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ΝΔΟ ΣΟΠΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑ 

 

Α. ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ                         

Ο Γήκνο Αίγηλαο δηαζέηεη  'Σνπηθό ηαζκό Μεηαθόξησζεο  
Απνξξηκκάησλ ''    ζηε ζέζε   « θνηεηλή- Παγψλη »  ηεο λήζνπ Αίγηλαο . Ο ρψξνο 
απηφο  έρεη έθηαζε   8.374,39  η.κ. , είλαη  ηδηνθηεζίαο  Γήκνπ  Αίγηλαο  θαη ιεηηνπξγεί 
βάζε ηεο ππ'αξ. πξση. Φ 2192/5214/13 / 6-2-2014  έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ φξσλ.   

ήκεξα ν Γήκνο καο δηαρεηξίδεηαη ηα ΑΑ έρνληαο θαζηεξψζεη δηαθεθξηκέλα ξεχκαηα 
απνβιήησλ:  

1. χκκεηθηα απφβιεηα-πξάζηλνο θάδνο, 
2. Απφβιεηα ζπζθεπαζίαο-κπιε θάδνο, 
3. Ογθψδε απφβιεηα θαη Α.Δ.Κ.Κ. (κπάδα) θαη  
4. Δηδηθά απφβιεηα 

 
-Σα ζχκκεηθηα κε απνξξηκκαηνθφξα θζάλνπλ ζηνλ ζηαζκφ κεηαθφξησζεο 

(ΜΑ-ζπλεξγεία δήκνπ) θαη απφ εθεί, κεηά ηελ ζπκπίεζε ζε Press-Container, 
νδεγνχληαη γηα ηειηθή δηάζεζε ζηνλ ΥΤΣΑ Φπιήο. Κάπνηεο πνζφηεηεο ζχκκεηθησλ 
νδεγνχληαη ζην εξγνζηάζην κεραληθήο αλαθχθισζεο θαη θνκπνζηνπνίεζεο ηνπ 
ΔΓΝΑ (Άλσ Ληφζηα). 

 
-Σα απφβιεηα ζπζθεπαζίαο ζπιιέγνληαη ζηνπο κπιε θάδνπο θαη κε 

απνξξηκκαηνθφξα αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ νδεγνχληαη ζην ΚΓΑΤ ηεο ΔΔΑΑ. 
 
Σα ζχκκεηθηα θαη ηα απφβιεηα ζπζθεπαζίαο απνηεινχλ ηα εκεξήζηα 

ξεχκαηα. 
 
-Σα νγθψδε απφβιεηα νδεγνχληαη ζην ΚΓΑΤ. ην ΚΓΑΤ θαηαξράο 

δηαιέγνληαη πιηθά, φπσο, ραξηφλη, πιαζηηθφ, ζηδεξνχρα θαη κε ζηδεξνχρα κέηαιια, 
ρξεζηκνπνηεκέλα ειαζηηθά απηνθηλήησλ, ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαη 
θνξεηέο ειεθηξηθέο ζηήιεο, δειαδή φ,ηη κπνξεί λα δνζεί γηα αλαθχθισζε ζε ζχζηεκα 
πνπ έρεη έγθξηζε απφ ην ΤΠΔΚΑ. Έλα κέξνο ησλ θιαδηψλ ηεκαρίδεηαη ζηελ Αίγηλα.  

 
Σα εηδηθά απφβιεηα (φπσο απφβιεηα ιηπαληηθψλ ειαίσλ, ηεγαλέιαηα, 

ζπζζσξεπηέο, θνξεηέο ειεθηξηθέο ζηήιεο, απφβιεηα ειεθηξηθνχ –ειεθηξνληθνχ 
εμνπιηζκνχ, ιπρλίεο, ειαζηηθά) παξαδίδνληαη ζηα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ. 

