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1. Δηζαγσγή 

Με ηνλ φξν Αζηηθά ηεξεά Απφβιεηα (ΑΑ) πξνζδηνξίδνληαη ηα νηθηαθά απφβιεηα, θαζψο θαη άιια 

απφβιεηα, ηα νπνία ιφγσ θχζεο ή ζχλζεζεο, είλαη παξφκνηα κε ηα νηθηαθά, φπσο απφβιεηα απφ 

εκπνξηθέο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο, θηήξηα γξαθείσλ θαη ηδξχκαηα (ζρνιεία, λνζνθνκεία, δεκφζηα 

θηήξηα). ηα ΑΑ πεξηιακβάλνληαη επίζεο νγθψδε απφβιεηα (ζηξψκαηα, έπηπια θ.ά.) θαη απφβιεηα 

θήπσλ, θχιια, θιαδηά, θεπεπηηθά, θαζψο θαη απφβιεηα απφ θαζαξηζκφ δξφκσλ. 

ηα αζηηθά απφβιεηα πνπ δηαρεηξίδνληαη νη θνξείο απνθνκηδήο πεξηιακβάλνληαη: 
 Καηάινηπα θάζε θχζεο, φπσο νηθηαθά απνξξίκκαηα, θχιια, ζθνππίζκαηα, ραξηηά πνπ ηνπνζεηνχληαη κέζα ζηηο 

πιαζηηθέο ζαθνχιεο 

 Απνξξίκκαηα απφ εκπνξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη βηνηερλίεο, θηήξηα γξαθείσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη επίζεο ζε ζαθνχιεο ή 

θάδνπο φπσο ηα νηθηαθά 

 Κνπξηέο, αθπδαησκέλεο ηιχεο, πξντφληα απφ θαζαξηζκνχο δξφκσλ θαη δεκνζίσλ ρψξσλ, πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζε 

κεγάια δνρεία γηα ηελ απνθνκηδή ηνπο 

 Καηάινηπα απφ ρψξνπο εθζέζεσλ αγνξέο, ενξηέο θιπ, πνπ ζπγθεληξψλνληαη επίζεο ζε κεγάια δνρεία γηα ηελ απνθνκηδή 

ηνπο 

 Απνξξίκκαηα απφ ζρνιεία, ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο, λνζνθνκεία (πιελ ησλ κνιπζκαηηθψλ) πνπ ζπγθεληξψλνληαη 

ζε εηδηθνχο ρψξνπο 

 Ογθψδε αληηθείκελα 

Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηα αζηηθά απνξξίκκαηα: 
 Αδξαλή θαη θαηάινηπα δεκνζίσλ έξγσλ 

 Βηνκεραληθέο ζηάρηεο, ζθνπξηέο, κνιπζκαηηθά λνζνθνκείσλ, ππνιείκκαηα ζθαγείσλ 

 Πνιχ νγθψδε αληηθείκελα, πνπ απαηηνχλ εδηθφ ηξφπν κεηαθνξάο. 

1.1 Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο  

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο είλαη: 
 Ζ ζπιινγή θαη απνθνκηδή ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ απνξξηκκάησλ ζε ζχκκεηθηε κνξθή θαη ε ηαθή ηνπο ζε 

θεληξηθφ Υψξν Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνβιήησλ (ΥΑΓΑ) 

 Ζ απνπζία νπζηαζηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξφιεςεο, 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο, αλαθχθισζεο θαη θνκπνζηνπνίεζεο κε ηειηθφ ζηάδην ηελ απφξξηςε ησλ απνξξηκκάησλ 

 Οη δήκνη έσο ηψξα πεξηνξίδνληαλ ζηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ: 

i. ηα ζχκκεηθηα, ζηηο εγθαηαζηάζεηο Υψξσλ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ (ΥΤΣΑ) ή/θαη Υψξσλ 

Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ (ΥΤΣΤ) θαη 

ii. ην πεξηερφκελν ησλ κπιε θάδσλ ζηα Κέληξα Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ (ΚΓΑΤ), κε απνηέιεζκα λα 

δηαρεηξίδνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην 95% ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαγφκελσλ ΑΑ 

1.2 Πιενλεθηήκαηα Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο 

Η πξφηαζε ηεο απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζηεξίδεηαη ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

εγγχηεηαο θαη ηεο κηθξήο θιίκαθαο, πνπ απνηεινχλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε κηαο νηθνλνκηθήο θαη 

θηιηθήο πεξηβαιινληηθά δηαρείξηζεο, ζε φθεινο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο. 

πλνπηηθά: 
 Τηνζεηεί θαη αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξάμε ηηο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο λνκνζεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

ηεξάξρεζεο ζηε δηαρείξηζε, πνπ εηζάγεη ε νδεγία 2008/98/ΔΔ 

 Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ηαρχηεξα απφ νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδν δηαρείξηζεο γηαηί απαηηεί απιά κέζα θαη εγθαηαζηάζεηο 

κηθξήο θιίκαθαο 

 Παξάγεη αλαθπθιψζηκα πξντφληα πςειφηεξεο πνηφηεηαο θαη αμίαο 

 Δίλαη δξαζηεξηφηεηα εληάζεσο εξγαζίαο θαη κπνξεί λα ζπκβάιεη άκεζα ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο. Μπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη ζπκπιεξσκαηηθά επαγγέικαηα ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ζηελ αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ, ζηελ 

ελεκέξσζε θιπ. 

 Έρεη ην ρακειφηεξν θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη εμαζθαιίδεη ρακειφηεξα δεκνηηθά ηέιε 

 Δίλαη ε αζθαιέζηεξε πεξηβαιινληηθά ιχζε, αθνχ δεκηνπξγεί ηε κηθξφηεξε δπλαηή πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε θαη ε 

ελεξγεηαθά απνδνηηθφηεξε, αθνχ εμνηθνλνκεί ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ελέξγεηαο 

 Δλεξγνπνηεί θαη επαηζζεηνπνηεί ηνπο πνιίηεο, αθνχ απαηηεί ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Έηζη, επηηπγράλνληαη επξχηεξνη ζηφρνη 

πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ζπκκεηνρήο 

 Δμαζθαιίδεη ηνλ θαιχηεξν θνηλσληθφ έιεγρν ηνπ θπθιψκαηνο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

θαηλφκελσλ παξάλνκεο δηάζεζεο 
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Γηαπηζηψλεηαη φηη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο, είλαη απαξαίηεηνο ν ζσζηφο 

ζρεδηαζκφο ησλ Σνπηθψλ ρεδίσλ Δηαρείξηζεο (ΣΔ) θαη νη πξνβιέςεηο θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ 

λα ιακβάλνληαη ππφςε. 

Οη ζηφρνη ελφο ηνπηθνχ ζρεδίνπ ζπληεινχλ: 
 ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΠΔΓΑ, ΔΓΑ θαη ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Πξφιεςεο Γεκηνπξγίαο Απνβιήησλ 

 ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ 

 ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ σο πξνο ηνπο πνιίηεο 

 ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα πξφιεςεο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

 ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

Σα ΣΔ νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηα πεξηθεξεηαθά θαη ην εζληθφ ζρέδην δηαρείξηζεο, ζην βαζκφ 

πνπ: 
 έλα κέξνο ησλ απνβιήησλ ή ησλ πξντφλησλ ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο, ζην πιαίζην ηεο απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο, ζα 

νδεχεη αλαγθαζηηθά ζηηο πεξηθεξεηαθέο ππνδνκέο ή ζηηο ππνδνκέο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 

 νη ζηφρνη ησλ ΣΓ δελ πξέπεη λα ππνιείπνληαη, ζε θακία πεξίπησζε, ησλ αληίζηνηρσλ ζηφρσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη 

ηνπ εζληθνχ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο. 

 
Εηθφλα 1: Ιεξάξρεζε ζηαδίσλ Δηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ 

1.3 ηάδηα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο  

Έλα Σνπηθφ ρέδην Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο απνβιήησλ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δξάζεηο: 
i) Γξαζηεξηφηεηεο πξφιεςεο θαη δηαινγήο ζηελ πεγή, ζε επίπεδν Γήκνπ, κέζσ ησλ νπνίσλ επηδηψθεηαη ε εθηξνπή ηνπ 

κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ απνξξηκκάησλ κε ρξνληθφ νξίδνληα ην 2020. 

Πεξηιακβάλεη: 
 Έλα δίθηπν θάδσλ γηα ηελ πξνδηαινγή βηναπνβιήησλ θαη αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζε δηαθξηηά ξεχκαηα (π.ρ. πξάζηλνο 

θάδνο γηα ζπιινγή ζχκκεηθησλ, θαθέ θάδνο γηα ζπιινγή πξνδηαιεγκέλσλ βηναπνβιήησλ θιπ). Δηδηθή πξφβιεςε γηα ηελ 

ζπιινγή απνβιήησλ θήπνπ (θιαδέκαηα θιπ) 

 Έλα δίθηπν «πξάζηλσλ ζεκείσλ» 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 ζπγθεληξσκέλεο κεγάιεο πνζφηεηεο αλαθπθιψζηκσλ απφ πνιίηεο, επηρεηξήζεηο, 

ππεξεζίεο, ζρνιεία θαη 

γ) ηελ πξνψζεζε ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο – αληαιιαγήο πιηθψλ ξνπρηζκνχ, επίπισλ θαη 

παιαηψλ αληηθεηκέλσλ θιπ 
 Έλα ζχζηεκα απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο, πνπ αθνξά ζηα αλαγθαία νρήκαηα, ζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο θαη ζηνπο 

ζηαζκνχο κεηαθφξησζεο, κε ηελ πξφβιεςε φηη ζηαδηαθά ζα κεηψλεηαη ε αλάγθε γηα κεηαθφξησζε θαη κεηαθνξά 

ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ 

 Γξάζεηο ππνθίλεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

α) δξάζεηο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο θαη θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ηνπηθνχ ζρεδίνπ κέζσ αλνηρηψλ εθδειψζεσλ, ζπζθέςεσλ κε θνηλσληθνχο 

θνξείο, εξσηεκαηνινγίσλ, ζπλειεχζεσλ, ζπγθξφηεζεο νκάδσλ. 
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β) δξάζεηο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ, ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

πξφιεςε ηεο παξαγσγήο απνξξηκκάησλ θαη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ εηδηθψλ απνβιήησλ, 

ελδεηθηηθά ζηε κείσζε ρξήζεο πιαζηηθήο ζαθνχιαο θαη ησλ ζπζθεπαζηψλ, ζηελ δηαθξηηή 

δηαρείξηζε γηα ηηο κπαηαξίεο, ηα ηαηξνθαξκαθεπηηθά, ηα απφβιεηα θξενπσιείσλ θαη 

ηρζπνπσιείσλ θιπ. 

γ) δξάζεηο ππνθίλεζεο, ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα 

ηε δηαινγή ζηελ πεγή, ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ θνκπνζηνπνίεζε 
ii) Γξαζηεξηφηεηεο ζε επίπεδν νκάδαο Γήκσλ κέζσ ησλ νπνίσλ επηδηψθεηαη ε ζπλεξγαζία κε φκνξνπο δήκνπο γηα θνηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο: 

 Μνλάδα δηαρείξηζεο ησλ πξνδηαιεγκέλσλ βηναπνβιήησλ γηα ηελ θνκπνζηνπνίεζε αεξφβηα, αλαεξφβηα ή ζπλδπαζκέλε , 

ηε ζπζθεπαζία θαη ηε δηάζεζε ηνπ παξαγφκελνπ θφκπνζη θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ βηναεξίνπ (εθ φζνλ παξάγεηαη) 

 Δγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο αδξαλψλ θαη πιηθψλ θαηεδάθηζεο 

 Απνθεληξσκέλε κνλάδα κεραληθήο δηαινγήο ησλ ζηαδηαθά κεηνχκελσλ ζχκκεηθησλ, κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ αλάθηεζε 

πιηθψλ θαη κε ηελ πξφβιεςε ζηε δηαζηαζηνιφγεζή ηνπο φηη ζα ππάξρεη κέγηζην πιαθφλ δπλακηθφηεηαο 

iii) Γξαζηεξηφηεηεο ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο ή φκνξσλ Γήκσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ θαη ζην πιαίζην κηα εθηεηακέλεο εθαξκνγήο 

ηεο ινγηθήο ηεο απνθεληξσκέλεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο, νη αλαγθαίνη ΥΤΣΤ, αθελφο ζα ππνδέρνληαη νινέλα θαη 

ιηγφηεξα ζχκκεηθηα, πνπ ζα απνηεινχλ ην ππφιεηκκα ηεο δηαδηθαζίαο αλαθχθισζεο θαη αθεηέξνπ, ζα ππνδέρνληαη 

ππνιείκκαηα κε δηαθνξεηηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά αθνχ ζα αθαηξείηαη νινέλα θαη κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νξγαληθψλ, 

ησλ εηδηθψλ θαη ηνμηθψλ απνβιήησλ θαη ησλ αλαθπθιψζηκσλ θαη ζπλεπψο ζα έρνπλ κηθξφηεξε πεξηβαιινληηθή φριεζε. ε 

θάζε πεξίπησζε νη αλαγθαίνη ΥΤΣΤ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΠΔΓΑ θαη νη ρσξνζεηήζεηο ζα πξνθχςνπλ 

σο πξντφλ κειέηεο θαη επξείαο δηαβνχιεπζεο. 

2. Θεζκηθφ Πιαίζην -  Αξκνδηφηεηεο ησλ Γήκσλ  

χκθσλα κε ηελ επξσπατθή, αιιά θαη ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, ηα αζηηθά απφβιεηα πξέπεη λα 

αμηνπνηνχληαη, ψζηε λα εμνηθνλνκνχληαη πξψηεο χιεο θαη ελέξγεηα. Δπηπιένλ ζηελ εζληθή λνκνζεζία 

(Ν.4042/2012) ελζσκαηψζεθε ε νδεγία 2008/98/ΔΚ, πνπ έρεη ζηνλ ππξήλα ηεο ηελ ηεξάξρεζε ζηε 

δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ: πξφιεςε, επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε, αλάθηεζε, απφξξηςε. 

