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Πξφινγνο                                                                                                   . 

 

Ζ Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ, ζην 

πιαίζην ελφο κνληέινπ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ κε έκθαζε ζηελ πξνδηαινγή ησλ 

πιηθψλ, ζπλέηαμε νινθιεξσκέλν ζρέδην δηαρείξηζήο ηνπο κε ζηφρν ηελ αιιαγή ηνπ 

πεπαιαησκέλνπ κνληέινπ απνθνκηδήο πνπ είλαη βιαβεξφ πξνο ην πεξηβάιινλ, 

αλζπγηεηλφ γηα ηνλ εξγαδφκελν ζην δίθηπν απνθνκηδήο θαη επηθίλδπλα ερζξηθφ γηα ηνλ 

δεκφηε. 

Σν πξνηεηλφκελν ζρέδην δίλεη έκθαζε ζηε “δηαινγή ζηελ πεγή”, φπνπ ζαλ 

πεγή ζεσξνχκε φρη ην Γήκν πνπ έρεη ήδε ζπιιέμεη ηα απνξξίκκαηα, αιιά ηελ “νηθία” 

θαη ηνπο “επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο” φπνπ παξάγνληαη ηα απνξξίκκαηα, κε άκεζε 

ζπλέπεηα ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ απνβιήησλ ζε ζχκκεηθηε κνξθή. 

Σν φθεινο  είλαη πνιιαπιφ, είλαη θνηλσληθφ, πεξηβαιινληηθφ θαη νηθνλνκηθφ. 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξφιεςεο-επαλαρξεζηκνπνίεζεο-αλαθχθισζεο αλαπηχζζνληαη 

λέεο δξάζεηο, βειηηψλνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, δεκηνπξγείηαη επαηζζεηνπνίεζε 

ησλ δεκνηψλ θαη θνηλσληθή ζπκκεηνρή κε ηηο δξάζεηο ελεκέξσζεο, εμνηθνλνκνχληαη 

θπζηθνί πφξνη θαη ελέξγεηα, δεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο θαη  

δηαζθαιίδνληαη ρακειφηεξα δεκνηηθά ηέιε.  

ηξαηεγηθφο  ζηφρνο είλαη  ην  ηέινο  ηνπ ζεκεξηλνχ ζπζηήκαηνο  δηαρείξηζεο 

απνξξηκκάησλ πνπ έρεη επίθεληξν ηελ ΟΔΓΑ Φπιήο. Γηα καο πνπ δνχκε ζηε Γπηηθή 

Αζήλα ε ελαπφζεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ παξαγφκελσλ απνξξηκκάησλ ζηελ 

Αηηηθή  ζηελ  Φπιή  απνηειεί  κηα  κφληκε  αδηθία  θαη  πεγή  ππνβάζκηζεο  γηα  ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή καο. Δίηε ιφγσ ηεο δηάρπζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ 

ΥΤΣΑ, είηε  ιφγσ ησλ παξάπιεπξσλ επηβαξχλζεσλ φπσο είλαη  ε  δηέιεπζε ηφζσλ 

απνξξηκκαηνθφξσλ θαζεκεξηλά απφ ηηο θεληξηθέο ιεσθφξνπο ηνπ Γήκνπ καο.  Με  

ηελ  εγθαζίδξπζε  ελφο  νξζνινγηθνχ  ζπζηήκαηνο  δηαρείξηζήο  ησλ απνξξηκκάησλ 

ζηελ Αηηηθή θαη  ηελ  δξαζηηθή κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ 

πνπ θαηαιήγνπλ ζήκεξα ζηε Φπιή, απνθεχγεηαη θαη  ε θαηαζθεπή ηεξάζηησλ 

εξγνζηαζίσλ θαχζεο ηα νπνία ζα επηβάξπλαλ ππέξκεηξα ην θφζηνο γηα ηνπο Γήκνπο 

θαη ηειηθά γηα ηνπο θαηνίθνπο. ηελ  πξνζπάζεηα  απηή  ζέινπκε  λα  είκαζηε  

πξσηνπφξνη.   
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Ο  Γήκνο  Αγίσλ Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ έρεη ζθνπφ λα απνδείμεη φηη ε 

Απηνδηνίθεζε, κε ζέιεζε θαη ηθαλφηεηα,  κπνξεί  λα  θαηαζηήζεη  ηε  δηαρείξηζε  

απνξξηκκάησλ  πξφηππν  κνληέιν πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 

 

 

Ο Αληηδήκαξρνο Πεξηβάιινληνο 

 

 

 

Ησάλλεο Διαηνηξηβάξεο 

Ο Γήκαξρνο 

 

 

 

Νηθφιανο αξάληεο 
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Κεθάιαην Α                                                                                                 . 

Α.1. Πποπαπαζκεςαζηικέρ ενέπγειερ 

Ο Γήκνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ ζα ζπγθξνηήζεη νκάδα έξγνπ κε 

αξκνδηφηεηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δξάζεσλ απνηεινχκελε 

απφ ηνλ Αληηδήκαξρν Πεξηβάιινληνο, ηνλ Γηεπζπληή Πεξηβάιινληνο, ζηειέρε ησλ 

Γηεπζχλζεσλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνζσπηθνχ θαη δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο γηα 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πνπ ζα πξέπεη λα αζρνινχληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε 

ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ ζρεδίνπ.  

Σν ρξνλνδηάγξακκα εθπφλεζεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ 

(ΣΓΑ) έρεη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 15
ε
 Ηνπλίνπ 2015 ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ηεο απφ 5-4-2015 “επηζηνιήο Γνχξνπ”. 

Σν ΣΓΑ ζα εληαρζεί άκεζα ζην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηνπ Γήκνπ γηα ην ρξνληθφ  

δηάζηεκα 2015-2019. 

Θα αθνινπζήζεη δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο θαη ζα δηεξεπλεζεί ε πεξίπησζε 

δηαδεκνηηθψλ ζπλεξγαζηψλ, ηελ νπνία ν Γήκνο επηζπκεί. Πηζαλφηεξνη Γήκνη γηα 

ζπλεξγαζία ζεσξνχληαη νη φκνξνη Γήκνη, ν Γήκνο Ηιίνπ θαη ν Γήκνο Πεηξνχπνιεο. 

 

Α.2. Πεπιγπαθή ηηρ διαδικαζίαρ διαβούλεςζηρ και κοινυνικήρ ζςμμεηοσήρ 

Ζ δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ΔΓΝΑ. 

 

Α.3. Γιαδικαζία εκπόνηζηρ ηος ΣΓΑ 

 Σν ΣΓΑ ζα εθπνλεζεί απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηε 

Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο. 

 

“Tν πεπαιαησκέλν κνληέιν απνθνκηδήο είλαη 

βιαβεξφ πξνο ην πεξηβάιινλ, αλζπγηεηλφ γηα ηνλ 

εξγαδφκελν ζην δίθηπν απνθνκηδήο θαη επηθίλδπλα 

ερζξηθφ γηα ηνλ δεκφηε.” 
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 Κεθάιαην Β                                                                                                 . 

Β1.1. Πλεονεκηήμαηα ηος Σοπικού ζσεδίος 

Σν Σνπηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ 

 είλαη ζχκθσλν κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο 

 απαηηεί  απιά κέζα θαη εγθαηαζηάζεηο κηθξήο θιίκαθαο 

 δεκηνπξγεί πξντφληα αλαθχθισζεο „πνηνηηθφηεξα‟ άξα κεγαιχηεξεο αμίαο 

 δεκηνπξγεί ζέζεηο απαζρφιεζεο 

 εμαζθαιίδεη ρακειφηεξα δεκνηηθά ηέιε 

 δεκηνπξγεί αζθαιέζηεξε πεξηβαιινληηθά ιχζε ζπγθξηηηθά κε ηελ ππάξρνπζα 

 επαηζζεηνπνηεί ηνπο πνιίηεο θαη 

 δηαζθαιίδεη θαιχηεξν έιεγρν ζηε δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ 

 

Β1.2. ηάδια ηηρ αποκενηπυμένηρ διασείπιζηρ αποππιμμάηυν 

Σα ζηάδηα ηεο απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ είλαη 

 δεκηνπξγία δηθηχνπ  

α) θάδσλ πξνδηαινγήο βηναπνβιήησλ θαη  

β) θάδσλ αλαθχθισζεο  

 δεκηνπξγία πξάζηλσλ ζεκείσλ 

 δεκηνπξγία ρψξσλ ζηάζκεπζεο, ζηαζκψλ κεηαθφξησζεο, ρψξσλ ππνδνρήο 

θαη δηαινγήο αλαθπθιψζηκσλ, κνλάδσλ θνκπνζηνπνίεζεο απφ βηναπφβιεηα 

θαη δεκηνπξγία ρψξσλ επεμεξγαζίαο αδξαλψλ θαη πιηθψλ θαηεδάθηζεο  

 δξάζεηο ελεκέξσζεο επαγγεικαηηψλ-επηρεηξήζεσλ θαη ππνθίλεζεο- 

ελεκέξσζεο πνιηηψλ. 

 

Β1.3. Πεπίλητη 

Πξνο ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζπληάζζεηαη πεξίιεςε ηνπ ζρεδίνπ πνπ ζπλνδεχεηαη 

απφ ράξηε ηνπ Γήκνπ ζηνλ νπνίν ζεκεηψλνληαη νη ζέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη νη 

δξάζεηο. 

 

Β.2. Θεζμικό πλαίζιο 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ είλαη: 

α) ε εζληθή λνκνζεζία: 
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 Ν.4042/12 Νφκνο 4042/2012 «Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο − 

Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/99/ΔΚ − Πιαίζην παξαγσγήο θαη 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ − Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΚ − Ρχζκηζε 

ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο» 

 Ν.3852/10 (Καιιηθξάηεο) άξζξν 94 παξ.25, άξζξν 186 παξ. ζη‟, θαη άξζξν 

29 θαη  

 Ν3463/06(θψδηθαο δήκσλ θαη θνηλνηήησλ) άξζξν 75. 

β) Ζ Δπξσπατθή λνκνζεζία: 

 Ζ νδεγία πιαίζην 2008/98/ΔΚ 

 

 

Β.3. Τθιζηάμενη καηάζηαζη ζηο Γήμο Αγίυν Αναπγύπυν-Καμαηεπού 

Πεπιγπαθή ηος Γήμος 

Ο Γήκνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ – Κακαηεξνχ, ζχκθσλα κε ηελ απoγξαθή ηεο ΔΤΔ ηνπ 

2011, έρεη έθηαζε 9,11 km
2
 θαη πιεζπζκφ 62.529 θαηνίθσλ θαη έδξα ηνπ είλαη νη 

Άγηνη Αλάξγπξνη. Δίλαη ν  52νο κεγαιχηεξνο Γήκνο ηεο Διιάδαο θαη βξίζθεηαη ζε 

απφζηαζε 6 ρηιηνκέηξσλ βνξεηνδπηηθά απφ ην Κέληξν ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ. 

πλνξεχεη βφξεηα κε ην Γήκν Αραξλψλ θαη Φπιήο, αλαηνιηθά κε ηνπο Γήκνπο Ν. 