 
 

Πνζόηεηεο ΑΑ δήκνπ Αίγηλαο γηα ην 2010 - Δηζθνξέο δήκνπ Αίγηλαο ζηνλ ΔΓΝΑ γηα ηα έηε 2011-2012-2013 
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13.552 2,32 845 11.457,02 5.261.512 315.690,72 515.565,90 398.372 388.922 9.450 



 

 

 

ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 
ΠΟΟΣΗΣΔ ΑΑ 

 
ΠΡΟ 

ΦΤΛΗ 

ΤΠΟΛΛΔΙΜΜΑ 

ΚΓΑΤ 

ΤΝΟΛΙΚΑ 

ΠΡΟ ΦΤΛΗ 

ΑΝΑΚΤΚΛΧ

Η 

ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΗ 

ΔΣΗΙΧ 

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ/

ΤΝΟΛΙΚΑ 

ΑΑ 

2010 11.457    877  

2011 8.642 210 8.852 343 704 3,7% 

2012 7.376 275 7.651 353 614 4,6% 

2013 7.545 281 7.826 176 613 2,2% 

2014 7.177 267 7.444    

 

 

 

Πνζνηηθά ζηνηρεία αλαθύθισζεο (κπιε θάδνη) γηα ην έηνο 2012 

Γήκνο χκκεηθηα 

ΚΓΑΤ 
χλνιν 

ΑΑ 

Πνζνζηά 

αλαθχθισζεο Μεηθηά Τπφιεηκκα 
Καζαξά 

αλαθπθιψζηκα 

Αίγηλαο 7.376,32 628,430 275 353,430 8.004,75 4,42% 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΟΓΧΝ-ΔΞΟΓΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ 2014 

ΠΔΡΗ

ΓΡΑ

ΦΖ 

ΔΟΓΑ 

ΔΞΟΓΑ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΛΖΡΩΜΖ ΔΗΓΗΚΟΤ 

ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 

 1.928.869,64 
260.059,41 1.833.184,32 

-164.374,09 
2.093.243,73 

 

 

 

 

Β. ΝΔΟ ΣΟΠΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ 
 

Σν λέν ηνπηθφ ζρέδην δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ πξέπεη λα πηνζεηεί ηελ ηεξαξρία 
δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Διιεληθήο 
Ννκνζεζίαο, δειαδή ηελ πξφιεςε, επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε, αλάθηεζε 
θαη απφξξηςε (ηειηθή δηάζεζε), φπσο απηή (ε ηεξαξρία) απεηθνλίδεηαη ζηε γλσζηή 
ππξακίδα. 

 
 
 
 
 

Πεξηζζφηεξν 

 επηζπκεηή 

 
 
 
 

Ληγφηεξν  

επηζπκεηή 

 
 

ΔΠΑΝΑΥΡΗΗ 

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ 

ΑΝΑΚΣΗΗ 

ΑΠΟΡΡΙΦΗ 

ΠΡΟΛΗΦΗ 



 
 
 
 
 
Όζν πςειφηεξα βξίζθεηαη κηα επηινγή γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ 

ηφζν πεξηζζφηεξν επηζπκεηή είλαη. Πξέπεη λα γίλεη ζπλείδεζε ζε φινπο φηη ηα 
απφβιεηα δελ απνηεινχλ έλα άρξεζην βάξνο αιιά έλαλ πνιχηηκν πφξν πνπ, αλ 
αμηνπνηεζεί ζσζηά, κπνξεί λα δψζεη πνιιαπιά νθέιε. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ε 
απφξξηςε ηνπο ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο πξέπεη λα είλαη ε ηειεπηαία δηαζέζηκε 
επηινγή. Απφ ηελ άιιε κεξηά, θάζε επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ, φζν 
πεξηβαιινληηθά θηιηθή θαη αλ είλαη, θαηαλαιψλεη ελέξγεηα θαη πφξνπο. Έηζη αβίαζηα 
θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πξφβιεςε παξαγσγήο απνβιήησλ δίλεη ηα 
πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα. 

Βαζηθή ζπληζηψζα ηνπ λένπ ηνπηθνχ ζρεδίνπ πξέπεη λα είλαη νη δηαξθείο θαη 
ζπζηεκαηηθέο δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ, ψζηε λα 
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο δηάθνξεο δξάζεηο δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ. ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ ζα πξνβιέπνληαη ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα γηα ηηο δξάζεηο 
ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ. 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ λέν ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ΑΑ απαηηείηαη θαη ε 
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο ηνπ δήκνπ. 

