 
ςωςτό προετοιμαςύα του οργανικοϑ κλϊςματοσ των απορριμμϊτων προσ κομποςτοπούηςη 
αποτελεύ τη βαςικϐτερη παρϊμετρο για την επιτυχύα των διεργαςιών. Ο ςωρϐσ χρειϊζεται 
την κατϊλληλη αναλογύα απϐ υλικϊ πλοϑςια ςε ϊνθρακα (πχ ξερϊ φϑλλα, κομμϊτια ξϑλου, 
ροκανύδια κτλ) και υλικϊ πλοϑςια ςε ϊζωτο (πχ κομμϋνα χϐρτα κτλ). Σα τεμαχιςμϋναπρϊςινα 
θα αποτελοϑν και το «δομικϐ υλικϐ» τησ διεργαςύασ, βελτιώνοντασ την ποιϐτητα του τελικοϑ 
προώϐντοσ και διευκολϑνοντασ την βιοαποικοδϐμιςη. Η ιδανικό αναλογύα εύναι περύπου 3 
μϋρη υλικών πλοϑςια ςε ϊνθρακα προσ 1 μϋροσ πλοϑςιο ςε ϊζωτο. 
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Οι ςωρού ομογενοποιημϋνου υλικοϑτοποθετοϑνται ςε ςταθερό επιφϊνεια (με μονωτικϐ 
υπϐςτρωμα απϐ ςκυρϐδεμα (π.χ. C20/25)/μπετϐν και κατϊλληλο οπλιςμϐ, ενδεικτικϊ το 
μονωτικϐ υπϐςτρωμα μπορεύ θα αποτελεύται απϐ αςφαλτικϐ υλικϐ ό πιςςϊςφαλτο.).  
Η απαιτοϑμενη ωφϋλιμη ςυνολικό επιφϊνεια για την εγκατϊςταςη των ςωρών θα εύναι 
διαςτϊςεων 10Φ5μ. και ο ςυνολικϐσ ϐγκοσ θα φτϊνει τα 25κ.μ. 
Για την αποςτρϊγγιςη των παραγϐμενων ςτραγγιςμϊτων θα δημιουργηθοϑν κατϊλληλεσ 
κλύςεισ ςτην επιφϊνεια του χώρου και ςϑςτημα καναλιών που θα ςυλλϋγουν τα νερϊ ςε 
φρεϊτια τα οπούα θα οδηγοϑνται ςτη δεξαμενό αποθόκευςησ ςτραγγιςμϊτων/αποπλυμϊτων 
και θα μεταφϋρονται για επεξεργαςύα ςε δεξαμενό SBR. Σα επεξεργαςμϋνα λϑματα θα 
χρηςιμοποιοϑνται για τη διαβροχό των ςειραδιών. Η περύςςεια τουσ θα οδηγεύται με βυτύο ςε 
κατϊλληλη αδειοδοτημϋνη και λειτουργοϑςα εγκατϊςταςη επεξεργαςύασ λυμϊτων του Δόμου 
Σροιζηνύασ-Μεθϊνων.  
Για την αςφαλό κύνηςη των ϐμβριων υδϊτων θα προβλεφθεύ η δημιουργύα κατϊλληλων 
κλύςεων ςτην επιφϊνεια και απορροό τουσ περιφερειακϊ ςε μικρϐ κανϊλι. 
 
Φώροσ 1ησ Υϊςησ Κομποςτοπούηςησ  
Η βαςικό λειτουργύα του χώρου βαςύζεται ςε ϋνα απλϐ ανοιχτϐςϑςτημα κομποςτοπούηςησ ςε 
ςωροϑσ, μϋχρι την απαιτοϑμενη ςταθεροπούηςη του υλικοϑ (ςταθερό θερμοκραςύα <400C). 
Οι απαιτοϑμενεσ ρυθμύςεισ αφοροϑν κυρύωσ ςτη θερμοκραςύα, ςτην υγραςύα και ςτην 
παροχό οξυγϐνου. 
Η διαμϐρφωςη των ςωρών ταχεύασ χώνευςησ του προεπεξεργαςμϋνου υλικοϑ γύνεται με 
φορτωτό ςε προκαθοριςμϋνεσ θϋςεισ ςτο ειδικϊ διαμορφωμϋνο ανοιχτϐ χώρο με πυθμϋνα 
απϐ ςκυρϐδεμα. Σα ςειρϊδια θα ςκεπϊζονται απϐ ειδικϋσ μεμβρϊνεσ για την μεύωςη τησ 
παραγωγόσ ςτραγγιςμϊτων. Για τη ςυλλογό των ςτραγγιςμϊτων ο πυθμϋνασ θα 
διαμορφωθεύ με κατϊλληλεσ κλύςεισ που καταλόγουν ςε ειδικϊ φρεϊτια ςυλλογόσ, ϐπου θα 
καταλόγουν τα ςτραγγύςματα. 
Οι διαμορφοϑμενοι ςωρού θα εύναι τραπεζοειδοϑσ διατομόσ, το μόκοσ των ςωρών θα εύναι 
75μ. πλϊτοσ των ςωρών 2,5μ., το ϑψοσ των ςωρών 1,5μ.και η κλύςη πρανών 2:1. Οπϐτε η 
επιφϊνεια που θα καλϑπτει κϊθε ςωρϐσ θα εύναι 187,5τ.μ. Ο ϐγκοσ κϊθε ςωροϑ θα εύναι 
περύπου 200κ.μ. Η απϐςταςη μεταξϑ δϑο διαδοχικών ςωρών θα εύναι 3μ. 
Η διϊρκεια τησ 1ησ φϊςησ κομποςτοπούηςησ θα εύναι 10 εβδομϊδεσ, ςε ςυνϊρτηςη με τη 
βιοξεύδωςη (ταχεύα χώνευςη) του οργανικοϑ κλϊςματοσ (μϋςω μικροοργανιςμών) η οπούα 
εξαρτϊται κυρύωσ απϐ τη ςϑςταςη και τον τρϐπο προεπεξεργαςύασ του πρωτογενοϑσ υλικοϑ, 
καθώσ και την (αυτϐματη) παροχό αϋρα μϋςα ςτο οργανικϐ υλικϐ απϐ κατϊλληλο ςϑςτημα 
ςωληνώςεων.  
Η λόξη τησ 1ησ φϊςησ κομποςτοπούηςησ ολοκληρώνεται ϐταν η θερμοκραςύα χώνευςησ δεν 
υπερβαύνει κατϊ πολϑ τη θερμοκραςύα του περιβϊλλοντοσ (< 400C).  
Η ςυνολικό απώλεια ϐγκου ςτη 1η φϊςη κομποςτοπούηςησ αναμϋνεται να εύναι τησ τϊξησ του 
20%, γεγονϐσ που λαμβϊνεται υπϐψη για το ςχεδιαςμϐ τησ 2ησ φϊςησ κομποςτοπούηςησ 
(ωρύμανςη).  
Περιμετρικϊ του χώρου που θα τοποθετηθοϑν οι ςωρού και μεταξϑ των χώρων 1ησ και 
2ησφϊςησ κομποςτοπούηςησ θα υπϊρχει ελεϑθεροσ χώροσ πλϊτουσ 5μ. (ευχϋρεια κινόςεων 
για τη διαμϐρφωςη των ςωρών). 
Για τον υπολογιςμϐ τησ απαιτοϑμενησ ϋκταςησ και του αριθμοϑ ςειραδιών τησ μονϊδασ 
κομποςτοποιόςησ, θα υπολογύςουμε καταρχόν την ποςϐτητα των οργανικών. Με βϊςη τουσ 
ςτϐχουσ που ϋχουν τεθεύ για τη χωριςτό ςυλλογό των οργανικών ςτον καφϋ κϊδο, καθώσ και 
τα οργανικϊ που θα προϋρχονται απϐ τη μονϊδα μηχανικόσ διαλογόσ, που θα περιγραφεύ 
παρακϊτω, προκϑπτουν οι ακϐλουθεσ ποςϐτητεσ βιοαποβλότων ανϊ ϋτοσ μϋχρι και το 2020.  
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΒΙΑΠΟΒΛΗΣΨΝ ΠΡΟ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ (τν) 

Προϋλευςη Β.Α. 2016 2017 2018 2019 2020 

Ποςϐτητα Β.Α. απϐ ΔςΠ 0 180 300 420 480 

Ποςϐτητα Β.Α. απϐ Μηχανικό Διαλογό 0 507 429 370 333 

υνολικό ποςότητα Β.Α. προσ κομποςτοπούηςη 0 687 729 789 813 

 
Κατϊ ςυνϋπεια η δυναμικϐτητα τησ μονϊδασ κομποςτοπούηςησ πρϋπει να υπολογιςτεύ για 
ετόςια ποςϐτητα τουλϊχιςτον 813τν. βιοαποβλότων ό 2,3τν ημερηςύωσ. Αν λϊβουμε μια 
τυπικό πυκνϐτητα των Β.Α. 350 kgrανϊ κυβικϐ μϋτρο, θα ϋχουμε ετόςιο ϐγκο βιοαποβλότων 
2.323κ.μ. ό 6,36κ.μ.ημερηςύωσ. Δεδομϋνου ϐτι η 1η φϊςη κομποςτοπούηςησ απαιτεύ 10 
εβδομϊδεσ, θα λειτουργεύ η μονϊδα με τϋςςερα ςειρϊδια (2 ςειρϊδια για το προδιαλεγμϋνο 
και 2 για το προερχϐμενο απϐ τα ςϑμμεικτα). Επομϋνωσ ο χώροσ τησ 1ησφϊςησ 
κομποςτοπούηςησ θα εύναι ανοιχτϐσ με πυθμϋνα απϐ ςκυρϐδεμα, διαςτϊςεων 85 Φ 29 μ. και 
θα καλϑπτει ϋκταςη 2.465τ.μ. 
Η διαμϐρφωςη του δαπϋδου και η διαχεύριςη των ςτραγγιςμϊτων και των ϐμβριων θα 
πραγματοποιηθεύ με τον ύδιο τρϐπο που θα γύνει και για το χώρο παραλαβόσ. 
 
Φώροσ 2ησ Υϊςησ Κομποςτοπούηςησ  
το χώρο αυτϐ θα πραγματοποιεύται η φϊςη τησ ςταθεροπούηςησ και τησ χουμοπούηςησ του 
κομπϐςτ ςε ςταθερϊ μεςοφιλικϋσ ό και ψυχροφιλικϋσ θερμοκραςύεσ (<400C). Σο ςτϊδιο αυτϐ 
εύναι απαραύτητο προκειμϋνου το υλικϐ να αποκτόςει τισ ιδιϐτητεσ του χουμοποιημϋνου 
υλικοϑ προκειμϋνου να βρει γεωργικϋσ εφαρμογϋσ. Σο υλικϐ ςτο ςτϊδιο αυτϐ χϊνει την 
ελαφρϊ δϑςοςμη ιδιϐτητα και αποκτϊ την ευχϊριςτη οςμό του humus. 
Η διαδικαςύα τησ ωρύμανςησ του υλικοϑ (2η φϊςη κομποςτοπούηςησ) πραγματοποιεύται ςε 
ςωροϑσ τραπεζοειδοϑσ διατομόσ. Σο ϑψοσ των ςωρών θα εύναι 1,5μ.  
Παρϐτι οι απαιτόςεισ ςε οξυγϐνο λιγοςτεϑουν, απαιτεύται ςε ικανοποιητικϐ βαθμϐ η παροχό 
οξυγϐνου, ενώ δεν επιτρϋπεται η διαβροχό του υλικοϑ.Για την ομαλό εξϋλιξη τησ διεργαςύασ 
τησ ωρύμανςησ εύναι απαραύτητη η ανϊδευςη του υλικοϑ. Για το ςκοπϐ αυτϐ θα 
χρηςιμοποιηθεύ φορτωτόσ ό ειδικϐ ϐχημα ανϊδευςησ των ςειραδύων.  
Η ανϊδευςη θα επιτυγχϊνει την πλόρη αναδιϊταξη του ςυνϐλου τησ μϊζασ του ςειραδύου, 
μεταφϋροντασ υλικϐ με κατεϑθυνςη απϐ την βϊςη του ςειραδύου προσ την κορυφό, με τρϐπο 
ώςτε το υλικϐ που βρύςκεται, πριν την ανϊδευςη, ςτα κατώτερα ςτρώματα του ςειραδύου, 
μετϊ την ανϊδευςη να μεταφϋρεται ςτα ανώτερα ςτρώματα. Ο απαιτοϑμενοσ χρϐνοσ για την 
ολοκλόρωςη τησ 2ησ φϊςησ, εκτιμϊται ςε 6 εβδομϊδεσ. 
Για τον υπολογιςμϐ του ϐγκου των Β.Α. τησ 2ησ φϊςησ λαμβϊνουμε υπϐψη την μεύωςη κατϊ 
20% του αρχικοϑ ϐγκου, οπϐτε ο απομϋνων ϐγκοσ των Β.Α. ετηςύωσ ανϋρχεται ςε 1.858 κ.μ. 
Δεδομϋνου του χρϐνου τησ ωρύμανςησ, υπολογύζουμε ϐτι δυο ςειρϊδια (1 ςειρϊδι για το 
προδιαλεγμϋνο και 1 για το προερχϐμενο απϐ τα ςϑμμεικτα) εύναι αρκετϊ για να ικανοποιεύ 
τον ϐγκο τησ μονϊδασ. Κατϊ ςυνϋπεια ο χώροσ τησ 2ησφϊςησ κομποςτοπούηςησ θα εύναι μη 
ςτεγαςμϋνοσ ςε ςταθερό επιφϊνεια, διαςτϊςεων 85 Φ 18μ.  
Η διαμϐρφωςη του δαπϋδου και η διαχεύριςη των ςτραγγιςμϊτων και των ϐμβριων θα 
πραγματοποιηθεύ με τον ύδιο τρϐπο που θα γύνει και για τουσ υπϐλοιπουσ χώρουσ. Για τη 
ςυλλογό των ςτραγγιςμϊτων ο πυθμϋνασ θα διαμορφωθεύ με κατϊλληλεσ κλύςεισ που 
καταλόγουν ςε ειδικϊ φρεϊτια ςυλλογόσ, ϐπου θα καταλόγουν τα ςτραγγύςματα. Επύςησ το 
ςειρϊδι θα ςκεπϊζεται απϐ ειδικϋσ μεμβρϊνεσ για την μεύωςη τησ παραγωγόσ 
ςτραγγιςμϊτων.  
 