Οη πην ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζε ρσκαηεξέο είλαη νη 

παξαθάησ:  

α) Μνιχλνληαη νη επηθαλεηαθνί θαη ππφγεηνη πδξνθφξνη νξίδνληεο (ηα πγξά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

δηήζεζε ησλ απνβιήησλ πνπ βξίζθνληαη ππφ απνζχλζεζε θαηαιήγνπλ ζε βαζχηεξα ζηξψκαηα ηνπ 

εδάθνπο θαη απεηινχλ ηα κειινληηθά απνζέκαηα λεξνχ)  

β) Ρππαίλνληαη ηεξάζηηεο πεξηνρέο, νη αθηέο θαη νη ζάιαζζεο 

γ) Ρχπαλζε αηκφζθαηξαο απφ ηπρφλ θαχζε θαη δπζνζκίεο ησλ απνξξηκκάησλ 

δ) Αλεμέιεγθηε δεκηνπξγία θαη απειεπζέξσζε κέζα ζηελ αηκφζθαηξα λνζεξψλ αεξίσλ ηα νπνία 

ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε 

ε) Σίζεηαη ζε θίλδπλν ε δεκφζηα πγεία (κεηάδνζε αζζελεηψλ) 

δ) Κηλδπλεχεη άκεζα ε ρεξζαία θαη ε ζαιάζζηα παλίδα πνιιψλ πεξηνρψλ 

ε) Τπνβαζκίδεηαη αηζζεηηθά ην ηνπίν 

ζ) Η απνζχλζεζε ησλ νξγαληθψλ απνβιήησλ κπνξεί λα δηαξθέζεη πνιιέο δεθαεηίεο. η) Τθίζηαηαη 

αξλεηηθέο επηδξάζεηο ν ηνπξηζκφο 

θ) Κίλδπλνη εθξήμεσλ 

ι) Πξφθιεζε ππξθαγηψλ (ζπρλά κέζα ή θνληά ζε δαζηθέο εθηάζεηο) ζε πνζνζηφ 10% πεξίπνπ 

κ) Οη ρσκαηεξέο θαηαιακβάλνπλ κεγάισλ εθηάζεσλ πνιχηηκν ρψξν πνπ είλαη αλαγθαίνο γηα ηηο 

θνηλφηεηεο 

Οη δήκνη έσο ηψξα πεξηνξίδνληαλ ζηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ (πξάζηλνο 

θάδνο) ζηηο εγθαηαζηάζεηο ΥΑΓΑ/ΥΤΣΑ/ΥΤΣΤ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ κπιε θάδνπ ζε θάπνην απφ 

ΚΓΑΤ. Οη πνζφηεηεο πνπ δηαρεηξίδνληαη νη δήκνη κε απηφλ ηνλ ηξφπν μεπεξλνχλ ην 95% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ παξαγφκελσλ ΑΑ. 

Οη αξκνδηφηεηεο ησλ δήκσλ πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε: 
 Σν N. 3463/2006 (Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ), άξζξν 75:«Ζ θαζαξηφηεηα φισλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηεο 

εδαθηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο, ε απνθνκηδή θαη δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ε θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη 

δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ απνρέηεπζεο θαη βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη ε ιήςε πξνιεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ρψξσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ απφ εθδήισζε 

ππξθαγηάο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε ζρεηηθή λνκνζεζία.» 

 Σν Ν. 3852/2010 (Καιιηθξάηεο), άξζξν 94: πξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο δήκσλ 25. «Ζ δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ, ζε 

επίπεδν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, κεηαθφξησζεο, επεμεξγαζίαο, αλαθχθισζεο θαη ελ γέλεη αμηνπνίεζεο, δηάζεζεο, 

ιεηηνπξγίαο ζρεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαηαζθεπήο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο, θαζψο θαη απνθαηάζηαζεο 
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πθηζηάκελσλ ρψξσλ ελαπφζεζεο (ΥΑΓΑ). Ζ δηαρείξηζε πξαγκαηνπνηείηαη, ζχκθσλα κε ηνλ αληίζηνηρν ζρεδηαζκφ, πνπ 

θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα θαηά ηελ εηδηθφηεξε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ186 παξ. Σ΄ αξηζκ. 29 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ». 

3. Καηαγξαθή θαη Αλάιπζε ηεο Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ζηνλ 

Γήκν Κπζήξσλ 

Οη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ζα δηεξεπλεζνχλ ζε απηήλ ηελ ελφηεηα είλαη νη πιεξνθνξίεο θαη ηα 

δεδνκέλα γηα ηελ παξαγσγή θαη δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηνλ Δήκν Κπζήξσλ, δειαδή 
 νη «πεγέο ησλ απνβιήησλ» 

 ηα ξεχκαηα απνβιήησλ 

 νη ζεκεξηλέο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ: 

i. παξαγσγή 

ii. ζπιινγή 

iii. κεηαθνξά 

iv. δηαινγή 

v. επεμεξγαζία 

vi. δηάζεζε 

Η θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο αθνξά ζην ζχλνιν ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ 

παξάγνληαη εληφο ηνπ Γήκνπ, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο : 
 χκκεηθηα απφβιεηα 

 Αλαθπθιψζηκα θαη νγθψδε πιηθά 

 Απφβιεηα πζθεπαζηψλ 

 Βηναπφβιεηα (ππνιείκκαηα ηξνθίκσλ) 

 Πξάζηλα απφβιεηα απφ θήπνπο θαη πάξθα 

 Απφβιεηα θνξεηψλ ζηειψλ 

 Απφβιεηα Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ νηθηαθήο πξνέιεπζεο 

 Μηθξέο πνζφηεηεο επηθίλδπλσλ ζηα αζηηθά απφβιεηα 

3.1 Πιεζπζκηαθά ηνηρεία – Ππθλφηεηα Καηνίθεζεο 

Ο Γήκνο Κπζήξσλ είλαη δήκνο ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πνπ ζπζηάζεθε κε ην Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο 

ην 2011. Απνηειείηαη απφ ηα λεζηά Κχζεξα θαη Αληηθχζεξα. Σα δπν λεζηά απνηεινχζαλ κέρξη ην 1997 

ηελ επαξρία Κπζήξσλ. Με ην ζρέδην Καπνδίζηξηαο (1998) ζρεκαηίζηεθε ν Γήκνο Κπζήξσλ, πνπ 

πεξηιάκβαλε ηηο 13 πξψελ Κνηλφηεηεο ησλ Κπζήξσλ, θαη ε Κνηλφηεηα ησλ Αληηθπζήξσλ πνπ 

πεξηιάκβαλε ηα Αληηθχζεξα. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ Καιιηθξάηεο (2010) ν Γήκνο Κπζήξσλ θαη ε 

Κνηλφηεηα Αληηθπζήξσλ ζπλελψζεθαλ ζρεκαηίδνληαο ην λέν θαιιηθξαηηθφ Γήκν Κπζήξσλ. 

Σα Κχζεξα βξίζθνληαη ζηε λφηηα Διιάδα, αλάκεζα ζηελ Πεινπφλλεζν θαη ηελ Κξήηε. Δίλαη λεζί 

επίκεθεο κε έθηαζε 296 η.ρι. Δίλαη νξεηλφ, κε δχν θχξηεο νξνζεηξέο, κία ζηα αλαηνιηθά θαη κία ζηα 

δπηηθά, αλάκεζα ζηηο νπνίεο ππάξρεη έλα νκαιφ νξνπέδην. 

Σα πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ Κπζήξσλ, φπσο απνηππψζεθαλ ζε ηξεηο δηαδνρηθέο απνγξαθέο 

πιεζπζκνχ (1991-2001-2011) δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 Μόληκνο Πιεζπζκόο (θάηνηθνη) Μεηαβνιή (%) 

Πεξηνρή 1991 2001 2011 1991-2001 2001-2011 1991-2011 

Υώξα 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 Κπζήξσλ 3.161 3.554 4.041 12,43 3,5 21,77 

Πίλαθαο 1: Πιεζπζκηαθά ηνηρεία 

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ δηαηίζεληαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ Κπζήξσλ απφ ην 1991 έσο 

ζήκεξα, παξαηεξείηαη κηα αλνδηθή πνξεία. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ ζπλαληάηαη 

ζηα Κχζεξα, ελψ ν αξηζκφο ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ ησλ Αληηθπζήξσλ είλαη πνιχ κηθξφο. 
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Εηθφλα 2: Γεσγξαθηθή Θέζε Κπζήξσλ & Αληηθπζήξσλ 

Ο Γήκνο Κπζήξσλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο αξαηνθαηνηθεκέλε πεξηνρή, θαζψο ε ππθλφηεηα ηνπ 

πιεζπζκνχ αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν αλέξρεηαη ζηα 13,47 άηνκα/η.ρικ. Σν κέγεζνο απηφ είλαη πνιχ 

ρακειφηεξν απφ ην κέζν φξν ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ηνλ αληίζηνηρν εζληθφ κέζν φξν (81,75 

άηνκα/η.ρικ). 

Αλάινγα κε ηελ πεξίνδν ηνπο έηνπο παξαηεξείηαη θαη δηαθνξεηηθή πιεζπζκηαθή θαηαλνκή. Οπζηαζηηθά 

ην έηνο δηαθξηηνπνηείηαη ζε δπν πεξηφδνπο: 
 Σελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν (Ηνχλην έσο Αχγνπζην), φπνπ ν πιεζπζκφο απνηειείηαη απφ ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο θαη 

θαηφρνπο εμνρηθψλ θαη ηνπο ηνπξίζηεο (επνρηαθφο πιεζπζκφο). 

 Σελ ππφινηπε πεξίνδν ηνπ έηνπο, φπνπ ν πιεζπζκφο απνηειείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο. 

Με φια ηα παξαπάλσ γίλεηαη ε παξαδνρή φηη ηφζν ν κφληκνο πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο, φζν θαη ν 

επνρηαθφο απμάλνληαη κε ξπζκφ αχμεζεο 1,5%, φζνο είλαη θαη ν κέζνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο Διιάδαο. 

 

3.2 εκεία Δηδηθνχ Δλδηαθέξνληνο πνπ πζρεηίδνληαη κε ηελ Πνηφηεηα, αιιά θαη ην Δίδνο 

ησλ Παξαγφκελσλ ΑΑ 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα επηζεκαίλνληαη ηα ζεκεία εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο φζν αθνξά ζηελ παξαγσγή 

απνξξηκκάησλ. Πξφθεηηαη γηα ην ζχλνιν φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθηφο ηεο νηθίαο. 
 

Δίδνο Υώξνπ ύλζεζε Απνξξηκκάησλ 

Κύξηεο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο (9) 
ΓΔΦ (1) 

Ληκελαξρείν (1) 

Ππξνζβεζηηθή (1) 

Γεκαξρείν (2 θηήξηα) 

Σαρπδξνκείν (2) 

Αζηπλνκία (2) 

Ηζηνξηθφ Αξρείν (1) 

Γαζνλνκείν (1) 

Σα απφβιεηα είλαη βαζηθά αζηηθνχ ηχπνπ κε απμεκέλν ην 

πνζνζηφ ραξηηνχ θαη κεησκέλν ην πνζνζηφ ησλ βηναπνβιήησλ.  

Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα  (8) 
Παηδηθνί ηαζκνί (1) 

Νεπηαγσγεία (2) 

Γεκνηηθά (3 δηδαθηήξηα) 

Γπκλάζηα (1) 

Λχθεηα (1) 

Σα απφβιεηα είλαη βαζηθά αζηηθνχ ηχπνπ κε απμεκέλν ην 

πνζνζηφ ραξηηνχ θαη κεησκέλν ην πνζνζηφ ησλ βηναπνβιήησλ 
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Ννζνθνκεία – Φαξκαθεία  (3) 
Ννζνθνκεία (1) 

Φαξκαθεία (2) 

Σν 75%-90% ησλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ ζεσξνχληαη κε 

επηθίλδπλα (πξνζνκνηάδνπλ κε ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα) θαη 

κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ καδί κε ηα νηθηαθά. 

Σα ππφινηπα 10-25% ζεσξνχληαη επηθίλδπλα (κνιπζκαηηθά) 

θαη πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά θαη λα νδεγνχληαη ζηελ 

απνηέθξσζε. 

Ξελνδνρεία – Δλνηθηαδόκελα Γσκάηηα θηι  

(199) 

Ξελνδνρεία, Δλνηθ. Γσκ. (199) 

Οηθηαθνχ ηχπνπ απφβιεηα 

Καηαζηήκαηα – Σξάπεδεο – νύπεξ Μάξθεη  

(33) 
Δκπνξηθά Καηαζηήκαηα (20) 

Σξάπεδεο (3) 

νχπεξ Μάξθεη (10) 

Σα απφβιεηα είλαη βαζηθά αζηηθνχ ηχπνπ κε απμεκέλν ην 

πνζνζηφ ραξηηνχ/ραξηνληνχ. 

Υώξνη Τγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο (κπαξ, 

θαθεηέξηεο, εζηηαηόξηα θιπ)  (125) 
Υψξνη Τγεηνλνκ. Δλδηαθ. (125) 

Οηθηαθνχ ηχπνπ απφβιεηα 

Κνηλόρξεζηνη Υώξνη  (10) 

Παηδηθέο Υαξέο (10) 
Οηθηαθνχ ηχπνπ απφβιεηα 

Πίλαθαο 2: εκεία Ελδηαθέξνληνο 

εκεηψλεηαη φηη: 
 Σα απφβιεηα απφ ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο έρνπλ κεγάιν πνζνζηφ βηναπνβιήησλ. 

 Σα απφβιεηα απφ ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη ηα νχπεξ Μάξθεη έρνπλ κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε ραξηί/ραξηφλη. 

 Καηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο νη ηξεηο (3) παξαζαιάζζηνη νηθηζκνί (Καςάιη, Αγ. Πειαγία, Απιαίκσλαο) έρνπλ κεγάιε 

παξαγσγή απνξξηκκάησλ. 