Φηιαδέιθεηαο - Ν. Υαιθεδφλαο, λφηηα κε ην Γήκν Αζελαίσλ θαη Πεξηζηεξίνπ θαη 

δπηηθά κε ην Γήκν Ηιίνπ θαη Πεηξνχπνιεο. 
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ρήκα 1.1 Ο ράξηεο ηνπ ελνπνηεκέλνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ - Κακαηεξνχ 

 

Ο Γήκνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ απνηειεί θαηά βάζε νηθηζηηθή πεξηνρή 

θχξηαο θαηνηθίαο, πεξηιακβάλνληαο σζηφζν ζηα φξηά ηνπ ην 301 ηξαηησηηθφ 

Δξγνζηάζην Βάζεο, έθηαζεο 0,22 km
2
. Αξρηθά δχν μερσξηζηνί Γήκνη, νη Άγηνη 

Αλάξγπξνη θαη ην Κακαηεξφ ελψζεθαλ ζε έλαλ Γήκν κε ην Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο 

ην 2011. Ο πξψελ Γήκνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ, παξνπζηάδεη ζρεηηθά ρακειή δφκεζε, 

1-3 νξφθνπο, θαη ρακειή ππθλφηεηα πιεζπζκνχ. Ο πξψελ Γήκνο Κακαηεξνχ έρεη 

ζην κεγαιχηεξν ηνπ κέξνο αθφκε πην ρακειή δφκεζε, 1-2 νξφθνπο. εκαληηθά 

ζηνηρεία ζηελ φιε πεξηνρή απνηεινχλ ην Πάξθν Πεξηβαιινληηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο 

«Αληψλεο Σξίηζεο», ε εκθαλήο θνίηε ηνπ πνηακνχ Κεθηζνχ θαη ην Πνηθίιν Όξνο 

ζηνπο πξφπνδεο ηνπ νπνίνπ είλαη ρηηζκέλν ην Κακαηεξφ. 
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Β.3.1. Πληθςζμιακά ζηοισεία 

χκθσλα ινηπφλ κε ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο θαη ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεκνγξαθηθψλ – Οηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ πξνέθπςε φηη ην 2011 ζην 

Γήκν Αγίσλ Αλαξγχξσλ – Κακαηεξνχ έρνπκε αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ 

θαηά 11,26% ζε ζρέζε κε ην 2001, ελψ ζηε πεξηθέξεηα Αηηηθήο έρνπκε κηα κηθξή 

αχμεζε θαηά 1,3% πεξίπνπ. Έλα άιιν ζεκείν άμην αλαθνξάο είλαη φηη ν δείθηεο 

λεαληθφηεηαο ζην Γήκν είλαη 21,3% ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 (έλαληη 

16,5% ην 2001) φηαλ ν αληίζηνηρνο δείθηεο ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο είλαη 19,62%. 

Δπίζεο ν δείθηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζην Γήκν είλαη 19,6% ελψ ζην ζχλνιν 

ηεο ρψξαο είλαη 25,28%. Έρνπκε δειαδή απμεκέλν δείθηε λεαληθφηεηαο θαη 

κεησκέλν δείθηε γήξαλζεο ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε ρψξα, γεγνλφο ην νπνίν 

εθθξάδεηαη σο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηε δπλακηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

ηνπο επφκελνπο πίλαθεο δίλνληαη ζπγθξηηηθά πιεζπζκηαθά ζηνηρεία γηα ηε Υψξα, 

ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ην Γήκν Αγίσλ Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ κε ηηο 

αληίζηνηρεο κεηαβνιέο ηνπο αλά δεθαεηία. 

 Πιεζπζκφο Μεηαβνιή % 

Πεξηνρή 1991 2001 2011 91-01 01-11 91-11 

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

Πεξηθέξεηα 

Αηηηθήο 
3.594.817 3.894.573 3.827.624 8,3 -1,7 6,5 

Γήκνο Αγ. 

Αλαξ. Κακ. 
48.464 56.123 62.529 15,8 11,41 29,02 

Πίλαθαο 1α Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία 

 

ηε ζπλέρεηα δίλνληαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ππθλφηεηα θαηνίθεζεο (άηνκα / 

Km2) γηα ην Γήκν Αγίσλ Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ, ηελ Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα 

Γπηηθνχ ηνκέα Αζελψλ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ηνλ Δζληθφ κέζν φξν. 

Ππθλφηεηα θαηνίθεζεο (άηνκα / Km2) 

Γήκνο Αγ. Αλαξγχξσλ Κακαηεξνχ 6.824 

Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Γπηηθνχ ηνκέα Αζελψλ 7.323 

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 1.001 

Δζληθφο κέζνο φξνο 81,75 

Πίλαθαο 1β Ππθλφηεηα θαηνίθεζεο 
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Σο ζύζηημα αποκομιδήρ 

Σν ζχζηεκα απνθνκηδήο ζην Γήκν Αγίσλ Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ ζήκεξα 

πεξηιακβάλεη ελλέα (9) θαζεκεξηλά πξνγξάκκαηα απνθνκηδήο ζχκκεηθησλ 

απνξξηκκάησλ (ηέζζεξα ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ θαη πέληε 

ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηνπ Κακαηεξνχ) θαη δχν (2) θαζεκεξηλά πξνγξάκκαηα 

αλαθχθισζεο (έλα ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ θαη έλα ζηε 

Γεκνηηθή Δλφηεηα ηνπ Κακαηεξνχ). 

 

Β.3.2. ημεία ειδικού ενδιαθέπονηορ 

Σα ζεκεία εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο θαηαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη 

απνηππψλνληαη ζε ζπλεκκέλν ράξηε 

είδνο ρψξνπ ζχλζεζε απνβιήησλ εθηίκεζε πνζφηεηα/έηνο 

Γεκφζηεο ππεξεζίεο θιπ Υαξηί 80%, ζπζθεπαζίεο 

15%, ινηπά 5% 

 

ρνιεία θιπ   

ΚΑΠΖ, δνκέο ζίηηζεο θιπ   

ηξαηφπεδα   

Super markets   

εζηηαηφξηα   

Λατθέο αγνξέο   

Πάξθα, πιαηείεο θιπ   

εκεία αλεμέιεγθηεο 

απφξξηςεο 

  

Πίλαθαο 2 εκεία εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο 

Δπηζπλάπηεηαη ράξηεο φπνπ θαηαγξάθνληαη απηά ηα ζεκεία. 

 

  Δηθφλα 1.  εκεία εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηε δεκνηηθή ελφηεηα Κακαηεξνχ 
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  Δηθφλα 2α.  εκεία εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηε δεκνηηθή ελφηεηα Αγ. Αλαξγχξσλ 
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  Δηθφλα 2β.  Πξάζηλα εκεία ζην Γήκν Αγ. Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ 
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Β.3.3. Ποζόηηηα και ζύνθεζη παπαγόμενυν ΑΑ 

ηελ είζνδν ησλ κνλάδσλ ηνπ ΔΓΝΑ (ΥΤΣΑ, ΔΜΑ, ΜΑ ρηζηνχ) έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο πνπ θαηαγξάθνπλ ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ 

κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ, ε εηθφλα ηεο νπνίαο είλαη ε εμήο: 

είδνο ΑΑ πεγή-ηξφπνο ππνινγηζκνχ πνζφηεηα (t) πνζνζηφ (%) 

Ογθψδε Πξνζέγγηζε απφ Γήκν   

ζχκκεηθηα Επγνιφγηα ΔΓΝΑ   

Πξάζηλα Πξνζέγγηζε απφ Γήκν   

Ζιεθηξηθά θαηαγξαθή απφ 

ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο 

  

Διαζηηθά θαηαγξαθή απφ 

ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο 

  

πζζσξεπηέο - 

κπαηαξίεο 

θαηαγξαθή απφ 

ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο 

  

άιια θαηαγξαθή απφ Γήκν   

Πίλαθαο 3 Δηδηθέο θαηεγνξίεο ΑΑ 

 

 

Πνζφηεηεο (t) 2011 

χκκεηθηα 

Γήκσλ 

Τπφιεηκκα 

ΚΓΑΤ 

χλνιν εηζ-

εξρνκέλσλ ζε 

ΟΔΓΑ Φπιήο 

Αλαθπθιψζηκα 

κπιε θάδνπ 

χλνιν (ηαθή θαη 

αλαθχθισζε) 

27.944,57 975,00 28.919,57 1.595,30 30.514,87 

Πίλαθαο 4α   Πνζφηεηεο ΑΑ 2011 γηα ην Γήκν Αγ. Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ 

 

 

Πνζφηεηεο (t) 2012 

χκκεηθηα 

Γήκσλ 

Τπφιεηκκα 

ΚΓΑΤ 

χλνιν εηζ-

εξρνκέλσλ ζε 

ΟΔΓΑ Φπιήο 

Αλαθπθιψζηκα 

κπιε θάδνπ 

χλνιν (ηαθή θαη 

αλαθχθισζε) 

23.926,75 1.058,00 24.984,75 1.418,98 26.403,73 

Πίλαθαο 4β   Πνζφηεηεο ΑΑ 2012 γηα ην Γήκν Αγ. Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ 
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Πνζφηεηεο (t) 2013 

χκκεηθηα 

Γήκσλ 

Τπφιεηκκα 

ΚΓΑΤ 

χλνιν εηζ-

εξρνκέλσλ ζε 

ΟΔΓΑ Φπιήο 

Αλαθπθιψζηκα 

κπιε θάδνπ 

χλνιν (ηαθή θαη 

αλαθχθισζε) 

23.443,43 1.116,15 24.559,58 700,54 25.260,12 

Πίλαθαο 4γ   Πνζφηεηεο ΑΑ 2013 γηα ην Γήκν Αγ. Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ 

 

πεξηνρή ζχκκεηθηα 

ΚΓΑΤ 

χλνιν 

ΑΑ 

Πνζνζηφ 

αλαθχθι

σζεο 

(%) 

κεηθηά 
Τπφιε

ηκκα 

θαζαξά 

αλαθπθι

ψζηκα 

ΓΑΑΚ 23.926,75 2.317,41 1.058 1.259,41 26.244,16 4,80 

Πεξηθέξεηα 1.733.739,63 175.441,8 73.618 101.823,8 1.909.181,4 5,33 

Πίλαθαο 5  Απνηειέζκαηα αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ (κπιε θάδνο) γηα ην έηνο 2012 

 

 

ΤΛΗΚΟ Πνζνζηφ (%) Πνζφηεηεο (t/έηνο) 

Πξάζηλα 3 787,32 

Οξγαληθά 40 10.497,60 

Υαξηί 12 3.149,28 

Υαξηί ζπζθεπαζίαο 15 3.936,60 

Πιαζηηθά 13 3.411,72 

Αινπκίλην 1 262,44 

ηδεξνχρα 3 787,32 

Γπαιί 3 787,32 

Γηάθνξα 10 2.624,40 

χλνιν 100 26.244,00 

Πίλαθαο 6 Πνζνζηηαία θαη πνζνηηθή ζχλζεζε ησλ ΑΑ γηα ην ΓΑΑΚ ην έηνο 2012 

 

πιεζπζκφο 
χλνιν 

ΑΑ 

Πνηνηηθή ζχλζεζε ΑΑ 

νξγαληθά αλαθπθιψζηκα αλαθηήζηκα ινηπά 

_ 
26.244 11.284,92 12.334,68 787,32 1.837,08 

100% 43% 47% 3% 7% 

Πίλαθαο 7 χλζεζε ησλ ΑΑ ηνπ ΓΑΑΚ γηα ην έηνο 2012 
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Β.3.4. Αποηύπυζη δπάζευν ζηα όπια ηος Γήμος 

ηα φξηα ηνπ Γήκνπ καο αλαπηχζζεηαη δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΔΓΝΑ κε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ Γήκνπ γηα ηε δηαρείξηζε αλαθπθιψζηκσλ. Δπαγγεικαηηθνί ρψξνη, κεγάια Super 

market, πνιπθαηαζηήκαηα θιπ δελ αλαπηχζζνπλ δξάζεηο  

Ο Γήκνο καο έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία 

Αμηνπνίεζεο - Αλαθχθισζεο ΑΔ (ΔΔΑΑ ΑΔ) γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο (ραξηί, πιαζηηθφ, γπαιί, κέηαιιν). Σν πξφγξακκα 

αλαθχθισζεο εθαξκφδεηαη κε . . . .  θάδνπο αλαθχθισζεο (κπιε θάδνη) 1100 lt. Ζ 

ΔΔΑΑ έρεη πξνκεζεχζεη ην Γήκν κε 2 Α/Φ νρήκαηα αλαθχθισζεο 16 m3.  

Γξάζεηο ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε αλαπηχζζνπλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ καο θαη άιιεο 

εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν απηφ, πην ζπγθεθξηκέλα νη εμήο: 

ΦΩΣΟΚΤΚΛΩΖ ΑΔ (γηα ηελ αλαθχθισζε ιακπηήξσλ αηκψλ Τδξαξγχξνπ, 

Ναηξίνπ, Φζνξίνπ θαη άιισλ ιακπηήξσλ) 

ΑΦΖ ΑΔ ΑΔ (γηα ηελ αλαθχθισζε θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ – κπαηαξηψλ θαη 

γίλεηαη ζε εηδηθνχο θάδνπο ζε θεληξηθά ζεκεία ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη ζε άιιεο 

δεκνηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θνξείο, ζρνιεία θαη εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ. 