 



Τοπικό Σχέδιο Διαχείριςησ Αποβλήτων Δ. Τροιζηνίασ-Μεθάνων                                                              

62 
 

Φώροσ ραφιναρύςματοσ  
Σο ραφινϊριςμα του υλικοϑ γύνεται αμϋςωσ μετϊ την ολοκλόρωςη τησ φϊςησ 
ωρύμανςησ.τϐχοσ αυτοϑ του ςταδύου εύναι η παραγωγό υψηλόσ ποιϐτητασ κομπϐςτ με το 
ανϊλογο λεπτϐκοκκο κλϊςμα για κϊθε περύπτωςη χρόςησ κομπϐςτ.  
Σο ραφινϊριςμα γύνεται με τη χρόςη κϐςκινου, ϐπου απομακρϑνονται τα χοντρϐκοκκα, 
ακατϊλληλα υλικϊ και αν υπϊρχουν ξϋνεσ προςμεύξεισ. Σο τελικϊ εκμεταλλεϑςιμο κομπϐςτ 
κατϐπιν και του ςταδύου τησ ραφιναρύασ υπολογύζεται ςε 564 τν. οι υπϐλοιποι 62τν. που θα 
απομακρυνθοϑν, θα οδηγηθοϑν ςτην τελικό διϊθεςη ςε ΦΤΣΤ. 
Σο ραφινϊριςμα θα λαμβϊνει χώρα κϊτω απϐ μεταλλικϐ υπϐςτεγο διαςτϊςεων 12Φ7μ. Σο 
δϊπεδο θα εύναι απϐ ςκυρϐδεμα (π.χ. C20/25)/μπετϐν και κατϊλληλο οπλιςμϐ. 
 
Φώροσ αποθόκευςησ και τυποπούηςησ ραφιναριςμϋνου προώόντοσ  
το τελικϐ ςτϊδιο το κομπϐςτ που προϋρχεται απϐ το προδιαλεγμϋνο οργανικϐ θα 
ενςακκύζεται ςε ςακιϊ 40lt με τη βοόθεια ενςακιςτό και θα αποθηκεϑεται μϋχρι την τελικό 
διϊθεςό του ςε ςτεγαςμϋνο χώρο. Σο κομπϐςτ που προϋρχεται απϐ τη μηχανικό διαλογό 
ςϑμμεικτων απορριμμϊτων θα αποτύθεται ςε ςωροϑσ ςε ςτεγαςμϋνο χώρο, ϋωσ ϐτου 
διατεθεύ για τισ προβλεπϐμενεσ χρόςεισ. Ο αποθηκευτικϐσ χώροσ θα εύναι θα καλϑπτεται απϐ 
μεταλλικϐ υπϐςτεγο και θα ϋχει διαςτϊςεισ 15Φ10μ. Σο δϊπεδο θα εύναι απϐ ςκυρϐδεμα (π.χ. 
C20/25)/μπετϐν και κατϊλληλο οπλιςμϐ. 
 
Η ςυνολικό επιφϊνεια που θα καλϑπτει η εγκατϊςταςη κομποςτοπούηςησ θα εύναι 205Φ38μ. 
δηλαδό 7.790τ.μ. 
 
Σο κϐςτοσ των υποδομών και του απαιτοϑμενου εξοπλιςμοϑ για τη μονϊδα 
κομποςτοπούηςησ παρατύθεται ςτον ακϐλουθο πύνακα. 
 

ΚΟΣΟ ΕΠΕΝΔΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΟΙΦΣΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ 

Τποδομό/Εξοπλιςμόσ Ποςότητα Σιμό Μον. ύνολο 

Αςφαλτϐςτρωςη με εξυγύανςη και καταςκευό αϑλακοσ 4.495 75 337.125 

Γεωμεμβρϊνη 4.261 4 17.044 

ωληνώςεισ  2.000 10 20.000 

Πϑλη ειςϐδου 1 2.000 2.000 

Περύφραξη 486 17 8.262 

Οικύςκοσ - Γραφεύο διούκηςησ 1 3.000 3.000 

Μεταλλικϐ υπϐςτεγο 234 100 23.400 

Γεφυροπλϊςτιγγα 1 15.000 15.000 

χύςτησ ςϊκων 1 45.000 45.000 

Κινητϐσ θρυματιςτόσ/τεμαχιςτόσ πραςύνων 1 50.000 50.000 

Αναμύκτησ 1 15.000 15.000 

Μονϊδα επεξεργαςύασ ςτραγγιςμϊτων 1 12.000 12.000 

Μικρϐσ ελαςτιχοφϐροσ φορτωτόσ 1 35.000 35.000 
Προμόθεια Αναςτροφϋα ςωρών 1 50.000 50.000 

Περιςτροφικϐ κϐςκινο 1 35.000 35.000 

Ενςακιςτόσ 1 30.000 30.000 

ύνολο 697.831 
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Επιπλϋον του κϐςτουσ επϋνδυςησ η μονϊδα κομποςτοπούηςησ με βϊςει τη δυναμικϐτητϊ τησ 
εκτιμϊται ϐτι θα ϋχει και το παρακϊτω ετόςιο κϐςτοσ λειτουργύασ. 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΗΙΟΤ ΚΟΣΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ 

Εύδοσ κόςτουσ Ποςότητα Σιμό Μον. ύνολο 

Εργϊτησ  1 14.000 14.000 

Φειριςτόσ 2 17.000 34.000 

Κϐςτοσ ενϋργειασ (ηλεκτροφωτιςμϐσ-καϑςιμα κ.α) 9.000 

Κϐςτοσ λιπαντικών-ςυντόρηςησ των μηχανημϊτων  4.000 

Κϐςτοσ ςυντόρηςησ εγκαταςτϊςεων 3.000 

Λοιπϊ ϋξοδα λειτουργύασ 1.000 

ύνολο 65.000 
 
Β.5.4 Διαχεύριςη ςύμμεικτων 
Ο ςτϐχοσ του παρϐντοσ ςχεδύου εύναι η μεύωςη του κλϊςματοσ των ςϑμμεικτων ςτον κϑκλο 
διαχεύριςησ των ΑΑ. Όμωσ ςε κϊθε περύπτωςη ϋνα ποςοςτϐ ςϑμμεικτων θα εξακολουθεύ να 
υπϊρχει. Θα εύναι ςκϐπιμο και με βϊςει τον ΠΕΔΑ τησ Αττικόσ να εφαρμϐζεται μια όπια 
επεξεργαςύα, με ςτϐχο την περαιτϋρω ανϊκτηςη υλικών ςε μια μονϊδα μηχανικόσ διαλογόσ.  
Η προτεινϐμενη μονϊδα θα ϋχει δυναμικϐτητα επεξεργαςύασ ετηςύωσ 1.500τν. ςϑμμεικτων 
απορριμμϊτων, ποςϐτητα που θα καταλόγει ςτον πρϊςινο κϊδο και θα ςυλλϋγεται απϐ τα 
απορριμματοφϐρα του δόμου.  
Ειδικϐτερα η μονϊδα θα περιλαμβϊνει τα ακϐλουθα:  
• Γεφυροπλϊςτιγγα  
• Πλατεύα υποδοχόσ ειςερχϐμενων ΑΑ   
• Κϐςκινο Διαχωριςμοϑ  
• Κινητϐ κϋντρο χειροδιαλογόσ ανακυκλώςιμων υλικών  
• Μονϊδα δεματοπούηςησ υλικών  
• Οικύςκοσ γραφεύων 
 
Ποςότητα υπολεύμματοσ προσ τελικό διϊθεςη 
Ο ςτϐχοσ που ϋχει τεθεύ για τη μονϊδα μηχανικόσ διαλογόσ εύναι να επιτυγχϊνεται εκτροπό 
προσ ανακϑκλωςη του 50% των ανακυκλώςιμων υλικών και του οργανικοϑ κλϊςματοσ που 
περιϋχεται ςτο υπϐλειμμα. Αναφερϐμενοι ςε ποςϐτητεσ ο ςτϐχοσ εύναι το 2020 η μονϊδα 
μηχανικόσ διαλογόσ να ανακτϊ 333τν. οργανικοϑ κλϊςματοσ και 364 τν. ανακυκλώςιμων 
υλικών ςε διαφορετικϊ ρεϑματα. Κατϊ ςυνϋπεια τελικϊ προσ υγειονομικό ταφό θα 
οδηγοϑνται το 2020, 784τν. προερχϐμενοι απϐ το υπϐλειμμα τησ μονϊδασ διαλογόσ και 62τν. 
υπϐλειμμα τησ μονϊδασ κομποςτοπούηςησ, ςυνολικϊ 846τν. που αποτελεύ το 32% των ΑΑ 
του Δόμου Σροιζηνύασ-Μεθϊνων.   
Η μονϊδα μηχανικόσ διαλογόσ θα καταςκευαςτεύ ςε δημοτικό ϋκταςη και θα καταλαμβϊνει 
επιφϊνεια 52Φ35μ. δηλαδό 1.820τ.μ. Σο δϊπεδο των χώρων επεξεργαςύασ και διαχωριςμοϑ 
θα εύναι απϐ ςκυρϐδεμα (π.χ. C20/25)/μπετϐν και κατϊλληλο οπλιςμϐ. Σο κϐςτοσ επϋνδυςησ 
για την καταςκευό και την προμόθεια του εξοπλιςμοϑ καταγρϊφεται ςτον ακϐλουθο πύνακα. 
 
