
                  
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ  ΑΣΣΙΚΗ 

ΓΗΜΟ  ΑΛΑΜΙΝΟ                                                    
 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ,                                       

ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ                                                
 

Σατ. Γ/νζη : Λ. Κ. Καραμανλή &Αμμοτώζηοσ 1 

Σατ. Κωδ. :  1 8 9 0 0 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ : 213 20 27 397 

                           6972039056 

Πληρ. . Βαθειαδάκης- Z. Γαρείοσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ΣΟΠΙΚΟ    ΥΕΔΙΟ  ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ  ΔΗΜΟΤ  ΑΛΑΜΙΝΑ 

 

 

 

 

 
                       ΙΟΤΝΙΟ  2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

ΠΗΝΑΚΑ  ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 

 ΚΔΦΑΛΑΗΟ  A. ΔΗΑΓΩΓΖ ειίδα   4 

 
Α. Απνθεληξσκέλε Γηαρείξηζε κε έκθαζε ζηελ πξνδηαινγή ειίδα   4 

 
Α.1. ηάδηα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο ειίδα   4 

 
Α.1.1 

ΠΡΩΣΟ  ΔΠΗΠΔΓΟ-Γξαζηεξηόηεηεο Γηαινγήο ζηελ πεγή ζε 
επίπεδν Γήκνπ - Γεκνηώλ 

ειίδα   4 

 
Α.1.2 Έλα Γίθηπν θάδσλ ειίδα   5 

 
Α.1.3 πιινγή πφξηα-πφξηα ειίδα   5 

 
Α.1.4 Έλα Γίθηπν Πξάζηλσλ ζεκείσλ ειίδα   5 

 
Α.1.5 Έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο ειίδα   6 

 
Α.1.6 Γξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο  ησλ δεκφησλ ειίδα   6 

 
Α.1.7 Θέζπηζε θαη εθαξκνγή Καλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο ειίδα   6 

 
Α.2.1 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΠΗΠΔΓΟ-Γξαζηεξηόηεηεο δηαινγήο ζε επίπεδν 
Γήκνπ 

ειίδα   7 

 
Α.2.2 Κνκπνζηνπνίεζε ειίδα   7 

 
Α.2.3 Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ (ΚΓΑΤ) ειίδα   7 

 
Α.2.4 Δξγαζηήξην επηζθεπήο πιηθψλ ειίδα   7 

 
Α.2.5 Γηαρείξηζε αδξαλψλ πιηθψλ  ειίδα   7 

 
Α.3 ΤΜΠΔΡΑΜΑ ειίδα   8 

     
 

 ΚΔΦΑΛΑΗΟ  Β. ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ, ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΤ                                                                                    ειίδα   9 

      
  
  ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ. 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ & ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 
ΣΟ ΓΖΜΟ  

ειίδα   10 

 
Γ.1 Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ειίδα   10 

 
Γ.1.1 Πνζφηεηεο Απνξξηκκάησλ ειίδα   10 

 
Γ.1.2 ηαζκφο άκεζεο κεηαθφξησζεο ειίδα   12 

 
Γ.1.3 Αλαθχθισζε -Δλαιιαθηηθή δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ειίδα   12 

 
Γ.1.4 Πξνγξάκκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ εθζθαθψλ,  ειίδα   13 

 
Γ.1.5 Γηαρείξηζε θάδσλ ειίδα   14 

 
Γ.1.6 

Κφζηνο πθηζηάκελσλ δξάζεσλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζην ΥΤΣΑ 
ΦΤΛΖ                                                 

ειίδα   14 

 
Γ.2 Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία -ππθλφηεηα θαηνίθεζεο  ειίδα   15 

 
Γ.3 

εκεία εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ πνζφηεηα, 
αιιά θαη ην είδνο ησλ παξαγνκέλσλ ΑΑ 

ειίδα   16 

 
Γ.4 

Πξνζδηνξηζκφο ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο ζχλζεζεο ησλ παξαγνκέλσλ 
ΑΑ 

ειίδα   20 

 
Γ.5 

Απνηχπσζε ησλ δξάζεσλ ζπιινγηθψλ ή αηνκηθψλ πζηεκάησλ 
Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΔΓ) φπσο θαη ηνπ ΔΓΝΑ 

ειίδα   22 

 
Γ.6 

Καηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ 

ειίδα   22 



2 

 

 
Γ.7 Δθηίκεζε θφζηνπο ηεο πθηζηάκελεο δηαρείξηζεο  ειίδα   28 

 
Γ.8 Αμηνιφγεζε ειίδα   29 

      
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ. ΣΟΥΟΗ ειίδα   30 

      
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ  ΓΡΑΔΩΝ  Σ..Γ ειίδα   31 

 
Δ.1 Πξφιεςε - επαλαρξεζηκνπνίεζε ειίδα   31 

 
Δ.2 

ΠΡΩΣΟ  ΔΠΗΠΔΓΟ - Γξαζηεξηφηεηεο δηαινγήο ζηελ πεγή, ζε 
επηπεδν Γήκν -Γεκνησλ 

ειίδα   31 

 
Δ.2.1 Σν δίθηπν ησλ θάδσλ θαη ε δηαινγή πφξηα-πφξηα ειίδα   35 

 
Δ.2.2. Γίθηπν πξάζηλσλ ζεκείσλ ειίδα   35 

 
Δ.2.3. Γξάζεηο γηα εηδηθά ξεχκαηα ειίδα   37 

 
Δ.2.4. Γξάζεηο  ελεκέξσζεο - επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ ειίδα   37 

 
Δ.2.5. χζηεκα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ειίδα   39 

 
Δ.3 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΠΗΠΔΓΟ- Γξάζεηο ππνδνρήο θαη αμηνπνίεζεο ησλ 
πξνδηαιεγκέλσλ πιηθψλ 

ειίδα   41 

 
Δ.3.1. Μνλάδα Κνκπνζηνπνίεζεο ειίδα   41 

 
Δ.3.2. ΚΓΑΤ ειίδα   43 

 
Δ.3.3 Δξγαζηήξην επηζθεπήο πιηθψλ ειίδα   45 

 
Δ.3.4. Γηαρείξηζε αδξαλψλ πιηθψλ ειίδα   45 

 
Δ.4 ΣΡΗΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ - Γηαρείξηζε ζχκκεηθησλ ειίδα   45 

 
Δ.5 

ηαδηνπνίεζε ησλ Γξάζεσλ θαη εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ θάζε 
ζηαδίνπ 

ειίδα   45 

 
Δ.6 πλεξγαζία κε ηνπο θνξείο Δζληθψλ Τπνδνκψλ ειίδα   45 

    

 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ. Οηθνλνκηθά ζηνηρεία - ρξεκαηνδφηεζε ειίδα   46 

    
          
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε. 

Παξαθνινχζεζε ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ειίδα  49    

 
 
 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ  ΠΗΝΑΚΩΝ 

 

ΣΗΣΛΟ                                                                                                                          
 

 

Πίλαθαο 1: Μεληαίεο πνζφηεηεο απνξξηκκάησλ                                                                   ειίδα  11 

Πίλαθαο 2: Καηεγνξίεο απνξξηκκάησλ πνπ ζπιιέγνληαη                                                     ειίδα  11 

Πίλαθαο 3: Πνζφηεηεο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ (ζηνηρεία γηα ηα έηε 2009-2014)           ειίδα  12 

Πίλαθαο 4: Απνηειέζκαηα αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ (ζηνηρεία γηα ηα έηε 2013-2014)    ειίδα  13 

Πίλαθαο 5: Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ (θάδνη – ρεηξσλαθηηθά)                                            ειίδα  14 

Πίλαθαο 6: Κφζηνο απνθνκηδήο αλά ηφλν                                                                            ειίδα  14 



3 

 

Πίλαθαο 7: Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία                                                                                        ειίδα  15 

Πίλαθαο 8 :εκεία εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο                                                                            ειίδα  16 

Πίλαθαο 9: Πνζφηεηεο θαη ζχλζεζε παξαγνκέλσλ ΑΑ (ζηνηρεία γηα ην 2014)                  ειίδα  20 

Πίλαθαο 10: Πνζφηεηεο ησλ ΑΑ (ζηνηρεία γηα ηα έηε 2010-2014)                                      ειίδα  20 

Πίλαθαο 11: Πνζφηεηεο αλά θάηνηθν θαη έηνο (Kg)                                                               ειίδα  21 

Πίλαθαο 12: Απνηειέζκαηα αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ                                                    ειίδα  21 

Πίλαθαο 13: Πνζνζηηαία θαη πνζνηηθή ζχλζεζε ησλ ΑΑ (ελδεηθηηθά 2014)                       ειίδα  21 

Πίλαθαο 14: πλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο ζχλζεζεο ησλ ΑΑ ηνπ δήκνπ (ελδεηθηηθά 2014) ειίδα  22 

Πίλαθαο 15:Αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ εκπιέθεηαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ ΑΑ  

(ζηνηρεία γηα ην 2015)                                                                                                            ειίδα  23  

Πίλαθαο 16: Ορήκαηα θαη ινηπφο εμνπιηζκφο Γήκνπ αιακίλαο έηνπο 2015                      ειίδα  23   

Πίλαθαο 17: Ορήκαηα απνθνκηδήο πξάζηλσλ θάδσλ Γήκνπ αιακίλαο έηνπο 2015           ειίδα  25 

Πίλαθαο 18: Ορήκαηα απνθνκηδήο κπιε θάδσλ Γήκνπ αιακίλαο έηνπο 2015                   ειίδα  26 

Πίλαθαο 19: Πξάζηλνη θάδνη ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ                                                     ειίδα  26 

Πίλαθαο 20: Μπιε θάδνη αλαθχθισζεο                                                                                ειίδα  27 

Πίλαθαο 21: Υψξνη θαη θηίξηα                                                                                                ειίδα  28 

Πίλαθαο 22: Κφζηνο πθηζηάκελεο δηαρείξηζεο (ζηνηρεία 2014)                                            ειίδα  28 

Πίλαθαο 23 : Αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο                                                      ειίδα  29 

Πίλαθαο 24: Πνζνηηθνί ζηφρνη πξνδηαινγήο, αλά έηνο, γηα ζχλνιν απνξξηκκάησλ 24.962,76t.             