ΦΑΗΓΡΑ ΜΔΠΔ Αλαθχθισζε ησλ Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ & Ζιεθηξνληθνχ 

Δμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ) 

‟ φηη αθνξά ηα νγθψδε θαη ηα πξάζηλα απφβιεηα, απηά ζπιιέγνληαη ρσξηζηά απφ ηα 

ζχκκεηθηα απφβιεηα. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, ε 

απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ νγθσδψλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ (έπηπια, 

νηθηαθέο ζπζθεπέο, ζηξψκαηα, πξάζηλα θιπ.) γίλεηαη εληφο 10εκέξνπ απφ ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ. 

Γξάζεηο πνπ δελ πινπνηνχληαη ζην Γήκν καο είλαη ε αλαθχθισζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ 

καγεηξηθψλ ειαίσλ  (ηεγαλειαίσλ), ε αλαθχθισζε ελδπκάησλ & ππνδεκάησλ θαη 

νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ, θαη δελ εθαξκφδεηαη αλαθχθισζε θαξκάθσλ.  

 

Β.3.5. Καηαγπαθή ηηρ ςθιζηάμενηρ ςποδομήρ και ηος ανθπώπινος δςναμικού 

Ζ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο είλαη Σκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ εκπιέθεηαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ 

θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Αξηζκφο ππαιιήισλ Δπίπεδν εθπαίδεπζεο Κιάδνο/εηδηθφηεηα 

1 ΓΔ ΔΠΟΠΣΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

2 ΓΔ ΔΠΗΣΑΣΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

37 ΓΔ ΟΓΖΓΩΝ 

38 ΤΔ ΔΡΓΑΣΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

Απαζρνινχκελνη ζηελ αλαθχθισζε 

Αξηζκφο ππαιιήισλ Δπίπεδν εθπαίδεπζεο Κιάδνο/εηδηθφηεηα 
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2 ΓΔ ΟΓΖΓΩΝ 

4 ΤΔ ΔΡΓΑΣΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

Πίλαθαο 8 Αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ εκπιέθεηαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ ΑΑ 

 

Ο εμνπιηζκφο ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη ηα νρήκαηα πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ΑΑ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Αξηζκφο φρεκα 
Καζαξφ 

βάξνο 
θαχζηκν Έηνο θπθι θαηάζηαζε 

20 Απνξξηκκαηνθφξα  πεηξέιαην 2004-08 θαιή (12) 

22 Φνξηεγά (κ&Μ)  πεηξέιαην 2004-08 θαιή  

5 πδξνθφξεο  πεηξέιαην 2004-08 θαιή (1) 

4 ζάξσζξα  πεηξέιαην 2004-08 θαιή (2) 

2 δίθπθια  βελδίλε 2004-08 θαιή 

Πίλαθαο 9 Ορήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαζαξηφηεηαο 

 

Σν ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ απέρεη νδηθά απφζηαζε 14ρικ. απφ ηελ Οινθιεξσκέλε 

Δγθαηάζηαζε Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΟΔΓΑ) Φπιήο, ζηελ νπνία κεηαθέξεηαη ην 

ζχλνιν ησλ ζχκκεηθησλ απνβιήησλ. Ο βαζηθφο νδηθφο άμνλαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, είλαη ε Λεσθφξνο Φπιήο. ηελ απνθνκηδή ζχκκεηθησλ 

(κεηαιιηθνί θάδνη θαη κεγάινη ππφγεηνη θάδνη) απαζρνινχληαη ελλέα (9) 

απνξξηκκαηνθφξα, ηέζζεξα ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ επί έμη 

εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη πέληε ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηνπ Κακαηεξνχ επί έμη εκέξεο 

ηελ εβδνκάδα, εθηειψληαο έλα δξνκνιφγην απφ ην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ πξνο 

ΥΤΣΑ ζηε βάξδηα θαη δηαλχνληαο 540 Km (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηζηξνθήο), 

άξα ζπλνιηθά  3200 Km εβδνκαδηαίσο πεξίπνπ ή 13000 Km κεληαίσο.   

ηελ απνθνκηδή αλαθπθιψζηκσλ (κπιε θάδνη) απαζρνινχληαη επί έμη εκέξεο ηελ 

εβδνκάδα, δχν (2) απνξξηκκαηνθφξα αλαθχθισζεο (έλα ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ησλ 

Αγίσλ Αλαξγχξσλ θαη έλα ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηνπ Κακαηεξνχ), εθηειψληαο έλα 

δξνκνιφγην πξνο ΚΓΑΤ ζηε βάξδηα θαη δηαλχνληαο 132 Km (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο επηζηξνθήο), άξα ζπλνιηθά  792 Km εβδνκαδηαίσο πεξίπνπ ή 3168 Km κεληαίσο.   

ην Γήκν ππάξρνπλ αλεπηπγκέλνη  900 κεηαιιηθνί θάδνη θαη 260 ππφγεηνη θάδνη (πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε ηξεηο θνηλνχο θάδνπο έθαζηνο) θαη ππάξρνπλ 120 θάδνη κεηαιιηθνί 

ησλ 1100 lit δηαζέζηκνη (ζηνθ). Οκνίσο ππάξρνπλ αλεπηπγκέλνη 700 κπιε θάδνη θαη 
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ππάξρνπλ 70 κπιε θάδνη  ησλ 1100 lit δηαζέζηκνη (ζηνθ). Άιινπο θάδνπο (π.ρ. 

έληππνπ ραξηηνχ), ν Γήκνο δελ δηαζέηεη. 

ηε ζπλέρεηα ελδεηθηηθά παξαζέηνπκε ράξηεο δξνκνινγίσλ, ηνκέσλ απνθνκηδήο θαη 

ζέζεσλ ησλ θάδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο. 

 

 

  Δηθφλα 3.  Γξνκνιφγην θαη θάδνη ηνπ πξνγξάκκαηνο: Κέληξν Κακαηεξνχ 

 

Ζ Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο ζηεγάδεηαη ζηε Λεσθφξν Γεκνθξαηίαο 61, Αγ. 

Αλάξγπξνη, ζε μερσξηζηφ ρψξν απφ ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ (Γηνηθεηηθέο, 

Σερληθέο, Οηθνλνκηθέο θιπ) θαη γηα ιφγνπο πνπ εμππεξεηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο, έλα 

ηκήκα ηεο βξίζθεηαη ζην Κακαηεξφ. Σα θχξηα πξνβιήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο είλαη ε 

έιιεηςε θπξίσο Γηνηθεηηθνχ θαη Σερλνινγηθνχ πξνζσπηθνχ (ΓΔ θαη ΣΔ) αιιά θαη 

εξγαηψλ. 

είδνο Έθηαζε (η.κ) πεξηγξαθή 

Γξαθεία 130η.κ.  

Απνζήθεο 500 η.κ. Tall απφ ιακαξίλα 

πλεξγείν 20 η.κ.  

Υψξνο ηάζκεπζεο 1500 η.κ.  
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ηαζκφο κεηαθφξησζεο 

νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ 

-----------  

Απνζήθε θάδσλ 300 η.κ. Τπαίζξηα 

Σνπαιέηεο 15 η.κ.  

   

Πίλαθαο 10 Υψξνη θαη θηίξηα 

 

 

 

Β.3.6. Δκηίμηζη κόζηοςρ ηηρ ςθιζηάμενηρ διασείπιζηρ 

Ζ αθξηβήο εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο έρεη σο 

εμήο: 

 εξγαηηθφ θφζηνο (ακνηβέο, αζθάιηζε): 2.026.963,27 Δπξψ 

 θφζηνο ζπληήξεζεο-αλαλέσζεο εμνπιηζκνχ: 67.440,95 Δπξψ  

 θφζηνο θίλεζεο (ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο):322.438,20 Δπξψ 

 θφζηνο ηέινπο εηζφδνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ΥΤΣΑ + 

 θφζηνο ζχκκεηθησλ αλά ηφλν: + 

 θφζηνο αλαθπθιψζηκσλ αλά ηφλν: + 

 θφζηνο βηναπνβιήησλ (αλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα ζχκκεηθηα) αλά ηφλν: 

= 1.007.747,52 Δπξψ 

Άξα ην ζπλνιηθφ θφζηνο δηαρείξηζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο αλέξρεηαη ζε 

3.424.589,94 Δπξψ ελψ ην χςνο ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ αλέξρεηαη ζε 

3.502.359,26 Δπξψ γηα ην έηνο 2014. 

 

Β.3.7. Λοιπά ζηοισεία 

Ο Γήκνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ – Κακαηεξνχ ζπκκεηέρεη ζε δηαδεκνηηθνχο θνξείο θαη 

ζε Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα (Life). Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπηθψλ θαη ππεξηνπηθψλ 

δξάζεσλ, ν Γήκνο δηαζέηεη ην ρψξν ηνπ ιαηνκείνπ «Αλαγλσζηάθε», ζηα φξηα ηεο 

ηνπηθήο θνηλφηεηαο Κακαηεξνχ, εθφζνλ επηρνξεγεζεί γηα ηελ αγνξά ηνπ. 
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Β.3.8. Αξιολόγηζη ηηρ ςθιζηάμενηρ καηάζηαζηρ 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο γηα ηε  Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο 

γίλεηαη κε ηε SWOT Αλάιπζε θαη αθνξά ηελ Οξγάλσζε & Γηαδηθαζίεο, ην 

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ θαη ηελ Τιηθνηερληθή Τπνδνκή. 

 

4. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Ο
π
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ά
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ζ
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 &
  
Γ
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δ
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ζ
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ρ 

Γςναηόηηηερ Αδςναμίερ 

Άκεζε θαη εχθνιε πξφζβαζε ζηε 

Γηεχζπλζε γηα πξνψζεζε ησλ αηηεκάησλ 

ηνπ πνιίηε 

Ηθαλνπνηεηηθή εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε σο 

πξνο ηα γξαπηά ηνπ αηηήκαηα κέζα ζηα 

πξνβιεπφκελα εθ ηνπ λφκνπ ρξνληθά φξηα 

Kαηαγξαθή ηειεθσλεκάησλ γηα αηηήκαηα 

/ πξνβιήκαηα πνιηηψλ, δπλαηφηεηα 

κεηαθνξάο ησλ αηηεκάησλ ζηνπο 

αξκφδηνπο ππαιιήινπο θαη 

παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ 

αηηεκάησλ απηψλ 

Πηζηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ σο 

δηθαηνχρνπ ζε έξγα ππνδνκψλ γηα ην 

ΔΠΑ (Γηαρεηξηζηηθή Δπάξθεηα) 

Πνιχ θαιή ζπλεξγαζία κεηαμχ Σερληθήο 

Τπεξεζίαο θαη Τπεξεζίαο Πεξηβάιινληνο 

Δπαξθέζηαηνο ρψξνο ζηάζκεπζεο ηνπ 

ζηφινπ ησλ νρεκάησλ  

Γπλαηφηεηα δηαδεκνηηθψλ ζπλεξγαζηψλ 

κε γεηηνληθνχο θαη άιινπο δήκνπο 

Γπλαηφηεηα θαιχηεξεο ζπλεξγαζίαο κε 

θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ ηνκέα 

Γξαθεηνθξαηία Καζπζηέξεζε ζηηο 

δηαδηθαζίεο φηαλ κεζνιαβνχλ άιινη 

θνξείο 

Αδπλακία πινπνίεζεο κέξνπο ησλ έξγσλ 

ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ιφγσ 

έιιεηςεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

Απαξραησκέλν hardware θαη software 

Έιιεηςε ιεηηνπξγίαο δηαδηθαζηψλ 

γξαθείνπ θίλεζεο 

Με αμηνπνίεζε δπλαηνηήησλ βηνινγηθήο 

ρξήζεο θνκκέλσλ θιαδηψλ 

Έιιεηςε ιεπηνκεξνχο ραξηνγξάθεζεο 

δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ, θάδσλ 

απνξξηκκάησλ δξνκνινγίσλ νρεκάησλ 

Έιιεηςε ζπζηήκαηνο ηειεδηαρείξηζεο 

ζηφινπ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ 

Αδπλακία εμεχξεζεο εμσηεξηθψλ 

ζπλεξγαηψλ - πξνκεζεπηψλ ιφγσ 

νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο  

 