Εύςοδοσ και διαχωριςμόσ 
Σα ειςερχϐμενα απορριμματοφϐρα αφοϑ ζυγύζονται ςτην γεφυροπλϊςτιγγα, θα αδειϊζουν ςε 
κατϊλληλα διαμορφωμϋνο χώρο (πλατεύα) διαςτϊςεων 10Φ10μ. ςταδιακϊ το περιεχϐμενϐ 
τουσ. Απϐ το χώρο θα απομακρϑνονται τυχϐν ογκώδη αντικεύμενα και τα απορρύμματα θα 
διοχετεϑονται ςτη χοϊνη τροφοδοςύασ του τεμαχιςτό, ϐπου γύνεται ο τεμαχιςμϐσ τουσ ςε 
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κατϊλληλεσ διαςτϊςεισ ώςτε να εύναι εν ςυνεχεύα δυνατϐσ ο διαχωριςμϐσ. την μονϊδα 
τεμαχιςμοϑ, ϐλα τα υλικϊ ομογενοποιοϑνται, μετϊ τον τεμαχιςμϐ ςε κομμϊτια ϋωσ 300 mm.  
Σα τεμαχιςμϋνα απορρύμματα απομακρϑνονται απϐ το ςϑςτημα κοπόσ–τεμαχιςμοϑ, μϋςω 
κατϊλληλησ μεταφορικόσ ταινύασ η οπούα διαθϋτει ςϑςτημα προςταςύασ απϐ τη διαςπορϊ 
των τεμαχιςμϋνων υλικών. τη ςυνϋχεια τα τεμαχιςμϋνα απορρύμματα προωθοϑνται ςε 
ειδικϐ κϐςκινο διαχωριςμοϑ, κατϊλληλο για το διαχωριςμϐ οργανικών υλικών απϐ τα 
υπϐλοιπα με τη δημιουργύα δϑο ρευμϊτων. 
• Σο ρεϑμα με τα οργανικϊ, που οδηγεύται προσ τη μονϊδα κομποςτοπούηςησ 
• Σο ρεϑμα με τα υπϐλοιπα ανακυκλώςιμα υλικϊ που οδηγεύται προσ περαιτϋρω επεξεργαςύα 
(διαχωριςμϐ/διαλογό), η προώθηςό τουσ  γύνεται μϋςω κατϊλληλησ μεταφορικόσ ταινύασ. 
 
Ρεύμα ανακυκλώςιμων  
Σο ρεϑμα των ανακυκλωςύμων υλικών οδηγεύται ςτο κϋντρο χειροδιαλογόσ ανακυκλώςιμων 
υλικών, ϐπου εντϐσ κλειςτοϑ container διαςτϊςεων 10Φ5μ. γύνεται περαιτϋρω διαχωριςμϐσ 
ςε ϊλλα υλικϊ, ϐπωσ πλαςτικϊ (με διαχωριςμϐ ςε PET, HDPE, FILM) γυαλύ, μη ςιδηροϑχα 
μϋταλλα (αλουμύνιο), ξϑλο, χαρτύ, υφϊςματα κλπ. το μϋςο του container διατρϋχει μύα 
μεταφορικό ταινύα τροφοδοςύασ απορριμμϊτων, ενώ ςε διϊφορα ςημεύα (δεξιϊ – αριςτερϊ 
τησ ταινύασ) υπϊρχουν θϋςεισ εργαςύασ για τη χειρονακτικό διαλογό των ανακυκλώςιμων 
υλικών. Η ϐλη καταςκευό θα πρϋπει να αερύζεται επαρκώσ και κυρύωσ ο θϊλαμοσ εργαςύασ.  
Tαανακτώμενα υλικϊ ςυλλϋγονται ςε κατϊλληλουσ πλαςτικοϑσ κϊδουσ κατϊλληλησ 
χωρητικϐτητασ ϋκαςτοσ, που θα βρύςκονται πληςύον των θϋςεων εργαςύασ. Σα ανακτώμενα 
υλικϊ θα αποθηκεϑονται προςωρινϊ ςε κατϊλληλα απορριμματοκιβώτια και ςτη ςυνϋχεια θα 
ςυμπιϋζονται και θα δεματοποιοϑνται. Επιπλϋον, ϐπωσ ϋχει περιγραφεύ ανωτϋρω ςτο κινητϐ 
κϋντρο χειροδιαλογόσ θα καταλόγει και ο μπλε κϊδοσ ϐπου ςυλλϋγονται χωριςτϊ μϋταλλα, 
πλαςτικϊ και γυαλύ, το περιεχϐμενο θα περνϊ απϐ την ταινύα χειροδιαλογόσ και τα 
ανακυκλώςιμα υλικϊ θα διαχωρύζονται ανϊ υλικϐ, ςτη ςυνϋχεια θα ςυμπιϋζονται και θα 
δεματοποιοϑνται μαζύ με τα υπϐλοιπα ανακτηθϋντα ανακυκλώςιμα υλικϊ. 
 
Δεματοπούηςη υλικών  
Η κινητό μονϊδα δεματοπούηςησ, μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ςε κϊθε ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ, 
αλλϊ κυρύωσ, ςτο τϋλοσ τησ, ςτα παραγϐμενα προώϐντα τησ διαδικαςύασ, τα οπούα μποροϑν να 
ςυμπιεςτοϑν και να δεματοποιηθοϑν για να πϊνε για προςωρινό αποθόκευςη και μεταφορϊ 
προσ πώληςη. Σα υλικϊ μϋςα ςτα δϋματα ϋχουν υποςτεύ ομοιογενό ςυμπύεςη με εξαγωγό του 
μεγαλϑτερου ποςοςτοϑ αϋρα που υπϊρχει μϋςα ςτο δϋμα. Επύςησ, η πύεςη που εφαρμϐζεται 
ϋχει φορϊ προσ το κϋντρο του δϋματοσ. Ανϊλογα με το εύδοσ των υλικών που περιϋχονται ςτο 
κϊθε δϋμα, κατϊ την ςυμπύεςη μπορεύ να επιτευχθεύ ςυμπύεςη και ανϊλογη μεύωςη του ϐγκου 
των απορριμμϊτων αυτών, 4-5 φορϋσ. 
Η μονϊδα ςυμπύεςησ εύναι κινητό και εϑκολα μετακινοϑμενη ώςτε να μπορεύ να αλλϊζει θϋςη 
ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ του ϋργου και εύναι τϋτοιο ώςτε να μπορεύ: να δεματοποιόςει 
απορρύμματα, να εξαςφαλύζει την αποφυγό τησ διαρροόσ των υγρών απϐ το δϋμα και την 
ομοιογενό κατανομό των υλικών ώςτε να εγκλωβύζεται η μικρϐτερη δυνατό ποςϐτητα αϋρα 
ςτο εςωτερικϐ των δεμϊτων και να επιτυγχϊνεται η μϋγιςτη ςυμπύεςη.  
Σα ςυμπιεςμϋνα πλϋον υλικϊ ςτη ςυνϋχεια περιτυλύςςονται με ειδικϐ ανακυκλώςιμο υλικϐ 
περιτϑλιξησ και με πλαςτικϋσ ανακυκλώςιμεσ μεμβρϊνεσ για ςτεγανοπούηςη. Η περιτϑλιξη 
γύνεται με τϋτοιο τρϐπο και τϐςεσ φορϋσ ώςτε να εξαςφαλύζει την αδιαβροχοπούηςη του 
περιεχομϋνου του δϋματοσ, την προςταςύα απϐ υπεριώδη ακτινοβολύα UV και την αποφυγό 
διαρροόσ υγρών απϐ το εςωτερικϐ του δϋματοσ. 
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ΠΙΝΑΚΑ  ΚΟΣΟΤ ΕΠΕΝΔΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΦΑΝΙΚΗ ΔΙΑΛΟΓΗ 

Τποδομό/Εξοπλιςμόσ Ποςότητα Σιμό Μον. ύνολο 

Αςφαλτϐςτρωςη με εξυγύανςη και καταςκευό αϑλακοσ 571 75 42.825 

Πϑλη ειςϐδου 1 2.000 2.000 

ωληνώςεισ 750 10 7.500 

Περύφραξη 174 17 2.958 

Οικύςκοσ - Γραφεύο διούκηςησ 1 4.000 4.000 

Μεταλλικϐ υπϐςτεγο 110 100 11.000 
Γεφυροπλϊςτιγγα 1 15.000 15.000 
Φοϊνη μεταλλικό 1 7.000 7.000 

Σεμαχιςτόσ 1 45.000 45.000 

Μεταφορικό ταινύα 2 10.000 20.000 

Κϐςκινο διαχωριςμοϑ (trommel) 1 120.000 120.000 

Μαγνητικϐσ διαχωριςτόσ 1 50.000 50.000 

Κϋντρο διαλογόσ ανακυκλώςιμων υλικών 1 100.000 100.000 
Περονοφϐρο (κλαρκ) 1 15.000 15.000 

Δεματοποιητόσ 1 100.000 100.000 

Μικρϐσ ελαςτιχοφϐροσ φορτωτόσ 1 40.000 40.000 

Μονϊδα επεξεργαςύασ ςτραγγιςμϊτων 1 12.000 12.000 

ύνολο 594.283 
 
Επιπλϋον του κϐςτουσ επϋνδυςησ η μονϊδα με βϊςει τη δυναμικϐτητϊ τησ εκτιμϊται ϐτι θα 
ϋχει και το παρακϊτω ετόςιο κϐςτοσ λειτουργύασ. 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΗΙΟΤ ΚΟΣΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΦΑΝΙΚΗ ΔΙΑΛΟΓΗ 

Εύδοσ κόςτουσ Ποςότητα Σιμό Μον. ύνολο 

Εργϊτησ  4 14.000 56.000 

Φειριςτόσ 2 17.000 34.000 

Κϐςτοσ ενϋργειασ (ηλεκτροφωτιςμϐσ-καϑςιμα κ.α) 14.000 

Κϐςτοσ λιπαντικών-ςυντόρηςησ των μηχανημϊτων  6.000 

Κϐςτοσ ςυντόρηςησ εγκαταςτϊςεων 2.000 

Λοιπϊ ϋξοδα λειτουργύασ 1.500 

ύνολο 113.500 
 
Φώροι αποθόκευςησ-απόθεςησ   
Σα δϋματα των ανακυκλώςιμων υλικών θα μεταφϋρονται με το περονοφϐρο και θα 
αποθηκεϑονται προςωρινϊ ςε υπϐςτεγο διαςτϊςεων 10Φ5μ. μϋχρι να απομακρυνθοϑν απϐ 
το χώρο προσ ανακϑκλωςη. 
Επύςησ το υπϐλειμμα που θα προκϑπτει απϐ το ςτϊδιο χειροδιαλογόσ των ανακυκλώςιμων 
υλικών θα αποτύθεται προςωρινϊ ςε υπαύθριο χώρο διαςτϊςεων 10Φ8μ. και θα οδηγεύται 
τελικϊ με τη βοόθεια φορτηγοϑ ςτον ϐμορο τοπικϐ ΜΑ, ϐπου με τη βοόθεια τησ ρϊμπασ θα 
μεταφορτώνεται ςτο container, για μεταφορϊ ςτο ΦΤΣΑ. 
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Κόςτοσ μεταφορϊσ και τελικόσ διϊθεςησ υπολεύμματοσ 
Σο κϐςτοσ μεταφορϊσ του υπολεύμματοσ ςτο ΦΤΣΑ Ωνω Λιοςύων, θα υπολογιςτεύ για την 
ετόςια ποςϐτητα που εύναι 846τν., δηλαδό 2,15 τν. ημερηςύωσ κατϊ μϋςο ϐρο, με δεδομϋνο 
ϐτι το ϐχημα του τοπικοϑ ΜΑ μπορεύ να μεταφϋρει φορτύο μϋχρι 25τν. ςυμπεραύνουμε ϐτι 
απαιτοϑνται κατϊ μϋςο ϐρο 10 μϋρεσ μϋχρι να ςυγκεντρωθεύ αυτό η ποςϐτητα. 
Τπολογύζοντασ δρομολϐγια για το ΦΤΣΑ ανϊ δεκαόμερο, απαιτοϑνται περύπου 40 δρομολϐγια 
ετηςύωσ. 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΗΙΟΤ ΚΟΣΟΤ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΟ 

Κϐςτοσ Καυςύμου 4.107 

Αμοιβό οδηγών 2.267 

υντόρηςη-Λιπαντικϊ 2.727 

Σϋλη-αςφϊλεια 1.500 

Διϐδια 2.040 

υνολικό ετόςιο κόςτοσ μεταφορϊσ υπολεύμματοσ 10.600 
 
Επιπλϋον ςτο ετόςιο κϐςτοσ πρϋπει να υπολογύςουμε και το κϐςτοσ τελικόσ διϊθεςησ που 
εύναι 38.070€.Ωρα το ςυνολικϐ ετόςιο κϐςτοσ μεταφορϊσ και τελικόσ διϊθεςησ του 
υπολεύμματοσ ςτο ΦΤΣΑ Ωνω Λιοςύων εύναι 48.670€ό 57,5€/τν. 
 