3.3 Πξνζδηνξηζκφο ηεο Πνζφηεηαο θαη ηεο χλζεζεο ησλ Παξαγφκελσλ ΑΑ 
3.3.1 χλζεζε Απνξξηκκάησλ 

Γηα ηα Κχζεξα δελ έρνπλ γίλεη κεηξήζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζχζηαζεο ησλ απνξξηκκάησλ. Με βάζε 

ηα δεδνκέλα απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, αιιά θαη ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., 

εθηηκάηαη αλαιπηηθά ε αθφινπζε ζχζηαζε ησλ απνξξηκκάησλ: 

 Οηθηαθά 
Μεγάια 

Αληηθείκελα 

Πξντόληα 

Γελδξνθνκίαο 

Δίδνο Απνξξηκκάησλ 

Δπί ηνηο % 
80 % 15 % 5 % 

Πίλαθαο 3: Πνζνζηηαία χλζεζε Απνξξηκκάησλ 

3.3.2 Πνζφηεηεο Απνξξηκκάησλ 

Με βάζε ηα πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο, ηελ θαηαλνκή γηα ηα επφκελα έηε θαζψο θαη ηηο εμήο 

ζεσξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή απνξξηκκάησλ αλά θάηνηθν αλά εκέξα πξνθχπηεη ν παξαθάησ 

πίλαθαο:  

1,14 kg / θάηνηθν * εκέξα 

1,20 kg / επηζθέπηε * εκέξα 

0,80 tn / m3   

15% επηθάιπςε   

Πίλαθαο 4: Θεσξήζεηο γηα ηελ παξαγσγή απνξξηκκάησλ 

Έηε 

Παξαγσγή 

κόληκνπ 

πιεζπζκνύ 

(tn/έηνο) 

Παξαγσγή 

επνρηθνύ 

πιεζπζκνύ 

(tn/έηνο) 

πλνιηθή Παξαγσγή 

πιεζπζκνύ (tn/έηνο) 

2015 1847,10 498,90 2346,00 

2016 1874,90 506,40 2381,40 
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2017 1903,20 514,00 2417,30 

2018 1931,50 521,70 2453,30 

2019 1960,70 529,60 2490,20 

2020 1989,80 537,50 2527,30 

Πίλαθαο 5: Εθηίκεζε Παξαγφκελσλ Απνξξηκκάησλ γηα ηα πξνζερή έηε 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο γηα ηνπο ζπλνιηθνχο ηφλνπο απνξξηκκάησλ (ζχκκεηθησλ) 

πνπ έρνπλ ελαπνηεζεί ζην ΥΑΓΑ Κπζήξσλ (3.256 ηφλνη), πξνθχπηνπλ νη παξαγφκελεο πνζφηεηεο 

απνξξηκκάησλ:  

 Οηθηαθά 
Μεγάια 

Αληηθείκελα 

Πξντόληα 

Γελδξνθνκίαο 

Δίδνο Απνξξηκκάησλ 

ζε ηόλνπο (tn) 
2.604,80 488,40 162,80 

Πίλαθαο 6: Πνζφηεηεο Απνξξηκκάησλ (χκκεηθησλ) 

Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη ηηο εθηηκήζεηο γηα ηελ ζχζηαζε ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ κε βάζε ηα 

ζηνηρεία ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο ππνζέηνληαο ηε ζχζηαζε πνπ πξνηείλεη ν ΔΓΝΑ ζηνλ νδεγφ ζχληαμεο 

ΣΓ. 

Τιηθό Πνζνζηό (%) 
Πνζόηεηεο 

(tn/y) 

Πξάζηλα 3 97,68 

Οξγαληθά 40 1.302,40 

Έληππν Υαξηί 12 390,72 

Υαξηί πζθεπαζίαο 15 488,40 

Πιαζηηθά 13 423,28 

Αινπκίλην 1 32,56 

ηδεξνχρν 3 97,68 

Γπαιί 3 97,68 

Γηάθνξα 10 325,60 

ύλνιν 100 3.256 

Πίλαθαο 7: χλζεζε Πνζνηήησλ Απνξξηκκάησλ  

Γηα ηα αλαθπθιψζηκα αθξηβή ζηνηρεία δελ ππάξρνπλ θαζψο κεγάιεο πνζφηεηεο αλαθπθιψζηκσλ 

παξακέλνπλ ζην ΥΑΓΑ Κπζήξσλ θαη δελ κεηαθέξνληαη ζην ρψξν ηεο εηαηξείαο Αλαθχθισζεο ζηνλ 

Αζπξφππξγν, ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ηεο ζπγθνηλσληαθήο ζχλδεζεο ηνπ λεζηνχ κε ηελ Αηηηθή. Μηα 

ελδεηθηηθή εθηίκεζε γηα ηηο πνζφηεηεο ησλ αλαθπθιψζηκσλ ζε θπβηθά κέηξα (m3) είλαη: 

 Αλαθπθιώζηκα 

Πνζόηεηα ζε m3 5.900 

Πίλαθαο 8: Πνζφηεηεο Αλαθπθιψζηκσλ (ζε m3) 

Με βάζε ηελ εθηίκεζε απηή ηεο πνζφηεηαο ησλ αλαθπθιψζηκσλ ζε θπβηθά κέηξα θαη φιεο ηηο παξαπάλσ 

ζεσξήζεηο, ζεσξείηαη φηη γηα ην ηειεπηαίν έηνο (2014) έρνπκε 413,757 tn αλαθπθιψζηκσλ θαη πνζνζηφ 

αλαθχθισζεο 17,90%. 

Η ζπιινγή απνβιήησλ Ηιεθηξηθνχ θαη Ηιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ (ΑΗΗΔ) πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ 

ζπκβεβιεκέλε εηαηξεία «Αλαθχθισζε πζθεπψλ ΑΔ». Η Αλαθχθισζε πζθεπψλ ΑΔ έρεη ηνπνζεηήζεη 
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δπν (2) θνληέηλεξ ζε δπν (2) ζεκεία ηνπ Γήκνπ γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ βαξέσλ ΑΗΗΔ. Η Αλαθχθισζε 

πζθεπψλ ΑΔ αλαιακβάλεη ην θφζηνο επεμεξγαζίαο θαη ηειηθήο δηαρείξηζεο ησλ ΑΗΗΔ. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαηαγξάθνληαη νη ζπιιερζείζεο πνζφηεηεο (ζε φιε ηε ρψξα) απφ ην 2007 έσο ην 

2014. Σν ΔΓ Αλαθχθισζε πζθεπψλ Α.Δ. ζπιιέγεη 4,3kg/έηνο αλά θάηνηθν θαηά κέζν. ιμερα, 

(Αλαθχθισζε πζθεπψλ Α.Δ.) απφ ηελ ζπλνιηθή παξαγσγή ησλ ΑΗΗΔ (~15-20kg αλά θάηνηθν εηεζίσο) 

κεγάιν κέξνο ησλ νγθσδψλ ΑΗΗΔ (~13-18kg αλά θάηνηθν εηεζίσο), ζπιιέγνληαη απφ πιαλφδηνπο 

ζπιιέθηεο. Σα ππφινηπα ΑΗΗΔ (~2-2,5kg αλά θάηνηθν εηεζίσο) είλαη κηθξνζπζθεπέο θαη θαηαιήγνπλ 

καδί κε ηα απνξξίκκαηα. 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Πνζόηεηα 

(ζε kg) 
2430 5560 10210 7470 19550 8420 3045 3750 4480 

Μεηαβνιή βάξνπο 

(%) = ηξέρνλ έηνο / 

πξνεγ. έηνο 

 128,81 83,63 -6,84 161,71 -56,93 -,384 23,15 19,47 

Πίλαθαο 9: Εηήζηα πιινγή απνβιήησλ Ηιεθηξηθνχ & Ηιεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΗΗΕ) ζε θηιά (Πεγή: Αλαθχθισζε 
πζθεπψλ ΑΕ) 

3.4 Τθηζηάκελε Καηάζηαζε Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ 

ηνλ Γήκν Κπζήξσλ ιεηηνπξγνχλ δχν (2) ΥΑΓΑ (Υψξνη Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ), έλαο 

(1) ζην λεζί ησλ Κπζήξσλ ζηε ζέζε «Λαρλφο» θαη έλαο (1) ζηα Αληηθχζεξα ζηε ζέζε «Μχινη». 

Κχζεξα 

Ο ρψξνο ζηνλ νπνίνλ βξίζθεηαη ν ΥΑΓΑ ησλ Κπζήξσλ εληνπίδεηαη ζηε ζέζε «Λαρλφο» ηεο Σνπηθήο 

Κνηλφηεηαο Μπινπνηάκνπ. Έρεη ζπλνιηθή έθηαζε πεξίπνπ 80ζηξ. θαη κέζν πςφκεηξν πεξίπνπ 230κ. 

Απέρεη 2500κ πεξίπνπ λφηηα ηνπ νηθηζκνχ Πίζσ Πεγάδη. 

Η πξφζβαζε ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν γίλεηαη απφ ηελ νδφ πνπ νδεγεί απφ ηηο Καινθαηξηλέο πξνο ηα 

Μπξηίδηα θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ θάζεηεο ζε απηήλ νδφ πνπ νδεγεί ζηνλ ΥΑΓΑ.  

Η πεξηζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ (νηθηαθά-αλαθπθιψζηκα) γίλεηαη επί θαζεκεξηλήο βάζεο κε 

απνξξηκκαηνθφξα νρήκαηα θαη ζηηο 13 Σνπηθέο Κνηλφηεηεο ηνπ λεζηνχ (Κπζήξσλ – Πνηακνχ – Ληβαδίνπ 

– Φξηιηγθηαλίθσλ – Μεηάησλ – Καξαβά - Λνγνζεηηαλίθσλ – Μπξηηδίσλ – Φξαηζίσλ – Αξσληαδίθσλ – 

Μπινπνηάκνπ – Κνληνιηαλίθσλ – Καξβνπλάδσλ). Καηφπηλ γίλεηαη κεηαθνξά θαη ελαπφζεζε ζηε ζέζε 

«Λαρλφο», φπνπ αθνινπζεί ε ηαθή θαη ε επηθάιπςε ησλ απνξξηκκάησλ κε ρψκα. 

Η απφζεζε ησλ απνξξηκκάησλ γίλεηαη σο εμήο: 

α) Δθζθαθή κεγάισλ ηάθξσλ κε κεραληθά κέζα 

β) Σαθή θαη αθνινχζσο επηθάιπςε κε ρψκα φισλ ησλ απνξξηκκάησλ, εθηφο απηψλ ηεο αλαθχθισζεο 

ηα νπνία θνξηψλνληαη ζε ληαιίθεο θαη κεηαθέξνληαη κε έμνδα ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Αμηνπνίεζεο 

Αλαθχθισζεο ζηελ Αζήλα. 

ηα Κχζεξα είλαη εγθαηεζηεκέλα δχν (2) θνληέηλεξο αλαθχθισζεο ζπζθεπψλ (ηεο εηαηξείαο 

Αλαθχθισζεο πζθεπψλ Α.Δ.) ζε θεληξηθά ζεκεία ηνπ λεζηνχ. Σν έλα ηνπνζεηήζεθε ζην ρψξν ηνπ 

γεπέδνπ ζηνλ Πνηακφ θαη ην δεχηεξν ζην ρψξν ηνπ γεπέδνπ ζην Κάησ Ληβάδη. Οη θαηεγνξίεο ησλ 

πξντφλησλ πνπ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ είλαη νη κεγάιεο νηθηαθέο ζπζθεπέο, κηθξέο νηθηαθέο ζπζθεπέο, 

εμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ, θαηαλαισηηθά είδε, θσηηζηηθά είδε, ειεθηξηθά θαη 

ειεθηξνληθά εξγαιεία (εμαηξνπκέλσλ ησλ κεγάιεο θιίκαθαο ζηαζεξψλ βηνκεραληθψλ εξγαιείσλ), 

παηρλίδηα θαη εμνπιηζκφο ςπραγσγίαο θαη αζιεηηζκνχ, ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα (εμαηξνπκέλσλ ησλ 

εκθπηεχζηκσλ θαη κνιπζκέλσλ), φξγαλα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ θαη ζπζθεπέο απηφκαηεο 

δηαλνκήο. Όινη νη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ, αιιά θαη νη επηρεηξήζεηο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ κπνξνχλ λα 

κεηαθέξνπλ ζηα ζπγθεθξηκέλα αλαθεξζέληα ζεκεία ηα άλσζη αληηθείκελα πξνθεηκέλνπ απηά λα 

ηνπνζεηεζνχλ κέζα ζηα θνληέτλεξο θαη λα κεηαθεξζνχλ αληίζηνηρα ζηνπο δηαηεηαγκέλνπο πξννξηζκνχο 

γηα ηελ θαηάιιειε αλαθχθισζε.  

Δπίζεο είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ λεζηνχ 14 κεγάινη θάδνη πνπ ππνδέρνληαη κεγάια 

θαη νγθψδε αληηθείκελα (έπηπια, ζηξψκαηα θιπ) απφ πνιίηεο, ζρνιεία, επηρεηξήζεηο θιπ. Απφ ηα ζεκεία 

θαη κε εηδηθφ φρεκα κεηαθέξνληαη ζην ΥΑΓΑ Κπζήξσλ. 

Γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ ειαίσλ (ηεγαλέιαηα) απφ ηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

(εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο, θαληίλεο θηι) ππάξρεη ζπκβεβιεκέλε εηαηξεία κε ηηο επηρεηξήζεηο, ρσξίο εκπινθή 

ηνπ Γήκνπ ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο. 

ΑΔΑ: 6Θ9ΜΩΛΨ-ΜΧΡ
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Εηθφλα 3: Τθηζηάκελε θαηάζηαζε Δηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ (ΥΑΔΑ) 

Αληηθχζεξα 

Ο ρψξνο ζηνλ νπνίνλ βξίζθεηαη ν ΥΑΓΑ ησλ Αληηθπζήξσλ εληνπίδεηαη ζηε ζέζε «Μχινη». Η πξφζβαζε 

ζην ρψξν γίλεηαη απφ ην πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν θαη απέρεη 740κ απφ ηνλ Πνηακφ. 

Η πεξηζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ γίλεηαη κε απνξξηκκαηνθφξν φρεκα. Καηφπηλ γίλεηαη κεηαθνξά θαη 

ελαπφζεζε ζηε παξαπάλσ ζέζε, φπνπ αθνινπζεί ε ηαθή θαη ε επηθάιπςε ησλ απνξξηκκάησλ κε ρψκα. 

Σα αλαθπθιψζηκα καδεχνληαη ζηνπο κπιε θάδνπο πνπ ππάξρνπλ ζην λεζί θαη νη θάδνη καδεχνληαη ζην 

θεληξηθφ ιηκάλη. Σν απνξξηκκαηνθφξν ησλ Κπζήξσλ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πεξηζπιινγή ησλ 

αλαθπθιψζηκσλ απφ ηνπο κπιε θάδνπο ζην ιηκάλη ησλ Αληηθπζήξσλ θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο ζην ΥΑΓΑ 

ησλ Κπζήξσλ καδί κε ηα ππφινηπα αλαθπθιψζηκα ηνπ λεζηνχ. 