Δςκαιπίερ Απειλέρ 

Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο 

πνηφηεηαο, δηνίθεζεο κέζσ ζηφρσλ ζε 

εθαξκνγή ηνπ Ν. 3230/2004 

-Δθαξκνγή Κνηλνχ Πιαηζίνπ Αμηνιφγεζεο 

-Αιιαγή ζην ζχζηεκα επηινγήο 

πξντζηακέλσλ 

Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε Γήκνπο ηνπ 

εμσηεξηθνχ γηα αιιεινελεκέξσζε θαη 

κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο 

Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε Παλεπηζηήκηα, 

Δξεπλεηηθά Ηλζηηηνχηα, θιπ γηα 

Έιιεηςε ζπληνληζκνχ κε άιιεο 

ππεξεζίεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

ησλ πνιηηψλ 

Απνπζία ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο κέζσ 

ζηφρσλ 

Έιιεηςε ζπλεξγαζίαο – ζπληνληζκνχ 

κεηαμχ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

Έιιεηςε ζπληνληζκνχ κε άιιεο 

ππεξεζίεο 
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αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ή εθαξκνγή 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ 

Πίλαθαο 11α  SWOT Αλάιπζε:  ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ – Οξγάλσζε & 

Γηαδηθαζίεο 

 

 

 

4. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Α
ν
θ

π
ώ

π
ιν

ο
 Γ

ς
να

μ
ικ

ό
 

Γςναηόηηηερ Αδςναμίερ 

πζζσξεπκέλε εκπεηξία ζηε 

δηαρείξηζε ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο 

Δκπεηξία ζηε δηαρείξηζε 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ 

Έκπεηξν θαη ηθαλφ πξνζσπηθφ 

Πνιχ θαιή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο 

Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο 

 

Έιιεηςε κφληκνπ εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ 

Έιιεηςε δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ 

Έιιεηςε νξηζκέλσλ εηδηθνηήησλ πρ 

Μεραληθψλ ΣΔ θαη εξγαηψλ, 

νδεγψλ, θεπνπξψλ, ηερληηψλ 

ειεθηξνθσηηζκνχ  

Μεησκέλν ελδηαθέξνλ απφ 

νξηζκέλνπο ππαιιήινπο γηα 

επηκφξθσζε 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, αξλεηηθή 

αληηκεηψπηζε απφ ηε δηνίθεζε ηεο 

επηζπκίαο ησλ ππαιιήισλ γηα 

επηκφξθσζε  

Ο πθηζηάκελνο Ο.Δ.Τ. δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο παξνχζεο 

αλάγθεο  

Δςκαιπίερ Απειλέρ 

Πξνζιήςεηο έθηαθηνπ επνρηαθνχ 

πξνζσπηθνχ 5κελεο ή 8κελεο 

ζχκβαζεο 

Αληηθαηάζηαζε ησλ Πξντζηακέλσλ  

Γηεχζπλζεο θαη Σκεκάησλ ιφγσ 

ζπληαμηνδφηεζεο ησλ παιαηνηέξσλ κε 

λένπο ππαιιήινπο πνπ έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο γλψζεηο θαη δηάζεζε γηα 

δεκηνπξγία 

Έιιεηςε πφξσλ γηα πξφζιεςε 

πξνζσπηθνχ 

Έιιεηςε πφξσλ γηα επηκφξθσζε 

πξνζσπηθνχ, δηαξθήο αλαδήηεζε 

επηδνηνχκελσλ θαηαξηίζεσλ 

Μεγάιεο πηζαλφηεηεο ηξαπκαηηζκψλ 

θαη αζζελεηψλ 

Πίλαθαο 11β  SWOT Αλάιπζε:  ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - Αλζξψπηλν 

Γπλακηθφ  
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4. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Τ
λ
ικ

ο
η
εσ

νι
κ

ή
 Τ

π
ο

δ
ο

μ
ή

 
Γςναηόηηηερ Αδςναμίερ 

πζζσξεπκέλε εκπεηξία ζηε 

δηαρείξηζε ζεκάησλ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο, εκπεηξία ζηε 

δηαρείξηζε θξίζεσλ πξνθαινπκέλσλ 

απφ ζενκελίεο, ζεηζκνχο, 

πιεκκχξεο, ηζρπξέο ρηνλνπηψζεηο 

θαη θαχζσλεο 

Αμηνπνίεζε ρψξσλ θαη θηηξίσλ πνπ 

δηαζέηεη ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο γηα 

ρξήζε απφ ην Γήκν 

Με ηθαλνπνηεηηθή ζπληήξεζε 

απνξξηκκαηνθφξσλ θαη θνξηεγψλ  

Αλεπαξθήο πιηθνηερληθή ππνδνκή (πρ 

κηθξφο αξηζκφο θάδσλ απνξξηκκάησλ, 

πξνβιεκαηηθφ ζχζηεκα θνπήο θιαδηψλ, 

ειιείςεηο ζηνλ ηνκέα 

ειεθηξνθσηηζκνχ) 

Έιιεηςε νξγαλσκέλεο απνζήθεο 

πιηθψλ 

Πεξηνξηζκέλνη νηθνλνκηθνί πφξνη 

Πεπαιαησκέλα έπηπια γξαθείσλ 

Υσξνηαμηαθή δηαζπνξά ηεο Γηεχζπλζεο 

Δςκαιπίερ Απειλέρ 

Αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ ΔΠΑ 

γηα αλαβάζκηζε πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο 

πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα 

αλαθχθισζεο θαη αμηνπνίεζεο 

ζρεηηθήο εκπεηξίαο 

Έιιεηςε πφξσλ γηα αλαβάζκηζε 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη ζηαδηαθή 

αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ  

Πίλαθαο 11γ  SWOT Αλάιπζε:  ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - Τιηθνηερληθή 

Τπνδνκή  

 

 

Β.3.9. Τθιζηάμενη καηάζηαζη Γήμυν διαδημοηικήρ ζςνεπγαζίαρ 

Δθφζνλ ν Γήκνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ – Κακαηεξνχ ζρεδηάδεη δηαδεκνηηθή 

ζπλεξγαζία, παξαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ 

ζπλεξγαδφκελσλ Γήκσλ (Ηιίνπ θαη Πεηξνππφιεσο). 
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Β.4. ΣΟΥΟΙ 

Β.4.1. Γενικοί ζηόσοι 

χκθσλα κε ην Νφκν 4042/2012 ν πνζνηηθφο ζηφρνο γηα ην 2020 πνπ αθνξά ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ απνβιήησλ, φπσο 

ηνπιάρηζηνλ ην ραξηί, ην κέηαιιν, ην πιαζηηθφ θαη ην γπαιί απφ ηα λνηθνθπξηά θαη 

ελδερνκέλσο άιιεο παξφκνηαο  πξνέιεπζεο, πξέπεη λα απμεζεί θαη‟ ειάρηζηνλ ζην 

50% θαηά βάξνο. 

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 7, ην πνζνζηφ ησλ πιηθψλ πξνο αλαθχθισζε ιακβάλεηαη 

θαηά κέζν φξν 47% θ.β. ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ. Καηά ζπλέπεηα, ν ζηφρνο 

αλαθχθισζεο ηνπ 50% θ.β. αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ αλαθχθισζεο 23,5% θ.β. ησλ 

ζπλνιηθψλ Α..Α. γηα ην έηνο 2020.  

 

Ο ζηφρνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία, επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε πιηθψλ γηα ην 

Γήκν καο  πνζνηηθνπνηείηαη σο αθνινχζσο:  

 

Έηορ  2020  

πλνιηθή παξαγφκελε πνζφηεηα ΑΑ (tn) 26.244 

Αλαθπθιψζηκα πιηθά (47%) ζηα ΑΑ (tn)  12.334,68 

ηφρνο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε 50% (tn)  6.167,34  

Πίλαθαο 12: ηφρνο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε πιηθψλ - έηνο 2020  

 

 

Β.4.2. ηόσοι ηοπικού ζσεδίος 

εηνο 

Πνζφηεηεο (t/έηνο) 

χκ-

κεηθηα 

πξνδηαινγή πιηθψλ 

αλαθπθιψζηκα νξγαληθά 

Υαξηί 

ζπζθεπαζίαο 

Δληππν 

ραξηί 

πιαζηηθφ κέηαιια γπαιί Οηθηαθή 

θνκπνζ

ην-

πνίεζε 

Μεραληθνί 

θνκπνζην-

πνηεηέο 

Καθέ 

θάδνο 

2015 26.244 3936,60 3144,18 3411,72 1049,76 787,32 787,32 -------- 10497,60 

2016          

2017          

2018          

2019          

2020          

Πίλαθαο 12 Πνζνηηθνί ελδεηθηηθνί ζηφρνη πξνδηαινγήο αλά έηνο 
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Β.5. Ανάπηςξη δπάζευν 

Β.5.1. Ππόλητη-επανασπηζιμοποίηζη 

χκθσλα κε ηελ νδεγία πιαίζην 2008/98/ΔΚ σο «Πξφιεςε» λννχληαη ηα κέηξα πνπ 

ιακβάλνληαη πξηλ κηα νπζία, πιηθφ ή πξντφλ θαηαζηνχλ απφβιεηα.  

Σν ζρέδην ηνπ Γήκνπ πξφιεςεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ 

δξάζεηο: 

είδνο δξάζεο ηφπνο πεξηνδηθφηεηα 

Δλεκέξσζε κε θπιιάδηα Λατθέο, Super market ηξηκεληαίσο 

Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ΖΖΔ Πξάζηλν ζεκείν δηαξθψο 

εκηλάξηα θαηαζθεπψλ   

Οδεγφο γηα ηελ θνκπνζηνπνίεζε πφξηα-πφξηα  

Δλεκέξσζε, ζπκβνπιέο ζρνιεία  

Ζιεθηξνληθά κελχκαηα Ηζηνζειίδα Γήκνπ δηαξθψο 

Άξζξα, δεκνζηεχζεηο Σνπηθά ΜΜΔ θαηά πεξίπησζε 

Πίλαθαο 13 Πξνγξακκαηηζκφο δξάζεσλ πξφιεςεο 

 

έηνο % κείσζε παξαγσγήο απνβιήησλ 

2015 1 

2016 6 

2017 10 

2018 15 

2019 18 

2020 20 

Πίλαθαο 14 Πνζνηηθά απνηειέζκαηα 

 

Β.5.2. Ππώηο επίπεδο: Γιαλογή ζηην πηγή 

1. Γίκηςο κάδυν 

Σν δίθηπν ησλ θάδσλ έρεη ηθαλνπνηεηηθή ππθλφηεηα αιιά ζα βειηησζεί πεξαηηέξσ. Οη 

θάδνη ζα ππνδέρνληαη μερσξηζηά ην ραξηί/ραξηφλη, ην πιαζηηθφ, ην γπαιί, ηα 

κέηαιια. Οη θάδνη ζα αλαπηχζζνληαη θαηά ζπζηάδεο (μερσξηζηά ηα ζχκκεηθηα απφ 

ηελ αλαθχθισζε).  

ε πξψηε θάζε ν Γήκνο ζα θαηαγξάςεη θαη ζα εμεηάζεη θαηά πεξίπησζε ηα 

κεγαιχηεξα νηθνδνκηθά ζπγθξνηήκαηα ζηηο ππισηέο ή ζηνπο αθάιππηνπο ρψξνπο 

ησλ νπνίσλ ζα εγθαηαζηήζεη ζπζηάδα θάδσλ αλαθχθισζεο θαη ζε ζπλελλφεζε κε ην 
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δηαρεηξηζηή ζα θάλεη ηελ πεξηζπιινγή φηαλ απηνί είλαη πιήξεηο. Ο ζηφρνο είλαη λα 

ππθλψζεη ην δίθηπν κε ηελ ηνπνζέηεζε θάδσλ αλαθχθισζεο θαη ζε κηθξφηεξεο 

πνιπθαηνηθίεο. ηε ζπζηάδα θάδσλ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη εηδηθφο θάδνο 

θνκπνζηνπνίεζεο. Οη κνλνθαηνηθίεο ζα θαιχπηνληαη απφ θάδνπο αλαθχθισζεο πνπ 

ζα βξίζθνληαη ζε θνηλφρξεζηα ζεκεία.  