την επϐμενη παρϊγραφο θα εξεταςτεύ και η εναλλακτικό επιλογό καταςκευόσ δημοτικοϑ 
ΦΤΣΤ για την τελικό διϊθεςη του υπολεύμματοσ, ϐπου και θα ςυγκρύνουμε τα δυο κϐςτη ανϊ 
τϐνο. 
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Β.5.5 Κόςτοσ επϋνδυςησ και ετόςιο κόςτοσ λειτουργύασ ΣΔΑ 
την παρϊγραφο αυτό θα υπολογύςουμε το ςυνολικϐ κϐςτοσ επϋνδυςησ, καθώσ και το ετόςιο 
κϐςτοσ λειτουργύασ για το ϋτοσ ςτϐχο το 2020 του προτεινϐμενου ΣΔΑ. 
 
Καταρχόν παρουςιϊζουμε το ςυνολικϐ κϐςτοσ επϋνδυςησ για τισ δρϊςεισ και τισ 
απαιτοϑμενεσ εγκαταςτϊςεισ. 
 

ΚΟΣΟ ΕΠΕΝΔΤΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΨΝ ΔΡΑΕΨΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ 

Δρϊςη Κόςτοσ 

ύμμεικτα Πρϊςινοσ κϊδοσ Τφιςτϊμενη υποδομό 

Διαλογό ςτην Πηγό 

Βιοαποβλότων (καφϋ κϊδοσ) 58.194 

Φαρτύ-Φαρτϐνι (κύτρινοσ κϊδοσ) 27.600 

Α.Τ. (μπλε κϊδοσ) 50 μπλε απϐ ΕΕΑΑ 

Γυαλύ (κώδωνεσ) 15 κώδωνεσ απϐ ΕΕΑΑ 

Πρϊςινα-Κλαδϋματα 10.000 

Πρϊςινα ημεύα 

Κεντρικϐ πρϊςινο ςημεύο 294.465 

Δορυφορικϊ πρϊςινα ςημεύα 10.000 

ημεύα ςυλλογόσ πρϊςινων-κλαδεμϊτων 20.000 

Σοπικόσ ΜΑ 327.574 

Κομποςτοπούηςη 
Οικιακό Κομποςτοπούηςη 44.000 

Μονϊδα Κομποςτοπούηςησ 697.831 

Μονϊδα μηχανικόσ διαλογόσ ςύμμεικτων 594.283 

Ενημϋρωςη - Ευαιςθητοπούηςη δημοτών 30.000 

Μελϋτεσ - Αδειοδοτόςεισ  120.000 

Αγορϊ γησ 92.000 

Καταςκευό απαιτούμενων δικτύων των εγκαταςτϊςεων 320.000 

Καταςκευό οδοποιύασ πρόςβαςησ ςτισ εγκαταςτϊςεισ 360.000 

υνολικό κόςτοσ επϋνδυςησ 3.005.947 
 
Σο κϐςτοσ αθρούζεται ςτα 3.005.947€ και αφορϊ δαπϊνεσ που πρϋπει να καλυφθοϑν κυρύωσ 
τη διετύα 2016-2017.  Σα ποςϊ αυτϊ ο Δόμοσ Σροιζηνύασ-Μεθϊνων, δϑναται να τα διεκδικόςει 
απϐ χρηματοδοτόςεισκυρύωσ απϐ ευρωπαώκϊ προγρϊμματα και χρηματοδοτικϊ εργαλεύα. 
 
Ενδεικτικϊ οι πηγϋσ χρηματοδϐτηςησ ανϊ δρϊςη επιςημαύνονται ςτον πύνακα που ακολουθεύ. 
Επιπλϋον, ο δόμοσ θα διερευνόςει και τη δυνατϐτητα ςυμμετοχόσ ό ακϐμα και ανϊληψησ του 
κϐςτουσ επϋνδυςησ απϐ ιδιώτεσ με τα ςχετικϊ ανταλλϊγματα βεβαύωσ. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΨΝ ΠΗΓΨΝ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΚΟΣΟΤ  ΕΠΕΝΔΤΗ 

1 ΟικιακόΚομποςτοπούηςη 
Ίδιοι πϐροι, Πρϊςινο Σαµεύο, ΠΕΠ Αττικόσ 

2014-2020/ϊξονασ προτεραιϐτητασ 6α,ΕΟΑΝ 
2 Κϊδοι ΚαφϋΒιοαποβλότων Ίδιοι πϐροι, Πρϊςινο Σαµεύο 
3 Κϊδοι Κύτρινοι ςυλλογόσ χαρτιοϑ-

χαρτονιοϑ 
Ίδιοι πϐροι, Πρϊςινο Σαµεύο,ΕΕΑΑ 

4 Κώδωνεσ ςυλλογόσ γυαλιοϑ Ίδιοι πϐροι, Πρϊςινο Σαµεύο,ΕΕΑΑ 
5 Κϊδοι ΜπλεΑνακϑκλωςησ Ίδιοι πϐροι, Πρϊςινο Σαµεύο,ΕΕΑΑ 

6 Πρϊςινο ςηµεύο– δορυφορικϊ πρϊςινα 
ςημεύα 

Πρϊςινο Σαµεύο, ΠΕΠ Αττικόσ 2014-
2020/ϊξονασ προτεραιϐτητασ 6α,ΕΟΑΝ 

7 ΜΑ 
Πρϊςινο Σαµεύο, ΠΕΠ Αττικόσ 2014- 

2020/ϊξονασ προτεραιϐτητασ 6α 
8 ΜονϊδαΚοµποςτοπούηςησ ΤΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020- ϊξονασ14 
 9 Μονϊδα Μηχανικόσ∆ιαλογόσ ΤΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020- ϊξονασ14 

 
Αναφορικϊ με το ετόςιο κϐςτοσ λειτουργύασ του προτεινϐμενου ςχεδύου κατϊ το ϋτοσ 2020, 
για το οπούο ϋχουν τεθεύ οι ποςοτικού και ποιοτικού ςτϐχοι, αυτϐ παρουςιϊζεται ανϊ 
κατηγορύα ςτον ακϐλουθο πύνακα. 
 

ΕΣΗΙΟ ΚΟΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΔΑ (ϋτοσ 2020) 

Εργαςύα Κόςτοσ 

Αποκομιδό ςύμμεικτων πρϊςινοσ κϊδοσ 160.763 

Αποκομιδό ρευμϊτων ΔςΠ 

Βιοαποβλότων (καφϋ κϊδοσ) 58.097 

Φαρτύ-Φαρτϐνι (κύτρινοσ κϊδοσ) 36.126 

Α.Τ. (μπλε κϊδοσ) 36.126 

Πρϊςινα ημεύα 

Κεντρικϐ πρϊςινο ςημεύο 39.254 

Δορυφορικϊ πρϊςινα ςημεύα 0 

ημεύα ςυλλογόσ πρϊςινων-κλαδεμϊτων 1.000 

Σοπικόσ ΜΑ 4.500 

Μονϊδα Κομποςτοπούηςησ 
Οικιακό Κομποςτοπούηςη - 

Μονϊδα Κομποςτοπούηςησ 65.000 

Μονϊδα μηχανικόσ διαλογόσ 113.500 

Μεταφορϊ υπολεύμματοσ ςε ΦΤΣΤ 10.600 

Διϊθεςη υπολεύμματοσ (gate fee) 38.070 

υνολικό ετόςιο κόςτοσ λειτουργύασ 561.536 
 
Σο ςυνολικϐ ετόςιο κϐςτοσ εύναι 561.536€και αφορϊ τισ ετόςιεσ δαπϊνεσ για το ϋτοσ ςτϐχοσ 
2020. Αυτϋσ τισ δαπϊνεσ ο Δόμοσ Σροιζηνύασ-Μεθϊνων, θα τισ καλϑψει απϐ τισ ακϐλουθεσ 
πηγϋσ: 
1. Ση μεύωςη του κϐςτουσ μεταφορϊσ των απορριμμϊτων για ταφό ςτο ΦΤΣΑ Ωνω 

Λιοςύων. 
2. Σην εξοικονϐμηςη τϋλουσ υγειονομικόσ ταφόσ, λϐγω τησ μεύωςησ του ϐγκου των 

απορριμμϊτων που οδηγοϑνται ςτην ταφό, με ϊμεςη ςυνϋπεια τη μεύωςη του 
καταβαλλϐμενου ποςοϑ για την τελικό διϊθεςη ςτο  ΦΤΣΑ. 

3. Πιθανϊ ϋςοδα προερχϐμενα απϐ τϋλη χρόςησ των εγκαταςτϊςεων απϐ ϊλλουσ δόμουσ, 
κατϐπιν διαδημοτικόσ ςυνεργαςύασ ςτη διαχεύριςη των απορριμμϊτων.  

4. Σην προβλεπϐμενη επιδϐτηςη  τησ εναλλακτικόσδιαχεύριςησ 
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5. Σην εμπορικό διϊθεςη τωνανακυκλώςιμων υλικών. 
6. Πρϐςθετα  ϋςοδα που μποροϑν να προκϑψουν με περαιτϋρω δρϊςεισπου αφοροϑν: 

 ςτη διϊθεςη του παραγϐμενουκομπϐςτ και του εδαφοβελτιωτικοϑ 
 ςτη χρηςιμοπούηςη  των αδρανών ωσ υλικώνγια οδϐςτρωςη. 

7. Σϋλοσ η λειτουργύα των ςχεδύων θα χρηματοδοτεύται και απϐ τα ανταποδοτικϊ τϋλη 
(ιδύουσ πϐρουσ).  

 
Σα ϋςοδα που θα προκϑψουν και απϐ το κομπϐςτ που θα διαθϋςει ο δόμοσ και αφορϊ μϐνο 
ςε αυτϐ που προϋρχεται απϐ τα προδιαλεγμϋνα οργανικϊ (καφϋ κϊδοσ), μποροϑν να 
υπολογιςτοϑν. Η τιμό πώληςησ εκτιμϊται ςε 50 ευρώ ανϊ τϐνο. 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΟΔΨΝ ΑΠΟ ΠΨΛΗΗ ΚΟΜΠΟΣ (50 ευρώ/τν.) 

2016 2017 2018 2019 2020 

0 6.474 10.789 15.105 17.263 
Αντύςτοιχα ςτον πύνακα που ακολουθεύ καταγρϊφονται τα ϋςοδα απϐ την πώληςη των 
ανακυκλώςιμων υλικών που ςυλλϋχθηκαν ανϊ ϋτοσ. 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΟΔΨΝ ΑΠΟ ΠΨΛΗΗ ΑΝΑΚΤΚΛΨΙΜΨΝ ΤΛΙΚΨΝ 

Τλικό Σιμό ανϊ τν. 2016 2017 2018 2019 2020 

Γυαλύ 50 226 3.053 3.628 3.830 4.128 

Φαρτύ-Φαρτϐνι 75 2.557 34.486 40.980 43.262 46.624 

Μϋταλλα 350 1.538 17.668 18.498 21.409 24.971 

Πλαςτικϊ 66 809 11.206 11.145 11.036 10.849 

ύνολο 5.131 66.414 74.253 79.538 86.572 
 
Αν ςυνυπολογύςουμε τα παραπϊνω ϋςοδα που μποροϑν να υπολογιςτοϑν ςτην παροϑςα 
φϊςη, καταλόγουμε ϐτι για το ϋτοσ ςτϐχοσ 2020, η ετόςια ςυνολικό δαπϊνη λειτουργύασ του 
Δόμου Σροιζηνύασ-Μεθϊνων θα εύναι 457.702€, δηλαδό 172€/τν. Κϐςτοσ απϐ το οπούο δεν 
ϋχουν αφαιρεθεύ και ϊλλα πιθανϊ ϋςοδα που αναφϋρθηκαν παραπϊνω, αλλϊ δεν μποροϑν να 
υπολογιςτοϑν ςτην παροϑςα φϊςη. 
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Διαπιςτώνουμε δηλαδό ϐτι ακϐμα και ϋτςι το ετόςιο κϐςτοσ λειτουργύασ του προτεινϐμενου 
ΣΔΑ, εφϐςον υλοποιηθοϑν οι ςτϐχοι ϋωσ το ϋτοσ 2020, εμφανύζεται όδη μειωμϋνο, τϐςο απϐ 
το υφιςτϊμενο, ϐςο και απϐ αυτϐ που θα διαμορφωθεύ με την εφαρμογό του όδη 
θεςμοθετημϋνου ειδικοϑ τϋλουσ ταφόσ. το διϊγραμμα παραπϊνω καταγρϊφεται η 
διαχρονικό εξϋλιξη των τριών διαφορετικών ςεναρύων του ετόςιου κϐςτουσ λειτουργύασ. 
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Β.5.6 Εναλλακτικό ςενϊριο καταςκευόσ δημοτικού ΦΤΣΤ 

το εξεταζϐμενο εναλλακτικϐ ςενϊριο προτεύνεται η καταςκευό δημοτικοϑ ΦΤΣΤ, για τη 
διϊθεςη του υπολεύμματοσ. Ο προτεινϐμενοσ ΦΤΣΤ Σροιζηνύασ-Μεθϊνων, θα 
εξυπηρετόςειςτην διαχεύριςη των απορριμμϊτων του δόμου, ϋτςι ώςτε να μειωθεύ το 
κϐςτοσμεταφορϊσ και διϊθεςησ ςτον ΦΤΣΑ Ωνω Λιοςύων. Επιπλϋον ο δόμοσ δεν θα εξαρτϊται 
πλϋον απϐ τη ενδεχϐμενη μελλοντικό αδυναμύα του υφιςτϊμενου ΦΤΣΑ, να απορροφόςει και 
το υπϐλειμμϊ του. 
Ο ΦΤΣΤ θα καταςκευαςτεύ με δυναμικϐτητα 25 ετών, θεωρώντασ ϋτοσ ϋναρξησ λειτουργύασ 
το 2018, θα ϋχει δυνατϐτητα εξυπηρϋτηςησ του δόμου για την περύοδο 2018-2042. ϑμφωνα 
με το προτεινϐμενο ΣΔΑ, εκτιμϊται ϐτι ςε προοπτικό 25ετύασ, θα ϋχουν διατεθεύ ςτο ΦΤΣΤ 
20.000τν.υπολεύμματοσ, ϐπωσ αποτυπώνεται ςτον ακϐλουθο πύνακα. 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΟ ΠΡΟ ΣΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΗ (τν.) 