3.4.1 Τπεξεζία Γήκνπ  

Με βάζε ην νξγαλφγξακκα ηνπ Γήκνπ ην ηκήκα πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 

απνξξηκκάησλ είλαη: 
 Σν ηκήκα Καζαξηφηεηαο θαη Κήπσλ, πνπ απνηειείηαη απφ: 

i. ην γξαθείν θαζαξηφηεηαο,  

ii. ην γξαθείν θήπσλ, θαη  

iii. ην γξαθείν ζπλεξγείσλ 

Σν κφληκν πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ, παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Δίδνο Τπαιιήινπ Γήκνο Κπζήξσλ 

Οδεγνί 3 

Δξγάηεο Καζαξηφηεηαο 3 

Μεραληθνί 1 

Φχιαθεο 
1 (πκβαζηνχρνο  

θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν) 

Πίλαθαο 10: Πξνζσπηθφ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο 

Λφγσ ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ ην κφληκν πξνζσπηθφ δελ επαξθεί θαη ην ηκήκα ηεο Καζαξηφηεηαο ηνπ 

Γήκνπ ζπκπιεξψλεηαη θαη απφ ζπκβαζηνχρνπο ππαιιήινπο. 

3.4.2 Αξηζκφο Απνξξηκκαηνθφξσλ - Γξνκνιφγηα 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη ηα νρήκαηα θαζαξηφηεηαο: 

Ορήκαηα 

Καζαξηόηεηαο 
 Αξηζκόο Καηάζηαζε 

ΑΔΑ: 6Θ9ΜΩΛΨ-ΜΧΡ
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Απνξξηκκαηνθόξα 6 

2 ζε θαιή θαηάζηαζε 

1 ζε κέηξηα 

3 ζε θαθή 

Μεραλήκαηα 

4 

(2 Φνξησηέο & 1 

Ππξνζβεζηηθφ φρεκα) 

2 θνξησηέο ζε θαιή 

θαηάζηαζε  

1 Ππξνζβεζηηθφ Όρεκα ζε 

θαιή θαηάζηαζε 

1 πδξνθφξα ζε θαιή 

θαηάζηαζε 

Πίλαθαο 11: Αξηζκφο Ορεκάησλ Καζαξηφηεηαο 

Η πεξηζπιινγή ησλ ζχκκεηθησλ γίλεηαη θαη ζηηο 13 Σνπηθέο Κνηλφηεηεο ηνπ λεζηνχ (Κπζήξσλ-Πνηακνχ-

Ληβαδίνπ-Φξηιηγθηαλίθσλ-Μεηάησλ-Καξαβά-Λνγνζεηηαλίθσλ-Μπξηηδίσλ-Φξαηζίσλ-Αξσληαδίθσλ-

Μπινπνηάκνπ-Κνληνιηαλίθσλ-Καξβνπλάδσλ). 

Σα δξνκνιφγηα ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ θαη νη πεξηνρέο πνπ θαιχπηνπλ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ  

ΚΑΡΒΟΤΝΑΓΔ - ΛΔΙΒΑΓΙΟΤ - ΚΤΘΗΡΩΝ  

ΓΔΤΣΔΡΑ  ΣΡΙΣΗ ΣΔΣΑΡΣΗ   ΠΔΜΠΣΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΑΒΒΑΣΟ 

ΚΑΡΒΟΤΝΑΓΑ ΚΑΡΒΟΤΝΑΓΑ ΚΑΡΒΟΤΝΑΓΑ ΚΑΡΒΟΤΝΑΓΑ ΚΑΡΒΟΤΝΑΓΑ ΚΑΡΒΟΤΝΑΓΑ 

ΚΔΡΑΜΧΣΟ  Α. ΛΔΗΒΑΓΗ Α. ΛΔΗΒΑΓΗ ΚΔΡΑΜΧΣΟ  Α. ΛΔΗΒΑΓΗ Α. ΛΔΗΒΑΓΗ 

ΚΟΝΣΟΛΗΑΝΗΚΑ ΥΧΡΑ Κ. ΛΔΗΒΑΓΗ ΚΟΝΣΟΛΗΑΝΗΚΑ ΥΧΡΑ Κ. ΛΔΗΒΑΓΗ 

ΦΑΣΑΓΗΚΑ ΚΑΦΑΛΗ ΚΑΛΑΜΟ ΦΑΣΑΓΗΚΑ ΚΑΦΑΛΗ ΚΑΛΑΜΟ 

Α. ΛΔΗΒΑΓΗ Κ. ΛΔΗΒΑΓΗ ΚΑΦΑΛΗ Α. ΛΔΗΒΑΓΗ Κ. ΛΔΗΒΑΓΗ ΚΑΦΑΛΗ 

Α. ΣΡΑΠΟΓΗ ΚΑΛΑΜΟ ΥΧΡΑ Α. ΣΡΑΠΟΓΗ ΚΑΛΑΜΟ ΥΧΡΑ 

Κ. ΣΡΑΠΟΓΗ ΠΖΛΗΔ ΚΛΑΡΑΓΗΚΑ Κ. ΣΡΑΠΟΓΗ ΠΖΛΗΔ ΚΛΑΡΑΓΗΚΑ 

ΜΑΝΗΣΟΥΧΡΗ ΚΑΣΟΤΝΗ ΠΟΤΡΚΟ ΜΑΝΗΣΟΥΧΡΗ ΚΑΣΟΤΝΗ ΠΟΤΡΚΟ 

ΥΧΡΑ ΚΟΤΛΗΑΝΗΚΑ ΡΑΝΣΑΡ ΥΧΡΑ ΚΟΤΛΗΑΝΗΚΑ ΡΑΝΣΑΡ 

ΚΑΦΑΛΗ ΣΡΑΒΑΑΡΗΑΝΗΚΑ ΚΑΛΖΠΔΡΗΑΝΗΚΑ ΚΑΦΑΛΗ ΣΡΑΒΑΑΡΗΑΝΗΚΑ ΚΑΛΖΠΔΡΗΑΝΗΚΑ 

ΛΑΥΝΟ ΓΟΤΓΗΑΝΗΚΑ ΓΡΤΜΧΝΑ ΛΑΥΝΟ ΓΟΤΓΗΑΝΗΚΑ ΓΡΤΜΧΝΑ 

  ΑΛΔΞΑΝΓΡΑΓΔ ΠΗΣΗΝΗΑΝΗΚΑ   ΑΛΔΞΑΝΓΡΑΓΔ ΠΗΣΗΝΗΑΝΗΚΑ 

  ΑΓΗΟ ΖΛΗΑ ΛΑΥΝΟ   ΑΓΗΟ ΖΛΗΑ ΛΑΥΝΟ 

  ΣΑΘΗΑΝΗΚΑ     ΣΑΘΗΑΝΗΚΑ   

  ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΔ     ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΔ   

  ΛΑΥΝΟ     ΛΑΥΝΟ   

 

ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ 

ΦΡΑΣΙΩΝ – ΜΗΣΑΣΩΝ – ΦΡΙΛΙΓΚΙΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΩΝΙΑΓΙΚΩΝ  

ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΡΙΣΗ  ΣΔΣΑΡΣΗ ΠΔΜΠΣΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ  ΑΒΒΑΣΟ 

ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΦΡΑΣΗΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΦΡΑΣΗΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ 

ΛΗΜΝΗΧΝΑ  ΒΗΑΡΑΓΗΚΑ ΑΡΑΗΟΗ ΒΗΑΡΑΓΗΚΑ ΛΗΜΝΗΧΝΑ  ΑΡΑΗΟΗ 

ΑΡΑΗΟΗ ΜΖΣΑΣΑ ΑΡΧΝΗΑΓΗΚΑ ΜΖΣΑΣΑ ΑΡΧΝΗΑΓΗΚΑ ΚΤΠΡΗΧΣΗΑΝΗΚΑ 

ΑΡΧΝΗΑΓΗΚΑ ΠΑΛΑΗΟΠΟΛΖ ΑΛΟΗΕΗΑΝΗΚΑ ΦΡΗΛΗΓΚΗΑΝΗΚΑ ΑΛΟΗΕΗΑΝΗΚΑ 

ΠΑΝΧ 

ΑΛΟΗΕΗΑΝΗΚΑ 

ΑΛΟΗΕΗΑΝΗΚΑ ΑΤΛΑΗΜΧΝΑ ΦΡΗΛΗΓΚΗΑΝΗΚΑ ΑΛΟΗΕΗΑΝΗΚΑ ΦΡΗΛΗΓΚΗΑΝΗΚΑ ΑΡΧΝΗΑΓΗΚΑ 

ΦΡΗΛΗΓΚΗΑΝΗΚΑ ΓΗΑΚΟΦΣΗ ΚΑΣΡΗΗΑΝΗΚΑ ΑΡΧΝΗΑΓΗΚΑ ΚΑΣΡΗΗΑΝΗΚΑ ΑΛΟΗΕΗΑΝΗΚΑ 

ΚΑΣΡΗΗΑΝΗΚΑ ΑΓΗΑ ΜΟΝΖ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ ΑΤΛΑΗΜΧΝΑ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ ΦΡΗΛΗΓΚΗΑΝΗΚΑ 

ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ 

ΠΑΝΧ 

ΑΛΟΗΕΗΑΝΗΚΑ ΑΤΛΑΗΜΟΝΑ ΓΗΑΚΟΦΣΗ ΑΤΛΑΗΜΟΝΑ ΚΑΣΡΗΗΑΝΗΚΑ 

ΑΤΛΑΗΜΟΝΑ ΚΤΠΡΗΧΣΗΑΝΗΚΑ ΓΗΑΚΟΦΣΗ ΠΑΛΑΗΟΠΟΛΖ ΠΑΛΑΗΟΠΟΛΖ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ 

ΠΑΛΑΗΟΠΟΛΖ       ΓΗΑΚΟΦΣΗ ΑΤΛΑΗΜΟΝΑ 

ΓΗΑΚΟΦΣΗ         ΓΗΑΚΟΦΣΗ 

          ΦΡΑΣΗΑ 

 

ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ  

ΚΑΡΑΒΑ – ΠΟΣΑΜΟΤ – ΛΟΓΟΘΔΣΙΑΝΙΚΩΝ – ΑΓ. ΠΔΛΑΓΙΑ  

ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΡΙΣΗ ΣΔΣΑΡΣΗ ΠΔΜΠΣΗ   ΠΑΡΑΚΔΤΗ  ΑΒΒΑΣΟ 

ΑΔΑ: 6Θ9ΜΩΛΨ-ΜΧΡ
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ΠΟΣΑΜΟ ΠΟΣΑΜΟ ΠΟΣΑΜΟ ΠΟΣΑΜΟ ΠΟΣΑΜΟ ΠΟΣΑΜΟ 

ΑΓ. ΠΔΛΑΓΗΑ ΑΓ. ΠΔΛΑΓΗΑ ΑΓ. ΠΔΛΑΓΗΑ ΑΓΗΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΑΓΗΑ ΠΔΛΑΓΗΑ  ΠΟΣΑΜΟ 

ΚΑΡΑΒΑ ΣΡΗΦΤΛΛΗΑΝΗΚΑ ΝΣΟΤΡΗΑΝΗΚΑ ΚΑΡΑΒΑ (θεληξηθφο δξφκνο) ΑΓ. ΠΔΛΑΓΗΑ 

ΠΛ. ΑΜΜΟ (θεληξηθφο δξφκνο) ΛΗΑΝΗΑΝΗΚΑ ΠΛΑΣΔΗΑ ΑΜΜΟ ΛΟΓΟΘΔΣΗΑΝΗΚΑ ΝΣΟΤΡΗΑΝΗΚΑ 

ΠΟΣΑΜΟ 

(ΑΓΗΑΣΡΗΑΓΑ) ΛΟΓΟΘΔΣΗΑΝΗΚΑ ΠΔΡΛΔΓΚΗΑΝΗΚΑ ΒΑΓΓΗΑΝΗΚΑ ΚΟΤΟΤΝΑΡΗ ΛΗΑΝΗΑΝΗΚΑ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΟΤΟΤΝΑΡΗ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΝΣΔΣΗΑΝΗΚΑ ΥΡΗΣΟΦΟΡΗΑΝΗΚΑ ΠΔΡΛΔΓΚΗΑΝΗΚΑ 

ΛΑΥΝΟ ΥΡΗΣΟΦΟΡΗΑΝΗΚΑ ΛΑΥΝΟ  ΓΗΑΚΟΠΟΤΛΗΑΝΗΚΑ ΕΑΓΛΑΝΗΚΗΑΝΗΚΑ ΛΑΥΝΟ  

ΑΜΑΞΟΣΑΗΟ ΕΑΓΛΑΝΗΚΗΑΝΗΚΑ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟ 

ΠΑΝΑΓΗΑ 

ΓΔΠΟΗΝΑ 

ΒΑΜΒΑΚΑΡΑΓΗΚΑ 

(ΜΔΑ) ΑΜΑΞΟΣΑΗΟ 

  

ΒΑΜΒΑΚΑΡΑΓΗΚΑ 

(ΜΔΑ)   ΚΑΡΤΓΗΑΝΗΚΑ ΠΗΣΗΝΑΓΔ   

  ΠΗΣΗΝΑΓΔ   ΓΔΡΑΚΑΡΗ ΑΓΗΟ ΘΔΟΓΧΡΟ   

  ΑΓΗΟ ΘΔΟΓΧΡΟ   ΠΔΣΡΟΤΝΗ ΛΑΥΝΟ   

  ΛΑΥΝΟ   ΑΓΗΟ  ΗΧΑΝΝΖ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟ   

Πίλαθαο 12: Δξνκνιφγηα Απνξξηκκαηνθφξσλ ηνπ Δήκνπ Κπζήξσλ γηα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο 

Σα δξνκνιφγηα ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ θαη νη πεξηνρέο πνπ θαιχπηνπλ θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΡΙΣΗ ΣΔΣΑΡΣΗ ΠΔΜΠΣΗ   ΠΑΡΑΚΔΤΗ 