                                                                                                                                              ειίδα  30 

Πίλαθαο 25: Πξνγξακκαηηζκφο δξάζεσλ πξφιεςεο                                                           ειίδα  31 

Πίλαθαο 26 : Πνζνηηθά απνηειέζκαηα                                                                                  ειίδα  31 

Πίλαθαο 27 : Δίδε απνβιήησλ πνπ δχλαηαη λα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά ζηα πξάζηλα ζεκεία  

                                                                                                                                              ειίδα  32 

Πίλαθαο 28: Απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο ελφο πξάζηλνπ ζεκείνπ                       ειίδα  36 

Πίλαθαο 29 : Γξάζεηο ελεκέξσζεο                                                                                      ειίδα  38 

Πίλαθαο 30 : Ορήκαηα πεξηζπιινγήο                                                                                  ειίδα  39 

Πίλαθαο 31 : Ορήκαηα πεξηζπιινγήο νγθσδψλ – πξαζίλσλ.                                             ειίδα  39 

Πίλαθαο 32 : Ορήκαηα πεξηζπιινγήο κπιε θάδσλ.                                                             ειίδα  40 

Πίλαθαο 33 : Ορήκαηα κεηαθνξάο ζπλφινπ απνβιήησλ ζην ΥΑΓΑ ΦΤΛΖ                       ειίδα  40 

Πίλαθαο 34 : Ορήκαηα πεξηζπιινγήο θαη κεηαθνξάο πξντφλησλ αλαθχθισζεο.                ειίδα  40 

Πίλαθαο 35: Καηαλνκή πνζνζηηαίσλ ζηφρσλ α' θαη β' θάζεο                                              ειίδα  45 

Πίλαθαο 36.  Δλδεηθηηθά ζηνηρεία εηήζησλ εζφδσλ απφ ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά (έηνο 2018).  

                                                                                                                                              ειίδα  46 

Πίλαθαο 37: Κφζηνο θαηαζθεπήο - ζπκπιήξσζεο ππνδνκψλ                                             ειίδα  47 

Πίλαθαο 38:  Κφζηνο ιεηηνπξγίαο γηα ην 2018 (κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 2014)                    ειίδα  48 

 

 
 
 
 



4 

 

Α. ΔΗΑΓΩΓΖ 

 
Α.  Αποκενηπωμένη διασείπιζη με έμθαζη ζηην πποδιαλογή 
   Με ηνλ φξν «Απνθεληξσκέλε δηαρείξηζε κε έκθαζε ζηελ πξνδηαινγή», ζηνλ νπνίν βαζίδεηαη 
ην Σνπηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ αιακίλαο, λνείηαη φηη ε δηαρείξηζε 
ηνπ ζπλφινπ ησλ απνβιήησλ (απνξξίκκαηα, νγθψδε αληηθείκελα, θιαδηά, κπάδα θιπ), 
πξαγκαηνπνηείηαη εμνινθιήξνπ απφ ην Γήκν, δίλνληαο φκσο έκθαζε ζηελ πξνδηαινγή ηνπο.  
   Απνηειεί έλα λέν κνληέιν δηαρείξηζεο, κε πξννπηηθή θαη ζε φθεινο ηεο θνηλσλίαο. 
Αληηπαξαηάζζεη ηελ ήπηα, δεκφζηα δηαρείξηζε κε ηε ινγηθή ηεο εγγχηεηαο θαη ηεο κηθξήο 
θιίκαθαο, πνπ απνζθνπεί ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο πξνδηαινγήο θαη αλάθηεζεο πιηθψλ, ζηνλ 
δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ηεο αλάκεημεο ησλ πιηθψλ, άξα θαη ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη 
ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ θαη ζηελ αζθαιή δηάζεζε κηθξψλ 
πνζνηήησλ ππνιεηκκάησλ ζε ΥΤΣΤ.  
  Σα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ κνληέινπ δηαρείξηζεο είλαη φηη: 

 Αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηε δηαρείξηζε 
ησλ απνξξηκκάησλ. 

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

 Παξάγεη αλαθπθιψζηκα πξντφληα, πςειφηεξεο πνηφηεηαο θαη αμίαο. 

 πκβάιεη άκεζα ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ζπκπιεξσκαηηθά 
επαγγέικαηα ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, ζηελ αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ, ζηελ ελεκέξσζε 
θιπ. 

 Έρεη ην ρακειφηεξν θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη εμαζθαιίδεη ηα 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. 

 Δμαζθαιίδεη ηνλ θαιχηεξν θνηλσληθφ έιεγρν ηνπ θπθιψκαηνο δηαρείξηζεο ησλ 
απνξξηκκάησλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε θαηλφκελσλ παξάλνκεο δηάζεζεο. 
 
 
 
Α.1. ηάδια  ηηρ Αποκενηπωμένηρ Γιασείπιζηρ  
   Έλα ηνπηθφ ζρέδην απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο πεξηιακβάλεη: 
 
Α.1.1 Ππώηο Δπίπεδο - Γπαζηηπιόηηηερ Γιαλογήρ ζηην πηγή ζε επίπεδο Γήμος -
Γημοηών 
   ην άθνπζκα απνθνκηδή θαη ελαπφζεζε απνξξηκκάησλ ζε έλα Διιεληθφ Γήκν, απηφκαηα 
καο έξρεηαη ζην κπαιφ εηθφλα ελφο ΥΑΓΑ θαη ελφο πνιχ κεγάινπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο γηα ηνλ 
Γήκν. 
   ηνπο πεξηζζνηέξνπο αλαπηπγκέλνπο Δπξσπατθνχο Γήκνπο ζεκαίλεη πνιηηηζκέλν 
πεξηβάιινλ, ΥΤΣΤ, αλαθηψκελεο πξψηεο χιεο θαη οικονομικό όθελορ για ηον Γήμο. 
   Ζ δηαθνξά νθείιεηαη ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ.  
   ε φινπο ζρεδφλ ηνπο Δπξσπατθνχο Γήκνπο ν δηαρσξηζκόο πξαγκαηνπνηείηαη  ζηελ 
πεγή, δειαδή η ανακύκλωζη ξεκινάει από ηον πολίηη. Αςηόρ είναι η πηγή. 
   Πην ζπγθεθξηκέλα «Γηαινγή ζηελ Πεγή» νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία/ηερληθή ηεο αλαθχθισζεο 
µε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη αλάθηεζε ρξήζηκσλ πιηθψλ πξηλ απηά αλακεηρζνχλ µε ηελ 
ππφινηπε κάδα ησλ απνξξηκκάησλ.  
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   Οη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο δηαινγήο ζηελ πεγή πεξηιακβάλνπλ θπξίσο: 
 
 
A.1.2. Έλα Γίθηπν θάδσλ 
   Ο θάζε πνιίηεο μερσξίδεη ηα απνξξίκκαηα ζην ζπίηη ή ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπ θαη ηα 
ηνπνζεηεί ζε ζαθνχιεο (δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο). Μφιηο νη ζαθνχιεο γεκίζνπλ ηηο ελαπνζέηεη 
ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη ν δήκνο, ζηνπο θεληξηθνχο άμνλεο ηνπ λεζηνχ, 
μερσξηζηά γηα ην γπαιί, γηα ην αινπκίλην, γηα ην ραξηί, γηα ην πιαζηηθφ θαη γηα ηα νξγαληθά 
νηθηαθά απνξξίκκαηα. 
   Υξεηαδφκαζηε ινηπφλ πέληε θάδνπο δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο (εθηφο ησλ ζχκκεηθησλ) ζε 
νξηζκέλα ζεκεία ζπιινγήο πνπ έρεη θαζνξίζεη  ν Γήκνο. 
   Μεηά απφ απηή ηελ δηαδηθαζία πιένλ δελ κηιάκε γηα ηα «ζπλεζηζκέλα» απνξξίκκαηα, αιιά 
γηα αλαθηψκελεο πξψηεο χιεο. 
   Σα πιηθά απηά πεξηζπιιέγνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, θαη αθνχ πεξάζνπλ απφ 
ηειηθή δηαινγή, πνπιηνχληαη, επσθεινχκελνο ν Γήκνο ην εκπνξηθφ θέξδνο θαη ην ηέινο 
αλαθχθισζεο πνπ νη Α.Δ. εηαηξείεο παξαγσγήο πξντφλησλ πιεξψλνπλ γηα ηηο ζπζθεπαζίεο  
ζηνπο θνξείο δηαρείξηζεο. 
   Με απηφ ηνλ ηξφπν ν Γήκνο θεξδίδεη δηπιά. Απφ ηελ κία κεηψλεη ηα έμνδα ησλ ηειψλ, ησλ 
κεηαθνξηθψλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη απφ ηελ άιιε θεξδίδεη απφ ηελ είζπξαμε ηεο 
εκπνξηθήο αμίαο θαη ηνπ ηέινπο αλαθχθισζεο (βάζεη ηνπ Ν.2939/2001 γηα ηα πιηθά 
ζπζθεπαζηψλ). 
   Δπίζεο νη πνιίηεο πνπ θαζαξίδνπλ ηα ζπίηηα ηνπο απφ νγθψδε αληηθείκελα πνπ 
αλαθπθιψλνληαη ή ηνλ θήπν ηνπο δελ ρξεηάδεηαη λα ηα πεηνχλ νπνπδήπνηε, αιιά θαηφπηλ 
επηθνηλσλίαο κε ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ Γήκνπ, ζα θιείλνπλ ξαληεβνχ γηα ηελ απνθνκηδή ηνπο 
απφ θαηάιιεια νρήκαηα. 
   Σα δαζηθά ή θεπεπηηθά πιηθά ζα ζξπκκαηίδνληαη θαη ζα είλαη πιένλ θαζαξφ πξντφλ, ρσξίο 
πιαζηηθά, ραξηηά, ζίδεξα, ρψκαηα θαη πέηξεο. Σν πξντφλ πνπ κπνξεί λα είλαη ή θνκπφζη ή 
μχια γηα ζηφθεο θαη ηδάθηα ή πέιιεη ή εδαθνβειηησηηθφ είλαη πιένλ έηνηκν γηα άκεζε πψιεζε ή  
δηάζεζε. 
   Γηπιφ ην θέξδνο, θαζψο απφ ηελ κηα πιεπξά γιπηψλνπκε ην θφζηνο κεηαθνξάο πξνο ην 
ΥΤΣΑ Φπιήο θαη ηα ηέιε ελαπφζεζεο θαη απφ ηελ άιιε ππάξρεη θέξδνο απφ ηελ πψιεζε ησλ 
παξαγνκέλσλ πξντφλησλ (θνκπφζη, μχια πξνο θαχζε, πέιιεη, θ.ι.π). 
   Δπηπιένλ νθέιε πξνθχπηνπλ ζην Γήκν απφ ηελ νηθηαθή θαη ηε κεραληθή θνκπνζηνπνίεζε. 
 