Ο Γήκνο ζα ελεκεξψλεη κε εηήζην δειηίν ηνπο δεκφηεο ηνπ γηα ηα 
απνηειέζκαηα δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
θαη ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο). 

 
 
 
 
 

           Σν λέν ηνπηθό ζρέδην δηαρείξηζεο αζηηθώλ ζηεξώλ απνβιήησλ ηνπ 
Γήκνπ Αίγηλαο έρεη σο εμήο: 

 
 
 
Α) ύκκεηθηα απόβιεηα  
 
Σν ζχλνιν ησλ ζχκκεηθησλ απνβιήησλ ηνπ 2012 αλήιζε ζε 7.376,32 ηφλνπο 

πεξίπνπ (πξάζηλνο θάδνο, κπιε θάδνο). 
Θα εθαξκνζηεί ε ρσξηζηή δηαινγή βηναπνβιήησλ ζηελ πεγή (ΓζΠ), κε 

ρξήζε μερσξηζηνχ θάδνπ, ρξψκαηνο θαθέ (ζηα λνηθνθπξηά, μελνδνρεία, λνζνθνκεία 
θαη θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο). Σα βηναπφβιεηα ζα νδεγνχληαη γηα 
θνκπνζηνπνίεζε ζην εξγνζηάζην κεραληθήο αλαθχθισζεο θαη θνκπνζηνπνίεζεο 
(ΔΜΑΚ- Άλσ Ληφζηα) ηνπ ΔΓΝΑ, κε πνιχ κηθξφηεξε ή θαη κεδεληθή ρξέσζε. 

Θα γίλεηαη ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερήο (π.ρ. θάζε ηξίκελν) ελεκέξσζε ησλ 
δεκνηψλ κε ζθνπφ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ πνζνζηνχ ρσξηζηήο δηαινγήο 
βηναπνβιήησλ. 

πκπιεξσκαηηθά ζα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα θνκπνζηνπνίεζεο κέξνπο ησλ 
ρσξηζηά ζπιιεγφκελσλ βηναπνβιήησλ ζε ρψξν ηνπ Γήκνπ  κε ρξήζε κεραληθψλ 
θνκπνζηνπνηεηψλ. 

Θα εμαθνινπζήζεη λα εθαξκφδεηαη θαη ζα εληζρπζεί ε νηθηαθή 
θνκπνζηνπνίεζε, κε επηκφξθσζε ησλ θαηφρσλ γηα νξζέο πξαθηηθέο νηθηαθήο 
θνκπνζηνπνίεζεο. 

 

ηόρνο: κέρξη ην 2017 λα γίλεηαη ρσξηζηή ζπιινγή θαη θνκπνζηνπνίεζε 
ηνπιάρηζηνλ ηνπ 20% ησλ βηναπνβιήησλ θαη κέρξη ην 2020 ηνπιάρηζηνλ ηνπ 40%. Οη 
αληίζηνηρνη ζηφρνη γηα ηελ νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε είλαη 5 θαη 10%. 

 



Σα ππφινηπα ζχκκεηθηα (πξάζηλνο θάδνο), ζα νδεγνχληαη γηα ηειηθή δηάζεζε 
ζηνλ ΥΤΣΑ Φπιήο , φζν απηφο ζα ιεηηνπξγεί. Θα επηδησρζεί λα δηαηίζεηαη ζην ΔΜΑΚ 
ε κέγηζηε επηηξεπφκελε απφ ηνλ ΔΓΝΑ πνζφηεηα , δηφηη έηζη επηηπγράλεηαη 
επθνιφηεξε πξφζβαζε θαη κεηψλεηαη ν απαηηνχκελνο ρξφληνο ηνπ δξνκνινγίνπ. 

 
Όηαλ ην επηηξέςεη ε λνκνζεζία, ζα εθαξκνζηεί πξφγξακκα “πιεξψλσ φζν 

πεηάσ” (ΠΟΠ), (ην νπνίν είρε εθαξκνζηεί πηινηηθά ζε ηκήκα ηνπ δήκνπ Διεπζίλαο 
απφ ηνλ Ηαλνπάξην 2009 κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011). 