2018 1.034 2023 846 2028 846 2033 846 2038 846 

2019 904 2024 846 2029 846 2034 846 2039 846 

2020 846 2025 846 2030 846 2035 846 2040 846 

2021 846 2026 846 2031 846 2036 846 2041 846 

2022 846 2027 846 2032 846 2037 846 2042 846 

υνολικό ποςότητα τελικόσ διϊθεςησ την επόμενη 25ετύα 21.397 
 
Τπολογιςμόσ ϋκταςησ ΦΤΣΤ 
Σα απορρύμματα ςτον χώρο διϊθεςησ υπϐκεινται ςε φυςικϋσ, χημικϋσ & βιολογικϋσ 
διεργαςύεσ που θα ϋχουν ςαν αποτϋλεςμα, μετϊ την ςυμπύεςη, να αποκτοϑν πυκνϐτητα 
περύπου 0,8τν/κ.μ., οπϐτε ο ϐγκοσ των απορριμμϊτων ςτο Φ.Τ.Σ.Α. θα εύναι 26.750 κ.μ. 
Για την επικϊλυψη των απορριμμϊτων θα χρηςιμοποιηθεύ χώμα το οπούο εκτιμϊται ςε 15% 
του ϐγκου των απορριμμϊτων, δηλαδό 4.000κ.μ. Επομϋνωσ απαιτεύται η πρϐβλεψη ϋργου με 
ελϊχιςτη χωρητικϐτητα31.000κ.μ. 
Για την απαύτηςη αυτό θα πρϋπει να διατεθεύ ϋκταςη τησ τϊξησ των 4.000τ.μ. ςε αυτόν την  
ϋκταςη θα ςχεδιαςτεύ ο ενεργϐσ ΦΤΣΤ. Επιπλϋον ϐμωσ των λειτουργιών τησ υγειονομικόσ 
ταφόσ θα απαιτηθεύ ϋκταςη ςτην οπούα θα χωροθετηθοϑν τα υπϐλοιπα ϋργα υποδομόσ και 
προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ απϐ τισ λειτουργύεσ του ΦΤΣΤ. Ϊτςι, θεωρεύται τελικϊ ϐτι 
απαιτεύται ϋκταςη τησ τϊξησ των 7 ςτρεμμϊτων. ε αυτό την ϋκταςη, και εκτϐσ του χώρου 
ταφόσ των υπολειμμϊτων, θα χωροθετηθεύ η εγκατϊςταςη προεπεξεργαςύασ των 
παραγϐμενων ςτραγγιςμϊτων, οι εγκαταςτϊςεισ για την διαχεύριςη του παραγϐμενου 
βιοαερύου, οι εγκαταςτϊςεισ ειςϐδου (οικύςκοσ, γεφυροπλϊςτιγγα, parking κ.α.), η εςωτερικό 
οδοποιύα του χώρου για την ομαλό πρϐςβαςη ςτο εκϊςτοτε μϋτωπο εργαςιών, καθώσ και 
περιμετρικϋσ ζώνεσ για την πυροπροςταςύα και οπτικό προκϊλυψη του χώρου. 
 
Σεχνικό Περιγραφό ϋργου 
Η απϐθεςη των υπολειμμϊτων ςτον ΦΤΣΤ θα γύνεται ςε μορφό ςτρώςεων, οι οπούεσ 
ςυμπιϋζονται με τη βοόθεια μηχανημϊτων. Κϊθε ςτρώςη (ταμπϊνι) χωρύζεται ςε κελιϊ 
(κϑτταρα) ημερηςύασ επικϊλυψησ δηλαδό τμόματα, ςτα οπούα αποτύθενται η ημερόςια 
ποςϐτητα του υπολεύμματοσ που μεταφϋρεται για τελικό διϊθεςη ςτο ΦΤΣΤ και ςτο τϋλοσ 
τησ ημϋρασ επικαλϑπτεται με λεπτϐ ςτρώμα υλικοϑ για την προςταςύα απϐ αυτανϊφλεξη, 
περιοριςμϐ τησ δυςοςμύασ, τησ διεύςδυςησ νεροϑ και τησ παρουςύασ εντϐμων. Σο πϊχοσ τησ 
ημερόςιασ επικϊλυψησ εύναι περύπου 0,15 m με υλικϐ αμμώδεσ ό αμμοχαλικώδεσ. 
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Η Γενικό Διϊταξη του μελετώμενου Φώρου Τγειονομικόσ Σαφόσ Τπολειμμϊτων περιλαμβϊνει 
τα παρακϊτω βαςικϊ ςτοιχεύα: 
 Σον κυρύωσ χώρο ταφόσ υπολειμμϊτων 
 Ση χωροθϋτηςη του οικύςκου προςωπικοϑ, τησ γεφυροπλϊςτιγγασ, του χώρου 

ςτϊθμευςησ και των υπολούπων εγκαταςτϊςεων ειςϐδου που τοποθετοϑνται ςτην 
εύςοδο τησ εγκατϊςταςησ, αμϋςωσ μετϊ την πϑλη ειςϐδου. 

 Σην καταςκευό ουδϋτερησ ζώνησ περιφερειακϊ του χώρου διϊθεςησ. Η ζώνη αυτό 
λειτουργεύ και ωσ αντιπυρικό προςταςύα του Φ.Τ.Σ.Τ. 

 Ση δημιουργύα ζώνησ δενδροφϑτευςησ εξωτερικϊ τησ αντιπυρικόσ ζώνησ για την 
προκϊλυψη του χώρου. 

 Σην αντιπλημμυρικό προςταςύα του χώρου με την καταςκευό τησ κεντρικόσ 
αντιπλημμυρικόσ τϊφρου κατϊ μόκοσ τησ ζώνησ δενδροφϑτευςησ ςτο νϐτιο τμόμα του 
Φ.Τ.Σ.Τ., με ςτϐχο την αποςτρϊγγιςη των ομβρύων που ςυγκεντρώνονται απϐ το ανϊντη 
ανϊγλυφο, εκτϐσ του χώρου ταφόσ. 

 Σην χωροθϋτηςη τησ περιοχόσ προεπεξεργαςύασ των ςτραγγιςμϊτων. 
 Σην εςωτερικό οδοποιύα του Φ.Τ.Σ.Τ. που περιλαμβϊνει την ςϑνδεςη τησ οδοϑ 

προςπϋλαςησ ςτον χώρο με την εκϊςτοτε εν ενεργεύα Υϊςη Εργαςιών. 
 Σην εγκατϊςταςη ςυςτόματοσ παρακολοϑθηςησ του Φ.Τ.Σ.Τ. για τον ϋλεγχο τησ 

περιβαλλοντικόσ ςυμπεριφορϊσ του, τϐςο κατϊ την διϊρκεια λειτουργύασ του ϐςο και 
κατϊ την φϊςη ανϊπλαςησ και αποκατϊςταςόσ του. 

 
Λειτουργύα ΦΤΣΤ 
Η ανϊπτυξη του ΦΤΣΤ θα γύνεται ςε ςτρώςεισ πϊχουσ 2-3m αρχύζοντασ απϐ τα χαμηλϐτερα 
ςημεύα του χώρου. Σα φορτηγϊ με το υπϐλειμμα απϐ τη μονϊδα μηχανικόσ διαλογόσ και την 
μονϊδα κομποςτοπούηςησ θα απορρύπτουν το φορτύο τουσ ςτο μϋτωπο εργαςύασ. 
Ο ερπυςτριοφϐροσ φορτωτόσ θα προωθεύ τα απορρύμματα προσ το πρανϋσ και κατϐπιν θα 
επικαλϑπτει τη νϋα επιφϊνεια με υλικϊ επικϊλυψησ (χώματα), τα οπούα θα μεταφϋρει απϐ 
διπλανϐ χώρο ςτον οπούο αυτϊ ϋχουν προςωρινϊ αποθηκευθεύ.Κατϐπιν, η με αυτϐ τον τρϐπο 
δημιουργηθεύςα επιφϊνεια θα αποτελϋςει το επύπεδο πϊνω ςτο οπούο θα γύνεται η 
εκφϐρτωςη τουνϋου υπολεύμματοσ, για να ακολουθόςει πϊλι η ύδια διαδικαςύα. 
Σο μόκοσ του μετώπου εργαςύασ, επύ του οπούου γύνεται η απϐθεςη τουυπολεύμματοσ, πρϋπει 
να εύναι κατϊ το δυνατϐ μικρϐ. Σο μόκοσ του θα εύναι τϐςο ώςτε να εύναι τεχνικϊ δυνατό η 
κύνηςη των οχημϊτων και η εκφϐρτωςη τουυπολεύμματοσ. 
Η κϊλυψη των απορριμμϊτων πρϋπει να γύνεται καθημερινϊ με εξαύρεςη το μετωπικϐ 
πρανϋσ, το οπούο καλϑπτεται ςτο τϋλοσ κϊθε βδομϊδασ, επειδό κρύνεται ϐτι η διϊρκειασ 2-3 
ημερών ϋκθεςη του υπολεύμματοσ δεν θα ϋχει επιπτώςεισ ςτην λειτουργικό εμφϊνιςη του 
ΦΤΣΤ. Με τον τρϐπο αυτϐ θα δημιουργοϑνται "κϑτταρα" μϋςα ςτο καθοριςμϋνο κϑτταρο του 
ΦΤΣΤ. 
Οι ςτρώςεισ των απορριμμϊτων που θα δημιουργοϑνται με την κλαςςικό διαδικαςύα 
«απϐρριψη - διϊςτρωςη - ςυμπύεςη – επικϊλυψη»,  θα επικαλϑπτονται με υλικϐ επικϊλυψησ. 
Όταν το κϑτταρο φθϊςει τον προβλεπϐμενο αριθμϐ ςτρώςεων θα καταςκευαςτεύ η τελικό 
επικϊλυψη με χώματα πϊχουσ περύπου 0,60μ. που εύναι απαραύτητα για την ανϊπλαςη του 
χώρου. 
Η κλύςη των μϐνιμων πρανών, που εκτεύνονται επϊνω απϐ την επιφϊνεια του φυςικοϑ 
εδϊφουσ, εκτϐσ αυτών που χαρακτηρύζονται προςωρινϊ, δεν πρϋπει ςε καμύα περύπτωςη να 
υπερβαύνει το 3:1. Με την κλύςη αυτό: 
● Επιτυγχϊνεται ςταθερϐτητα των πρανών και αποφεϑγονται οι διαβρώςεισ 
● Δημιουργεύται πρϐςφορο ϋδαφοσ για τισ νϋεσ φυτεϑςεισ 
● Διευκολϑνεται η κύνηςη των ςτραγγιςμϊτων προσ τον πυθμϋνα του Φ.Τ.Σ.Τ. και 
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αποφεϑγεται η επιφανειακό διαρροό τουσ 
● Δημιουργεύται ϋνα αιςθητικϊ αποδεκτϐ νϋο ανϊγλυφο, προςαρμϐςιμο ςτην γϑρω 