 
A.1.3. πιινγή πόξηα-πόξηα 
   Με ηε κεζνδνινγία απηή, νη θάηνηθνη πνπ θαηνηθνχλ ζε ζηελά πνπ δελ κπνξνχλ λα 
ηνπνζεηεζνχλ θάδνη, βγάδνπλ ζηελ πφξηα ηνπο ηα πξνο αλαθχθισζε πιηθά ζε θαζνξηζκέλεο 
εκέξεο, κε ζθνπφ απηά λα πεξηζπιιεγνχλ απφ ην φρεκα ζπιινγήο.  
   Σν πξφγξακκα αθνξά έλα ή πεξηζζφηεξα πιηθά πνπ ζπιιέγνληαη, είηε φια καδί (αλάκεηθηα) 
είηε ην θάζε πιηθφ ρσξηζηά. 
   Ζ ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ζπιινγήο πφξηα-πφξηα είλαη ππνρξεσηηθή, ελψ ζηνπο 
θαηνίθνπο παξαρσξνχληαη ζηαδηαθά δνρεία γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ 
ζην ζπίηη.  
 
 
A.1.4. Έλα δίθηπν Πξάζηλσλ ζεκείσλ  
   Έλα επαξθέο δίθηπν «πξάζηλσλ ζεκείσλ» κε δηεπξπκέλν σξάξην ιεηηνπξγίαο γηα:  
α) ηε 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  
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γ) ηελ πξνψζεζε ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο – αληαιιαγήο πιηθψλ φπσο ξνπρηζκνχ, επίπισλ 
παιαηψλ αληηθεηκέλσλ θιπ. 
  Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ δηθηχνπ ζα επηιεγνχλ ηέζζεξηο ρψξνη (έλαο γηα θάζε Γεκνηηθή 
Κνηλφηεηα), πξνζηηνί ζηνπο πνιίηεο πνπ ζα δηαζέηνπλ εηδηθνχο θάδνπο κεηαθνξάο πνπ ζα  
απνζεθεχνληαη μερσξηζηά θάζε είδνο αλαθχθισζεο θαη ζα κεηαθέξνληαη ζην ρψξν δηαρείξηζεο 
ηνπο. 
 
 
A.1.5. Έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο 
  Έλα ζχζηεκα απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο, πνπ αθνξά ηα αλαγθαία νρήκαηα ζηνπο ρψξνπο 
ζηάζκεπζεο θαη ζηνπο ζηαζκνχο  άκεζεο κεηαθφξησζεο, κε ηελ πξφβιεςε φηη ζηαδηαθά ζα 
κεηψλεηαη ε αλάγθε γηα κεηαθφξησζε θαη κεηαθνξά ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ. 
 
 
A.1.6. Γξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ δεκνηώλ 
   Οη δξάζεηο εληάζζνληαη ζε έλα νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ, είλαη επαλαιακβαλφκελεο θαη 
πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθά ηα παξαθάησ: 
- Δλεκεξψζεηο ζε ζρνιεία. 
- Γηαλνκή θπιιαδίσλ θαη ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ. 
- Ζκεξίδεο. 
- πκκεηνρή ζε δίθηπα πφιεσλ θαη αληαιιαγή εκπεηξηψλ. 
- Γξάζεηο θαζαξηζκνχ δεκφζησλ ρψξσλ ζε ζπλεξγαζία κε πιιφγνπο. 
- Δηήζηεο θαη επαλαιακβαλφκελεο δξάζεηο ηελ εκέξα ηνπ Πεξηβάιινληνο. 
- Γεκηνπξγία εηδηθήο ζέζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ γηα δηαξθή ελεκέξσζε, αλαθνηλψζεηο 
δεκνζηνπνίεζε απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ θαη επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 
- ηελ ελεκέξσζε – επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζα επηδησρζνχλ επξχηεξεο ζπλεξγαζίεο 
κε θνξείο, επηρεηξήζεηο θαη επηζηεκνληθά ηδξχκαηα. Δηδηθφηεξα γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη 
Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζα εθπνλεζεί έλα νινθιεξσκέλν θαη δηαξθέο πξφγξακκα, ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ηνπο πιιφγνπο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, κε 
ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαη ζηφρνπο. 
 
 
A.1.7. Θέζπηζε θαη εθαξκνγή Καλνληζκνύ Καζαξηόηεηαο 
Με ηνλ Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο επηηπγράλεηαη: 
• Μεγηζηνπνίεζε ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ κε ηε δηαινγή ζηελ 
πεγή, ψζηε λα κεησζεί θαηά ην δπλαηφλ ε ζπαηάιε θπζηθψλ πφξσλ, κείσζε ηνπ θφζηνπο 
δηαρείξηζεο θαη αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο, απνθνκηδήο θαη 
κεηαθνξάο απηψλ. 
• Δλίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο βειηίσζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνπο δεκφηεο, 
θαηνίθνπο, επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ θαη ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 
πεξηνρή επζχλεο ηνπ Γήκνπ θαη αλαβάζκηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 
• Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, εληζρχνληαο ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο 
ζπλείδεζε. 
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Α.2.1  Γεύηεπο Δπίπεδο - Γπαζηηπιόηηηερ  διαλογήρ ζε επίπεδο Γήμος 
 Α.2.2. Κνκπνζηνπνίεζε 
     Κνκπνζηνπνίεζε είλαη ε βηνινγηθή, αεξφβηα, ζεξκφθηιε θαη ειεγρφκελε δηεξγαζία κεξηθήο 
απνζχλζεζεο ησλ νξγαληθψλ απνβιήησλ πνπ νδεγεί ζηελ παξαγσγή θνκπόζη, δει. ελφο 
νξγαληθνχ εδαθνβειηησηηθνχ πνπ πξνζνκνηάδεη ζην ρνχκνπο ηνπ εδάθνπο θαη πξνσζεί ηελ 
αλάπηπμε ησλ θπηψλ.    
    Μηα πιεζψξα νξγαληθψλ απνβιήησλ κπνξνχλ κε ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία λα 
κεηαηξαπνχλ ζε έλα πινχζην θπηφρσκα, ην θνκπφζη, ην νπνίν κπνξεί λα βξεη πνιιέο 
εθαξκνγέο ζηε γεσξγία, ζηα πάξθα, θαη ζηελ αλάπιαζε θαη αλαδάζσζε πξνβιεκαηηθψλ 
εθηάζεσλ (εγθαηαιεηκκέλα ιαηνκεία., πξαλή δξφκσλ θιπ).  Ζ θνκπνζηνπνίεζε κηκείηαη θαη 
επηηαρχλεη ηηο δηεξγαζίεο απνδφκεζεο ησλ νξγαληθψλ πνπ ζπκβαίλνπλ απζφξκεηα ζηε θχζε.  
    Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θνκπνζηνπνίεζε ρξεηάδνληαη: 

1. Οξγαληθφ κίγκα πιηθψλ (ζε ζσζηέο αλαινγίεο) 
2. Αεξηζκφο 
3. Διεγρφκελε κέγηζηε δπλαηή ζρεηηθή πγξαζία 
4. Μηθξφ κέγεζνο πιηθψλ 

 
 
Α.2.3 Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιώζηκσλ Τιηθώλ (ΚΓΑΤ) 
   Σν Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ (ΚΓΑΤ) είλαη εγθαηάζηαζε φπνπ κε 
ζπλδπαζκφ κεζφδνπ κεραληθήο - ρεηξσλαθηηθήο δηαινγήο, δηαρσξίδνληαη αλάκηθηα κε 
επηθίλδπλα ζηεξεά απφβιεηα ή νκάδεο πιηθψλ, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ δηαινγή ζηελ πεγή 
θαη αθνινχζσο πξαγκαηνπνηείηαη αλαβάζκηζε θαη δεκαηνπνίεζε ησλ δηαρσξηζζέλησλ πιηθψλ.  
   Ο βαζηθφο δηαρσξηζκφο απφ ηα ξεχκαηα ησλ πιηθψλ πνπ πξνζθνκίδνληαη ζηε κνλάδα, 
γίλεηαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο δηαινγείο ζε ππεξπςσκέλεο γξακκέο ρεηξνδηαινγήο θαη ηα 
πιηθά ζηφρνη ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιεια δηακεξίζκαηα. Μία ζεηξά κεηαθνξηθψλ ζπζηεκάησλ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ απφ ην ζεκείν ππνδνρήο ηνπο (εθθφξησζεο 
απφ ηα νρήκαηα ζπιινγήο) ζε πνηθίιεο επεμεξγαζίεο πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ 
πξνδηαρσξηζκφ, θνζθίλεζε πνπ γίλεηαη θπξίσο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ μέλσλ (άρξεζησλ) 
πιηθψλ, δηαρσξηζκφ ησλ ζηδεξνχρσλ πιηθψλ κε ειεθηξνκαγλήηεο, ρεηξνδηαινγή. Σα πιηθά - 
ζηφρνη φηαλ πιεξσζνχλ νη ρψξνη ζπγθέληξσζεο ηνπο, νδεγνχληαη ζε ζπκπηεζηέο - 
δεκαηνπνηεηέο ή ζξαπζηήξεο, θνθθνπνηεηέο θ.ι.π. αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πιηθνχ.. 
 
 
Α.2.4. Δξγαζηήξην επηζθεπήο πιηθώλ 
  ην εξγαζηήξην επηζθεπήο πιηθψλ, ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ επηδηνξζψλεη,  αλαθαηαζθεπάδεη 
θαη δηαζέηεη ρξήζηκν εμνπιηζκφ, φπσο έπηπια, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, αληαιιαθηηθά θιπ, πνπ 
έρεη πεξηζπιιέμεη απφ ηα αλαθπθιψζηκα νγθψδε. 
 
 
Α.2.5. Γηαρείξηζε αδξαλώλ πιηθώλ 
   Ζ ζπγθέληξσζε ησλ αδξαλψλ πιηθψλ ζα γίλεηαη κε containers αλνηρηνχ ηχπνπ (ζθάθεο), ηα 
νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε επηιεγκέλα ζεκεία ζηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο θαη ηα Σνπηθά 
Γηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ θαη ζα κεηαθέξνληαη κε εηδηθφ θνξηεγφ φρεκα ζε αλελεξγφ ιαηνκείν. 
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Α.3. πκπεξαζκαηηθά 
    Σν λέν κνληέιν δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ βαζίδεηαη ζηελ «Απνθεληξσκέλε 
δηαρείξηζε κε έκθαζε ζηελ πξνδηαινγή», ζηεξίδεηαη ζηηο παξαθάησ αξρέο θαη παξακέηξνπο, 
έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην κέγηζην πεξηβαιινληηθά φθεινο θαη νη αλαγθαίεο νηθνλνκίεο 
πφξσλ πνπ επηβάιινπλ νη πεξηζηάζεηο.  
1) Πξνσζείηαη απνηειεζκαηηθά ε αλαθχθισζε ησλ επηκέξνπο ξεπκάησλ αλαθπθιψζηκσλ 
πιηθψλ (ραξηί, πιαζηηθφ, κέηαιια & γπαιί) θαη ε αλάπηπμε ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ, ζηηο πεγέο 
ζπγθέληξσζεο απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ. 
 