ΦΡΑΣΗΑ ΓΟΚΑΝΑ ΥΧΡΑ ΓΟΚΑΝΑ ΦΡΑΣΗΑ 

ΚΑΡΒΟΤΝΑΓΑ ΚΤΠΡΗΧΣΗΑΝΗΚΑ  ΚΑΦΑΛΗ ΚΤΠΡΗΧΣΗΑΝΗΚΑ  ΚΑΡΒΟΤΝΑΓΑ 

ΚΟΝΣΟΛΗΑΝΗΚΑ ΑΛΟΨΕΗΑΝΗΚΑ ΚΑΛΑΜΟ ΑΛΟΨΕΗΑΝΗΚΑ ΚΟΝΣΟΛΗΑΝΗΚΑ 

ΣΗΚΑΛΑΡΗΑ ΑΡΑΗΟΗ Κ.ΛΗΒΑΓΗ ΑΡΑΗΟΗ ΣΗΚΑΛΑΡΗΑ 

ΦΑΣΑΓΗΚΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ Π.ΛΗΒΑΓΗ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΦΑΣΑΓΗΚΑ 

Π.ΛΗΒΑΓΗ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΔ Π.ΣΡΑΠΟΓΗ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΔ Π.ΛΗΒΑΓΗ 

Κ.ΛΗΒΑΓΗ ΠΟΤΡΚΟ Κ.ΣΡΑΠΟΓΗ ΠΟΛ.ΝΑΤΣΗΚΟ Κ.ΛΗΒΑΓΗ 

ΜΑΝΗΣΟΥΧΡΗ ΚΛΑΡΑΓΗΚΑ Π.ΛΗΒΑΓΗ[ΜΑΕΑΡΗΑΝΗΚΑ] ΚΟΜΗΝΗΑΝΗΚΑ ΜΑΝΗΣΟΥΧΡΗ 

ΥΧΡΑ ΚΑΛΖΠΔΡΗΑΝΗΚΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΛΗΒΑΓΗΟΤ ΠΟΤΡΚΟ ΥΧΡΑ 

ΚΑΦΑΛΗ ΓΡΤΜΧΝΑ ΦΑΣΑΓΗΚΑ ΚΑΛΖΠΔΡΗΑΝΗΚΑ ΚΑΦΑΛΗ 

ΚΑΛΑΜΟ ΠΗΣΗΝΗΑΝΗΚΑ ΣΗΚΑΛΑΡΗΑ ΓΡΤΜΧΝΑ ΚΑΛΑΜΟ 

ΠΖΛΗΔ ΚΔΡΑΜΟΤΣΟ ΚΟΝΣΟΛΗΑΝΗΚΑ ΠΗΣΗΝΗΑΝΗΚΑ ΠΖΛΗΔ 

ΞΔΡΟΝΗΑΜΑΣΑ   ΚΑΡΒΟΤΝΑΓΑ ΚΔΡΑΜΟΤΣΟ ΞΔΡΟΝΗΑΜΑΣΑ 

ΚΑΣΟΤΝΗ   ΦΡΑΣΗΑ ΚΑΡΒΟΤΝΑΓΑ ΛΟΤΡΑΝΣΗΑΝΗΚΑ 

ΚΟΤΛΗΑΝΗΚΑ   ΒΗΑΡΑΓΗΚΑ ΜΤΡΣΗΓΗΑ ΚΑΣΟΤΝΗ 

ΣΡΑΒΑΑΡΗΑΝΗΚΑ       ΚΟΤΛΗΑΝΗΚΑ 

ΓΟΤΓΗΑΝΗΚΑ        ΣΡΑΒΑΑΡΗΑΝΗΚΑ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΑΓΔ       ΓΟΤΓΗΑΝΗΚΑ 

ΑΓ.ΖΛΗΑ       ΑΓΗΟΗ ΠΑΝΣΔ 

ΣΑΘΗΑΝΗΚΑ       ΑΛΔΞΑΝΓΡΑΓΔ 

ΜΤΛΟΗ       ΑΓ.ΖΛΗΑ 

ΣΔΝΟ 

ΠΟΡΣΑΛΑΜΗΟ 
      ΣΑΘΗΑΝΗΚΑ 

 

ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΡΙΣΗ ΣΔΣΑΡΣΗ ΠΔΜΠΣΗ   ΠΑΡΑΚΔΤΗ 

ΠΟΣΑΜΟ (Κ).ΠΟΣΑΜΟ ΠΟΣΑΜΟ (Κ)ΠΟΣΑΜΟ ΠΟΣΑΜΟ 

ΑΓΗΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΠΔΣΡΟΤΝΗ ΣΡΗΦΤΛΗΑΝΗΚΑ ΑΓΗΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΣΡΗΦΤΛΗΑΝΗΚΑ 

ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΓΡΟΜΟ ΓΔΡΑΚΑΡΗ ΚΑΣΟΤΛΗΑΝΗΚΑ (ΚΑΜΝΗΑ) ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΓΡΟΜΟ ΑΓ.ΠΔΛΑΓΗΑ 
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ΛΟΓΟΘΔΣΗΑΝΗΚΑ ΜΠΡΟΓΚΗ (Κ.)ΛΟΓΟΘΔΣΗΑΝΗΚΑ ΛΟΓΟΘΔΣΗΑΝΗΚΑ ΚΑΡΑΒΑ 

ΥΡΗΣΟΦΟΡΗΑΝΗΚΑ ΓΗΑΚΟΠΟΤΛΗΑΝΗΚΑ ΚΟΤΟΤΝΑΡΗ ΥΡΗΣΟΦΟΡΗΑΝΗΚΑ ΠΛ.ΑΜΜΟ 

ΑΡΧΝΗΑΓΗΚΑ ΚΑΡΑΒΑ ΛΗΑΝΗΑΝΗΚΑ ΑΡΧΝΗΑΓΗΚΑ ΓΗΑΚΟΠΟΤΛΗΑΝΗΚΑ 

ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ ΠΛ.ΑΜΜΟ ΠΔΡΛΔΓΚΗΑΝΗΚΑ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ ΛΟΓΟΘΔΣΗΑΝΗΚΑ 

ΓΗΑΚΟΦΣΗ ΑΓ.ΠΔΛΑΓΗΑ ΝΣΟΤΡΗΑΝΗΚΑ ΓΗΑΚΟΦΣΗ ΥΡΗΣΟΦΟΡΗΑΝΗΚΑ 

ΑΤΛΑΗΜΧΝΑ   (Κ.)ΑΡΧΝΗΑΓΗΚΑ ΑΤΛΑΗΜΧΝΑ ΑΡΧΝΗΑΓΗΚΑ 

ΠΑΛΑΗΟΠΟΛΖ   ΑΓ.ΘΔΟΓΧΡΟ ΠΑΛΑΗΟΠΟΛΖ   

ΚΑΝΓΔΗΑ   ΠΗΣΗΝΑΓΔ ΚΑΝΓΔΗΑ   

ΜΖΣΑΣΑ     ΜΖΣΑΣΑ   

ΦΡΗΛΗΓΚΗΑΝΗΚΑ     ΦΡΗΛΗΓΚΗΑΝΗΚΑ   

ΚΑΣΡΗΗΑΝΗΚΑ     ΚΑΣΡΗΗΑΝΗΚΑ   

Πίλαθαο 13: Δξνκνιφγηα Απνξξηκκαηνθφξσλ ηνπ Δήκνπ Κπζήξσλ γηα ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο 

Η απνθνκηδή ησλ αλαθπθιψζηκσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε έλα (1) απνξξηκκαηνθφξν ηχπνπ πξέζαο 

ρσξεηηθφηεηαο 16,0m³. 

Σα δξνκνιφγηα ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ-πξέζαο γηα ηα αλαθπθιψζηκα πξαγκαηνπνηνχληαη: 

Γηα ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο: κία (1) θνξά ηελ εκέξα  

Γηα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο: δχν (2) θνξέο ηελ εκέξα  

3.4.3 Αξηζκφο Κάδσλ  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ θάδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπιινγή 

ησλ απνξξηκκάησλ: 

 Δίδνο Κάδνπ 

Γήκνο Κπζήξσλ Πξάζηλνη Μπιε 

Κύζεξα 900 ησλ 240 lt 250 ησλ 640 lt 

Αληηθύζεξα 40 ησλ 240 lt 5 ησλ 640 lt 

Πίλαθαο 14: Αξηζκφο Κάδσλ Απνξξηκκάησλ 

3.4.4 εκεξηλφ Κφζηνο Τθηζηάκελεο Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ  

Η εθηίκεζε θφζηνπο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Δηήζην Κόζηνο Γηαρείξηζεο 

Απνξξηκκάησλ 
Πνζό (€) 

Κφζηνο Κίλεζεο (πεηξέιαην) 55.296,00 

Μηζζνδνζία 125.963,00 

Αληαιιαθηηθά 12.000,00 

Κφζηνο Δλαπφζεζεο 48.417,00 

ύλνιν 241.676,00 

Πίλαθαο 15: Εηήζην Κφζηνο Δηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ 

Απφ ηελ ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ απνξξηκκάησλ γηα ην έηνο 2014 (3.256 ηφλνη) πξνθχπηεη έλα θφζηνο 

δηαρείξηζεο πεξίπνπ 74,00 € αλά ηφλν θαη 59,80 € αλά θάηνηθν. 

3.4.5 Αμηνιφγεζε Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ  

ην Γήκν Κπζήξσλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ιεηηνπξγνχλ δχν (2) ΥΑΓΑ, έλαο (1) ζηα Κχζεξα θαη έλαο 

(1) ζηα Αληηθχζεξα. Με βάζε ηελ επξσπατθή νδεγία 99/31/ΕΚ φινη νη ελαπνκείλαληεο ΥΑΔΑ 

θξίλνληαη παξάλνκνη κε απνηέιεζκα λα επηβάιινληαη πξφζηηκα ζηνλ εθάζηνηε δήκν ιφγσ ηεο 

ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Η επηβνιή ησλ πξνζηίκσλ επηθέξεη ζην Δήκν επηβάξπλζε 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:182:0001:0019:EL:PDF
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80.000€ ην εμάκελν αλά ΥΑΔΑ. Επηηαθηηθή αλάγθε είλαη ην θιείζηκν θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ 

δχν (2) ΥΑΔΑ θαη ε ηαπηφρξνλε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ΥΤΣΤ. 

Ο ζηφινο ησλ απνξξηκκάησλ είλαη παιαησκέλνο θαη ζε θαθή θαηάζηαζε. 

Δπίζεο, κεγάιν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ν Δήκνο είλαη ε κεηαθνξά ησλ αλαθπθιψζηκσλ 

πιηθψλ θαη απηφ ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ησλ λεζηψλ θαη ηελ δηαζχλδεζή ηνπο κε ηελ 

επεηξσηηθή Ειιάδα. Σα αλαθπθιψζηκα ζπιιέγνληαη ζην ΥΑΓΑ Κπζήξσλ θαη κε θνξηεγά κεηαθέξνληαη 

ζηνλ Αζπξφππξγν ζηελ εηαηξεία Αλαθχθισζεο κέζσ θαξαβηνχ. Σν πξφβιεκα ηεο ζπγθνηλσληαθήο 

ζχλδεζεο ηνπ λεζηνχ κε ηελ Αηηηθή δπζρεξαίλεη ην έξγν ηεο πεξηζπιινγήο ησλ αλαθπθιψζηκσλ απφ ην 

ΥΑΓΑ Κπζήξσλ. Η κεγάιε ζπγθέληξσζε ησλ αλαθπθιψζηκσλ ζην ΥΑΔΑ Κπζήξσλ απνηειεί 

εζηία κηθξνβίσλ θαη ζπρλά πξνθαιείηαη ε απηαλάθιεμε ηνπο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα φρη 

κφλν ν Δήκνο λα κελ έρεη έζνδα απφ ηελ αλαθχθισζε, αιιά αληηζέησο λα έρεη έμνδα. 

Επηπξφζζεηα ιφγσ έιιεηςεο επαξθνχο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ 

Δήκνπ ζην ζέκα ηεο αλαθχθισζεο, παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα θαηά ηελ απνθνκηδή ηνπο 

(αλάκεημε ζχκκεηθησλ απνβιήησλ θαη αλαθπθιψζηκσλ) κε απνηέιεζκα ηελ δπζιεηηνπξγία ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο αλαθχθισζεο. 

4. ηφρνη 

4.1 Γεληθνί ηφρνη 

Σν Σνπηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο (ΣΓ) έρεη ζπκπιεξσκαηηθφ ραξαθηήξα ζηνλ πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ θαη 

ζην Δζληθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΓΑ) θαη ην Δζληθφ ρέδην Πξφιεςεο Γεκηνπξγίαο 

Απνβιήησλ (ΔΠΓΑ). Ο Δήκνο Κπζήξσλ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζέζεη ζηφρνπο νη νπνίνη λα 

θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ απηνχο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Οη ζηφρνη 

απηνί, ζε απηά ηα επίπεδα, πξέπεη λα αθνξνχλ: 
 Σν πνζνζηφ αλαθχθισζεο 

 Σν πνζνζηφ αλαθχθισζεο ησλ βηναπνβιήησλ 

Οη παξαθάησ ζηφρνη απνηεινχλ ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί ζε εζληθφ επίπεδν: 
 Οη ζηφρνη γηα ηελ εθηξνπή βηναπνδνκήζηκσλ πιηθψλ (βηναπφβιεηα, ραξηί, μχιν, ρφξηα), πνπ απνηεινχλ, πεξίπνπ, ην 

70% ησλ ΑΑ ησλ δήκσλ ηεο Αηηηθήο επηβάιινπλ: ε κέγηζηε πνζφηεηα πνπ επηηξέπεηαη λα ζάβεηαη, πάληα κεηά απφ 

επεμεξγαζία, είλαη νη 576.292 ηφλνη ην 2013 θαη νη 403.404 ηφλνη ην 2020. Απηφ ζεκαίλεη, 150 θαη 105 ηφλνη, αλά 1.000 

θαηνίθνπο, αληίζηνηρα. Πξέπεη λα αληηζηνηρεζεί ηη ζεκαίλεη απηφο ν ζηφρνο γηα θάζε δήκν. 