Αξρηθά ζα γίλεη δηαρσξηζκφο κεηαμχ επαγγεικαηηψλ θαη νηθηαθψλ ρξεζηψλ θαη ζα 

αληηκεησπηζηνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 

Όζνλ αθνξά ζηνπο νηθηαθνχο ρξήζηεο (θαηνηθίεο)  ζα εθαξκνζηεί ην ζχζηεκα πφξηα-

πφξηα θαη ην ζχζηεκα ζπιινγήο κε θεληξηθνχο θάδνπο, νη νπνίνη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε 

κηθξή απφζηαζε απφ θάζε λνηθνθπξηφ ή θαηνηθία. Σα ππνιείκκαηα ηξνθψλ ζα 

ηνπνζεηνχληαη ζηνλ θάδν θνπδίλαο  εληφο ηεο εηδηθήο ζαθνχιαο  θαη φηαλ απηή 

γεκίζεη ζα κεηαθέξεηαη ζηνλ εμσηεξηθφ θεληξηθφ θαθέ θάδν. ηνπο μερσξηζηνχο 

θαθέ θάδνπο πνπ ζα βξίζθνληαη ζε θνηλφρξεζηα ζεκεία, ζα ζπιιέγνληαη ηα 

βηναπφβιεηα.  

Απνξξηκκαηνθφξν ηνπ Γήκνπ ζα αδεηάδεη ηνπο θαθέ θάδνπο.  

 

                              
Δηθφλα 4 Οη θαθέ θάδνη φπνπ ζα ζπιιέγνληαη ηα βηναπφβιεηα 

 

Όζνλ αθνξά ζηνπο επαγγεικαηίεο (θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο φπσο 

εζηηαηφξηα θαη θαθεηέξηεο) ε ζπιινγή ζα γίλεηαη ζε θεληξηθνχο θάδνπο κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ θάδνπ κπξνζηά απφ ηελ επηρείξεζε.  

Σα ζπιιεγφκελα βηναπφβιεηα ζα νδεγνχληαη ζε θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο φπνπ 

ζα πθίζηαληαη μερσξηζηή επεμεξγαζία κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή εδαθνβειηησηηθνχ 

(θφκπνζη) πςειήο πνηφηεηαο.  
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ηηο πεξηνρέο κε ρακειή νηθηζηηθή ππθλφηεηα πξέπεη λα πξνσζεζεί ε νηθηαθή 

θνκπνζηνπνίεζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα επηηεπρζεί ε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

δηαρείξηζεο (ζπιινγήο, κεηαθνξάο, επεμεξγαζίαο θαη ηαθήο) ιφγσ κείσζεο ησλ 

πνζνηήησλ  

Ζ νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε,  ζα γίλεηαη κε ηα  θπηηθά ππνιείκκαηα (θξνχηα, 

ιαραληθά) θαζψο θαη ηα ππνιείκκαηα θήπνπ (γθαδφλ, θχιια, κηθξά θιαδηά, θιπ.). Ζ 

πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ θάδσλ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο θαη ε δξάζε ηεο 

θνκπνζηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη νξγαλσκέλα θαη νη πνζφηεηεο πνπ 

θνκπνζηνπνηνχληαη ζα θαηαγξάθνληαη απφ κεραληζκνχο ηνπ Γήκνπ. 

 

Ο ηχπνο ησλ θάδσλ ζα πνηθίιεη σο πξνο ην ρξψκα θαη ηε ρσξεηηθφηεηα. 

- Κάδνη 35-40 lt γηα ηα λνηθνθπξηά: Σνπνζεηνχληαη ζε ηδηφθηεην εμσηεξηθφ ρψξν ελψ 

ηηο πξνθαζνξηζκέλεο εκέξεο θαη ψξεο ηνπνζεηνχληαη εμσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ/νηθίαο 

ψζηε λα γίλεη εθθέλσζε ηνπ θάδνπ απφ ην Γήκν.  

- θάδνη 60lt κε πνδνκνριφ γηα ηνπο εκπνξηθνχο ρξήζηεο 

- Κάδνη 360 lt γηα ηνπνζέηεζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαη δηαλνκή ζε κεγάινπο 

παξαγσγνχο ηνπ Γήκνπ (ζρνιεία, δεκφζηεο ππεξεζίεο)  

- Κάδνη 1100 lt γηα ηνπνζέηεζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο κε κεγάιε ζπγθέληξσζε 

θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη δηαλνκή ζε κεγάινπο παξαγσγνχο 

ηνπ Γήκνπ (ιατθέο αγνξέο, super markets).  

- θάδνη κπιε γηα αλαθχθισζε 

- θάδνη θαθέ γηα βηναπφβιεηα 

- θάδνη κεηαιιηθνί ή πξάζηλνη γηα ζχκκεηθηα έσο ηε ζηαδηαθή απφζπξζή ηνπο 

 

Σν πθηζηάκελν δίθηπν θάδσλ γηα ηα ζχκκεηθηα απφβιεηα θαζψο θαη ην πθηζηάκελν 

ζχζηεκα δηαινγήο ζηελ πεγή αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζα δηαηεξεζεί ψζηε λα 

πξνζαξκνζηνχλ εχθνια νη δεκφηεο απνθεχγνληαο αληηδξάζεηο ή παξάπνλα θαηά ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπο. Ζ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, πνπ ζα έρεη ηνλ ηειεπηαίν 

ιφγν ζηελ ρσξνζέηεζή ηνπο ζα ζπλεθηηκήζεη ηελ επάξθεηα ρψξνπ θαη  ηνπο 

εμππεξεηνχκελνπο θαηνίθνπο.  

Ζ ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ησλ «πξάζηλσλ» απφ ηνπο θήπνπο ζα γίλεηαη 

θαηφπηλ ηειεθσληθήο θιήζεο κε εηδηθά νρήκαηα-ζθαθάθηα. 
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2. Γίκηςο ππάζινυν ζημείυν 

Ο νξγαλσκέλνο ρψξνο, φπνπ ν πνιίηεο κπνξεί λα θέξλεη αλαθπθιψζηκα πιηθά, 

νγθψδε (π.ρ. έπηπια, ΑΖΖΔ), κηθξά επηθίλδπλα απφβιεηα (φπσο κπαηαξίεο, 

ρξψκαηα, θιπ.), πξάζηλα απφβιεηα θαη άιια είδε απνβιήησλ νλνκάδεηαη Πξάζηλν 

εκείν . ην Πξάζηλν εκείν  γίλεηαη ε δηαινγή, ν δηαρσξηζκφο ησλ απνβιήησλ θαη 

ε πξνψζεζή ηνπο κε ζηφρν ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ αλαθχθισζή ηνπο. 

 

 
Δηθφλα 1α Δζσηεξηθφο ρψξνο εγθαηαζηάζεσλ ελφο πξάζηλνπ ζεκείνπ 

 

Σα Πξάζηλα εκεία απνηεινχλ κηα δηεζλή θαη δνθηκαζκέλε πξαθηηθή πνπ βαζίδεηαη 

ζηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη ζθνπεχεη ζηελ αλαθχθισζε εηδηθψλ ξεπκάησλ 

πιηθψλ. ήκεξα απνηεινχλ ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ ζπζηεκάησλ αλαθχθισζεο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη ζε φιν ηνλ θφζκν.  

χκθσλα κε ηε δηεζλή πξαθηηθή, έλα πξάζηλν ζεκείν ζα πξέπεη λα είλαη ρσξνηαμηθά 

θεληξνβαξηθφ θαη λα εμππεξεηεί κία πεξηνρή αθηίλαο 7 Km. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

Γήκνπ καο νη πεξηνξηζκνί απηνί θαιχπηνληαη κε ηνπιάρηζηνλ δχν πξάζηλα ζεκεία, 

νπφηε  ε δεκηνπξγία δχν νινθιεξσκέλσλ πξάζηλσλ ζεκείσλ θξίλεηαη επαξθήο. 

Οη ρψξνη πνπ πξνηείλνληαη ζην παξφλ ζρέδην είλαη γηα ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Αγίσλ 

Αλαξγχξσλ νηθφπεδν ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ ζηελ νδφ Λ. Καηζψλε θαη γηα ηε 

Γεκνηηθή Δλφηεηα Κακαηεξνχ νηθφπεδν ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ δίπια ζην 

ακαμνζηάζην Κακαηεξνχ φπνπ ηψξα θηινμελείηαη ην εξγνηάμην ηεο ΑΒΑΞ ΑΣΔ. 

ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα γίλεη αξιολόγηση των Επιτπεπόμενων Χπήσεων Γηρ  σε 

κάθε  Γεκνηηθή Δλφηεηα. Δίλαη ζεκαληηθφ, παξφια απηά, λα εμεηαζηεί ε 
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δηαζεζηκφηεηα νηθνπέδσλ, θαηάιιειεο έθηαζεο, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε εγθαηάζηαζε 

ησλ  απαηηνχκελσλ ππνδνκψλ. 

χκθσλα κε ην Ν. 4014/2011 θαη ηελ Τ. Α. 1958/2012 γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο  

Πξάζηλνπ εκείνπ απαηηείηαη πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε. Σν πξάζηλν ζεκείν 

θαηαηάζζεηαη ζηελ Οκάδα 4ε – πζηήκαηα πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ  θαηεγνξία   9 „‟Δγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο αλαθπθιψζηκσλ 

αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, φπσο ραξηί, γπαιί, πιαζηηθφ, αινπκίλην θ.ι.π., 

Καηεγνξία Β, γηα ζπλνιηθή απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα Q<200 tn εληφο νξίσλ νηθηζκψλ 

θαη πφιεσλ.  

χκθσλα κε ηηο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο θαη ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ Ν. 

3982/2011,  ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί:  

- στιρ «Αποθήκερ» σημείο ε παπ. 4 τος άπθπος 17  

-στα Επαγγελματικά Επγαστήπια παπ. 2 τος άπθπος 17  . 

 
Δηθφλα 1β Δζσηεξηθφο ρψξνο εγθαηαζηάζεσλ ελφο πξάζηλνπ ζεκείνπ 

 

 

Σα «πξάζηλα» ζεκεία είλαη επηιεγκέλνη ρψξνη, γλσζηνί θαη πξνζηηνί ζηνπο πνιίηεο, 

πνπ δηαζέηνπλ αζθαιείο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαη ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ. Σν 

σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη θαζεκεξηλά ζε δπν βάξδηεο θαη ην αββαηνθχξηαθν 

κφλν πξσηλφ. Ο δεκφηεο κπνξεί λα θέξλεη ζε απηά ηα ζεκεία νγθψδε έπηπια, 

ειεθηξηθφ θαη ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ θαη εηδηθά απφβιεηα φπσο ρξψκαηα, 

κπαηαξίεο, θάξκαθα θιπ.   
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Οη δεκφηεο πξνζεγγίδνπλ ην Πξάζηλν εκείν κε δηθφ ηνπο κεηαθνξηθφ κέζν θαη 

εηζέξρνληαη κε ηα νρήκαηα ηνπο ζην θηίξην ή ζηεγαζκέλν ρψξν. Αλ κεηαθέξνπλ 

κηθξά αλαθπθιψζηκα απφβιεηα θαηεπζχλνληαη ζην ρψξν ζπιινγήο κηθξψλ 

αλαθπθιψζηκσλ απνβιήησλ ή αλ επηζπκνχλ λα απνζέζνπλ νγθψδε απφβιεηα 

θαηεπζχλνληαη ζην ρψξν ζπιινγήο ησλ νγθσδψλ απνβιήησλ. 