2) Γίλεηαη βάξνο ζηελ εθηξνπή ησλ νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ, πνπ απνηεινχλ πεξίπνπ ην 
40% ηνπ ζπλφινπ ησλ απνξξηκκάησλ, κε ηελ ρξήζε ελφο επηπιένλ θάδνπ (θαθέ), 
θαιχπηνληαο πιήξσο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία.  
 
3) Πξνσζείηαη ε νηθηαθή θαη κεραληθή θνκπνζηνπνίεζε. 
 
4) Ζ δεκηνπξγία πξάζηλσλ ζεκείσλ ζα δψζεη κηα νξηζηηθή ιχζε ζηε δηαρείξηζε ησλ νγθσδψλ 
αληηθεηκέλσλ (έπηπια θιπ), ησλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, κπαηαξηψλ, 
ειαζηηθψλ θιπ, δηεπθνιχλνληαο ηνπο πνιίηεο θαη πξνζηαηεχνληαο ην πεξηβάιινλ.  
 
5) Ζ επίζεο ζηνρεπκέλε δξάζε, ζην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ εθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ, φισλ ησλ 
βαζκίδσλ, ζπκβάιιεη φρη κφλν ζηελ αλαθχθισζε ζπγθεθξηκέλσλ πιηθψλ αιιά θαη ζηελ 
νπζηαζηηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ, ζέηνληαο ηηο βάζεηο γηα πεξηζζφηεξν 
επαηζζεηνπνηεκέλνπο κειινληηθά πνιίηεο.  
 
6) Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ησλ Αζηηθψλ ηεξεψλ 
Απνξξηκκάησλ ζα έρεη επηηπρία δηφηη ζπλδπάδεηαη κε ηελ ελαξκφληζε ζε απηά ηνπ θαλνληζκνχ 
θαζαξηφηεηαο, έηζη ψζηε ν ηειεπηαίνο λα ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά θαη ζε ζπλέξγεηα κε ην 
φιν πξφγξακκα.  
 
7) Πξνσζείηαη ε παξαγσγή compost ζε έλαλ εηδηθά δηακνξθσκέλν θαη αδεηνδνηεκέλν ρψξν. 
 
8) Πξνσζείηαη ε θαηαζθεπή Κέληξνπ Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθφλ (ΚΓΑΤ). 
 
9) Πξνσζείηαη ε δεκηνπξγία Δξγαζηεξίνπ επηζθεπήο πιηθψλ 
 
10) Πξνσζείηαη ε δηαρείξηζε αδξαλψλ πιηθψλ. 
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Β. ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ, ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

 
   χκθσλα θαη κε ηελ επξσπατθή θαη κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, ηα αζηηθά απφβιεηα πξέπεη 
λα αμηνπνηνχληαη ψζηε λα εμνηθνλνκνχληαη πξψηεο χιεο θαη ελέξγεηα. Δλζσκαηψζεθε ζηελ 
εζληθή λνκνζεζία (Ν. 4042/2012) ε νδεγία 2008/98/ΔΚ, πνπ έρεη ζηνλ ππξήλα ηεο ηελ 
ηεξάξρεζε ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ: πξφιεςε, επαλαρξεζηκνπνίεζε αλαθχθισζε, 
αλάθηεζε, απφξξηςε. 
   Οη δήκνη έσο ηψξα πεξηνξίδνληαλ ζηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ. Σσλ 
ζχκκεηθησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο 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. 
 
• ην Ν.2939/01 αλαθέξεηαη ν ηξφπνο θαη ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη 
άιισλ πξντφλησλ (ΠΥ ειαζηηθά, ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, νρήκαηα θ.ι.π ) – 
Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ 
(Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
 
Οη αξκνδηφηεηεο ησλ δήκσλ πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο: 
• ην Ν. 3463/2006 (θψδηθαο δήκσλ θαη θνηλνηήησλ), άξζξν 75: «Η θαζαξηόηεηα όισλ ησλ 
θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηεο εδαθηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο, ε απνθνκηδή θαη δηαρείξηζε ησλ 
απνβιήησλ, θαζώο θαη ε θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ απνρέηεπζεο θαη 
βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ θαη ε ιήςε πξνιεπηηθώλ θαη θαηαζηαιηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ρώξσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ από εθδήισζε 
ππξθαγηάο, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε ζρεηηθή λνκνζεζία.» 

• ην Ν. 3852/2010 (Καιιηθξάηεο), άξζξν 94: - πξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο δήκσλ 25. «Η 
δηαρείξηζε ζηεξεώλ απνβιήησλ, ζε επίπεδν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, κεηαθόξησζεο, 
επεμεξγαζίαο, αλαθύθισζεο θαη ελ γέλεη αμηνπνίεζεο, δηάζεζεο, ιεηηνπξγίαο ζρεηηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ, θαηαζθεπήο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο, θαζώο θαη 
απνθαηάζηαζεο πθηζηάκελσλ ρώξσλ ελαπόζεζεο (Φ.Α.Δ.Α.). Η δηαρείξηζε πξαγκαηνπνηείηαη, 
ζύκθσλα κε ηνλ αληίζηνηρν ζρεδηαζκό, πνπ θαηαξηίδεηαη από ηελ Πεξηθέξεηα θαηά ηελ 
εηδηθόηεξε ξύζκηζε ηνπ άξζξνπ 186παξ. ΣΤ' αξηζκ. 29 ηνπ παξόληνο λόκνπ». 
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Γ. ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ  ΚΑΗ  ΑΝΑΛΤΖ  ΣΖ  ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ  ΚΑΣΑΣΑΖ  ΣΟ  ΓΖΜΟ 

     
   Ο Γήκνο αιακίλαο  έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 96,09 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα (απνγξαθή 2011), 
ζπκπεξηιακβάλνληαο ην πξψελ  Γήκν Ακπειαθίσλ  θαη ην πξψελ Γήκν αιακίλαο, κε  
κεγάιν πιήζνο κηθξψλ νηθηζκψλ εθηφο ρεδίνπ θαη κε κφληκν πιεζπζκφ ηνπο 39.283 
θαηνίθνπο (απνγξαθή 2011).         
   Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Γήκνπ καο, είλαη ε έληνλε επνρηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεηαη 
ζηελ πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ νηθηαθψλ απνβιήησλ εμαηηίαο ηεο κεγάιεο αχμεζεο ηνπ 
εμππεξεηνχκελνπ πιεζπζκνχ ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο (>150.000 θάηνηθνη).  
   ε έλα παξαζεξηζηηθφ λεζί ηνπ Αξγνζαξσληθνχ, φπσο ε αιακίλα, νη πεγέο ησλ απνβιήησλ 
είλαη απφ: 
- ηνπο θήπνπο ησλ παξαζεξηζκψλ,  
- ηα αγξνηεκάρηα θαη ηνπο αγξνχο, 
- ηηο θαηνηθίεο,  ηα θαηαζηήκαηα,  
- ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο,  
- ηηο Γεκνζηέο Τπεξεζίεο, 
- ηηο Ηρζπνθαιιηέξγεηεο, 
- ηα Ναππεγεία,  
- ηηο Λατθέο Αγνξέο & ηελ Κεληξηθή Αγνξά,  
- ηα Παλεγχξηα, 
- ηηο Γαζηθέο Δθηάζεηο, 
- ηα Θαιάζζηα απφβιεηα.   
 

 
  Γ.1.  Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ 

   Αλαθνξηθά κε ηνπο ρψξνπο απφζεζεο απνξξηκκάησλ ζεκεηψλεηαη πσο ε αιακίλα 
εμππεξεηείηαη απφ ηνλ ΥΤΣΑ ΦΤΛΖ. 
   Δληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ καο δελ ιεηηνπξγεί ΥΤΣΑ, νχηε ρψξνο απιήο ρσκαηεξήο θαη δελ 
θαηαγξάθνληαη «κεγάινη» ρψξνη αλεμέιεγθηεο απφζεζεο απνξξηκκάησλ (ΥΑΓΑ), νη νπνίνη ζα 
δεκηνπξγνχζαλ πξνβιήκαηα ζηε δεκφζηα πγεία. Παξφια απηά παξαηεξνχληαη πξνζσξηλέο 
εζηίεο απφζεζεο απνξξηκκάησλ (π.ρ. νδφο Αηαληείνπ, Φαλεξσκέλεο, Πνιπηερλείνπ, 
Πεξηζηεξίσλ, Καθή Βίγιαο  θιπ) πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα ησλ ζπλζεθψλ 
δηαβίσζεο θαη ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο πφιεο.  
   Ζ ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ ζην Γήκν καο γίλεηαη κε ηε ρξήζε: 

- θιαζηθψλ απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ζχζηεκα πξέζαο θαη κε 
ζχζηεκα πεξηζηξεθφκελνπ ηπκπάλνπ (κχινο),  

- θνξηεγψλ γηα εηδηθά απνξξίκκαηα (φπσο κπάδα, απνξξίκκαηα κε κεγάιν φγθν θιπ.) θαη γηα 
απνξξίκκαηα πξαζίλνπ (φπσο θιαδηά, ρνξηάξηα θιπ).  
ελψ ε κεηαθνξά ηνπο ζην ΥΤΣΑ ΦΤΛΖ κε ειθπζηήξεο κε επηθαζήκελν (Νηαιίθεο) 
   Σν 100% ησλ λνηθνθπξηψλ εμππεξεηνχληαη κε ηαθηηθή  ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ ηνπο απφ 
ηα δχν ξεχκαηα ησλ απνβιήησλ, απηφ ησλ πξάζηλσλ θάδσλ θαη απηφ ησλ κπιε θάδσλ, θαζψο 
θαη απφ ηελ πεξηζπιινγή ησλ πξαζίλσλ θαη νγθσδψλ απνξξηκκάησλ απφ ην ξεχκα ησλ 
εμσνηθηαθψλ. 
  ην Γήκν αιακίλαο δελ ιεηηνπξγνχλ ηα θάησζη ξεχκαηα: 

 Βηναπφβιεηα (ππνιείκκαηα ηξνθίκσλ) 