 
Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θαθέ θάδσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ρσξηζηήο 

δηαινγήο βηναπνβιήησλ ζηελ πεγή, νπφηε ζα έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ην πνζνζηφ 
ησλ νξγαληθψλ ζηνλ πξάζηλν θάδν, ζα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα ηνπηθήο δηαρείξηζεο 
ησλ ζπκκείθησλ ηνπ πξάζηλνπ θάδνπ, ζε θαηάιιειν ρψξν (π.ρ. δεκνηηθφ θαη κε ηελ 
πξνυπφζεζε ρακειφηεξνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο ζε ζρέζε κε ην ζεκεξηλφ. Ζ 
δηαρείξηζε απηή κπνξεί ελδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά λα πεξηιακβάλεη δηαινγή 
αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, δηαινγή νξγαληθψλ θαη θνκπνζηνπνίεζή ηνπο θαη ηειηθή 
δηάζεζε ηνπ ππνιείκκαηνο. 

 
 
 
 
Β) Απόβιεηα ζπζθεπαζηώλ 
 
Θεσξψληαο φηη ην πνζνζηφ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηνλ Γήκν καο αλέξρεηαη 

ζε 4,42% πεξίπνπ, ε ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ αλέξρεηαη ζε 
353,43 ηφλνπο. 

Ζ ζπιινγή ησλ ζπζθεπαζηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ κπιε θάδνπ ζεσξνχκε φηη δίλεη 
ηθαλνπνηεηηθή ιχζε θαη δελ απαηηείηαη ρσξηζηή ζπιινγή 4 ξεπκάησλ (ραξηί, γπαιί, 
πιαζηηθφ, κέηαιιν), φπσο πξνβιέπεηαη ζην ππφ δηαβνχιεπζε λνκνζρέδην γηα ηελ 
ελίζρπζε ηεο αλαθχθισζεο θαη ηελ βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ. 

Ζ θαζηέξσζε 4 ξεπκάησλ ζα απαμηψζεη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ΚΓΑΤ αιιά ζα 
θάλεη θαη επθνιφηεξν ην έξγν ησλ πιαλφδησλ ξαθνζπιιεθηψλ, φζνλ αθνξά ηελ 
αθαίξεζε πιηθψλ ζπζθεπαζίαο απφ ηνπο θάδνπο. Δπηπιένλ ζεσξνχκε φηη ε 
ηνπνζέηεζε πεξηζζνηέξσλ θάδσλ ζα είλαη δχζθνιε ζηηο ππθλνθαηνηθεκέλεο 
πεξηνρέο. Δπίζεο ππάξρνπλ βάζηκνη θφβνη φηη νη πνιίηεο δχζθνια ζα αληαπνθξηζνχλ 
ζηελ ρσξηζηή ζπιινγή 4 ξεπκάησλ κε δεδνκέλν φηη έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηε ρξήζε 
ηνπ (ελφο) κπιε θάδνπ θαη ζα ηνπο δεηεζεί θαη ε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ 
βηναπνβιήησλ ζε άιιν θάδν (θαθέ). 

 
Θα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο εηδηθψλ θάδσλ γηα ηε ρσξηζηή 

ζπιινγή ραξηηνχ εθηχπσζεο ζε επηιεγκέλνπο ρψξνπο, φπσο ζρνιεία, δεκφζηεο 
ππεξεζίεο , ηξάπεδεο , θ.ι.π., φπνπ φκσο ζα κπνξεί απνζέηεη ραξηί εθηχπσζεο 
νπνηνζδήπνηε πνιίηεο. Οη πνζφηεηεο πνπ ζα ζπιιέγνληαη κπνξεί λα πσινχληαη απφ 
ηνλ Γήκν ζε εηαηξεία αλαθχθισζεο ραξηηνχ. 

 
Δίλαη απνιχησο αλαγθαία ε ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερήο ελεκέξσζε ησλ 

δεκνηψλ κε ζθνπφ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο αλαθχθισζεο. 
 