ηα πξνο απφζεζε είδε απνβιήησλ θαη κπνξνχλ λα παξαδίδνπλ θαη ρξήζηκα πιηθά 

(π.ρ. έπηπια, παηρλίδηα) πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε.  

Ο Γήκνο ηξνθνδνηεί ην Πξάζηλν εκείν απ‟ επζείαο κε πιηθά (π.ρ. νγθψδε) πνπ δελ 

απφζεζαλ νη πνιίηεο ζην δξφκν.  

Γηα φζα ξεχκαηα (πρ κπαηαξίεο, ιακπηήξεο θιπ) ιεηηνπξγνχλ πζηήκαηα 

Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΓ), απηά νθείινπλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηα 

απφβιεηα πνπ ζπιιέγνληαη ζην  πξάζηλν ζεκείν. Γηα ηα ινηπά ξεχκαηα ε δηαρείξηζε 

ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ αλεμάξηεηνπο θνξείο κε ηνπο νπνίνπο ν Γήκνο ζπλάπηεη 

ζπκβάζεηο.  

Ο Γήκνο σο θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπ πξάζηλνπ ζεκείνπ, κεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε 

απνκάθξπλζε ησλ πιηθψλ θαη ηε κεηαθνξά ηνπο. Ζ ζπρλφηεηα κεηαθνξάο ηνπο 

εμαξηάηαη απφ ηελ απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ρψξνπ. Σα απφβιεηα πνπ 

ζπιιέγνληαη ζε έλα πξάζηλν ζεκείν κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε 

ή αλαθχθισζε. 

Γηα ηελ επρεξέζηεξε κεηαθνξά ηνπο κπνξεί λα πξνεγεζεί πξν-επεμεξγαζία ησλ 

πιηθψλ φπσο δεκαηνπνίεζε γηα ραξηηά θαη πιαζηηθά, ηεκαρηζκφ γηα πξάζηλα 

απφβιεηα θηι. 

 

ηνλ επφκελν πίλαθα θαηαγξάθνληαη ηα είδε απνβιήησλ πνπ ζπιιέγνληαη ζηα 

πξάζηλα ζεκεία: 

Δίδε νηθηαθνχ 

εμνπιηζκνχ 

έπηπια, ζηξψκαηα, ραιηά, παηρλίδηα, ειεθηξηθφο θαη 

ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, ζπαζκέλα είδε πγηεηλήο 

Μηθξά εηδηθά 

απφβιεηα 
Φάξκαθα, ρξψκαηα, ηεγαλέιαηα, ρεκηθά 

Πξάζηλα απφβιεηα Κιαδέκαηα, γθαδφλ 

Απφβιεηα 

θαηαζθεπψλ 
Σνχβια, ζπαζκέλα πιαθίδηα, κπάδα απφ αλαθαηαζθεπέο 

Πίλαθαο 15 Δίδε απνβιήησλ πνπ ζπιιέγνληαη ζηα πξάζηλα ζεκεία 
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Μηθξά Πξάζηλα εκεία   

Δπηπιένλ ησλ θεληξηθψλ πξάζηλσλ ζεκείσλ πνπ πξνηείλνληαη ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα, ε νκάδα εξγαζίαο καο, επηπιένλ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνζρεδίνπ ηεο 

Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο, θξίλεη ζθφπηκε ηε δεκηνπξγία κηθξψλ πξάζηλσλ ζεκείσλ ζε 

δηάθνξεο γεηηνληέο ηνπ Γήκνπ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο φπνπ  δελ απαηηείηαη 

πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε θαη ζα έρνπλ σο ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ 

ζε επίπεδν γεηηνληάο θαη ζα έρνπλ άκεζε θαη εχθνιε πξφζβαζε νη πνιίηεο. Ζ επηινγή 

ησλ ρψξσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ελ ιφγσ ζεκείσλ ζπιινγήο ζα γίλεη κε πξνζνρή 

θαη φρη εληφο ησλ πιαηεηψλ ψζηε λα κελ αιινηψλεηαη ε θπζηνγλσκία ησλ πιαηεηψλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ζηελ θεληξηθή πιαηεία ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ κπνξνχκε 

λα ηνπνζεηήζνπκε ην κηθξφ πξάζηλν ζεκείν απέλαληη απφ ηελ πιαηεία ζηνπο 

ειεχζεξνπο ρψξνπο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κεηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

δξνκνινγίσλ ηνπ ΟΔ. 

 

Σα Μηθξά Πξάζηλα εκεία είλαη Σππνπνηεκέλα θέληξα αλαθχθισζεο θαη απνηεινχλ 

εηδηθέο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο, φπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα θαη ιεηηνπξγνχλ απηφκαηα 

κεραλήκαηα αλαθχθισζεο πιηθψλ. Καηαιακβάλνπλ κηθξή έθηαζε εληφο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ή ρψξνπ θνηλήο σθέιεηαο. 

Αθνινπζνχλ ελδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο ηππνπνηεκέλσλ θέληξσλ αλαθχθισζεο πνπ 

έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε θεληξηθά ζεκεία (πιαηείεο) Γήκσλ ηεο Αηηηθήο.  

 

 

 

       

Δηθφλα 4.  Καηαζθεπέο πξνθάη πνπ εμππεξεηνχλ ηα κηθξά πξάζηλα ζεκεία 
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Σα κηθξά πξάζηλα ζεκεία, ιφγσ ηεο κηθξήο απαηηνχκελεο έθηαζεο δελ απαηηείηαη λα 

δηαζέηνπλ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε  θαη  δχλαηαη λα δηαζέηνπλ ρξήζεηο γηα ηε 

ζπιινγή θαη αλαθχθισζε:  

- Κνπηηψλ αινπκηλίνπ (απφ αλαςπθηηθά, κπχξεο θ.α.)  

- Κνπηηψλ ιεπθνζηδήξνπ (απφ αλαςπθηηθά, κπχξεο, γάιαηα, θνλζέξβεο θ.α.)  

- Πιαζηηθψλ κπνπθαιηψλ (απφ λεξφ, γάια, ρπκνχο, αλαςπθηηθά, απνξξππαληηθά θ.α.)  

- Γπάιηλσλ θηαιψλ (απφ λεξφ, γάια, ρπκνχο, αλαςπθηηθά, θξαζηά θαη πνηά)  

 

Γηα ην Γήκν καο, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) πξάζηλσλ ζεκείσλ 

ζπιινγήο θάζε Γεκνηηθή Δλφηεηα.  

 

Γ.Δ. Γήμος   Πποηεινόμενερ ενδεικηικέρ θέζειρ  

Γ.Δ. Αγ. Αλαξγχξσλ Πιαηεία Αγ. Αλαξγχξσλ 

Γ.Δ. Αγ. Αλαξγχξσλ Πιαηεία Πιαπνχηα 

Γ.Δ. Αγ. Αλαξγχξσλ Πιαηεία Κνθθηλφπνπινπ 

Γ.Δ. Κακαηεξνχ Πιαηεία  Γεκνθξαηίαο 

Γ.Δ. Κακαηεξνχ Πιαηεία Καδαληδάθε (Γεξνβνπλφ) 

Γ.Δ. Κακαηεξνχ Πάξθν Δηξήλεο (Αηηάινπ) 

 

 

3. Γπάζειρ για ειδικά πεύμαηα 

Ο Γήκνο ζηνρεχεη επηπιένλ ζηελ πξνψζεζε ησλ παξαθάησ δξάζεσλ: 

Σεγαλέιαηα 

Οη κεγάινη παξαγσγνί φπσο νη ρψξνη καδηθήο εζηίαζεο αιιά θαη νη κηθξνί παξαγσγνί 

ζε επίπεδν λνηθνθπξηνχ είλαη απηνί ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη απηή ε δξάζε .  

Ζ ζπιινγή ησλ απνβιήησλ βξψζηκσλ ειαίσλ θαη ιηπψλ δχλαηαη λα πινπνηεζεί κε 

εηδηθνχο θάδνπο ζε θαηάιιειεο ζέζεηο εληφο ηνπ Γήκνπ (πρ. πιεζίνλ ησλ κεγάισλ 

παξαγσγψλ) αιιά θαη εληφο ησλ πξάζηλσλ ζεκείσλ.  

Ζ ζπιινγή ζα γίλεηαη ζε εηδηθνχο θάδνπο ζην πξναχιην  θάζε Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

Οη θάδνη ζα ζπιιέγνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, ε νπνία γηα θάζε 

ιίηξν ηεγαλέιαηνπ  ζα πξνζθέξεη κπφλνπο (απνλνκή επαίλσλ ζηνπο καζεηέο θιπ).  
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Πξνηεηλφκελνη ρψξνη εθαξκνγήο είλαη νη  ρνιηθέο Μνλάδεο (ιχθεηα, γπκλάζηα, 

δεκνηηθά, λεπηαγσγεία), ηα  Γεκνηηθά θαηαζηήκαηα, νη Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηα 

Πνιηηηζηηθά θέληξα θαη ηα Λνηπά θηίξηα ππεξεζηψλ. 

 

Πξάζηλα Απφβιεηα  

Πξάζηλα κε νγθψδε (φπσο ππνιείκκαηα απφ θήπνπο ζε κηθξέο πνζφηεηεο) 

Σα πξάζηλα ζα ζπιιέγνληαη καδί κε ηα ππνιείκκαηα ηξνθψλ ησλ  λνηθνθπξηψλ 

/επηρεηξήζεσλ.  Όζνη πνιίηεο δηαζέηνπλ θάδν νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο, ζα 

κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ ην ζχλνιν ησλ πξάζηλσλ κε ππνιείκκαηα ηξνθψλ. 

 Σα νγθψδε πξάζηλα (φπσο κεγάιεο πνζφηεηεο απφ θιαδέκαηα, θνξκνί δέληξσλ, 

θιπ.) ζα ζπιιέγνληαη απφ ην Γήκν ρσξηζηά απφ ηα ινηπά νγθψδε θαη ζα νδεγνχληαη 

είηε ζην  πξάζηλν ζεκείν γηα πξνεπεμεξγαζία (π.ρ ηεκαρηζκφο), είηε απεπζείαο ζε 

θεληξηθέο κνλάδεο θνκπνζηνπνίεζεο γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ή αθφκε γηα 

παξαγσγή πέιεη πξνο πψιεζε. 

 

Απφβιεηα αδξαλψλ θαη πιηθψλ θαηεδάθηζεο 

Σα αδξαλή θαη πιηθά θαηεδάθηζεο (φπσο κεγάιεο πνζφηεηεο απφ κπάδα, ηνχβια, 

πιαθίδηα θιπ.) ζα ζπιιέγνληαη απφ ην Γήκν ρσξηζηά απφ ηα ινηπά νγθψδε θαη ζα 

νδεγνχληαη είηε ζην  πξάζηλν ζεκείν γηα πξνεπεμεξγαζία, είηε απεπζείαο ζε 

θεληξηθέο κνλάδεο ρψξσλ επεμεξγαζίαο γηα δεκηνπξγία αδξαλψλ ρξήζηκσλ γηα 

εξγαζίεο νδνπντίαο ηνπ Γήκνπ. 

 

Απφβιεηα πζθεπαζηψλ  

Θα γίλεη ελίζρπζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ δεκνηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Διιεληθή Δηαηξεία Αλαθχθισζεο Αμηνπνίεζεο ΑΔ (ΔΔΑΑ ΑΔ) πνπ πινπνηεί ήδε ηε 

δξάζε.  

 

ΑΖΖΔ  

Θα γίλεη ελίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ 

ΤΚΔΤΩΝ ΑΔ.  πνπ πινπνηεί ήδε ηε δξάζε. 

 

Φνξεηέο ειεθηξηθέο ζηήιεο  

Θα γίλεη ελίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ζπλεξγαζία κε ηελ ΑΦΖ 

ΑΔ. πνπ πινπνηεί ήδε ηε δξάζε. 
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Δπηθίλδπλα απφβιεηα  

ηα φξηα ηνπ Γήκνπ καο δελ ππάξρνπλ δξάζεηο παξαγσγήο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

(πγεηνλνκηθψλ, ηαηξείσλ, βηνηερληψλ) πνπ ζα απαηηνχζαλ ρσξηζηή ζπιινγή. 