 Απφβιεηα ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ 

 Απφβιεηα Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ νηθηαθήο πξνέιεπζεο 
   Όπσο έρεη αλαθεξζεί, ηα απνξξίκκαηα σο πξνο ηελ δηαρείξηζή ηνπο έρνπλ σο ηειηθφ 
πξννξηζκφ ηνλ ΥΤΣΑ ΦΤΛΖ θαη ηνλ ΚΓΑΤ ΔΛΔΤΗΝΑ, αλάινγα κε ην είδνο ησλ 
απνξξηκκάησλ. 
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Γ.1.1 Πνζόηεηεο Απνξξηκκάησλ 
   Ζ αλάιπζε ηεο θαζεκεξηλήο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζην Γήκν έρεη, θαηά 
πξνζέγγηζε, σο εμήο: 
• 51 ηφλνη νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ ζπιιέγνληαη εκεξεζίσο κέζσ απνξξηκκαηνθφξσλ 
(πξέζεο & κχινη), δει. 1.224 ηφλνη πεξίπνπ αλά κήλα θαη κεηαθέξνληαη κεηά απφ άκεζε 
κεηαθφξησζε κε ληαιίθεο ζην ΥΤΣΑ ΦΤΛΖ. 
• Πεξίπνπ 35 ηφλνη πξαζίλσλ θαη νγθσδώλ απνξξηκκάησλ ζπιιέγνληαη θαζεκεξηλά κέζσ 
αλνηρηψλ θνξηεγψλ, δει.840 ηφλνη πεξίπνπ αλά κήλα θαη κεηαθέξνληαη κεηά απφ άκεζε 
κεηαθφξησζε κε ηηο ληαιίθεο ζην ΥΤΣΑ ΦΤΛΖ. 
• Πεξίπνπ 2,5 ηφλνη ηελ εκέξα αλαθπθιώζηκα απνξξίκκαηα ζπιιέγνληαη κέζσ εηδηθψλ 
απνξξηκκαηνθφξσλ, δει. 60 ηφλνη πεξίπνπ ην κήλα (κείσζε ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα 
ρξόληα), κεηαθέξνληαη άκεζα ζην ΚΓΑΤ ΔΛΔΤΗΝΑ. 
   Σρόιην: όζνλ αθνξά ηα αλαθπθιώζηκα απνξξίκκαηα, ε κείσζε εθηηκάηαη όηη ζρεηίδεηαη κε ηα 
πξνβιήκαηα ηεο Καζαξηόηεηαο  (κείσζε πξνζσπηθνύ, πεξηνξηζκέλεο επηζθεπέο, έιιεηςε 
ειαζηηθώλ θιπ) θαηά ην ηειεπηαίν έηνο θαζώο θαη ε δξαζηεξηνπνίεζε κεγάινπ αξηζκνύ 
ξαθνζπιιεθηώλ ζην λεζί. 
• Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θάδσλ ησλ νηθηαθψλ & αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ είλαη 
ρσξεηηθφηεηαο 1.100 ιίηξσλ.  
• Σν ζύλνιν ησλ νηθηαθψλ, ησλ αλαθπθιψζηκσλ, ησλ πξαζίλσλ, θαη ησλ νγθσδψλ 
απνξξηκκάησλ ζπιιέγνληαη θαη κεηαθέξνληαη απζεκεξφλ ζην ΥΤΣΑ ΦΤΛΖ κεηά απφ άκεζε 
κεηαθφξησζε απφ ηα απνξξηκκαηνθφξα ζηηο ληαιίθεο κεηαθνξάο 
 
Πίλαθαο 1: Μεληαίεο πνζφηεηεο απνξξηκκάησλ  

 
 
Πίλαθαο 2: Καηεγνξίεο απνξξηκκάησλ πνπ ζπιιέγνληαη 

Μεληαίεο Πνζόηεηεο 
Απνξξηκκάησλ  (ζε ηόλνπο) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Πνζόηεηα πεξηζπιινγήο νηθηαθώλ 
απνξξηκκάησλ 

1.463,1 1.398,4 1.312,4 1.248,1 1.221,1 

Πνζόηεηα πεξηζπιινγήο 
πξαζίλσλ & νγθσδώλ 
απνξξηκκάησλ 

771,8 927,1 864,1 832,1 830,9 

Πνζόηεηα πεξηζπιινγήο 
αλαθπθιώζηκσλ απνξξηκκάησλ 

0 79,2 76,2 63,1 28,3 

Καηεγνξίεο απνξξηκκάησλ πνπ ζπιιέγνληαη Έηνο 2012 Έηνο 2014 

Πνζνζηό λνηθνθπξηώλ κε ηαθηηθή ζπιινγή 
απνξξηκκάησλ 

100% 100% 

Πνζνζηό πεξηζπιινγήο νηθηαθώλ 
απνξξηκκάησλ 

58,26% 58,69% 

Πνζνζηό πεξηζπιινγήο πξαζίλσλ & νγθσδώλ 
απνξξηκκάησλ 

38,35% 39,90% 

Πνζνζηό πεξηζπιινγήο αλαθπθιώζηκσλ 
απνξξηκκάησλ 

3,38% 1,40% 
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Πίλαθαο 3: Πνζφηεηεο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ (ζηνηρεία γηα ηα έηε 2009-2014) 

 
 
 Γ.1.2 ηαζκόο Άκεζεο Μεηαθόξησζεο Γήκνπ αιακίλαο 
   Γηα λα θαιπθζνχλ νη απαηηήζεηο άκεζεο κεηαθνξάο  ησλ  ζχκκεηθησλ, ησλ νγθσδψλ θαη 
πξάζηλσλ απνξξηκκάησλ ζην ΥΤΣΑ ΦΤΛΖ, ζε εκεξήζηα βάζε θαη εηδηθά ζε πεξηφδνπο 
αηρκήο, απαηηείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ άκεζνπ ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ λα γίλεηαη 
ζε δχν εμάσξεο βάξδηεο εξγαζίαο, θαζεκία εθ ησλ νπνίσλ  δηαρεηξίδεηαη 60ηνλ. 
απνξξηκκάησλ. 
   Καζεκεξλά ζην  ζηαζκφο άκεζεο κεηαθφξησζεο έθηαζεο 7 ζηξεκκάησλ, πνπ βξίζθεηαη ζην 
ΒΗΟΠΑ αιακίλαο, ζηε Θέζε Γνχβα Μπαηζί, πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ καο ζηδεξέληαο ρνάλεο, 
άκεζε κεηαθφξησζε απνβιήησλ απφ ηα 20 απνξξηκκαηνθφξα πνπ πεξηζπιιέγνπλ ηα νηθηαθά 
απνξξίκκαηα θαη ηα 4 θνξηεγά πνπ πεξηζπιιέγνπλ νγθψδε θαη πξάζηλα, ζηηο 3 Νηαιίθεο πνπ 
ζηε ζπλέρεηα ηα κεηαθέξνπλ ζην ΥΤΣΑ ΦΤΛΖ. 
   ην ρψξν δελ παξακέλεη ίρλνο απνξξηκκάησλ ελψ κεηά ην πέξαο ησλ βαξδηψλ ζηαζκεχνπλ 
ηα νρήκαηα ηεο Καζαξηφηεηαο. 
 
 
Γ.1.3. Αλαθύθισζε - Δλαιιαθηηθή δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ 
   ηελ Δπξψπε, άκεζε πξνηεξαηφηεηα εδψ θαη κία εηθνζαεηία είλαη ε κείσζε ησλ 
απνξξηκκάησλ, ε αλαθχθισζε θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ.  Ζ απαξαίηεηε δνπιεηά 
ζε επίπεδν ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ γηα ηελ αλαθχθισζε, αιιά θαη ε δεκηνπξγία ελφο 
ζπζηήκαηνο, ψζηε ν πνιίηεο λα κπνξεί λα αλαθπθιψλεη ζε θάζε γσληά ηεο ρψξαο, παξακέλεη 
αθφκε ζεσξία. 
   ηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Αλαθχθισζεο ( 
Ηνχιηνο 2014) επηηεχρζεθαλ ηα θάησζη : 
• ζηηο ζπζθεπαζίεο, ην 2013 αλαθπθιψζεθε ην 27,2% ηνπ γπαιηνχ (ζηφρνο 60%), ην 44% ησλ 
κεηάιισλ (ζηφρνο ην 50%), ην 31,7% ηνπ πιαζηηθνχ (ζηφρνο 22,5%) θαη ην 76,9% ηνπ ραξηηνχ 
(ζηφρνο 60%). 
• ην 16% ησλ απνξξηκκάησλ αλαθπθιψλνληαη, ην 2% θνκπνζηνπνηείηαη θαη ην 72% ζάβεηαη 
ζε ΥΤΣΑ θαη ρσκαηεξέο, φηαλ ππάξρνπλ ρψξεο πνπ ζάβνπλ ιηγφηεξν απφ ην 1%. 
• απφ ην 16% πνπ αλαθπθιψλεηαη, ην 5,5% πξνέξρεηαη απφ ηνπο κπιε θάδνπο θαη ην 
ππφινηπν απφ ξαθνζπιιέθηεο θαη κάληξεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ρσξίο πξνδηαγξαθέο πγείαο, 
αζθάιεηαο, θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
• απφ απηά πνπ ξίρλνπλ νη πνιίηεο ζηνλ κπιε θάδν, ην 30% είλαη θνηλά ζθνππίδηα πνπ 

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΓΖΜΟΤ ΑΛΑΜΗΝΟ ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ                                                     
2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013- 2014 

            
  ΠΟΟΣΖΣΑ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  
            
ΟΗΚΗΑΚΑ 

 
ΚΗΛΑ 21.255.065 17.558.112 16.780.845 15.749.664 14.976.282 14.652.216 

            
ΟΓΚΩΓΖ 

 
ΚΗΛΑ 549.662 9.261.702 11.125.326 10.369.182 9.984.187 9.971.544 

            ΑΝΑΚΤΚ
ΛΩΗΜΑ  

ΚΗΛΑ 
  

949.880 914.510 757.700 339.000 

           

  
ΤΝΟΛΟ 21.804.727 26.819.814 28.856.051 27.033.356 25.718.169 24.962.760 
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θαηαιήγνπλ ζηνλ ΥΤΣΑ. 
    Ο Γήκνο αιακίλαο ζην πιαίζην έληαμεο ζην ζχζηεκα αλαθχθισζεο θαη ελαιιαθηηθήο 
δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, έρεη ζπλάςεη ζπλεξγαζίεο γηα ηα παξαθάησ: 
• Αλαθχθισζε Υαξηηνχ: Ζ απνθνκηδή γίλεηαη ζε εκεξήζηα βάζε κε ηνπο κπιε θάδνπο θαη 
κεηαθέξνληαη ζην ΚΓΑΤ ΔΛΔΤΗΝΑ. 
• Αλαθχθισζε γπαιηνχ: Ζ απνθνκηδή γίλεηαη ζε εκεξήζηα βάζε κε ηνπο κπιε  θάδνπο θαη 
κεηαθέξνληαη ζην ΚΓΑΤ ΔΛΔΤΗΝΑ. 
• Πεξηζπιινγή εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ εληφο νξίσλ Γήκνπ θαη πξνψζεζε ηνπο πξνο 
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζε αξκφδην πηζηνπνηεκέλν θνξέα ζε ζπλεξγαζία κε ηδηψηε. 
  