 Ο ζηφρνο ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ είλαη ζε εζληθφ επίπεδν 5%, έσο ην 2015 θαη 10%, έσο ην 2020. Ο 

πξψηνο ζηφρνο είλαη νξηαθά εθηθηφο. Ο ζηφρνο απηφο ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί γηαηί έρνπκε ηηο δπλαηφηεηεο λα 

αμηνπνηήζνπκε απφ ηα πξψηα ήδε ζηάδηα πνιχ κεγαιχηεξε ο πνζφηεηεο. 

Οη ζηφρνη γηα ηελ αλαθχθισζε πιηθψλ απαηηνχλ: 
 έσο ην 2015, ππνρξεσηηθή μερσξηζηή ζπιινγή, ηνπιάρηζηνλ, ραξηηνχ, πιαζηηθνχ, κεηάιινπ, γπαιηνχ 

 έσο ην 2020, ζπλνιηθή αλαθχθισζε (φρη, αλαγθαζηηθά, απφ πξνδηαινγή), ηνπιάρηζηνλ 50%. Οη ζηφρνη απηνί ζα πξέπεη 

λα αλαζεσξεζνχλ πξνο ηα πάλσ. 

4.2 Οη ηφρνη ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ 

Οη ζηφρνη ηνπ ηνπηθνχ ζρεδίνπ αθνξνχλ: 
 ζηελ ηθαλνπνίεζε αιιά θαη ππέξβαζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΠΔΓΑ, ΔΓΑ θαη ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Πξφιεςεο 

Γεκηνπξγίαο Απνβιήησλ. 

 ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ. 

 ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ σο πξνο ηνπο πνιίηεο. 

 ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα πξφιεςεο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

 ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Λακβάλνληαο ππφςηλ ηα παξαπάλσ νη ζηφρνη πνπ ζέηεη ν Γήκνο Κπζήξσλ ζην πιαίζην ηνπ Σνπηθνχ 

ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ είλαη: 
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Πνζφηεηεο Απνξξηκκάησλ 

Καηεγνξία ηόρνο Πνζόηεηα 

Βηναπφβιεηα 

Υσξηζηή ζπιινγή – εθηξνπή απφ 

ΥΤΣΤ 

50% ην 2016 

50% ην 2017 

50% ην 2018 

50% ην 2019 

55% ην 2020 

Σν 2014: 3.256 ηφλνη 

Αλαθπθιψζηκα πιηθά 

Αλαθχθισζε 

20% ην 2016 

30% ην 2017 

40% ην 2018 

40% ην 2019 

50% ην 2020 

Οη πνζνηηθνί ζηφρνη γηα ηα 

αλαθπθιψζηκα δελ κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ θαζψο δελ 

ππάξρνπλ νη ζεκεξηλέο πνζφηεηεο 

αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ιφγσ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ πξνβιεκάησλ θαη 

πηζαλφλ λα κελ αληαπνθξίλνληαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη πνζφηεηεο 

απηέο. Γίλνληαη κφλν εθηηκήζεηο κε 

βάζε ηηο ζεσξήζεηο πνπ έγηλαλ ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

Πίλαθαο 16 ηφρνη Σνπηθνχ ρεδίνπ Δηαρείξηζεο Απνβιήησλ 

 

ηφρνη πξνηεηλφκελσλ Δξάζεσλ 

Οη ζηφρνη ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ είλαη: 
 ε απνθαηάζηαζε ησλ ΥΑΓΑ ησλ Κπζήξσλ & Αληηθπζήξσλ θαη ε δεκηνπξγία ΥΤΣΤ 

 ε κείσζε ησλ απνβιήησλ πνπ νδεγνχληαη ζηελ πγεηνλνκηθή ηαθή 

 ρσξηζηή ζπιινγή αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ 

 επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ κε ελεξγή ζπκκεηνρή  

 κείσζε θφζηνπο δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

5. Αλάπηπμε Γξάζεσλ ΣΓ 

5.1 Πξφιεςε - Δπαλαρξεζηκνπνίεζε 

Η επαλαρξεζηκνπνίεζε είλαη «θιαζζηθή» κνξθή πξφιεςεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ, θαη ζην εζληθφ 

ζηξαηεγηθφ ζρέδην πξνβιέπεηαη ζεηξά δξάζεσλ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ΟΣΑ. χκθσλα κε ηελ Οδεγία-

πιαίζην 2008/98/ΔΚ σο «Πξφιεςε» λννχληαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη πξηλ κία νπζία, πιηθφ ή πξντφλ 

θαηαζηνχλ απφβιεηα, επηηπγράλνληαο εληέιεη: 
α) Σε κείσζε ηεο πνζφηεηαο ησλ απνβιήησλ, κεηαμχ άιισλ κέζσ ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο πξντφλησλ ή ηελ παξάηαζε ηεο 

δηάξθεηαο δσήο ησλ πξντφλησλ 

β) Σε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία  

γ) Σε κείσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ επηβιαβψλ νπζηψλ ζηα πιηθά θαη πξντφληα 

Σν λέν εζληθφ ζρέδην πξφιεςεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ ζα πεξηιακβάλεη θαη δξάζεηο, πνπ ζα έρνπλ 

ηνπηθφ ραξαθηήξα. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα πεξηγξάθνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πξφιεςεο ηεο δεκηνπξγίαο – 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο απνβιήησλ πνπ ζα αλαπηχμεη ν Γήκνο Κπζήξσλ: 

Δίδνο Γξάζεο Σόπνο Πεξηνδηθόηεηα 

Δλεκέξσζε γηα ηε κείσζε ηεο ρξήζεο 

ζπζθεπαζηώλ κε δηαλνκή θπιιαδίσλ 
νχπεξ Μάξθεη Κάζε Δμάκελν 

Δλεκέξσζε γηα ηε ζεκαζία θαη ηελ αμία ηεο 

πξόιεςεο-επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ηεο 

αλαθύθισζεο 

ρνιεία Κάζε Σξίκελν 

Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ή/θαη επηδηόξζσζε ΗΗΔ 
ρνιεία & Πξάζηλα 

εκεία 
πλερψο 

εκηλάξηα ρεηξνπνίεησλ πιηθώλ από άρξεζηα πιηθά 
ρνιεία & Πξάζηλα 

εκεία 
πλερψο 
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Καηαρσξήζεηο, άξζξα, δεκνζηεύζεηο, αλαθνηλώζεηο 

γηα ηελ ζεκαζία ηεο αλαθύθισζεο  

Ηζηνζειίδα Γήκνπ – 

Σνπηθά ΜΜΔ 
πλερψο 

Πίλαθαο 17: Πξνγξακκαηηζκφο Δξάζεσλ Πξφιεςεο 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα ηίζεηαη ν ζηφρνο φζν αθνξά ηελ κείσζε ηεο πνζφηεηαο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ 

θαηαιήγνπλ ζην ΥΤΣΤ κε ηελ ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ ηεο αλαθχθισζεο θαη ηεο θνκπνζηνπνίεζεο. 

Έηνο 
% κείσζεο παξαγσγήο 

απνβιήησλ 

2015 1 

2016 1 

2017 2 

2018 2 

2019 3 

2020 3 

Πίλαθαο 18: ηφρνη κείσζεο απνξξηκκάησλ 

5.2 Γξαζηεξηφηεηεο Γηαινγήο ζηελ Πεγή ζε Δπίπεδν Γήκνπ 

Σν δίθηπν ησλ θάδσλ 

Σν δίθηπν ησλ θάδσλ ζα απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο (4) ηχπνπο θάδσλ (πξάζηλν, κπιε, θίηξηλν θαη 

θαθέ). Οη ζεκαληηθφηεξεο παξάκεηξνη ζρεδηαζκνχ είλαη: 
 ν αξηζκφο ησλ ξεπκάησλ (δηαθνξεηηθνί θάδνη) ησλ πξνο αλαθχθισζε ή επεμεξγαζία πιηθψλ 

 ε ζχζηαζή ηνπο 

 ε ζρέζε ησλ ζεκείσλ ζπιινγήο κε ηα ζεκεία παξαγσγήο ησλ απνξξηκκάησλ 

 ε ζρέζε ησλ πξνο αλαθχθισζε ή επεμεξγαζία πιηθψλ κε απηά πνπ νδεγνχληαη πξνο απφζεζε («θνηλά» ή «ππφινηπα») 

 ν ηχπνο ηνπ κέζνπ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο (θάδνη, ζαθνχιεο, θηβψηηα θιπ) 

 ην είδνο ηνπ νρήκαηνο ζπιινγήο 

 ν αξηζκφο ησλ δηακεξηζκάησλ ηνπ νρήκαηνο ζπιινγήο (δπλαηφηεηα ή φρη ζπιινγήο πεξηζζνηέξσλ πιηθψλ) 

 θαη ν βαζκφο δηαινγήο (βαζκφο θαζαξφηεηαο ξεχκαηνο ή θιάζκαηνο) 

α) Πξάζηλνη Κάδνη: Οη πξάζηλνη θάδνη ζα δέρνληαη ηα ζχκκεηθηα θαη ν ζηφρνο είλαη λα κεησζνχλ νη 

πνζφηεηεο ησλ ζχκκεηθησλ ζηαδηαθά. 

Οη θάδνη πνπ ππάξρνπλ ζεσξνχκε φηη επαξθνχλ θαη δελ ζα ρξεηαζηεί πξνκήζεηα λέσλ θάδσλ απηνχ ηνπ 

ηχπνπ. 

β) Κίηξηλνη θαη Μπιε Κάδνη: Θα αγνξαζηνχλ θίηξηλνη θάδνη γηα δηαθξηηή αλαθχθισζε ηνπ 

ραξηνληνχ/ραξηηνχ πνπ λα θιεηδψλνπλ θαη λα έρνπλ κπξνζηά ζπξίδα γηα ηξνθνδνζία. Οη θίηξηλνη θάδνη 

ζα ηνπνζεηεζνχλ δίπια ζηνπο κπιε θάδνπο, νη νπνίνη ζα δέρνληαη κφλν ηηο άιιεο ζπζθεπαζίεο 

(πιαζηηθφ, γπαιί, κέηαιιν). Έηζη ζα έρνπκε δπν πνηνηηθά ξεχκαηα αλαθχθισζεο, έλα γηα ην 

ραξηί/ραξηφλη θαη έλα γηα ηα ινηπά, θαζψο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αλαθπθιψζηκσλ απνηειείηαη απφ 

ραξηί/ραξηφλη. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κέξνο ησλ κπιε θάδσλ κε εκθαλή ζήκαλζε γηα 

ηελ δηαθξηηή απνθνκηδή ηνπ ραξηηνχ/ραξηνληνχ απφ ηα ππφινηπα αλαθπθιψζηκα θαη ζηαδηαθά κε ηελ 

αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αλαθχθισζεο λα αγνξαζηνχλ θίηξηλνη θάδνη γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ 

Γήκνπ. 

Σν θφζηνο γηα ηελ αγνξά ησλ θίηξηλσλ θάδσλ εθηηκάηαη ζε 250€/θάδν. 

γ) Καθέ Κάδνη: Σν πξνδηαιεγκέλα βηναπφβιεηα ζα ζπιιέγνληαη ζε μερσξηζηφ θάδν. Η πξνκήζεηα 

αθνξά ζε κηθξνχο θάδνπο θνπδίλαο (7‐10lt) πνπ ζα παξαζρεζνχλ ζε θάζε λνηθνθπξηφ, 

βηναπνηθνδνκήζηκεο ζαθνχιεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 1νπ έηνπο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ (104 

αλά λνηθνθπξηφ) θαη ηξνρήιαηνπο θάδνπο βηναπνβιήησλ ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 37m3, ζε θαηάιιεια 

κεγέζε γηα ηελ εμππεξεηνχκελε πεξηνρή. 
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Εηθφλα 4: Δίθηπν θάδσλ αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπο 

Πξφγξακκα δηαινγήο ζηελ πεγή (ΔζΠ) ησλ βηναπνβιήησλ θαη πξφγξακκα νηθηαθήο 

θνκπνζηνπνίεζεο ζε επηιεγκέλα λνηθνθπξηά (πεξίπνπ 5%) ηνπ δήκνπ Κπζήξσλ 

Ππομήθεια εξοπλιζμού για ππογπάμμαηα ΔζΠ βιοαποβλήηων ηος Δήμος Κςθήπων 

Η πξνκήζεηα αθνξά ζε κηθξνχο θάδνπο θνπδίλαο (7‐10lt) πνπ ζα παξαζρεζνχλ ζε θάζε λνηθνθπξηφ, 

βηναπνηθνδνκήζηκεο ζαθνχιεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 1νπ έηνπο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ (104 

αλά λνηθνθπξηφ) θαη ηξνρήιαηνπο θάδνπο βηναπνβιήησλ ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 37m3, ζε θαηάιιεια 

κεγέζε γηα ηελ εμππεξεηνχκελε πεξηνρή. Σα πξνδηαιεγκέλα βηναπφβιεηα ζα κεηαθέξνληαη πξνο 

επεμεξγαζία κε ηε κέζνδν ηεο θνκπνζηνπνίεζεο ζηε κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ην 

πιαίζην ηεο παξνχζαο πξάμεο. 

Ππομήθεια κάδων οικιακήρ κομποζηοποίηζηρ ηος Δήμος Κςθήπων 

Πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα θαη δσξεάλ δηαλνκή 70 θάδσλ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο ζε λνηθνθπξηά κε 

θήπν, κεηά απφ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πξνο ηνπο δεκφηεο, ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 5% ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ λνηθνθπξηψλ. 

 
Εηθφλα 5: Οηθηαθή Κνκπνζηνπνίεζε 

πιινγή θαη επεμεξγαζία «πξάζηλσλ θαη νγθσδώλ» 

Πξνβιέπεηαη ηα πξντφληα ηνπ θιαδέκαηνο θαη ησλ πξαζίλσλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή 

εδαθνβειηησηηθνχ – θνκπφζη. 

Σα θιαδέκαηα θαη ηα πξάζηλα ζπιιέγνληαη ζήκεξα κε θνξηεγά. Μεγάιν κέξνο απηψλ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο. Πξνηείλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ 

ηεο πξνηεηλφκελεο κνλάδαο θνκπνζηνπνίεζεο, δπλακηθφηεηαο 720 ηφλσλ/έηνο (ηεκαρηζηήο απνβιήησλ 

πξαζίλνπ 20-50m³/h, αλακείθηεο, πεξηζηξεθφκελν θφζθηλν, θνξησηήο θιπ). 