πγθεθξηκέλα είδε απνβιήησλ, φπσο ηα ιεγκέλα θάξκαθα ζα ζπιιέγνληαη ζηα 

θαξκαθεία θαη ζα πξνσζνχληαη ζε εηαηξείεο πνπ θαηέρνπλ θαηάιιειεο άδεηεο 

κεηαθνξάο θαη δηαρείξηζεο. 

 

4. Γπάζειρ ενημέπυζηρ-εςαιζθηηοποίηζηρ κοινού 

Πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ην ΓΑ ηνπ Γήκνπ, απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ.  

Όιεο νη δξάζεηο  απαηηνχλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ. Σν θνηλφ ηεο 

πξνηεηλφκελεο εθζηξαηείαο απνηειείηαη απφ ηνπο θαηνίθνπο-λνηθνθπξηά ηνπ Γήκνπ 

θαη ηνπο  „κεγάινπο‟ παξαγσγνχο απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ (π.ρ. θαηαζηήκαηα 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, επηρεηξήζεηο, ζρνιεία, ζπιινγηθνί θνξείο, δεκφζηεο θαη 

δεκνηηθέο ππεξεζίεο θαη ινηπνί κεγάινη παξαγσγνί απνβιήησλ). 

Οη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζα θαηαξηίζνπλ πξφγξακκα ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ζην ζέκα ηεο αλαθχθισζεο, ηελ πξνψζεζε ηνπ νπνίνπ ζα 

αλαιάβνπλ εζεινληέο θαη άλεξγνη πνπ ζα ππνζηεξηρζνχλ νηθνλνκηθά. Ζ 

πιεξνθφξεζε ζα μεθηλήζεη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζα ζπλερίδεηαη ζε 

φιε ηε δηάξθεηά ηνπ. Ζ ελεκέξσζε ζηνρεχεη ζηελ πξψηε επαθή ηνπ δεκφηε κε ηε λέα 

δξάζε, ην λέν ππφ αλάπηπμε ζχζηεκα. Πξέπεη λα γίλεη εμνηθείσζε ηνπ θνηλνχ κε ηα 

ζπζηήκαηα δηαινγήο ζηελ πεγή γηαηί νη πξνηεηλφκελεο λέεο δξάζεηο απνηεινχλ λέεο 

εθαξκνγέο ζηελ Διιάδα θαη πξέπεη λα ππάξμεη θαηαλφεζε ησλ λέσλ ελλνηψλ, φπσο ν 

νξηζκφο ησλ πξάζηλσλ ζεκείσλ, ησλ βηναπνβιήησλ, ε νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε, ε 

εμνηθείσζε κε λέεο έλλνηεο θαη πξαθηηθέο. Ζ θάζε απηή ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη 

κεξηθνχο κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ πξνηεηλφκελσλ λέσλ δξάζεσλ. 

 

 Γξάζεηο ελεκέξσζεο:  

1. Δλεκέξσζε δεκνηψλ πφξηα – πφξηα.  

2. Γηνξγάλσζε επηζθέςεσλ ησλ καζεηψλ ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ ζην Κέληξν Γηαινγήο 

Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ (ΚΓΑΤ).  

3. Γηνξγάλσζε Πξνγξάκκαηνο κε ζέκα: „Ζκεξίδεο Αλαθχθισζεο ζηα ζρνιεία‟.  

4. Γηνξγάλσζε „θεζηηβάι‟ Αλαθχθισζεο ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο.  
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5. Γηαθεκηζηηθέο  ελέξγεηεο ζε εκπνξηθά θέληξα, πιαηεία, πεδφδξνκνπο, 

θαηαζηήκαηα, θαθέ, εζηηαηφξηα. 

6. πλεξγαζία κε θνξείο – ζπιιφγνπο ηνπ Γήκνπ γηα πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ.  

Ζ ελεκέξσζε ζα γίλεη απφ: ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ,  έληππν ελεκεξσηηθφ 

θπιιάδην, ελεκεξσηηθή αθίζα,  επηζηνιή ηνπ Γήκνπ πξνο ηνπο πνιίηεο, ελεκέξσζε 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ & ζηειερψλ ηνπ Γήκνπ,  γξαθείν & Γξακκή 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο, κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (facebook, twitter, θιπ.)  

Με ηελ έλαξμε ησλ λέσλ δξάζεσλ μεθηλάεη θαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ 

έλαξμε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο. Οη πνιίηεο ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα πξάζηλα 

ζεκεία (ζέζε θαη πξφζβαζε, είδε απνβιήησλ, νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπκκεηνρή, 

θιπ.), ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ (πρ εζσηεξηθψλ θάδσλ θνπδίλαο, 

νηθηαθνί θνκπνζηνπνηεηέο θιπ.), ηα είδε ησλ απνβιήησλ πνπ ζπιιέγνπλ ρσξηζηά, ην 

πξφγξακκα απνθνκηδήο, ην ηξφπν επηθνηλσλίαο ηνπο κε ην Γήκν. 

Οη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο ηεο  θάζεο απηήο πεξηιακβάλνπλ:  

Δλεκέξσζε πφξηα – πφξηα, γηα ηελ πξνζσπηθή επαθή ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο 

ηνπ Γήκνπ κε ηνπο πνιίηεο, έληππν νδεγηψλ ρξήζεο λένπ εμνπιηζκνχ, πεξίπηεξν 

ελεκέξσζεο ζε πιαηείεο γαη αλαιπηηθή πξνζσπηθή ελεκέξσζε θαη θαζνδήγεζε απφ 

εθπαηδεπκέλνπο λένπο, εζεινληέο ή άλεξγνπο.  

Γξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο  

Ζ ζπλερήο επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζα γίλεη: 

κε ηελ ελζάξξπλζε φζσλ ζπκκεηέρνπλ ήδε ζηε λέα δξάζε/ πξφγξακκα 

κε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ  

κε ζπκκεηνρή ζε ηνπηθέο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ  

κε θηλεηφ πεξίπηεξν ελεκέξσζεο  γηα ηε ζπλερή ελεκέξσζε,  

κε δειηία Σχπνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη αλαθνηλψζεηο ζηνλ ηχπν 

κε ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (facebook, twitter, θιπ.)  

κε απεπζείαο γξακκή επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο.  

 

5. ύζηημα ζςλλογήρ και μεηαθοπάρ 

Σν ζχζηεκα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ θάδσλ θαη ησλ πιηθψλ πνπ 

ζπγθεληξψλνληαη ζηα «πξάζηλα» ζεκεία απαηηεί πεξηζζφηεξα νρήκαηα θαη 

ππθλφηεξα δξνκνιφγηα νρεκάησλ απνθνκηδήο.  
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Β.5.3. Γεύηεπο επίπεδο: Γπάζειρ ςποδοσήρ και αξιοποίηζηρ ηυν πποδιαλεγμένυν 

ςλικών 

Οη δξάζεηο γηα ηελ ππνδνρή θαη αμηνπνίεζε ησλ πξνδηαιεγκέλσλ πιηθψλ 

αλαπηχζζνληαη ζε δεκνηηθέο ή δηαδεκνηηθέο ππνδνκέο δηαρείξηζεο. Ο Γήκνο Αγ. 

Αλαξγχξσλ – Κακαηεξνχ, έρεη ζηα δηνηθεηηθά ηνπ φξηα, ρψξνπο πνπ κπνξεί λα 

αλαπηπρζνχλ απηέο νη δξάζεηο.  Αλαθεξφκαζηε ζην εγθαηεηιιεκέλν παιαηφ 

«Λαηνκείν Αλαγλσζηάθε», ζην νπνίν ε φριεζε ησλ δεκνηψλ ζα είλαη ρακειή. Σα 

θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπ ρψξνπ είλαη νη επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γεο (βάζεη ησλ 

νπνίσλ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζή ηνπ), φηη έρεη πξφζβαζε απφ θεληξηθνχο νδηθνχο 

άμνλεο (Λεσθ. Φπιήο – Αγ. Νηθνιάνπ) θαη απνθεχγεηαη ε ρξήζε νδψλ εληφο ηνπ 

αζηηθνχ ηζηνχ, φηη βξίζθεηαη καθξηά απφ γεηηνληθνχο επαίζζεηνπο απνδέθηεο 

(θαηνηθίεο, ζρνιεία, λνζνθνκεία, θιπ. θαη φηη  βξίζθεηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

ΟΔΓΑ Φπιήο.  

 

Δηθφλα 10. Απφζπαζκα ΓΠ φπνπ ζεκεηψλεηαη ην παιαηφ «Λαηνκείν Αλαγλσζηάθε» 

 

ε θάζε πεξίπησζε, ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, απαηηεί ηελ εθηέιεζε ηερληθψλ 

έξγσλ ππνδνκήο θαζψο θαη ηελ πξνκήζεηα ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα 

επηιεγεί κε βάζε ηε κειέηε ζρεδηαζκνχ θαη ηηο πξνο δηαρείξηζε πνζφηεηεο 

απνβιήησλ.  

Δλδεηθηηθά γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ απαηηνχληαη νη παξαθάησ ππνδνκέο θαη 

εμνπιηζκφο: 
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 Γηακφξθσζε αζθαιηνζηξσκέλεο νδηθήο πξφζβαζεο θαη εζσηεξηθήο 

νδνπνηίαο ειηγκψλ ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ 

 Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ φκβξησλ ηνπ ρψξνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ,  

 Έξγα δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ  

 χλδεζε κε ηα δίθηπα θνηλήο σθειείαο (ειεθηξνδφηεζε, πδξνδφηεζε, θ.ι.π.) 

θαη εγθαηάζηαζε ειεθηξνθσηηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ/ εμνπιηζκνχ 

ππξαζθάιεηαο ηνπ ρψξνπ (ππξνζβεζηήξεο, δεμακελή λεξνχ θιπ.).  

 Πεξίθξαμε θαη πεξηκεηξηθή πξνθάιπςε ηνπ ρψξνπ κεηαθφξησζεο κε 

δελδξνθχηεπζε.  

 ηεγαζκέλνο ρψξνο γξαθείσλ 

 ηεγαζκέλνο ρψξνο εξγαζίαο 

 Όρεκα ηχπνπ θιαξθ 

  Γεθπξνπιάζηηγγαο δχγηζεο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ.  