περιοχό, αποφεϑγοντασ την αιςθητικό προςβολό. 
Κατϊ τη λειτουργύα τησ κϊθε ςτρώςησ, ιδιαύτερη μϋριμνα πρϋπει να λαμβϊνεται για τη 
δημιουργύα μικρόσ κλύςησ με αντύθετη φορϊ προσ το μϋτωπο εργαςιών. Ϊτςι τα ϐμβρια δεν 
θα διϋρχονται μϋςα απϐ το μϋτωπο εργαςιών αλλϊ θα οδεϑουν περιφερειακϊ εκτϐσ του 
χώρου διϊθεςησ. 
Με τον ύδιο τρϐπο θα γύνεται η ταφό των απορριμμϊτων/υπολειμμϊτων και ςτισ υπϐλοιπεσ 
ςτρώςεισ, μϋχρισ ϐτου ο ΦΤΣΤ φθϊςει τον προβλεπϐμενο αριθμϐ ςτρώςεων και καλϑψει τον 
απϐ την μελϋτη διατιθϋμενο χώρο. 
Σα ςτραγγύςματα μϋςω του δικτϑου ςυλλογόσ θα ςυγκεντρώνονται ςτην δεξαμενό 
ςτραγγιςμϊτων. Σα ςτραγγύςματα, θα διοχετεϑονται ςτο ςϑςτημα επεξεργαςύασ τουσ και 
ςτη ςυνϋχεια εύτε θα επανεκτρϋπονται με την χρόςη αντλύασ λυμϊτων ςε φρεϊτια εντϐσ του 
ςώματοσ των απορριμμϊτων με τη μορφό του “ποτύςματοσ” για τη διατόρηςη τησ υγραςύασ 
του ΦΤΣΤ, εύτε θα οδηγοϑνται ςε εγκατϊςταςη βιολογικοϑ καθαριςμοϑ τησ περιοχόσ. 
Σϋλοσ, με την καταςκευό τϊφρου αποςτρϊγγιςησ τα ϐμβρια δεν διϋρχονται απϐ την μϊζα των 
απορριμμϊτων και απομακρϑνονται οδηγοϑμενα ςε δεξαμενό αποθόκευςησ. 
 
Κόςτοσ επϋνδυςησ και λειτουργύασ 
Σο ακριβϋσ κϐςτοσ για την καταςκευό και λειτουργύα του ΦΤΣΤ Σροιζηνύασ-Μεθϊνων θα 
προςδιοριςτεύ απϐ την Οριςτικό ό την Σεχνικό Προμελϋτη του ϋργου ϐπου και θα μελετηθεύ 
το ϋργο υπϐ τοπογραφημϋνου υποβϊθρου και με εγκεκριμϋνουσ Περιβαλλοντικοϑσ Όρουσ. 
το κϐςτοσ επϋνδυςησ θα υπολογιςτεύ και το κϐςτοσ αγορϊσ του οικοπϋδου. 
το πλαύςιοτου παρϐντοσ ΣΔΑεκτιμϊται το κϐςτοσ επϋνδυςησ του XYTY θα εύναι 
2.205.988€ και προκϑπτει ωσ ακολοϑθωσ: 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΣΟΤ ΕΠΕΝΔΤΗ  ΦΤΣΤ 

Φωματουργικϊ ϋργα 600.880 

Ϊργα υποδομόσ Π/Μ 135.198 

Ϊργα εςωτερικόσ οδοποιύασ - διαχεύριςησ ϐμβριων 168.997 

Ϊργα πραςύνου 22.533 

Ϊργα ςτεγανοπούηςησ ΦΤΣΤ 291.051 

Ϊργα διαχεύριςησ βιοαερύου 18.777 

Ϊργα διαχεύριςησςτραγγιςμϊτων 180.775 

Ϊργα υποδομόσ Η/Μ 165.242 

Περιβαλλοντικό παρακολοϑθηςη-6-μηνη δοκιμαςτικό λειτουργύα 45.066 

Ϊργα οδοποιύασ πρϐςβαςησ 320.469 

Εξοπλιςμϐσ ΦΤΣΤ 200.000 

Αγορϊ γησ 50.000 

υνολικό κόςτοσ επϋνδυςησ 2.205.988 
 
 
Επιπλϋον το ςυνολικϐ ετόςιο κϐςτοσ λειτουργύασ του ΦΤΣΤ εκτιμϊται ςτα 83.000€ και 
προκϑπτει ωσ ακολοϑθωσ: 
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ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΗΙΟΤ ΚΟΣΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΦΤΣΤ 

Μιςθολογικϐ κϐςτοσ 31.000 

υντόρηςη-λύπανςη μηχανημϊτων 13.000 

Κϐςτοσ ενϋργειασ και καυςύμου 19.000 

υντόρηςη εγκαταςτϊςεων 10.000 

Πρϐγραμμα παρακολοϑθηςησ 10.000 

Ετόςιο κόςτοσ λειτουργύασ ΦΤΣΤ 83.000 

 
Κατϊ ςυνϋπεια προκϑπτει ϐτι το κϐςτοσ ανϊ τϐνο υπολεύμματοσ που διατύθεται ςτον 
προτεινϐμενο ΦΤΣΤ θα κοςτύζει 98,1€/τν. 
ημειώνεται ϐτι ςε περύπτωςη καταςκευόσ του δημοτικοϑ ΦΤΣΤ, δεν υπϊρχει πλϋον η 
ανϊγκη καταςκευόσ και λειτουργύασ του τοπικοϑ ΜΑ, οπϐτε οι ςχετικού πϐροι 
αποδεςμεϑονται για την επϋνδυςη του ΦΤΣΤ. 
 
Απϐ τη ςϑγκριςη του κϐςτουσ μεταφορϊσ και τελικόσ διϊθεςησ ςτο ΦΤΣΑ Ωνω Λιοςύων ανϊ 
τϐνο και του κϐςτουσ διϊθεςησ ςτον προτεινϐμενο υπϐ καταςκευό νϋο ΦΤΣΤ, καταλόγουμε 
ϐτι ςτη δεϑτερη περύπτωςη το κϐςτοσ ανϊ τϐνο υπολεύμματοσ εύναι ςημαντικϊ μεγαλϑτερο.  
Βϋβαια, το γεγονϐσ αυτϐ δεν αποκλεύει καταρχόν το εναλλακτικϐ ςενϊριο καταςκευόσ 
δημοτικοϑ ΦΤΣΤ, αλλϊ οδηγεύ ςτην αναγκαιϐτητα διερεϑνηςησ τησ δυνατϐτητασ χρόςησ του 
ΦΤΣΤ και απϐ ϐμορουσ δόμουσ ϋτςι ώςτε η αυξημϋνη ποςϐτητα να οδηγόςει ςτη μεύωςη του 
κϐςτουσ λειτουργύασ ανϊ τϐνο. 
Επιπλϋον, πρϋπει να ληφθεύ υπϐψη η αμφύβολό διαθεςιμϐτητα ςτο μϋλλον εγκαταςτϊςεων 
ΦΤΣΤ/ΦΤΣΑ ςτην Περιφϋρεια Αττικό. 
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Β.5.7 Διαδημοτικό ςυνεργαςύα 
 
Β.5.7.1 Τφιςτϊμενη κατϊςταςη ςτην περιοχό 
το παρϐν ςχϋδιο λαμβϊνοντασ υπϐψη τη γεωγραφικό διϊςταςη τησ περιοχόσ, ϐπου 
γειτνιϊζει με νηςιωτικοϑσ δόμουσ ανϊλογου μεγϋθουσ ωσ προσ τον πληθυςμϐ και τα 
παραγϐμενα ΑΑ, αλλϊ και την ιδιαιτερϐτητα των νηςιών, θα εξετϊςουμε και ϋνα 
εναλλακτικϐ ςενϊριο διαχεύριςησ που περιλαμβϊνει τη ςυνεργαςύα του Δ. Σροιζηνύασ-
Μεθϊνων με τουσ ϐμορουσ δόμουσ Πϐρου, πετςών και Ύδρασ. 
 
Σα μεγϋθη των παραπϊνω δόμων παρουςιϊζονται ςτον ακϐλουθο πύνακα. 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΓΕΘΨΝ ΟΜΟΡΨΝ ΔΗΜΨΝ 

Δόμοσ 
Μόνιμοσ 

Πληθυςμόσ 
ΑΑ (τν.) Κόςτοσ (€) 

Τφιςτϊμενο 
κόςτοσ  ΑΑ (€/τν.) 

Πϐρου 4.010 2.808 710.000 252,8 

πετςών 4.027 3.929 638.403 162,5 

Ύδρασ 1.966 1.869 450.000 240,8 

 
Διαπιςτώνεται ϐτι ςτην παροϑςα κατϊςταςη οι δόμοι διαθϋτουν ϋνα ςημαντικϐ ποςϐ για την 
αποκομιδό, μεταφορϊ και διϊθεςη των απορριμμϊτων τουσ. Σα απορρύμματα ςυλλϋγονται ςε 
ςϑμμεικτη μορφό, με εξαύρεςη ϋνα μικρϐ μϋροσ που ςυλλϋγεται χωριςτϊ ςτον μπλε κϊδο, και 
για τισ περιπτώςεισ του Πϐρου και των πετςών μεταφϋρονται για τελικό διϊθεςη ςτον 
ΦΤΣΑ Ωνω Λιοςύων, ενώ ςτην Ύδρα γύνεται ακϐμα χρόςη του ενεργοϑ ΦΑΔΑ. 
 
Οι τρεισ νηςιωτικού δόμοι ϋχουν υποβϊλλει ΣΔΑ, ςτα οπούα προτεύνουν τη χωριςτό ςυλλογό 
ανακυκλώςιμων υλικών ςε ρεϑματα καθώσ και τη χωριςτό ςυλλογό του οργανικοϑ 
κλϊςματοσ, παρϊλληλα ςτο πλαύςιο τησ εκτροπόσ ειςϊγουν ςτουσ δόμουσ τουσ την εφαρμογό 
ςυςτόματοσ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ ςε ευρεύα κλύμακα. 
χετικϊ με την επεξεργαςύα των ςυλλεχθϋντων απορριμμϊτων επενδϑουν ςε μονϊδεσ 
μηχανικόσ διαλογόσ και κομποςτοπούηςησ και ταυτϐχρονα εκμεταλλεϑονται τα 
ανακυκλώςιμα υλικϊ. 
Σο υπϐλειμμα οι δόμοι Πϐρου και πετςών το μεταφϋρουν για τελικό διϊθεςη ςτο ΦΤΣΑ Ωνω 
Λιοςύων, ενώ η Ύδρα προτεύνει την καταςκευό ΦΤΣΤ ςτον νηςύ. 
 
Διαπιςτώνεται ϐτι η εφαρμογό των υφιςτϊμενων ΣΔΑ απϐ κϊθε δόμο χωριςτϊ, θα οδηγόςει 
ςε πλειϊδα παρϐμοιων εγκαταςτϊςεων, με ϐτι αυτϐ ςυνεπϊγεται ςε κϐςτοσ επϋνδυςησ, αλλϊ 
και δυςβϊςταχτο κϐςτοσ λειτουργύασ, το οπούο επιβαρϑνει ςημαντικϊ τουσ δόμουσ. Επιπλϋον 
η ορθό λειτουργύα αυτών των μονϊδων απαιτεύ ειδικό τεχνογνωςύα και διϊθεςη πϐρων που 
δεν μπορεύ να διαθϋςει ο κϊθε δόμοσ μϐνοσ του. 
Επιπρϐςθετα, η ϋλλειψη χώρων, οι περιβαλλοντικού περιοριςμού, οι ενδεχϐμενεσ τοπικϋσ 
αντιδρϊςεισ θα εμφανιςτοϑν ςε πολλαπλό ϋκταςη και ςε ςυνδυαςμϐ με την ακριβό γη, 
πιθανϐτατα να οδηγόςουν εύτε ςε αδυναμύα υλοπούηςησ, εύτε ςε ςημαντικό καθυςτϋρηςη για 
ϋνα πρϐβλημα που μεγεθϑνεται μϋρα με τη μϋρα.    
 