ηόρνο : κέρξη ην 2017 λα γίλεηαη ζπιινγή ηνπιάρηζηνλ ηνπ 60% ησλ πιηθψλ 

ζπζθεπαζίαο θαη κέρξη ην 2020 ηνπιάρηζηνλ ηνπ 80%, κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ 
ππνιείκκαηνο (κε αλαθπθιψζηκα πιηθά), θάησ απφ 20%. 

 
Δηδηθά γηα ηα απφβιεηα ραξηηνχ εθηχπσζεο ζα δνζνχλ νδεγίεο πξνο ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ γηα εθαξκνγή κέηξσλ πξφιεςεο δεκηνπξγίαο. Σα κέηξα ζα 
αθνξνχλ α)ηελ αληαιιαγή εγγξάθσλ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ κε ειεθηξνληθφ 



ηαρπδξνκείν ή κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ, β)ηελ αληαιιαγή εγγξάθσλ κε άιιεο 
ππεξεζίεο κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή fax (ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηηξέπεηαη), 
γ)ηελ εθηχπσζε δηπιήο φςεσο θαη δ)ηελ ρξεζηκνπνίεζε γηα πξφρεηξα ζεκεηψκαηα 
εθηππσκέλσλ ζειίδσλ κνλήο φςεσο. Σέινο ζα αλαδεηεζεί ε θαηάιιειε 
γξακκαηνζεηξά γηα εθηχπσζε κε κεησκέλε πνζφηεηα toner. 

 
Ο δήκνο καο νθείιεη θαη ζα ππνγξάςεη ζύκβαζε ζπλεξγαζίαο κε όια ηα 

πθηζηάκελα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο – αλαθύθισζεο 
απνξξηκκάησλ (ΔΔΑΑ κπιε θάδε, ΑΗΗΔ ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θ.ι.π.) σο νξίδεη 
ν λόκνο. 

 
 
 

 
Γ)Ογθώδε απόβιεηα-ΑΔΚΚ (κπάδα) 
 
1)Ζ μπιεία (παιέηεο, μχιηλα έπηπια, λνβνπάλ, θιπ) πνπ ζα δηαρσξίδεηαη απφ ηα 
νγθψδε, ζα ηεκαρίδεηαη δχν θνξέο ζηνλ ηεκαρηζηή θαη ζα δηαηίζεηαη γηα αμηνπνίεζε 
σο ελαιιαθηηθφ θαχζηκν. 
 

ηόρνο : κέρξη ην 2017 λα γίλεηαη δηαινγή ηνπιάρηζηνλ ηνπ 80% ηεο 
εηζεξρφκελεο μπιείαο  θαη κέρξη ην 2020 δηαινγή ηνπ 95%. 
 

 
2)Σα θιαδηά θαη ηα ππφινηπα «πξάζηλα» ζα ηεκαρίδνληαη θαη ζα 

θνκπνζηνπνηνχληαη ζηελ Αίγηλα ή ζα δηαηίζεληαη ζην ΔΜΑΚ γηα θνκπνζηνπνίεζε κε 
πνιχ ρακειφηεξε έσο θαη κεδεληθή ρξέσζε (ζε θάζε πεξίπησζε πνιχ ρακειφηεξα 
απφ φηη ε ηαθή). Δπίζεο έλα κέξνο ησλ ηεκαρηζκέλσλ (ζξπκκαηηζκέλσλ ζε 
θαηάιιειν ηεκαρηζηή) θιαδηψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα επηθάιπςε γπκλνχ 
εδάθνπο ζε πάξθα, θήπνπο, θ.ιπ. ή γηα επηθάιπςε επηθαλεηψλ πξνο απνθπγή 
αλάπηπμεο δηδαλίσλ (π.ρ. ζηα πξαλή ηεο εζληθήο νδνχ). 

 
ηόρνο : κέρξη ην 2017 λα γίλεηαη δηαινγή ηνπιάρηζηνλ ηνπ 80% ηεο 

πνζφηεηαο ησλ θιαδηψλ  θαη κέρξη ην 2020 δηαινγή ηνπ 95%. 
 