 Πξέζζα 

 Γεκαηνπνηεηήο 

 Υψξνο γηα θνκπνζηνπνίεζε 

 Μεραληθφο εμνπιηζκφο θνκπνζηνπνίεζεο 

 παζηήξαο αδξαλψλ 

 Υψξνο επεμεξγαζίαο πιηθψλ εθζθαθψλ θαη θαηεδαθίζεσλ 

 Δξγαζηήξην αλαθαηαζθεπήο πιηθψλ 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αλαπηχζζνληαη είλαη:  

 Κνκπνζηνπνίεζε βηναπνβιήησλ θαη πξάζηλσλ 

 Παξαζθεπή πέιεη 

 πζθεπαζία ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο 

 Γηαρσξηζκφο, απνζήθεπζε θαη δηάζεζε πιηθψλ αλαθχθισζεο 

 Δπηζθεπή θαη δηάζεζε ησλ επηζθεπαζκέλσλ 

 

Β.5.4. Γιασείπιζη ζύμμεικηυν 

ηφρνο ηνπ ΣΓ είλαη ε κείσζε κέρξη ηελ εμαθάληζε ηνπ θιάζκαηνο ησλ 

ζχκκεηθησλ. 
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Β.5.5. ηαδιοποίηζη δπάζευν και εκηίμηζη αποηελεζμάηυν κάθε ζηαδίος 

Μηα ελδεηθηηθή ρξνληθή θαηαλνκή ησλ ζηφρσλ αλάθηεζεο κπνξεί λα είλαη ε 

παξαθάησ:  

δηαδηθαζία 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

αλαθχθισζε ζπζθεπαζηψλ 20 30 40 50 55 60 

θνκπνζηνπνίεζε πξάζηλσλ 30 50 70 90 100 100 

αλάθηεζε άιισλ πιηθψλ   30 40 50 60 

θνκπνζηνπνίεζε βηναπνβιήησλ   10 20 30 40 

Πίλαθαο 16 Καηαλνκή πνζνζηηαίσλ ζηφρσλ α΄ θαη β΄ επηπέδνπ 

Β.6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ - ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

 

Σα έζνδα απφ ην ΣΓ αλακέλνληαη απφ: 

 ηελ εμνηθνλφκεζε ηέινπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο 

 ηελ επηδφηεζε ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 

 ηελ εκπνξηθή δηάζεζε ησλ πιηθψλ (πέιεη, αδξαλή, εδαθνβειηησηηθφ, 

βηναέξην, πιηθφ επηθάιπςεο ΥΤΣΤ) 

 ρξεκαηνδφηεζε ΔΠΑ 

 ρξεκαηνδφηεζε πξάζηλνπ ηακείνπ 

 ρξεκαηνδφηεζε απφ αληαπνδνηηθά ηέιε 

 

 

πιηθφ 
Πνζνζηφ 

(%) 

Πνζφηεηεο 

(t) 

Σηκή 

πψιεζεο 

(€/t) 

χλνιν 

(€) 

πιαζηηθφ 13    

αινπκίλην 1    

ζηδεξνχρα 3    

γπαιί 3    

ραξηί έληππν 12    

ραξηί ζπζθεπαζίαο-ραξηφλη 15    

Πίλαθαο 17 ηνηρεία εηήζησλ εζφδσλ απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά (ελδεηθηηθά γηα ην 2015) 
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ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξαζέηνπκε ελδεηθηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο  δεκηνπξγίαο 

ρψξνπ ππνδνρήο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πξνδηαιεγκέλσλ πιηθψλ θαη ησλ δπν πξάζηλσλ 

ζεκείσλ, πξνγξάκκαηνο νξγαληθψλ απνβιήησλ θαη νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο θαη 

εθζηξαηείαο επαηζζεηνπνίεζεο & ελεκέξσζεο. Ζ αγνξά ησλ γεπέδσλ γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πξνδηαιεγκέλσλ πιηθψλ δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζην επελδπηηθφ θφζηνο ηνπ ζρεδίνπ. 

 

Δπγαζία Δνδεικηικό 

κόζηορ 

Πεπιγπαθή επγαζιών 

έξγα ππνδνκήο 250.000 € αζθαιηνζηξψζεηο ζηηο νδνχο πξφζβαζεο θαη 

εζσηεξηθά ηνπ ρψξνπ, ρσκαηνπξγηθά, 

απνρεηεχζεηο νκβξίσλ, πεξηθξάμεηο, 

δηακφξθσζε εηζφδνπ, ειεθηξηθά, πδξαπιηθά 

θιπ 

Κηηξηαθά 400.000 € 

 

 κεηαιιηθφ ζηέγαζηξν, γξαθεία, θπιάθην 

Κηηξηαθά 

πξάζηλσλ ζεκείσλ 

200.000 € κεηαιιηθφ ζηέγαζηξν, ρψξνο γξαθείσλ, 

εμσηεξηθνί ρψξνη 

πλδέζεηο κε ηα  

δίθηπα 

30.000 € 

 

 χδξεπζε, απνρέηεπζε, ειεθηξνδφηεζε 

Μεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο 

500.000 € 

 

ηεκαρηζηήο θιαδηψλ, πξέζζεο αλαθπθιψζηκσλ, 

παιιεηνθφξν φρεκα, πάγθνη, θάδνη, θνληέηλεξ, 

θιαξθ, Γεθπξνπιάζηηγγα δχγηζεο, 

δεκαηνπνηεηήο, εμνπιηζκφο θνκπνζηνπνίεζεο, 

ζπαζηήξαο αδξαλψλ, εξγαζηήξην 

αλαθαηαζθεπήο πιηθψλ, θιπ 

 

Απξφβιεπηα 70.000 €  

χλνιν 1.450.000 €  

Πίλαθαο 18: Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο  δεκηνπξγίαο ρψξνπ ππνδνρήο θαη 

αμηνπνίεζεο ησλ πξνδηαιεγκέλσλ πιηθψλ θαη ησλ δπν πξάζηλσλ ζεκείσλ ηνπ Γήκνπ 
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Πξνκήζεηα Δλδεηθηηθφ θφζηνο 

Γχν απνξξηκκαηνθφξα 250.000 € 

θάδνη δηαθφξσλ ρσξεηηθνηήησλ (γηα λνηθνθπξηά, 

θαηαζηήκαηα εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί)  

150.000 € 

ζαθνχιεο απηνδηαζπφκελεο 50.000 € 

χλνιν 450.000 € 

Πίλαθαο 19: Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο πξνγξάκκαηνο νξγαληθψλ απνβιήησλ θαη 

νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο  

Δξγαζία-Πξνκήζεηα Δλδεηθηηθφ θφζηνο 

απηνθφιιεηα γηα ηνπο εμσηεξηθνχο θάδνπο θαη 

ην Α/Φ  

10.000 € 

ελεκεξσηηθφ θπιιάδην – Αθίζα(40.000 ηεκ) 16.000 € 

Έληππν νδεγηψλ ρξήζεο (30.000 ηεκ) 14.000 € 

Κηλεηφ πεξίπηεξν ελεκέξσζεο(2 ηεκ) 5.000 € 

 

Οξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ 5.000 € 

 

χλνιν 50.000 € 

Πίλαθαο 20: Δλδεηθηηθφ Κφζηνο εθζηξαηείαο επαηζζεηνπνίεζεο & ελεκέξσζεο 
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Σν θφζηνο εγθαηάζηαζεο αλαιχεηαη σο εμήο: 

δξαζηεξηφηεηα Σξφπνο ππνινγηζκνχ Πεγή ρξεκαηνδφηεζεο 

Δλεκεξσηηθφ πιηθφ Σεκ Υ Δπξψ/ηεκ ΔΠΑ 

Πξνκήζεηα θνκπνζην-

πνηεηψλ 
Σεκ Υ Δπξψ/ηεκ ΔΠΑ-Πξάζηλν ηακείν 

Πξνκήζεηα θάδσλ Σεκ Υ Δπξψ/ηεκ ΔΠΑ-Πξάζηλν ηακείν 

Πξνκήζεηα απνξξηκκαην-

θφξσλ θιπ νρεκάησλ 
Σεκ Υ Δπξψ/ηεκ 

ΔΠΑ-Πξάζηλν ηακείν 

 

 

 

Γεκηνπξγία πξάζηλσλ 

ζεκείσλ 

Αγνξά νηθνπέδσλ, 

θαηαζθεπή θηηξίσλ, 

εμνπιηζκφο 

ΔΠΑ-Πξάζηλν ηακείν 

Γεκηνπξγία ρψξσλ 

ζηάζκεπζεο νρεκάησλ 

Αγνξά νηθνπέδσλ, 

θαηαζθεπή θηηξίσλ 
Ίδηνη πφξνη 

Γεκηνπξγία ζηαζκψλ 

κεηαθφξησζεο 

Αγνξά νηθνπέδσλ, 

πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε ΜΑ 

ΔΠΑ-Πξάζηλν ηακείν 

Γεκηνπξγία ΚΓΑΤ 

Αγνξά νηθνπέδνπ, 

θαηαζθεπή θηηξίσλ, 

εμνπιηζκφο 

ΔΠΑ-Πξάζηλν ηακείν 

Γεκηνπξγία κνλάδα 

θνκπνζηνπνίεζεο 

Αγνξά νηθνπέδσλ, 

θαηαζθεπή θηηξίσλ, 

εμνπιηζκφο 

ΔΠΑ-Πξάζηλν ηακείν 

Καηαζθεπή ΑΔΓΑ 

Αγνξά νηθνπέδνπ, 

θαηαζθεπή θηηξίσλ,  Ζ/Μ 

εμνπιηζκφο 

ΔΠΑ-Πξάζηλν ηακείν 

Καηαζθεπή ρψξνπ 

επεμεξγαζίαο αδξαλψλ 

Πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε Ζ/Μ 

εμνπιηζκνχ 

ΔΠΑ-Πξάζηλν ηακείν 

ζχλνιν   

Πίλαθαο 18 ηνηρεία εηήζησλ εζφδσλ απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά  
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Σν θφζηνο ιεηηνπξγίαο αλαθέξεηαη ζην ελεκεξσηηθφ πιηθφ, ζηηο ζπκπιεξσκαηηθέο 

πξνκήζεηεο, ζηηο ζπληεξήζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ζηα θφζηε εγθαηάζηαζεο, 

κεηαθνξψλ θαη εξγαζηψλ θαη αλαιχεηαη σο εμήο: 

είδνο Σξφπνο ππνινγηζκνχ Δηήζην θφζηνο 

Πποζυπικό _ _ 

Πξνζσπηθφ απνθνκηδήο   

Πξνζσπηθφ πξάζηλνπ 

θέληξνπ 

  

Πξνζσπηθφ δηνηθεηηθφ   

Πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο 

ΑΟΔΓΑ-αδξαλψλ 

  

Μέζα πξνζηαζίαο   

Έκκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο   

Λειηοςπγικέρ δαπάνερ _ _ 

πληεξήζεηο θάδσλ   

θαχζηκα   

πληεξήζεηο νρεκάησλ   

πληεξήζεηο εμνπιηζκνχ   

πληεξήζεηο εμνπιηζκνχ 

ΑΟΔΓΑ 

  

πληεξήζεηο ρψξνπ 

αδξαλψλ 

  

Μεηαθνξά ππνιείκκαηνο   

Γεληθφ ζχλνιν  3.500.000 

Πίλαθαο 19 Κφζηνο ιεηηνπξγίαο  
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Πίνακαρ 28: ςγκενηπυηικόρ πίνακαρ εκηιμώμενος λειηοςπγικού κόζηοςρ-

εζόδυν  

Δπιμέποςρ Γαπάνερ  Κόζηορ (€/ έηορ)  

Καηαλάισζε ΓΔΖ  -------- 

Καχζηκα  -------- 

πληήξεζε  -------- 

Γηάζεζε άρξεζησλ πιηθψλ  -------- 

Λνηπά έμνδα ιεηηνπξγίαο  -------- 

ύνολο Δξόδυν  -------- 

Έζνδα απφ πψιεζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ  -------- 

ύνολο  -------- 

  

Παξφια απηά, ν Γήκνο έρεη ζεκαληηθά νθέιε απφ ηελ εθηξνπή ησλ βηναπνβιήησλ 

απφ ηελ ηαθή ή απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπο σο ζχκκεηθηα απφβιεηα. Δπίζεο, κεηά ηελ 

έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ εηδηθνχ ηέινπο ηαθήο απνβιήησλ, ε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ 

βηναπνβιήησλ ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην ηέινο πξφθεηηαη λα αλέιζεη έσο θαη 

60 €/ηφλν απνβιήηνπ. 

Κεθάιαην Γ                                                                                                 . 

Γ.1. Παπακολούθηζη ηηρ ςλοποίηζηρ ηος Σοπικού σεδίος Γιασείπιζηρ (ΣΓ) 

Σν παξφλ „ρέδην Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ 

(ΑΑ) ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ - Κακαηεξνχ‟ εθπνλείηαη ζε ζπλέρεηα ηεο απφ 

5-4-2015 Δπηζηνιήο ηεο Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο.  

Οη δεκφηεο ζα ελεκεξψλνληαη γηα ην ΣΓ κε  

 Δηδηθή ηειεθσληθή γξακκή  

 Γηαλνκή εξσηεκαηνινγίσλ 

 Έληππα θαη ειεθηξνληθά 

 πλειεχζεηο θαη εθδειψζεηο 

Καη  ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζα δέρεηαη πεξηνδηθή αλαθνξά απνηειεζκάησλ.  

        

    Γηα ηελ νκάδα εξγαζίαο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο 

                   Ο πληάμαο 

            Η. Δ. Πνιπδσγφπνπινο 

      Ζιεθηξνιφγνο – Μεραληθφο MSc 

      Γηεπζπληήο Πεξηβάιινληνο ΓΑΑΚ 
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