    Παξάιιεια, έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί γηα ην 2015 θαη ήδε θάπνηεο βξίζθνληαη ζε ηζρχ, 
ζπλεξγαζίεο κε θνξείο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη αλαθχθισζεο, ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: 
• Αλαθχθισζε Ζιεθηξηθψλ πζζσξεπηψλ Ορεκάησλ. 
• Αλαθχθισζε Διαζηηθψλ Ορεκάησλ. 
• Αλαθχθισζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειαηνιηπαληηθψλ εηδψλ νρεκάησλ. 
• Αλαθχθισζε γπαιηνχ ζε επξεία εθαξκνγή (ζπλεξγαζία κε βηνκεραλία Τπla). 
• Δλαιιαθηηθή δηαρείξηζε κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ 
 
 
Πίλαθαο 4: Απνηειέζκαηα αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ (ζηνηρεία γηα ηα έηε 2013-2014) 
 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ  ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ  ΤΚΔΤΑΗΩΝ  ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ 2013 – 2014 (Kg) 

         

ΔΣΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΤΜΜΔΗΚΣΑ 

ΚΓΑΤ   ΔΛΔΤΗΝΑ 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΑ 

 ΠΟΟΣΟ 
ΑΝΑΚΤΚΛ
ΩΖ ΔΠΗ 
ΣΟΗ 100 

Μεηθηά Τπόιεηκκα 
Καζαξά 
Αλαθπθι
ώζηκα  

         
2013 

ΓΖΜΟ 
ΑΛΑΜΗΝΑ 

24.960.469 1.111.320 353.620 757.700 26.071.789 
 

2,91 

2014 
ΓΖΜΟ 
ΑΛΑΜΗΝΑ 

24.469.760 493.000 154.000 339.000 24.962.760 
 

1,36 

 
 
 
 
 Γ.1.4 Πξόγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ εθζθαθώλ, θαηαζθεπώλ θαη 
θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ) 
   Όπσο αλαθέξζεθε, ζηελ θαηνρή ηνπ Γήκνπ αιακίλαο πεξηέξρνληαη θαζεκεξηλά απφβιεηα 
εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ), ηα νπνία απνξξίπηνληαη εληφο θαη εθηφο 
θάδσλ ή εγθαηαιείπνληαη ζηα πεδνδξφκηα, θαη ηα νπνία ηειηθά θαηαιήγνπλ καδί κε ηα 
ππφινηπα  νγθψδε ή απνξξίκκαηα ζην ΥΤΣΑ Φπιήο . 
   ε φ,ηη αθνξά ζηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη 
θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ), ζήκεξα ζηελ Αηηηθή ππάξρνπλ ηξία ζπζηήκαηα εγθεθξηκέλα απφ ηνλ 
Διιεληθφ Οξγαληζκφ Αλαθχθισζεο (ΔΟΑΝ). Απηά είλαη: ε ΑΝΚΔ ΔΠΔ, ε ΔΓΠΔΚΑΣ Α.Δ θαη 
ε Αλαθχθισζε ΑΔΚΚ Αηηηθήο Α.Δ. 
   χκθσλα κε έξεπλα, ε ρξέσζε γηα ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ΑΔΚΚ (ζχκκεηθηα απφβιεηα 
θαηαζθεπψλ, επηζθεπψλ, αλαθαηλίζεσλ) θνζηίδεη 10,80 €/ηφλν ελψ ε ρξέσζε ζην ΥΤΣΑ Φπιήο 
είλαη 45 €/ηφλν. 
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Γ.1.5.  Γηαρείξηζε θάδσλ 
   ην Γήκν αιακίλαο ε απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε ηε ρξήζε 
θάδσλ δηαθφξσλ ηχπσλ είηε ρεηξσλαθηηθά. Οη ρξεζηκνπνηνχκελνη θάδνη θαζψο θαη ην ζχλνιν 
ησλ ζεκείσλ ζηα νπνία ε απνθνκηδή γίλεηαη ρεηξσλαθηηθά (απνθνκηδή κε ηα ρέξηα) 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
 
Πίλαθαο 5: Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ (θάδνη – ρεηξσλαθηηθά) 
 

ΚΑΓΟΗ    ΤΜΜΔΗΚΣΩΝ    ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ 

ΤΝΟΛΟ 
ΣΘΔΡΟΗ/  
ΑΣΟΜΗΚΟΗ 

ΜΠΛΔ   (ζε 
θέζειρ 

ππάζινων) 
ΜΔΣΑΛΗΚΟΗ ΠΛΑΣΗΚΟΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 

       2.440 201 477 1351 411 92 250 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Γ.1.6  Κόζηνο πθηζηάκελσλ δξάζεσλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζην ΥΤΣΑ Φπιήο 
    Σν 95% ησλ απνξξηκκάησλ αθνχ ζπιιερζνχλ, κεηαθέξνληαη ζην ΥΤΣΑ Φπιήο. Σν ζπλνιηθφ 
θφζηνο απνθνκηδήο, κεηαθνξάο θαη ελαπφζεζεο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα.   
 
Πίλαθαο 6: Κφζηνο απνθνκηδήο αλά ηφλν 
 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ  ΚΟΣΟ  ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ  ΑΝΑ  ΣΟΝΟ  

    Α/Α ΔΞΟΓΑ ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΤΝΟΛΟ (€) 

    1 ΔΓΝΑ 24.469,76 t (2014) Υ 45 €/t 1.101.139,20 

2 
ΚΑΤΗΜΑ ΟΥΖMAΣΩΝ 
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ  

450.000,00 

3 
ΜΗΘΟΗ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

96 ππάιιεινη Μ(25)+ Α.Υ.(53) + 
Ο.Υ.(18) 

2.200.962,00 

4 ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ 3 Γξνκ Υ 45 € Υ 6 εκέξεο Υ52 εβδνκ. 42.120,00 

5 ΔΠΗΚΔΤΔ- ΤΝΣΖΡΖΖ 
 

250.000,00 

6 ΑΦΑΛΔΗΔ 
 

22.000,00 

7 ΚΣΔΟ - ΣΔΛΖ 
 

8.000,00 

8 ΔΛΑΣΗΚΑ 40.000 € 40.000,00 

9 Μ.Α.Π. ΚΑΗ ΓΑΛΑΣΑ 22.000 € + 25.000 € 47.000,00 

10 ΔΝΟΗΚΗΑ ΑΜΑ/ΗΟ + ΔΝΑΝΣΗ ΚΟΗΜ/ΡΗΟΤ 45.500,00 

    
  

ΤΝΟΛΟ 4.206.721,20 

    ΚΟΣΟ    ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ    ΑΝΑ    
ΣΟΝΟ  ΓΗΑ   ΣΟ   2014 

4.206.721,20 € / 24.469,76 η = 171,92€/η 

 

ΚΑΓΟΗ    ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ 

 
ΤΝΟΛΟ       183 

ΖΜΔΗΑ   ΥΔΗΡΩΝΑΚΣΗΚΖ 
ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ 

 ΤΝΟΛΟ     491 
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Γ.2   Πιεζπζκηαθά ηνηρεία  

 Βάζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πην πξφζθαηεο Δζληθήο απνγξαθήο ην 2011, ν κόληκνο 
πιεζπζκφο ηεο αιακίλαο είλαη 39.283 θάηνηθνη. 
   Απφ ηηο πνζφηεηεο ησλ Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνξξηκκάησλ πνπ ελαπνζέηνληαη ζην ΥΤΣΑ  ηεο 
Φπιήο θαη ΚΓΑΤ, βάζε ησλ επίζεκσλ ζηαηηζηηθψλ ηνπ ΔΓΝΑ γηα ηελ αιακίλα, γηα ην 2011 
είλαη 28.856,051 ton. 
   Δάλ ιάβνπκε ππφςε φηη ε  πνζφηεηα απνξξηκκάησλ πνπ παξάγεηαη ην έηνο αλά  θάηνηθν 
είλαη 0,48 ton, ζχκθσλα κε ην ζηνηρεία ηνπ ΤΠΔΚΑ – Γξαθείν Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 
πζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ (ΓΔΓΑΠ), ζπκπεξαίλνπκε  φηη  νη θάηνηθνη πνπ δηαβηνχλ 
ζηε αιακίλα αλέξρνληαη ηνπο 60.117. 

 χκθσλα κε ην ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ ηα ειεθηξνδνηνχκελα αθίλεηα αλέξρνληαη ζηηο 40.764 
παξνρέο εθ ησλ νπνίσλ νη 37.284 είλαη ειεθηξνδνηνχκελα ελψ νη 3.480 παξνρέο έρνπλ 
δηαθνπεί. 

 Όζνλ αθνξά ηελ ππθλφηεηα θαηνίθεζεο 408,51 άηνκα/η. ρηιηφκεηξν (ΔΛ.ΣΑΣ, απνγξαθή 
2011), είλαη πνιχ κηθξφηεξν απφ ην κέζν φξν ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (1.001,11 άηνκα/η. 
ρηιηφκεηξν, ελψ ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηνλ αληίζηνηρν εζληθφ κέζν φξν (81,75 άηνκα/η. 
ρηιηφκεηξν). 

 Υξήζηκν είλαη λα ζεκεησζεί φηη ζην άκεζν κέιινλ  ε αιακίλα  ζα ελσζεί κε ην Πέξακα  
κέζσ γέθπξαο θαη ζα απνηειεί ηδηφηππν λεζηψηηθν πξνάζηην ηεο Αηηηθήο κε θαηαθφξπθε  
αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ. 
 
 

 Πίλαθαο 7: Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία 
 

       

Πεξηνρή 

Μόληκνο Πιεζπζκόο (θάηνηθνη) Μεηαβνιή (%) 

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

       
Υψξα 10.223.392 10.934.097 10.815.197 7,00 -1,10 5,80 

Πεξηθέξεηα 
Αηηηθήο 

3.594.817 3.894.573 3.827.624 8,30 -1,70 6,50 

Γήκνο 
αιακίλαο 

34.272 34.975 39.283 2,05 12,32 14,62 

Γ.Κ. 
Αηαληείνπ 

4.451 3.606 5.888 -18,98 63,28 32,28 

Γ.Κ. 
Ακπειαθίσλ 

4.387 4.596 4.998 4,76 8,75 13,93 

Γ.Κ. 
αιακίλαο 

23.061 24.817 25.888 7,61 4,32 12,26 

Γ.Κ. 
ειελίσλ 

2.373 1.956 2.509 -17,57 28,27 5,73 
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Γ.3  εκεία εηδηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνζόηεηα, αιιά θαη ην είδνο 
ησλ παξαγνκέλσλ ΑΑ 
    ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα ζεκεία εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο θαζψο θαη νη 
πνζφηεηεο ησλ παξαγφκελσλ ΑΑ, πνπ ππνινγίδνπκε φηη ζα αλαθπθισζνχλ,  κεηά απφ 
ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, ησλ Σξαπεδψλ, ησλ 
θαηαζηεκάησλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ Α’/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο. 
 