Γίθηπν «Πξάζηλσλ εκείσλ» 
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«Πξάζηλν ζεκείν» λνείηαη θάζε ρψξνο εληφο ηνπ Γήκνπ, φπνπ ν πνιίηεο κπνξεί λα θέξλεη 

αλαθπθιψζηκα πιηθά, νγθψδε (έπηπια, ΑΗΗΔ θιπ), εηδηθά απφβιεηα (πρ κπαηαξίεο, ρξψκαηα θιπ) θαη 

άιια είδε κε ζθνπφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε/ πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ή ηελ 

αλαθχθισζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ κεηψλνληαη ηα απφβιεηα πνπ κεηαθέξνληαη πξνο ηαθή, κεηψλνληαο 

έηζη ην θφζηνο κεηαθνξάο αιιά θαη ην θφζηνο δηάζεζεο. 

Σα «πξάζηλα ζεκεία» πξέπεη λα είλαη επηιεγκέλνη ρψξνη, ζεκαηνδνηεκέλνη, ζε ζεκεία ζηαζεξά, γλσζηά 

θαη πξνζηηά ζηνπο πνιίηεο. Πξέπεη λα έρνπλ κηα ειάρηζηε ππθλφηεηα, λα δηαζέηνπλ αζθαιείο 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαη ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ. 

Λφγσ ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ησλ λεζηψλ ησλ Κπζήξσλ θαη ησλ Αληηθπζήξσλ σο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ε 

δεκηνπξγία πξάζηλσλ ζεκείσλ πεξηνξίδεηαη ζε ειεχζεξνπο ρψξνπο, ζε δεκνηηθά θηήξηα θαη ζην ρψξν 

ηνπ κειινληηθνχ ΥΤΣΤ (ηέσο ΥΑΓΑ). 

ην Γήκν Κπζήξσλ είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλα δχν (2) θνληέηλεξο αλαθχθισζεο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ 

(ηεο εηαηξείαο Αλαθχθισζεο πζθεπψλ Α.Δ.) ζε θεληξηθά ζεκεία ηνπ λεζηνχ. Σν έλα είλαη ηνπνζεηεκέλν 

ζην ρψξν ηνπ γεπέδνπ ζηνλ Πνηακφ θαη ην δεχηεξν ζην ρψξν ηνπ γεπέδνπ ζην Κάησ Ληβάδη. 

Δπίζεο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ λεζηνχ είλαη εγθαηεζηεκέλνη 14 κεγάινη θάδνη γηα ηα νγθψδε (έπηπια, 

ζηξψκαηα θηι), θαζψο θαη ηα πξνδηαιεγκέλα πιηθά, φπνπ κπνξνχλ νη πνιίηεο, ζρνιεία, επηρεηξήζεηο θιπ 

λα ελαπνζέζνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα απνξξίκκαηά ηνπο. Σα πξάζηλα ζεκεία κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη 

σο θέληξα δεκηνπξγηθήο επαλαρξεζηκνπνίεζεο/επηζθεπήο θαη αληαιιαγήο εηδψλ θαη αγαζψλ φπσο 

ξνχρα, έπηπια, ζπζθεπέο, παηρλίδηα θιπ. πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ άιινπο. Μέρξη ην ηέινο 

ηνπ 2015 ζα εμεηαζηεί εάλ κπνξεί λα βξεζεί ν απαξαίηεηνο ρψξνο (ίζσο ζε ππάξρνλ θηήξην) γηα ην 

ζηάδην ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο/επηζθεπήο απηψλ ησλ πιηθψλ. 

 
Εηθφλα 6: Κάδνο (θνληέηλεξ) γηα ηελ αλαθχθισζε ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ 

Γξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηώλ 

εκαληηθφ πξφβιεκα φπσο έρεη αλαθεξζεί απνηειεί ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζην ζέκα ηεο 

αλαθχθισζεο κε ηελ ξίςε ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ ζηνπο κπιε θάδνπο κε ηα γλσζηά απνηειέζκαηα. 

Δπνκέλσο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ην Σνπηθφ ρέδην Δηαρείξηζεο απνβιήησλ απνηειεί ε 

ελεκέξσζε, ε επαηζζεηνπνίεζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ. 

Αξρηθφ ζηάδην ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Δηαρείξηζεο είλαη ε θαηάξηηζε ελφο ζρεδίνπ απφ ηνλ Γήκν γηα ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ. 

Σν ζρέδην ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ ζα πεξηιακβάλεη: 
 Δλζσκάησζε πιεξνθνξηψλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

 Έληππν ελεκεξσηηθφ θπιιάδην γηα ην λέν πξφγξακκα 

 Δλεκεξσηηθή αθίζα 

 Δπηζηνιέο ηνπ Γήκνπ πξνο ηνπο πνιίηεο 

 Γειηίν Σχπνπ-πλέληεπμε ηχπνπ ζε ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο 

 Γξακκή επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο. 

 Δλεκεξσηηθέο Δθδειψζεηο (εκεξίδεο, εθζέζεηο) γηα ηνπο πνιίηεο 

 ρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη ζέκαηα αλαθχθισζεο. 
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5.3 Γεχηεξν Δπίπεδν – Γξάζεηο Τπνδνρήο θαη Αμηνπνίεζεο ησλ Πξνδηαιεγκέλσλ Τιηθψλ 
ε απηφ ην ζηάδην εμεηάδεηαη ε δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ, φπνπ ζα γίλεηαη ε επεμεξγαζία ησλ πιηθψλ πνπ παξάγνληαη απφ ην 

πξψην ζηάδην δηαρείξηζεο. 

Ο ζθνπφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ είλαη: 
 Ζ θνκπνζηνπνίεζε ησλ πξνδηαιεγκέλσλ βηναπνβιήησλ 

 Ο δηαρσξηζκφο, ε απνζήθεπζε θαη ε δηάζεζε ζην εκπφξην ησλ πιηθψλ αλαθχθισζεο 

 Ζ επηζθεπή θαη ε δηάζεζε ηνπ ρξήζηκνπ εμνπιηζκνχ, φπσο έπηπια, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θιπ 

Εμνπιηζκφο θαη θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο κνλάδαο Κνκπνζηνπνίεζεο Δήκνπ Κπζήξσλ 

Πξφθεηηαη γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ ηεο πξνηεηλφκελεο κνλάδαο 

θνκπνζηνπνίεζεο, δπλακηθφηεηαο 720 ηφλσλ/έηνο, κε ηε κέζνδν ησλ ελζαθηζκέλσλ αεξηδφκελσλ 

ζσξψλ, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε επεμεξγαζία βηναπνβιήησλ πνπ πεξηέρνπλ ηξνθηθά ππνιείκκαηα δσηθήο 

πξνέιεπζεο. Ο πξνηεηλφκελνο εμνπιηζκφο πεξηιακβάλεη: 
 Σεκαρηζηήο απνβιήησλ πξαζίλνπ, κε απφδνζε 20–50 m³/h 

 Αλακείθηε, γηα ηνλ ηεκαρηζκφ ησλ βηναπνβιήησλ θαη ηελ αλάκεημή ηνπο κε ηεκαρηζκέλα θιαδέκαηα θαη άιια 

δηνγθσηηθά πιηθά θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ θαηάιιεινπ κείγκαηνο γηα ηελ θνκπνζηνπνίεζε, σθέιηκνπ φγθνπ 6 m³ 

 Μεράλεκα πιήξσζεο ζάθσλ θαη ηα παξειθφκελα απηνχ, γηα ηελ πιήξσζε ησλ ελζαθηζκέλσλ ζσξψλ. 

 χζηεκα αεξηζκνχ. 

 Πεξηζηξεθφκελν θφζθηλν, γηα ην ξαθηλάξηζκα ηνπ θνκπφζη, κε απφδνζε 30m
3
/hr. 

 Φνξησηή, γηα ηε θφξησζε ησλ απνβιήησλ θαη ηνπ θνκπφζη ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο κνλάδαο θαη ηε 

δηακφξθσζε ησλ ζσξψλ σξίκαλζεο. 

  
Εηθφλα 7: Σεκαρηζηήο απνβιήησλ & ππνδνκή κνλάδαο Κνκπνζηνπνίεζεο 

Η δξάζε απηή πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα έξγα ππνδνκήο, φπσο ελδεηθηηθά ηε δηακφξθσζε ηνπ 

ρψξνπ, ηελ πεξίθξαμε, ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο, ηελ απνζηξάγγηζε ησλ νκβξίσλ θαη ηελ 

θάιπςε κε άζθαιην ηνπ ρψξνπ επεμεξγαζίαο θαη σξίκαλζεο. Δπίζεο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

κειέηεο πνπ απαηηνχληαη. 

Σν εθηηκψκελν θφζηνο ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ ΥΑΔΑ θαη ηελ δεκηνπξγία ηνπ ΥΤΣΤ σο ππνέξγν. 

Η ηηκή πψιεζεο ηνπ παξαγφκελνπ θνκπφζη θπκαίλεηαη απφ 50-60 € / αλά ηφλν. 

Μνλάδα Γηαινγήο πιηθώλ αλαθύθισζεο 

Ο ρψξνο πνπ ζα γίλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο δηαινγήο θαη ηεο πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο ησλ αλαθπθιψζηκσλ 

κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπο θαη ηελ απνζηνιή ηνπο ζηνλ Αζπξφππξγν ζηελ εηαηξεία Αλαθχθισζεο, ζα 

βξίζθεηαη ζηνλ ππφ θαηαζθεπή ΥΤΣΤ (ηέσο ΥΑΓΑ). ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ΥΤΣΤ έρεη πξνβιεθζεί 

ζηεγαζκέλνο ρψξνο γηα ηελ πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε ησλ αλαθπθιψζηκσλ. Γηα ηελ δηαινγή ησλ 

αλαθπθιψζηκσλ απαηηείηαη θαη ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο (πξέζα, θιαξθ, κεηαθνξηθή ηαηλία, 

δεκαηνπνηεηήο, δπγηζηήξην). Σν θφζηνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ εμνπιηζκνχ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ΥΑΓΑ θαη ηελ δεκηνπξγία ΥΤΣΤ ζην Γήκν 

Κπζήξσλ απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. 

Οη ζπζθεπαζίεο πνπ ζα δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε ζα είλαη: γπάιηλεο, πιαζηηθέο απφ PET, πιαζηηθέο απφ 

HDPE, πιαζηηθέο απφ PP, πιαζηηθφ θηικ ζπζθεπαζίαο, ραξηφλη, ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο πγξψλ πξντφλησλ, 

θνπηηά θαη ζπζθεπαζίεο αινπκηλίνπ θαη θνπηηά θαη ζπζθεπαζίεο ζηδήξνπ. 
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Παξάιιεια απαηηείηαη λα βξεζεί ε βέιηηζηε δηαδηθαζία ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ηελ 

εηαηξεία Αλαθχθισζεο γηα ηελ ηαρχηεξε κεηαθνξά (ζπγθνηλσληαθή ζχλδεζε) ησλ 

αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ απφ ην θέληξν Δηαινγήο θαη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ζηα Κχζεξα 

ζην ρψξν ηεο εηαηξείαο ζηνλ Αζπξφππξγν. Υσξίο λα ιπζεί απηφ ην ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηεο 

κεηαθνξάο ησλ αλαθπθιψζηκσλ θακία ελέξγεηα ελίζρπζεο ηεο αλαθχθισζεο κέζσ ηνπ 

Σνπηθνχ ρεδίνπ Δξάζεο δελ έρεη λφεκα θαη νπζία. 

   
Εηθφλα 8: Μνλάδα Δηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ 

5.4 Γηαρείξηζε χκκεηθησλ θαη Τπνδνκή Ακαμνζηαζίνπ 

ηφρνο είλαη ε θαηάξγεζε θαη ε πιήξεο απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ ηνπ ΥΑΓΑ θαη ε δεκηνπξγία ελφο 

άξηηα νξγαλσκέλνπ ρψξνπ πγεηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ππνιεηκκάησλ (ΥΤΣΤ) ζηα Κχζεξα θαη ζηα 

Αληηθχζεξα (κηθξήο θιίκαθαο ΥΤΣΑ). 

Κχζεξα 

Αξρηθά απαηηείηαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο ΥΑΓΑ θαη ζηε ζπλέρεηα ε δεκηνπξγία ηνπ λένπ ΥΤΣΤ 

ηνπ λεζηνχ. 

Ο ρψξνο ηνπ ππφ δεκνπξάηεζε ΥΤΣΤ βξίζθεηαη ζηε ζέζε "Λαρλφο", ζε ζπλνιηθή έθηαζε πεξίπνπ 

97.200m2. Βξίζθεηαη ζε κέζν πςφκεηξν 231κ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Ο πιεζηέζηεξνο 

νηθηζκφο είλαη ηα "Λαδαξηάληθα", ζε επζεία απφζηαζε 1,8km. Απφ ηε ζπλνιηθή (νξηδνληηνγξαθηθή) 

έθηαζε ηα 14.314m2 αλήθνπλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ΥΤΣΤ, ελψ ε ππφινηπε έθηαζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηα ινηπά έξγα θαη εγθαηαζηάζεηο. 

Η πξφζβαζε ζην ρψξν γίλεηαη σο εμήο: θηλνχκελνη απφ ηνλ νηθηζκφ Καινθαηξηλέο πξνο ηνλ νηθηζκφ 

Μπξηίδηα, ζε απφζηαζε 2km απφ ηηο Καινθαηξηλέο, ζηξίβνπκε δεμηά ζε αγξνηηθή νδφ. Η νδφο απηή έρεη 

κήθνο 2,3km θαη νδεγεί ζην ρψξν φπνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

Η δηαηηζέκελε έθηαζε είλαη ζρεδφλ πιήξσο επίπεδε, αιιά ε πεξηβάιινπζα πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη 

ινθψδεο σο νξεηλή, κε έληνλν αλάγιπθν. Ο ρψξνο νπζηαζηηθά απνηειεί κηα ιεθάλε πνπ πεξηβάιιεηαη 

απφ πςειφηεξνπο ζρεκαηηζκνχο. Ο ρψξνο γεηηληάδεη κφλν κε νξεηλέο πεξηνρέο φπνπ δελ εκθαλίδεηαη 

αλεπηπγκέλε νπζηαζηηθά θακία δξαζηεξηφηεηα. ηα Κχζεξα αμηφινγε αλάπηπμε παξνπζηάδεη ε 

ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία φκσο θαη ιφγσ κεγάιεο απφζηαζεο θαη ιφγσ πιήξνπο απφθξπςεο δε 

ζα επεξεαζηεί θαζφινπ απφ ην ελ ιφγσ έξγν. 