Β. 5.7.2 Εναλλακτικό ςενϊριο διαδημοτικόσ ςυνεργαςύασ 
το πλαύςιο του Ε..Δ.Α. αλλϊ και του νϋου ΠΕ..Δ.Α. Αττικόσ, για την περαιτϋρω 
αποτελεςματικϐτερη και οικονομικϐτερη διαχεύριςη των απορριμμϊτων ενθαρρϑνεται η 
δημιουργύα δικτϑου διαδημοτικών αποκεντρωμϋνων εγκαταςτϊςεων ανϊκτηςησ, εκτροπόσ 
ΑΑ και τελικόσ διϊθεςησ των υπολειπϐμενων αποβλότων.  
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Ο Δ. Σροιζηνύασ-Μεθϊνων, με το παρϐν ςχϋδιο, πρϐκειται να ενςωματώςει τουσ ςτϐχουσ και 
τισ δρϊςεισ του ςχεδιαςμοϑ ςτη διαχεύριςη των απορριμμϊτων του, παρϊλληλα διακρύνοντασ 
τουσ περιοριςμοϑσ, αλλϊ και τισ ευκαιρύεσ που δημιουργοϑνται απϐ τη ςυνεργαςύα των 
δόμων, θα εξετϊςει και το εναλλακτικϐ ςενϊριο τησ ςυνεργαςύασ με τουσ τρεισ νηςιωτικοϑσ 
δόμουσ. 
το ςενϊριο αυτϐ προβλϋπεται η μεταφορϊ των απορριμμϊτων των τριών γειτονικών δόμων 
ςτισ προτεινϐμενεσ εγκαταςτϊςεισ του Δ. Σροιζηνύασ-Μεθϊνων, η επεξεργαςύα-διαχεύριςό 
τουσ και η τελικό διϊθεςη του υπολεύμματοσ ςτον ςχεδιαζϐμενο ΦΤΣΤ.  
Η εύςοδοσ των απορριμμϊτων των τριών δόμων ςτισ εγκαταςτϊςεισ του θα γύνεται με τη 
μορφό που προβλϋπεται και για τον ύδιο το Δ. Σροιζηνύασ-Μεθϊνων, δηλαδό θα πρϐκειται για 
τα οργανικϊ που ςυγκεντρώνονται χωριςτϊ και θα οδηγοϑνται ςτη μονϊδα 
κομποςτοπούηςησ, για το ρεϑμα των ανακυκλώςιμων και των ςϑμμεικτων που θα 
οδηγοϑνται ςτη μονϊδα μηχανικόσ διαλογόσ για επεξεργαςύα. 
Ωλλωςτε ςτα ΣΔΑ που ϋχουν ςυντϊξει προβλϋπεται η εφαρμογό ςυςτημϊτων χωριςτόσ 
ςυλλογόσ των οργανικών και των ανακυκλώςιμων υλικών. 
 
τϐχοσ εύναι ο Δ. Σροιζηνύασ-Μεθϊνων, που βρύςκεται ςτο κϋντρο βϊρουσ τησ περιοχόσ και 
διαθϋτει εϑκολη πρϐςβαςη και ςημαντικϋσ εκτϊςεισ που μποροϑν να φιλοξενόςουν τισ 
απαιτοϑμενεσ εγκαταςτϊςεισ, να καταςκευϊςει και να λειτουργεύ τισ υποδομϋσ, με 
αντϊλλαγμα την καταβολό τϋλουσ για τη χρόςη τουσ απϐ τουσ υπϐλοιπουσ δόμουσ. Η 
κεντρικό διαχεύριςη ςε μεγαλϑτερο μϋγεθοσ δημιουργεύ τισ απαραύτητεσ ςυνϋργειεσ για 
χαμηλϐτερη επϋνδυςη, οικονομικϐτερη χρόςηκαι αποδοτικϐτερη λειτουργύα των μονϊδων. 
 
Η αϑξηςη τησ δυναμικϐτητασ των εγκαταςτϊςεων δημιουργεύ την ανϊγκη για νϋα 
διαςταςιολϐγηςό τουσ. Σα μεγϋθη που θα χρηςιμοποιηθοϑν προϋρχονται απϐ τα ΣΔΑ των 
τριών δόμων και αποτυπώνονται ςτον πύνακα που ακολουθεύ. 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΙΕΡΦΟΜΕΝΨΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΨΝ  
ΣΨΝ ΝΗΙΨΣΙΚΨΝ ΔΗΜΨΝ (τν.) 

Δόμοσ Οργανικϊ Α.Τ. Τπόλειμμα 

Πόρου 
1.100 1.000 708 

πετςών 
949 1.490 1.490 

Ύδρασ 
711 517 641 

 
Η μονϊδα κομποςτοποιόςησ που προβλϋπεται να καταςκευαςτεύ ςτο παρϐν ςχϋδιο δϑναται 
να εξυπηρετόςει και τισ ανϊγκεσ γειτονικών δόμων, ϐπωσ του Πϐρου, τησ Ύδρασ και των 
πετςών. Επιπλϋον και η μονϊδα μηχανικόσ διαλογόσ των ςϑμμεικτων λϐγω τησ ευελιξύασ τησ 
εγκατϊςταςησ και του τρϐπου διαχεύριςησ των ειςερχϐμενων απορριμμϊτων μπορεύ να 
εξυπηρετόςει και τισ ποςϐτητεσ ςϑμμεικτων απορριμμϊτων απϐ τουσ προαναφερϐμενουσ 
Δόμουσ. Θα πρϋπει ϐμωσ ςϑντομα να ϋχει οριςτικοποιηθεύ η ςυμμετοχό των ανωτϋρω Δόμων 
και να ϋχει ςυμφωνηθεύ το αντύςτοιχο τϋλοσ ειςϐδου ςτισ εν λϐγω μονϊδεσ του Δόμου 
Σροιζηνύασ-Μεθϊνων προκειμϋνου να ολοκληρωθοϑν εγκαύρωσ οι ςχετικϋσ μελϋτεσ 
ωρύμανςησ και η διαςταςιολϐγηςη των εγκαταςτϊςεων να εύναι τϋτοια που να μπορεύ να 
διαχειριςτεύ και τισ ϐποιεσ ποςϐτητεσ ςυμφωνηθοϑν να οδηγοϑνται ςτισ μονϊδεσ.  
Ιδιαύτερη ςημαςύα ςτην επιλογό εφαρμογόσ του εναλλακτικοϑ ςεναρύου που προβλϋπει 
καταςκευό δημοτικοϑ ΦΤΣΤ, θα ϋχει η προώθηςη τησ διαδημοτικόσ ςυνεργαςύασ. 
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Β.5.7.3Τπολογιςμόσ κόςτουσ επϋνδυςησ και κόςτουσ λειτουργύασ 
 
την παροϑςα παρϊγραφο θα υπολογιςτεύ εκ νϋου το απαιτοϑμενο κϐςτοσ επϋνδυςησ και το 
ετόςιο κϐςτοσ λειτουργύασ, με βϊςει την υλοπούηςη του ςεναρύου τησ διαδημοτικόσ 
ςυνεργαςύασ με τουσ τρεισ ϐμορουσ νηςιωτικοϑσ δόμουσ. 
 
Καταρχόν κϊνοντασ χρόςη των νϋων ποςοτότων των απορριμμϊτων που προκϑπτουν, 
γύνεται νϋα διαςταςιολϐγηςη των εγκαταςτϊςεων, ϋτςι ώςτε να αποκτόςουν την 
απαιτοϑμενη δυναμικϐτητα. Πρϐκειται για τη μονϊδα κομποςτοπούηςησ, τη μονϊδα 
μηχανικόσ διαλογόσ και το ΦΤΣΤ.  
Πλϋον δεν απαιτεύται η καταςκευό του τοπικοϑ ΜΑ, μιασ και η τελικό διϊθεςη θα γύνεται 
ςτο ΦΤΣΤ, που θα καταςκευαςτεύ ςε γειτονικό τοποθεςύα με τισ μονϊδεσ διαχεύριςησ των 
απορριμμϊτων των δόμων.  
τον πύνακα που ακολουθεύ παρουςιϊζεται τα υπολογιςθϋντα νϋα κϐςτη. 
 

ΚΟΣΟ ΕΠΕΝΔΤΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΨΝ ΔΡΑΕΨΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ  
(ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΑΔΗΜΟΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ) 

Εγκαταςτϊςεισ διαδημοτικόσ διαχεύριςησ - διϊθεςησ Κόςτοσ 

Καταςκευό ΦΤΣΤ 5.221.010 

Μονϊδα Κομποςτοπούηςησ 1.207.948 

Μονϊδα μηχανικόσ διαλογόσ ςύμμεικτων 657.002 

Μελϋτεσ - Αδειοδοτόςεισ  220.000 

Αγορϊ γησ 308.000 

Καταςκευό απαιτούμενων δικτύων των εγκαταςτϊςεων 320.000 

Καταςκευό οδοποιύασ πρόςβαςησ ςτισ εγκαταςτϊςεισ 360.000 

υνολικό κόςτοσ επϋνδυςησ 8.293.960 

υνολικό ετόςιο κόςτοσ λειτουργύασ  
(εγκαταςτϊςεων διαχεύριςησ - διϊθεςησ) 

607.754 

 
τα κϐςτη επϋνδυςησ, περιλαμβϊνονται αυτϊ που αφοροϑν αποκλειςτικϊ ςτη διαχεύριςη των 
απορριμμϊτων και ςτην τελικό διϊθεςη του υπολεύμματοσ. Ομούωσ ςτο ετόςιο κϐςτοσ 
λειτουργύασ περιλαμβϊνεται το κϐςτοσ διαχεύριςησ και διϊθεςησ (ϐχι κϐςτη ςχετικϊ με τη 
ςυγκϋντρωςη και αποκομιδό). 
 
Με την εξϋταςη του παρϐντοσ ςεναρύου καταλόγουμε ϐτι η υιοθϋτηςό του πϋρα απϐ τα 
προαναφερθϋντα οφϋλη θα ϋχει και ςημαντικϊ οικονομικϊ πλεονεκτόματα, τϐςο ςτο αρχικϐ 
κϐςτοσ επϋνδυςησ, ϐςο και ςτο ετόςιο κϐςτοσ λειτουργύασ. Παρϊλληλα οι μονϊδεσ πλϋον θα 
εύναι βιώςιμεσ και αποδοτικϐτερεσ, κριτόριο ςημαντικϐ για τη λειτουργύα τουσ, αλλϊ και για 
τη χρηματοδϐτηςό τουσ. 
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Γ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ  ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 
ε  ετόςια  βϊςη  θα  γύνεται  αποτύμηςη  τησ  πορεύασ  και των αποτελεςμϊτων. Θα  
διαπιςτώνονται  και  θα  δικαιολογοϑνται οι ϐποιεσ παρεκκλύςεισ, θα τύθενται οι ςτϐχοι για 
το επϐμενο ϋτοσ και θα επικαιροποιεύται το ςχϋδιο με ετόςιαϋκθεςη. 
Σο δημοτικϐ ςυμβοϑλιο θα ενημερώνεται ςε ετόςια βϊςη για την πορεύα και τα 
αποτελϋςματα του προγρϊμματοσ υλοπούηςησ του τοπικοϑ ςχεδύουδιαχεύριςησ. 
 
Οι δημϐτεσ  θα ενημερώνονται για το πρϐγραμμαμε: 
 ειδικό γραμμό τηλεφωνικόσ επικοινωνύασ και καταγραφό των προτϊςεων των 

παρατηρόςεων  και τωναιτημϊτων 
 διανομό ερωτηματολογύων για την βελτύωςη τουπρογρϊμματοσ. 
 ϋντυπη και ηλεκτρονικό ενημϋρωςη με χρόςη και των μϋςων κοινωνικόσδικτϑωςησ 
 ςυνελεϑςεισ ςε επύπεδο ςυνοικύασ και ειδικϋσεκδηλώςεισ 
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Δ. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ - ΤΝΟΧΗ ΦΕ∆ΙΟΤ 
Σο παρϐν ςχϋδιο διαχεύριςησ Αςτικών τερεών Αποβλότων (ΑΑ) του ∆όµου Σροιζηνύασ-
Μεθϊνων εκπονεύται ςϑµφωνα µε το Εθνικϐ χϋδιο ∆ιαχεύριςησ Αποβλότων και προωθεύ την 
αποκεντρωμϋνη διαχεύριςη αποβλότων, δύνοντασ ϋµφαςη ςτη διαλογό ςτηνπηγό. 
Ειδικϐτερα, ςτο πλαύςιο τησ ϊνω επιςτολόσ, και ςτο πλαύςιο του νϋου ΕΔΑ ο δόµοσ πρϋπει 
να προβεύ ςτην εκπϐνηςη τοπικοϑ ςχεδύου διαχεύριςησ απορριµµϊτων, µε ςτϐχουσ και 
δρϊςεισ ςτην κατεϑθυνςη τησ πρϐληψησ, διαλογόσ ςτην πηγό και επαναχρηςιμοπούηςησ, για 
τη µεύωςη των αποβλότων που οδηγοϑνται γιαταφό. 
Αρχικϊ γύνεται καταγραφό τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ για την παραγωγό και διαχεύριςη 
των ςτερεών αποβλότων ςε επύπεδοδόµου. 
Σο τοπικϐ ςχϋδιο επύςησ ςυμβϊλει ςτην αναθεώρηςη του Περιφερειακοϑ χεδύου ∆ιαχεύριςησ 
Αποβλότων (ΠΕ∆Α) Αττικόσ. 
 