3)Γηα ηα εηζεξρφκελα ΑΔΚΚ ζα γίλεη πξνζπάζεηα ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ην 

πνζνζηφ πνπ δηαηίζεηαη ζην ΔΓ, κε ηελ κηθξφηεξε ρξέσζε. Ήδε ζεκαληηθφ 
πνζνζηφ δηαηίζεηαη ζην ΔΓ, κεηά ηελ απαξαίηεηε θνζθίληζε ησλ πιηθψλ. 

 
 

Γ) Δηδηθά απόβιεηα 
 
Σα εηδηθά απφβιεηα (φπσο απφβιεηα έιαηα, ηεγαλέιαηα, ζπζζσξεπηέο, 

θνξεηέο ειεθηξηθέο ζηήιεο, απφβιεηα ειεθηξηθνχ-ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ιπρλίεο, 
ειαζηηθά, Ορήκαηα Σέινπο Κχθινπ Εσήο, θ.ι.π.) ζα εμαθνινπζήζνπλ λα 
παξαδίδνληαη ζηα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, κε ηα νπνία ν 
Γήκνο καο ζα δηαζέηεη πάληα ελεξγέο ζπκβάζεηο ζπλεξγαζίαο. Αλ ππάξμνπλ 
ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη γηα άιια απφβιεηα, ν δήκνο καο ζα 
ζπλεξγαζηεί θαη κ’ απηά. 

 
Μέζσ δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα 

ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζα επηδησρζεί ε κεγηζηνπνίεζε ησλ 
ζπιιεγφκελσλ πνζνηήησλ. 

 
 



 
Απνηξνπή ηεο επηκόιπλζεο ησλ ΑΑ 
 

 
Πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξή πξφλνηα γηα ηελ απνηξνπή ηεο επηκφιπλζεο ησλ 

ΑΑ, κε ηνμηθά απφβιεηα, πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα αζηηθά ή ζηα 
πξνζνκνηάδνληα κε αζηηθά. Ζ ιχζε ζα δνζεί κε ηε ιεηηνπξγία θηλεηνχ ζπλεξγείνπ 
ζπιινγήο κηθξνπνζνηήησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθηαθή 
ρξήζε. Ζ ζπιινγή ζα γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ψξεο θαη κέξεο. 
 
 
 
 
ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ 
 

Ο Γήκνο καο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ηνπ 
ηαζκνχ Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ  Αίγηλαο  , έηζη ψζηε λα 
αληαπνθξίλεηαη επαξθψο, ζε φινπο ηνπο φξνπο πνπ ζέηεη ε  ππ'αξ. πξση. 
Φ2192/5214/13  / 6-2-2014 Απφθαζε ¨Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ  γηα ηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ αιιά θαη ζηηο απαηήζεηο ηνπ παξφληνο  Σνπηθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο 
ΑΑ  ζηνλ Γήκν Αίγηλαο  , πξνέβεη ζηελ ζχληαμε Αξρηηεθηνληθήο Πξνκειέηεο.   

 χκθσλα κε ηα λέα Αξρηηεθηνληθά ρέδηα δηακφξθσζεο  ηνπ 'Σνπηθνύ 
ηαζκνύ Μεηαθόξησζεο  Απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Αίγηλαο '' απηφο ζα    
δηακνξθσζεί ζε  «πξάζηλν ζεκείν» ,δειαδή ρψξν κε δηεπξπκέλν σξάξην 
ιεηηνπξγίαο, γηα: 

α)  ηελ ζπγθέληξσζε πιηθψλ πνπ δελ θαηεπζχλνληαη ζηνπο θάδνπο , φπσο 
ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, ζπζζσξεπηέο, ειαζηηθά, νγθψδε αληηθείκελα, 

β) ηπρφλ ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο αλαθπθιψζηκσλ απφ πνιίηεο, 
επηρεηξήζεηο, ππεξεζίεο, ζρνιεία θαη  

γ) ηελ πξνψζεζε ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο- αληαιιαγήο πιηθψλ ,φπσο 
ξνπρηζκνχ επίπισλ  θαη παιαηψλ αληηθεηκέλσλ., θ.ι.π.   

 
 
       Ζ πληάμαζα                                                               Ο Γήκαξρνο 
 
 
 
 
     Σαιέβε Αγγέια                                                         Μνχξηδεο Γεκήηξηνο 
Αξρηηέθησλ Μεραληθφο 
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