Πίλαθαο 8 : εκεία εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο 
 

Είδοσ  χώρου Τηλζφωνο Σφνθεςη - Χαρακτηριςμόσ αποβλήτων 
Εκτίμηςη 

Ποςότητασ ανά Ζτοσ 

    
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΛΑΜΙΝΑ 2132027300 ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ  90%  -  ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ  10% 2430-270 ΚΙΛΑ 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ 
ΑΛΑΜΙΝΑ 

2104641023 ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ   95%  - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ    5% 100-   5     ΚΙΛΑ 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ 
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 

2132060501 ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ   90% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ    10% 900-  100  ΚΙΛΑ 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ 
ΕΛΗΝΙΩΝ 

2132027454 ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ    90%  - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ    10% 130   -  13   ΚΙΛΑ 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ 
ΑΙΑΝΣΕΙΟΤ 

2134660600 ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ    90%  - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ    10% 147  -16   ΚΙΛΑ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 2132122701 ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ    90% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ   10% 497 -   55 ΚΙΛΑ 

ΚΕΠ ΝΑΛΑΜΙΝΟ 2132008400 ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ    95%  - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ    5% 499 -  26 ΚΙΛΑ 

ΚΕΠ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 2132060532 ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ    95%  - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ    5% 300 -  16 ΚΙΛΑ 

ΚΑΠΗ ΑΛΑΜΙΝΑ   ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ   70%  - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ   30% 147- 63 ΚΙΛΑ 

ΚΑΠΗ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ   ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ  70%  -  ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ  30% 189-81  ΚΙΛΑ 

ΑΡΧAΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ   ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ    70% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ    30% 210 -  90 ΚΙΛΑ 

Α.Σ ΑΛΑΜΙΝΑ 2104651100 ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ    85% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ   1 5% 289- 51 ΚΙΛΑ 

ΣΡΟΧΑΙΑ ΑΛΑΜΙΝΑ 2104653200 ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ   85%  -  ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ  15% 255- 45 ΚΙΛΑ 

ΔΑΑΡΧΕΙΟ 2104671249 ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ    75% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ    25% 90 - 30 ΚΙΛΑ 

ΔΕΗ 2104651119 ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ    95%  - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ    5% 703 - 37 ΚΙΛΑ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 2104672166 ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ    88% -  ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ    12%  598 - 82   ΚΙΛΑ 

ΕΛΣΑ ΑΛΑΜΙΝΑ 
ΔΙΑΝΟΜΗ 

2104670157 ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ    92%  -  ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ   8%   718 - 62 ΚΙΛΑ 

ΕΤΔΑΠ 2104657511 ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ    66%  - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ    34% 50  - 25 ΚΙΛΑ 

ΚΣΕΛ ΑΛΑΜΙΝΑ 2104671333 ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ   75%  - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ   25% 90 - 30 ΚΙΛΑ 

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 
ΑΛΑΜΙΝΑ 

2104677277 ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ    63%  - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ    37% 170 - 100 ΚΙΛΑ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ 2104651424 ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ   75%  - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ    25% 120 - 40 ΚΙΛΑ 

ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ 
ΣΑΘΜΟ 

2104686296 ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ    63%  - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ    37% 50 - 30 ΚΙΛΑ 

ΝΕΚΡΟΣΑΦΕΙΟ 
ΑΛΑΜΙΝΑ 

2104654414  ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ    5%  - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ     95%  185  -  3.515 ΚΙΛΑ 

ΝΕΚΡΟΣΑΦΕΙΟ 
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 

   ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ    5%  - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ     95%  79  - 1.501 ΚΙΛΑ 
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ΝΕΚΡΟΣΑΦΕΙΟ 
ΑΙΑΝΣΕΙΟΤ 

   ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ   5%  - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ   95% 29  -   551 ΚΙΛΑ 

ALFA BANK 2104640942 ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ    95% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ    5% 722  - 38 ΚΙΛΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 2104650029 ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ    95%  -  ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ    5% 912 -   48 ΚΙΛΑ 

ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ   ΧΑΡΣΙ ΕΝΣΤΠΟ    95% - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ    5% 827-  43ΚΙΛΑ 

 ΚΕΝΣΡΟ ΤΓΕΙΑ 
ΑΛΑΜΙΝΑ 

2132008500 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 0,7 % - ΟΡΓΑΝΙΚΑ  88,3% - 

ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ 11% 
120-14.400-1.800 ΚΙΛΑ 

ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΙΩΣΗ 2104677279 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 1,5 % - ΟΡΓΑΝΙΚΑ 88% -      

ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ 10,5% 
368-21.600-2.500 ΚΙΛΑ 

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 2104658800 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ30%- ΟΡΓΑΝΙΚΑ 60%-

ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ 10% 
936-1872-312 ΚΙΛΑ 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ            
(41 ΜΑΘΗΣΕ) 

2104652639      ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ40 %     -   ΟΡΓΑΝΙΚΑ  60% 131  - 197 ΚΙΛΑ 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ            
(48 ΜΑΘΗΣΕ) 

2104657113      ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ40 %   -   ΟΡΓΑΝΙΚΑ  60% 154 - 230 ΚΙΛΑ 

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ            
(49 ΜΑΘΗΣΕ) 

2104657112      ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ  40 %   -   ΟΡΓΑΝΙΚΑ    60% 157 - 235 ΚΙΛΑ 

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ            
(25 ΜΑΘΗΣΕ) 

2104656988      ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ  40 %   -   ΟΡΓΑΝΙΚΑ    60% 80  -120  ΚΙΛΑ 

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ            
(24 ΜΑΘΗΣΕ) 

2104653386      ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ  40 %   -   ΟΡΓΑΝΙΚΑ    60% 77  - 115  ΚΙΛΑ 

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ            
(21 ΜΑΘΗΣΕ) 

2104655169      ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ  40 %   -   ΟΡΓΑΝΙΚΑ    60% 67 -101  ΚΙΛΑ 

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ            
(50 ΜΑΘΗΣΕ) 

2104650060      ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ  40 %   -   ΟΡΓΑΝΙΚΑ    60% 160 -240 ΚΙΛΑ 

Ν. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ           
(47 ΜΑΘΗΣΕ) 

2104673010      ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ  40 %   -   ΟΡΓΑΝΙΚΑ    60%  150 - 226 ΚΙΛΑ 

Ν. ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ               
(22 ΜΑΘΗΣΕ) 

2104674301      ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ  40 %   -   ΟΡΓΑΝΙΚΑ    60%  70  -106 ΚΙΛΑ 

Ν. ΦΟΙΝΙΚΑ                      
(19 ΜΑΘΗΣΕ) 

2104673793      ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ  40 %    -   ΟΡΓΑΝΙΚΑ    60% 61  - 91 ΚΙΛΑ 

Ν. ΕΛΗΝΙΩΝ                  
(22 ΜΑΘΗΣΕ) 

2104677895      ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ  40 %    -   ΟΡΓΑΝΙΚΑ    60% 70 - 106 ΚΙΛΑ 

Ν. ΠΑΛΟΤΚΙΩΝ               
(46 ΜΑΘΗΣΕ) 

2104671710      ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ  40 %    -   ΟΡΓΑΝΙΚΑ    60%  147  - 221 ΚΙΛΑ 

Ν. ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ           
(25 ΜΑΘΗΣΕ) 

2104663400      ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ  40 %    -   ΟΡΓΑΝΙΚΑ    60% 80  - 120 ΚΙΛΑ 

Ν. ΑΙΑΝΣΕΙΟΤ                  
(50 ΜΑΘΗΣΕ) 

2104662876      ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ  40 %   -   ΟΡΓΑΝΙΚΑ    60% 160  - 240  ΚΙΛΑ 

Ν. ΒΑΙΛΙΚΩΝ                 
(35 ΜΑΘΗΣΕ) 

2104686910      ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ  40 %   -   ΟΡΓΑΝΙΚΑ    60%  112  - 168 ΚΙΛΑ 

1ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ                 
(210 ΜΑΘΗΣΕ) 

2104651285   ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ   67%    - ΟΡΓΑΝΙΚΑ   33% 1344 - 672 ΚΙΛΑ 

2ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ                 
(230 ΜΑΘΗΣΕ) 

2104651275   ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ   67%   - ΟΡΓΑΝΙΚΑ   33% 1472 - 736  ΚΙΛΑ 

3ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ                 
(210 ΜΑΘΗΣΕ) 

2104653697   ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ   67%   - ΟΡΓΑΝΙΚΑ   33% 1344 - 672 ΚΙΛΑ 

4ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ                 
(231 ΜΑΘΗΣΕ) 

2104651116   ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ   67%  - ΟΡΓΑΝΙΚΑ   33% 1478 - 739  ΚΙΛΑ 
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5ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ                 
(230 ΜΑΘΗΣΕ) 

2104650765   ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ   67%  - ΟΡΓΑΝΙΚΑ   33% 1472 - 736 ΚΙΛΑ 

Δ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ            
(190 ΜΑΘΗΣΕ) 

2104672025   ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ   67%  - ΟΡΓΑΝΙΚΑ   33% 1216  - 608  ΚΙΛΑ 

ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ   ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ                       
(21 ΜΑΘΗΣΕ) 

2104672374   ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ  50%  - ΟΡΓΑΝΙΚΑ   50% 134  - 134  ΚΙΛΑ 

Δ. ΦΟΙΝΙΚΑ                       
(102 ΜΑΘΗΣΕ) 

2104677280   ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ   67%  - ΟΡΓΑΝΙΚΑ   33% 653  - 326  ΚΙΛΑ 

Δ. ΕΛΗΝΙΩΝ                   
(140  ΜΑΘΗΣΕ)  

2104671630   ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ   67%  - ΟΡΓΑΝΙΚΑ   33% 896   - 448 ΚΙΛΑ 

Δ. ΠΑΛΟΤΚΙΩΝ                
(198 ΜΑΘΗΣΕ) 

2104677290   ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ   67%   - ΟΡΓΑΝΙΚΑ   33% 1267 - 634  ΚΙΛΑ 

Δ. ΑΙΑΝΣΕΙΟΤ                   
(270  ΜΑΘΗΣΕ) 

2104662876   ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ   67%  - ΟΡΓΑΝΙΚΑ   33% 1728  - 864  ΚΙΛΑ 

Δ. ΒΑΙΛΙΚΩΝ                   
(110  ΜΑΘΗΣΕ) 

2104685997   ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ   67%  - ΟΡΓΑΝΙΚΑ   33% 704  - 352  ΚΙΛΑ 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΗΛΙΑΔΗ        
(150  ΜΑΘΗΣΕ) 

2104677037   ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ   67%   - ΟΡΓΑΝΙΚΑ   33% 960   - 480  ΚΙΛΑ 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΙΑΝΣΕΙΟΤ   
(155 ΜΑΘΗΣΕ) 

210466695   ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ   67%   - ΟΡΓΑΝΙΚΑ   33% 992  - 496  ΚΙΛΑ 

1ο ΓΤΜΝΑΙΟ                    
(204  ΜΑΘΗΣΕ) 

2104651250   ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ   67%   - ΟΡΓΑΝΙΚΑ   33% 1305 - 653  ΚΙΛΑ  

2ο ΓΤΜΝΑΙΟ                    
(320  ΜΑΘΗΣΕ) 

2104657111   ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ   67%  - ΟΡΓΑΝΙΚΑ   33% 2048   1024  ΚΙΛΑ   