Κατ' επϋκταςη, το παρϐν ςχϋδιο αφορϊ ςτην ανϊπτυξη ενϐσ ολοκληρωμϋνου ςχεδιαςµοϑ 
διαχεύριςησ των αποβλότων ςτο ∆όµο Σροιζηνύασ-Μεθϊνων καιπεριλαμβϊνει: 
● Ανϊλυςη και αξιολϐγηςη τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ παραγωγόσ και διαχεύριςησ των 

αςτικών ςτερεών αποβλότων ςτο∆όµο. 
● Σην ενςωμϊτωςη των θεςµικών εξελύξεων ςτον τοµϋα τησ διαχεύριςησ τωνΑΑ. 
● Σην εξειδύκευςη των εθνικών ςτϐχων ςχεδιαςµοϑ ςε επύπεδοδόµου. 
● Σην κατϊρτιςη προτϊςεων και δρϊςεων για τη διαχεύριςη των επιµϋρουσ ρευµϊτων 

δηµοτικών αποβλότων, προωθώντασ κατϊ προτεραιϐτητα την πρϐληψη, την 
επαναχρηςιμοπούηςη και τη διαλογό ςτηνπηγό. 

 
τοχεϑει ςτην κατϊρτιςη ενϐσ ολοκληρωμϋνου ςχεδιαςµοϑ διαχεύριςησ ΑΑ ςτο ∆όµο 
Σροιζηνύασ-Μεθϊνων το οπούο θα: 
● υμβϊλει ςτην αναθεώρηςη τουΠΕ∆Α. 
● Ενςωματώνει τισ νϋεσ απαιτόςεισ και ςτϐχουσ τησ νοµοθεςύασ για τη διαχεύριςη των 

ςτερεών αποβλότων µε ϋµφαςη ςτισ αρχϋσ τησ πρϐληψησ, επαναχρηςιμοπούηςησ και 
ανακϑκλωςησ. 

● Αναδεικνϑει τα απαιτοϑμενα τοπικϊ ϋργα υποδοµόσ και δρϊςεισ καθώσ και τισαναγκαύεσ 
ςυμπληρωματικϋσ κεντρικϋσ υποδοµϋσ διαχεύριςησαποβλότων. 

● Προτεύνειδρϊςεισ: 
- για τη µεύωςη των αποβλότων που οδηγοϑνται για ταφό και κατ' επϋκταςη του 

κϐςτουσ διαχεύριςησ για το∆όµο, 
- για την αϑξηςη των ποςοςτών διαλογόσ ςτην πηγό και ανακϑκλωςησ προκειμϋνου να 

επιτευχθεύ ο ςτϐχοσ του 50% το2020, 
- Σην ενημϋρωςη και ευαιςθητοπούηςη τωνπολιτών. 

 
Ο δόμοσ ςυμπεραςματικϊ ςτοχεϑει ςτα ακϐλουθα: 
α) Για τα βιοαπϐβλητα (πρϊςινο και απϐβλητα κουζύνασ) επιλϋγεται η αερϐβια διαδικαςύα. Η 
µμϋθοδοσ αυτό θεωρεύται η πιο οικονοµικό και το παραγϐμενο κοµπϐςτ εύναι εξαιρετικόσ 
ποιϐτητασ. Προτεύνεται η δηµιουργύα ανοιχτόσ μονϊδασ   κομποςτοποιόςησ να γύνει ςε θϋςη 
που προςδιορύζεται μεταξϑ των οικιςμών Καρατζϊ και Ωνω Υαναρύου. Οι ποςϐτητεσ που θα 
οδηγοϑνται προσ κομποςτοπούηςη το ϋτοσ 2020 θα ανϋρχονται ςτουσ 813 τν. 
Επιπλϋον, θα εφαρμοςτεύ εθελοντικϊ και ςτοχευϐμενα η οικιακό κομποςτοπούηςη, μιασ και 
αποτελεύ τον φθηνϐτερο τρϐποσ διαχεύριςησ οργανικών αποβλότων δεδομϋνου ϐτι το κϐςτοσ 
αποκομιδόσ για το οικιακϐ κοµπϐςτ εύναι µηδϋν και το κϐςτοσ επϋνδυςησ εύναι πολϑ χαμηλϐ. 
Μϋςω τησ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ εκτιμϊται ϐτι το 2020 θα εκτρϋπονται 99 τν. 
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οργανικοϑ κλϊςματοσ. 
 
β) Για τα ανακυκλώςιμα προτεύνεται η ςυλλογό τουσ ςε δυο ρεϑματα (μπλε και κύτρινοσ 
κϊδοσ) για το ςϑνολο του δόμου και ςυλλογό ςτην πηγό γυαλιοϑ ςε κώδωνεσ. Θα 
δημιουργηθεύ ϋνα κεντρικϐ πρϊςινο ςημεύο ςτη θϋςη Βϑδι και ϋνα δορυφορικϐ εντϐσ τησ 
εγκατϊςταςησ διαλογόσ, επιπλϋον θα δημιουργηθοϑν δυο ςημεύα ςυλλογόσ πρϊςινων και 
κλαδεμϊτων. Οι ποςϐτητεσ ανακυκλώςιμων υλικών που θα ςυλλϋγονται το 2020 θα 
ανϋρχονται 969τν. (απϐ ΔςΠ και απϐ μηχανικό διαλογό). 
 
γ)Για τη διαχεύριςη των ςϑμμεικτων απορριμμϊτων (πρϊςινοσ κϊδοσ) προβλϋπεται η 
δηµιουργύα μονϊδασ διαλογόσ, ϐπου θα ανακτϊται μϋροσ των ανακυκλώςιμων υλικών και 
οργανικών. Η μονϊδα θα εγκαταςταθεύ μεταξϑ των οικιςμών Καρατζϊ και Ωνω Υαναρύου, 
δύπλα απϐ τη μονϊδα κομποςτοπούηςησ. Οι ςυνολικϋσ ποςϐτητεσ ςϑμμεικτων που θα 
οδηγοϑνται ςτη μονϊδα το 2020, θα εύναι 1.481τν. εκ των οπούων ςε τελικό διϊθεςη θα 
οδηγοϑνται οι 846τν.  
 

δ) Ο τοπικϐσ ΜΑθα εγκαταςταθεύ καιαυτϐσςε ϐμορο χώρο των παραπϊνω εγκαταςτϊςεων 

και απϐ εκεύ μϋςω μεταφϐρτωςησ θα οδηγεύται ςε χώρο τελικόσ διϊθεςησ. 
ε)Με την πλόρη υλοπούηςη του προτεινϐμενου ΣΔΑ, προβλϋπεται η δημιουργύα 13 επιπλϋον 
θϋςεων απαςχϐληςησ για τη λειτουργύα των νϋων υποδομών. Αυτϋσ οι θϋςεισ απαςχϐληςησ 
εύναι επιπλϋον των απαςχολοϑμενων ςτην αποκομιδό.   
 
Για την επύτευξη των παραπϊνω ςτϐχων απαιτοϑνται ςηµαντικϋσ επενδϑςεισ ςε υποδοµϋσ. 
Για την δηµιουργύα Πϊγιων εγκαταςτϊςεων και υποδοµών για το ∆όµο Σροιζηνύασ-Μεθϊνων 
υπολογύζεται ϐτι θα χρειαςτοϑν υποδοµϋσ ςυνολικόσ αξύασ3.005.947€. 
 
Διαδημοτικό ςυνεργαςύα 
Παρϊλληλα με το βαςικϐ ςχϋδιο, εξετϊζεται και το εναλλακτικϐ ςχϋδιο τησ διαδημοτικόσ 
ςυνεργαςύασ με τουσ ϐμορουσ νηςιωτικοϑσ δόμουσ (Πϐροσ, Ύδρα, πϋτςεσ). Σο εναλλακτικϐ 
ςενϊριο προβλϋπει τη μεταφορϊ, τϐςο των χωριςτών ρευμϊτων που ςυλλϋγουν, ϐςο και των 
ςϑμμεικτων, για επεξεργαςύα και τελικό διϊθεςη ςτισ μονϊδεσ κομποςτοπούηςησ, μηχανικόσ 
διαλογόσ και τον ΦΤΣΤ που θα εγκαταςταθοϑν ςτα διοικητικϊ ϐρια του Δ.Σροιζηνύασ–
Μεθϊνωνκαι θα λειτουργοϑν με δικό του ευθϑνη, λαμβϊνοντασ ωσ αντιςταθμιςτικϐ ϐφελοσ  
ςχετικϐ τϋλοσ. ε αυτόν την περύπτωςη τα οφϋλη εύναι πολλαπλϊ και για τουσ τϋςςερισ 
δόμουσ, ϐχι μϐνο ςε περιβαλλοντικϐ, αλλϊ και ςε οικονομικϐ επύπεδο. Επιπλϋον οι μονϊδεσ θα 
τϑχουν ϐχι μϐνο αποδοτικϐτερησ, αλλϊ και πιο ορθόσ λειτουργύασ. Σο κϐςτοσ επϋνδυςησ για 
την υλοπούηςη του εναλλακτικοϑ ςεναρύου εύναι 8.293.960€. 
 
Περιοριςμού ςυμπεραςμϊτων 
Σο τοπικϐ ςχϋδιο διαχεύριςησ αποβλότων του Δ. Σροιζηνύασ-Μεθϊνων, βαςύςτηκε ςτισ 
εκτιµόςεισ τησ διεϑθυνςησ καθαριϐτητασ και πραςύνου του δόµου για την ποιοτικό ςϑνθεςη 
των ΑΑ, γιατύ ςτο ∆όµο δεν υπϊρχουν ςτοιχεύα απϐ ζυγολϐγια ό δειγματοληπτικοϑσ 
ελϋγχουσ που να καταγρϊφουν την ποιοτικό ςϑςταςη των Α..Α.  
Επύςησϋγινε χρόςη τησ υπϐθεςησϐτιοπληθυςμϐσςτον∆όµοαλλϊκαιο ςυνολικϐσ ϐγκοσ των 
απορριμμϊτων αποκομιδόσδενθαµμεταβληθοϑν ουςιαςτικϊ την επϐμενη 5ετύα. Οι 
υποθϋςεισ και εκτιµόςεισ που λϊβαµε ςτην παροϑςα µελϋτη 
ενδεχομϋνωσναµασοδηγόςουνςεμικρόαπϐκλιςηαπϐταςτοιχεύαπουπαρατύθενται, ϊλλα το 
γεγονϐσ αυτϐ δεν αλλοιώνει οϑτε κατ’ελϊχιςτο τα ςυμπερϊςματα που εξόχθηκαν και την 
αναγκαιϐτητα εφαρμογόσ του ΣΔΑ.  
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Επιπλϋον, η υλοπούηςη του Σ∆Α βαςύζεται ςτη δηµιουργύα ςυγκεκριμϋνων δοµών ϐπωσ 
εγκαταςτϊςεισ κομποςτοποιόςησ, μηχανικόσ διαλογόσ, ΜΑ, πρϊςινα ςηµεύα, τα οπούα δεν 
µποροϑν να υλοποιηθοϑν µε ύδιουσ πϐρουσ. Η επιτυχύα του προτεινϐμενου Σ∆Α βαςύζεται 
ςτην επαρκόχρηματοδϐτηςηαπϐταχρηματοδοτικϊεργαλεύαπουπαρουςιϊςτηκανπαραπϊνω 
και την διερεϑνηςη ςυμμετοχόσ και ιδιωτών. 
ημαντικϐσ περιοριςμϐσ εύναι και η δυνατϐτητα χωροθϋτηςησ των απαιτοϑμενων 
εγκαταςτϊςεων ςτισ προτεινϐμενεσ θϋςεισ. 
 
 