Η ζέζε ηνπ ππφ κειέηε ρψξνπ δελ δηέπεηαη απφ θάπνην θαζεζηψο πξνζηαζίαο νχηε απαληψληαη ζε απηή 

θεξπγκέλνη αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη κλεκεία ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληνο. Με ηα δεδνκέλα ηεο εηήζηαο 

πνζφηεηαο απνξξηκκάησλ, θαη ηεο δηαζέζηκεο έθηαζεο ππνινγίδεηαη φηη ν ρψξνο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

σο ΥΤΣΤ ηνπιάρηζηνλ επί 30εηία. 

Η πιήξεο θαηαζθεπή ηνπ Υψξνπ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ (ΥΤΣΤ) Κπζήξσλ πεξηιακβάλεη: 
 Υσκαηνπξγηθά έξγα δηακφξθσζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο ιεθάλεο απφζεζεο ηνπ ΥΤΣΤ (εθζθαθέο, επηρψζεηο 

θιπ), 

 ηεγαλνπνίεζε ηεο ιεθάλεο απφζεζεο ηνπ ΥΤΣΤ 

 Έξγα δηαρείξηζεο ζηξαγγηζκάησλ 

 Έξγα δηαρείξηζεο βηναεξίνπ 

 Έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο 

 Έξγα πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο ηνπ ρψξνπ 

 Καηαζθεπή θηηξηαθψλ έξγσλ ΥΤΣΤ 

 Καηαζθεπή ΖΜ έξγσλ ΥΤΣΤ 

 Έξγα εμσηεξηθήο νδνχ πξφζβαζεο 

 Έξγα εζσηεξηθήο νδνπνηίαο 

 Έξγα ππνδνκήο 
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 Έξγα πξαζίλνπ θαη άξδεπζεο  

 Δμάκελε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ 

 Κάζε έξγν πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά, αιιά απαηηείηαη γηα ηελ έληερλε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ 

Αληηθχζεξα 

Αξρηθά απαηηείηαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο ΥΑΓΑ θαη ζηε ζπλέρεηα ε δεκηνπξγία ηνπ λένπ 

κηθξήο θιίκαθαο ΥΤΣΑ ηνπ λεζηνχ. 

Ο ΥΤΣΑ Αληηθπζήξσλ ζα θαηαζθεπαζηεί ζε γήπεδν ην νπνίν εκπεξηέρεη ζηελ έθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

Υψξνπ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ (ΥΑΓΑ), ζηε ζέζε “Μχινο”. Σν γήπεδν ηνπ ΥΤΣΑ είλαη 

ζπλνιηθήο έθηαζεο πεξίπνπ 4.500m2.  

Η θαηαζθεπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΥΤΣΑ ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ νιφθιεξνπ 

ηνπ λεζηνχ γηα ηνπιάρηζηνλ 20 έηε, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη θαζηδήζεηο θαη νη νπνίεο έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ, ζηε ιεθάλε 

ηνπ ΥΤΣΑ ζα επαλαηαθνχλ θαη ηα πθηζηάκελα απνξξίκκαηα ηνπ ΥΑΓΑ, πνπ βξίζθεηαη ζην ίδην γήπεδν. 

Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ζα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γεπέδνπ 

θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, λα πξνιακβάλνληαη ή λα κεηψλνληαη νη πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΥΤΣA θαη ηέινο ε δηάηαμε ησλ έξγσλ λα εμαζθαιίδεη θαηά ην δπλαηφλ 

ηελ νξζνινγηθφηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπο. 

ην ζρεδηαζκφ απηήο ηεο δξάζεο έρεη εληαρζεί θαη ε αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ ησλ 

απνξξηκκαηνθφξσλ ηνπ Δήκνπ κέζσ ηεο αγνξάο δχν (2) λέσλ νρεκάησλ ρσξεηηθφηεηαο 16 

m³ θαη 10m³, αληίζηνηρα, ηχπνπ πξέζαο. 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ δχν (2) ΥΑΓΑ θαη ηεο δεκηνπξγίαο 

ΥΤΣΤ ζηα Κχζεξα θαη ΥΤΣΑ ζηα Αληηθχζεξα θαη ησλ ππνέξγσλ ηνπο (θνζκπνζηνπνίεζε, αγνξά 

απνξξηκκαηνθφξσλ θιπ) αλέξρεηαη ζηα 6.300.000,00 € θαη έρεη ήδε δξνκνινγεζεί πξνο δεκνπξάηεζε 

απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. 

6. Οηθνλνκηθά ηνηρεία - Υξεκαηνδφηεζε 

Σα νθέιε πνπ αλακέλνληαη απφ ηηο παξαπάλσ δξάζεηο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ είλαη 

: 
 ε θαηάξγεζε ηνπ πξνζηίκνπ βάζε ηεο επξσπατθήο νδεγίαο απφ ηελ δεκηνπξγία ΥΤΣΤ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

ΥΑΓΑ ηνπ Γήκνπ Κπζήξσλ 

 ε εμνηθνλφκεζε ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΥΤΣΤ θαη ηεο δηαινγήο ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ πεγή κέζσ ηεο κείσζεο 

ησλ απνβιήησλ θαη ηεο ηειηθήο δηάζεζεο ζηνλ ΥΤΣΤ 

 ε εκπνξηθή δηάζεζε ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ 

Πξφζζεηα έζνδα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ δξάζεηο φπσο: 

α) ηελ δηάζεζε ηνπ παξαγφκελνπ εδαθνβειηησηηθνχ 

β) ηελ παξαγσγή πέιεη κε κηα απιή εγθαηάζηαζε. 

Έμνδα 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη ππνδνκέο ησλ δξάζεσλ θαη ην εθηηκψκελν θφζηνο 

θαηαζθεπήο ηνπο: 

Δίδνο Γξάζεο Κόζηνο 
Πηζαλή πεγή 

Υξεκαηνδόηεζεο 

Δλεκεξσηηθό πιηθό, δξάζεηο ελεκέξσζεο, 

εθδειώζεηο θιπ 
30.000€ Δ.Δ.Α.Α-ΔΠΑ 

Γεκηνπξγία ΥΤΣΤ θαη απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ, 

δεκηνπξγία ππνδνκήο πξνζσξηλήο ηνπνζέηεζεο 

αλαθπθιώζηκσλ 

Οηθηαθή Κνκπνζηνπνίεζε, εμνπιηζκόο 

θνκπνζηνπνίεζεο Γήκνπ Κπζήξσλ 

6.300.000€ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 
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Πξνκήζεηα Κάδσλ 250€ αλά θάδν Ίδηνη Πφξνη-ΔΠΑ 

Μνλάδα Γηαινγήο Αλαθπθιώζηκσλ 

πκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ησλ 

6.300.000€ 

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

«Πξάζηλν εκείν» - Πξάζηλν Σακείν 

Πίλαθαο 19: πλνπηηθφο Πίλαθαο Κφζηνπο Δξάζεσλ 

εκεηψλεηαη φηη είλαη δπλαηφλ ιφγσ ζηαδηαθήο εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ λα εθαξκνζηεί κηα 

πην επλντθή θαηαλνκή ησλ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ. 

Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα πνπ ππεηζέξρνληαη ζηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ είλαη: 
 θφζηνο ιεηηνπξγίαο κνλάδαο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ 

 θφζηνο ιεηηνπξγίαο ΥΤΣΤ 

 θφζηνο ιεηηνπξγίαο θνκπνζηνπνίεζεο 

 θφζηνο πξνζσπηθνχ δπλακηθνχ 

 θφζηνο ζπληήξεζεο 

 θφζηνο θαπζίκσλ 

Έζνδα 

Σα έζνδα ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ δηάζεζε ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, απφ ηελ πηζαλή δηάζεζε ηνπ 

παξαγφκελνπ θνκπφζη (αλάινγα κε ηηο παξαγφκελεο πνζφηεηεο) θαη ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο θάπνησλ 

πιηθψλ έπεηηα απφ επηδηφξζσζε ηνπο. Λακβάλεηαη ππ’ φςε ε αλακελφκελε ηηκή πψιεζεο 

αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ίζε κε 100 €/ηφλν.  

Λφγσ έιιεηςεο ησλ αθξηβψλ πνζνηήησλ αλαθπθιψζηκσλ θαη ιφγσ ησλ πθηζηάκελσλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδεη ε δηαδηθαζία, δελ δχλαληαη λα πξνζδηνξηζηνχλ επαθξηβψο νη κειινληηθέο πνζφηεηεο ησλ 

αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ γηα ηα πξνζερή έηε, άξα θαη ηα κειινληηθά έζνδα ηνπ Γήκνπ απφ ηελ δηάζεζε 

ησλ πιηθψλ απηψλ. 

Απαηηείηαη ινηπφλ λα βξεζεί ε βέιηηζηε δηαδηθαζία ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

θαη ηελ εηαηξεία Αλαθχθισζεο γηα ηελ ηαρχηεξε κεηαθνξά (ζπγθνηλσληαθή ζχλδεζε) ησλ 

αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ απφ ην θέληξν Δηαινγήο θαη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ζηα Κχζεξα 

ζην ρψξν ηεο εηαηξείαο ζηνλ Αζπξφππξγν. Υσξίο λα ιπζεί απηφ ην ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηεο 

κεηαθνξάο ησλ αλαθπθιψζηκσλ ν Δήκνο Κπζήξσλ φρη κφλν δελ ζα έρεη έζνδα απφ απηήλ ηελ 

δξάζε, αιιά αληηζέησο ζα έρεη θαη ηα ζρεηηθά έμνδα. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα γίλεηαη κηα ελδεηθηηθή εθηίκεζε ησλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην 2020 κε βάζε 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ: 

Τιηθό Πνζνζηό (%) Πνζόηεηεο (tn) 
Σηκή Πώιεζεο 

(€/tn) 
ύλνιν (€) 

Έληππν Υαξηί 12 147,00 80 11760 

Υαξηί πζθεπαζίαο 15 183,75 70 12862,5 

Πιαζηηθά 13 159,25 60 9555 

Αινπκίλην 1 12,25 500 

 

6125 

ηδεξνχρν 3 36,75 150 5512,5 

Γπαιί 3 36,75 50 5512,5 

ύλνιν    51327,5 

Πίλαθαο 20: πλνπηηθφο Πίλαθαο Κφζηνπο Δξάζεσλ 

εκείσζε: νη ηηκέο πψιεζεο είλαη ελδεηθηηθέο, θαη νη ηειηθέο ηηκέο ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ 

βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο, φπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ. 

Η ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζα γίλεη ή κπνξεί λα 

γίλεη: 
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 απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ΥΤΣΤ/ΥΤΣΑ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ΥΑΓΑ ησλ Κπζήξσλ 

θαη ησλ Αληηθπζήξσλ. 

 κέζσ ΔΠΑ θαη κέζσ άιισλ θνηλνηηθψλ επηδνηήζεσλ. 

 κέζσ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ. 

 απφ αληαπνδνηηθά Σέιε (ίδηνπο πφξνπο). 

 κέζσ άιισλ θνηλνηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ (π.ρ. πξνγξάκκαηνο LIFE 2014-2020) 

7. Παξαθνινχζεζε ηεο Τινπνίεζεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο 

Οη πνιίηεο ηνπ Γήκνπ Κπζήξσλ ζα κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ην ηνπηθφ πξφγξακκα δξάζεο θαη ηελ 

εμέιημή ηνπ απφ: 
 ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηα απνξξίκκαηα 

 κέζσ εληχπσλ, θπιιαδίσλ θιπ θαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ. 

ε εηήζηα βάζε ζα γίλεηαη απνηίκεζε ηεο πνξείαο ησλ δξάζεσλ ηνπ Σνπηθνύ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο απνβιήησλ απφ ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην, ηπρφλ παξεθθιίζεηο απφ ην πξφγξακκα θαη ζα πξνζδηνξίδνληαη νη δπζθνιίεο εθαξκνγήο ηνπ, ψζηε λα 

επαλαπξνζδηνξίδνληαη νη δξάζεηο φπνπ θαη εάλ απαηηείηαη θαη ζα ηίζεληαη νη ζηφρνη γηα ην επφκελν έηνο. 

 

 

Σο Δθμοτικό υμβοφλιο μετά από ςυηιτθςθ αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ανωτζρω 
 
 

Α   π   ο   φ   α   ς   ί   η   ε   ι      κατά πλειοψθφία    
 

Εγκρίνει το Σοπικό χζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων του Διμου Κυκιρων όπωσ 
αυτό εμφανίηεται ςτθν ειςιγθςθ τθσ παροφςασ απόφαςθσ. 
το κζμα αυτό ο αρικμόσ των παρόντων ςυμβοφλων ιταν οκτϊ, λόγω αποχωριςεωσ του Δθμοτικοφ 
υμβοφλου Μαριάτου Κωνςταντίνου, ο οποίοσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό λειτουργίασ του 
Δθμοτικοφ υμβουλίου, κεωρείται παρϊν μζχρι τθ λιξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ, ωσ προσ τθν φπαρξθ τθσ 
απαρτίασ, με αρνθτικι ψιφο. 

 
 

                                            Αυτι θ απόφαςθ ζλαβε αφξοντα αρικμό  190/2015 
 Γι’ αυτό ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ωσ κατωτζρω  

 

  
Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο  

 
 

ΙΩΑΝΝΗ ΕΤΣΡ.ΚΑΣΑΝΕΒΑΚΗ 
 

Ακριβζσ απόςπαςμα 
Ο Πρόεδροσ   του υμβουλίου 
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Σ Α     Μ Ε Λ Θ 
 

 
 

1. ΑΓΓΕΛΙΟΤΔΑΚΗ ΜΑΣΘΑΙΟ            
2. ΖΑΝΣΙΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ     
3. ΚΑΙΜΑΣΗ ΜΑΡΙΑ   
4. ΚΟΡΩΝΗ ΜΗΝΑ  
5. ΜΑΡΟΤΛΙΔΟΤ ΟΤΜΕΛΑ(ΜΕΛΙΝΑ ) 
6. ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
7. ΟΤΡΗ ΖΑΧΑΡΙΑ  
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