3ο ΓΤΜΝΑΙΟ                    
(240 ΜΑΘΗΣΕ) 

2104658881   ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ   67%   - ΟΡΓΑΝΙΚΑ   33% 1536  -768 ΚΙΛΑ   

 ΓΤΜΝΑΙΟ  
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ                     
(242 ΜΑΘΗΣΕ) 

2104672147   ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ   67%  - ΟΡΓΑΝΙΚΑ   33% 1549  -774,5  ΚΙΛΑ 

1ο ΛΤΚΕΙΟ                           
(260 ΜΑΘΗΣΕ) 

2104655510   ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ   67%  - ΟΡΓΑΝΙΚΑ   33% 1664  -832  ΚΙΛΑ 

2ο ΛΤΚΕΙΟ                           
(260 ΜΑΘΗΣΕ) 

2104657708   ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ   67%  - ΟΡΓΑΝΙΚΑ   33%  1664  -832 ΚΙΛΑ 

ΛΤΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ   
(160 ΜΑΘΗΣΕ) 

2104672147   ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ   67%  - ΟΡΓΑΝΙΚΑ   33% 1024  -512 ΚΙΛΑ 

1ο ΕΠΑΛ                               
(400 ΜΑΘΗΣΕ) 

2104650614   ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ   67%  - ΟΡΓΑΝΙΚΑ   33% 2560  -1280 ΚΙΛΑ 

ΕΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ                
(60 ΜΑΘΗΣΕ) 

2104651239   ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ    67%  - ΟΡΓΑΝΙΚΑ   33%  384  -192  ΚΙΛΑ 

Α ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ    
(40 ΜΑΘΗΣΕ) 

2104651374    ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ   20%  -  ΟΡΓΑΝΙΚΑ   80% 96  - 384  ΚΙΛΑ 

Β ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ     
(30 ΜΑΘΗΣΕ) 

2104655476    ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ    20%   -  ΟΡΓΑΝΙΚΑ   80%  72  -288ΚΙΛΑ 

ΛΑΙΚΗ ΔΕΤΣΕΡΑ      ΟΡΓΑΝΙΚΑ   100% 24   ΣΟΝΟΙ 

ΛΑΙΚΗ ΣΡΙΣΗ      ΟΡΓΑΝΙΚΑ   100% 9,6  ΣΟΝΟΙ 

ΛΑΙΚΗ ΠΕΜΠΣΗ       ΟΡΓΑΝΙΚΑ   100%  240 ΣΟΝΝΟΙ 

ΛΑΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ       ΟΡΓΑΝΙΚΑ   100%  9,6 ΣΟΝΟΙ  

ΛΑΙΚΗ ΑΒΒΑΣΟΤ       ΟΡΓΑΝΙΚΑ   100%  96 ΣΟΝΟΙ 
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ΓΗΠΕΔΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ      ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ   12%  -  ΟΡΓΑΝΙΚΑ   88%  1   - 7,5 ΣΟΝΟΙ 

ΓΗΠΕΔΟ ΑΙΑΝΣΑ      ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ   12%  -  ΟΡΓΑΝΙΚΑ   88%   1   - 7,5 ΣΟΝΟΙ 

ΚΛΕΙΣΟ ΒΟΛΕΤ      ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ   90%   -  ΟΡΓΑΝΙΚΑ   10%  270  -30  ΚΙΛΑ 

ΚΛΕΙΣΟ ΚΑΡΑΙΚΑΚΗ      ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ   90%  -  ΟΡΓΑΝΙΚΑ   10%  270- 30 ΚΙΛΑ 

SUPER MARKET KANAKH 
ΠΑΛΟΤΚΙΩΝ 

2104672502    ΟΡΓΑΝΙΚΑ  100% 48 ΣΟΝΟΙ 

SUPER MARKET KANAKH 
ΣΑΜΗ 

2104640802   ΟΡΓΑΝΙΚΑ 100%             60 ΣΟΝΟΙ 

SUPER MARKET KANAKH 
ΑΡΩΝΙ 

2104651561   ΟΡΓΑΝΙΚΑ  100%   50  ΣΟΝΟΙ 

SUPER MARKET KANAKH 
ΑΛΑΜΙΝΑ 

2104644300   ΟΡΓΑΝΙΚΑ  100%  50 ΣΟΝΟΙ 

SUPER MARKET KANAKH 
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 

2104670070   ΟΡΓΑΝΙΚΑ  100% 40 ΣΟΝΟΙ 

SUPER MARKET KANAKH 
ΑΙΑΝΣΕΙΟΤ 

2104672040   ΟΡΓΑΝΙΚΑ   100%  60 ΣΟΝΟΙ 

CARREFOUR EXPRESSE 
SALAMINA 

2104673756   ΟΡΓΑΝΙΚΑ   100%  2.808 ΚΙΛΑ 

SUPER MARKET 
ΜΑΡΙΝΟΠΟΤΛΟ  
ΑΛΑΜΙΝΑ 

2104640067   ΟΡΓΑΝΙΚΑ  100% 31 ΣΟΝΟΙ 

Μy MARKET Λ. 
ΑΛΑΜΙΝΑ  

2104676700  ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ  23%  - ΟΡΓΑΝΙΚΑ  77%  1.872  - 6.240 ΚΙΛΑ 

Μy MARKET   ΑΚΣΗ 
ΚΑΡΑΙΚΑΚΗ 

2104658585 ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ  23%  - ΟΡΓΑΝΙΚΑ  77%  936   - 3.120 ΚΙΛΑ 

SUPER MARKET ΑΛΤΚΗ 2104653518 ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ  23%  - ΟΡΓΑΝΙΚΑ  77% 1.800-  7.200 ΚΙΛΑ 

ΑΡΕΛΑ ΑΚΣΗ 
ΚΑΡΑΙΚΑΚΗ  

2104654329 ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ   100% 624 ΚΙΛΑ 

SUPER MARKET ΑΡΕΛΑ  
ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 

2155001673 ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ    100%  4.680 ΚΙΛΑ 

SUPER MARKET ΑΤΡΑ 
ΕΛΗΝΙΑ 

2104676088 ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 56% - ΟΡΓΑΝΙΚΟ   44% 10.000 - 7800 ΚΙΛΑ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΝΟΛΟ 39   ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ   100% 720    ΚΙΛΑ 
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Γ.4  Πξνζδηνξηζκόο ηεο πνζόηεηαο θαη ηεο ζύλζεζεο ησλ παξαγνκέλσλ ΑΑ 
   Σα ζηνηρεία ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο ζχλζεζεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο αθφινπζνπο 
Πίλαθεο έρνπλ ιεθζεί απφ ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηελ είζνδν 
ησλ κνλάδσλ ηνπ ΔΓΝΑ, φπνπ θαηαγξάθνπλ θαη επεμεξγάδνληαη ηα ζηνηρεία ηεο θίλεζεο ησλ 
νρεκάησλ κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ ζε 24σξε βάζε θαη απφ ην ΚΓΑΤ ηεο ΔΛΔΤΗΝΑ.  
    
Πίλαθαο 9: Πνζφηεηεο θαη ζχλζεζε παξαγνκέλσλ ΑΑ (ζηνηρεία γηα ην 2014) 
 

Δίδνο ΑΑ 
Πεγή – ηξόπνο 
ππνινγηζκνύ 

Πνζόηεηα (t) Πνζνζηό (%) 

Ογθώδε - πξάζηλα Πξνζέγγηζε απφ Γήκν 9.971.544 39,95 

ύκκεηθηα ΑΑ πνπ 
νδεγνύληαη από ηδηώηεο 
ζηελ ΟΔΓΑ Φπιήο ή 
κέζσ ζπκβάζεσο 
ηδησηώλ εξγνιάβσλ θαη 
ΔΓΝΑ 

Επγνιφγηα + ΔΓΝΑ 14.652.216 58,70 

Πξάζηλα πνπ 
εθηξέπνληαη - 
θνκπνζηνπνηνύληαη 

Πξνζέγγηζε απφ Γήκν 0 0 

Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο, 
ιακπηήξεο, 
ειεθηξνινγηθό πιηθό 

Καηαγξαθή απφ 
ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο 
0 0 

Διαζηηθά  
Καηαγξαθή απφ 

ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο 
δηαρείξηζεο 

0 0 

πζζσξεπηέο 
Καηαγξαθή απφ 

ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο 
δηαρείξηζεο 

0 0 

Μπαηαξίεο 
Καηαγξαθή απφ 

ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο 
δηαρείξηζεο 

0 0 

Αλαθπθιώζηκα ζε ΚΓΑΤ Καηαγξαθή απφ Γήκν 339.000 1,35 

 
 
Πίλαθαο 10: Πνζφηεηεο ησλ ΑΑ (ζηνηρεία γηα ηα έηε 2010-2014) (Kg) 
 

Ζτοσ 
Μόνιμοσ 

Πληθυςμόσ 
Σφμμεικτα 

Δήμων 
Υπόλειμμα 

ΚΔΑΥ 
Σφνολο ειςερχομζνων 

ςε ΟΕΔΑ Φυλήσ 
Ανακυκλώςιμ
α μπλε κάδου 

Σφνολο (ταφή + 
ανακφκλωςη) 

       2010 39.283 26.819.814       26.819.814 

2011 39.283 27.469.226 436.945 27.906.171 949.880 28.856.051 

2012 39.283 25.698.172 420.674 26.118.846 914.510 27.033.356 

2013 39.283 24.606.849 353.620 24.960.469 757.700 25.718.169 

2014 39.283 24.469.760 154.000 24.623.760 339.000 24.962.760 

 
   ην αθφινπζν Πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη πνζφηεηεο ησλ παξαγφκελσλ ΑΑ αλά θάηνηθν. Θα 
πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ζηνπο Πίλαθεο ινγίδεηαη ζαλ πιεζπζκφο ηνπ λεζηνχ ν κφληκνο 
πιεζπζκφο απνγξαθήο ηνπ 2011, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 
απμνκεηψζεηο πιεζπζκνχ θαηά θαηξνχο, δηφηη ην λεζί είλαη παξαζεξηζηηθφ θαη πνιχ θνληά ζηελ 
Αηηηθή. 
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Πίλαθαο 11: Πνζφηεηεο αλά θάηνηθν θαη έηνο (Kg) 
 

2010 2011 2012 2013 2014 

ΟΔΓΑ Φπιήο  
ΟΔΓΑ Φπιήο + 

αλαθχθισζε  
ΟΔΓΑ Φπιήο + 

αλαθχθισζε  
ΟΔΓΑ Φπιήο + 

αλαθχθισζε  
ΟΔΓΑ Φπιήο + 

αλαθχθισζε  

682,73 734,57 688,17 654,69 635,46 

 
 
Πίλαθαο 12: Απνηειέζκαηα αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ 
 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ    ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ    ΤΚΔΤΑΗΩΝ   (Kg) 

         
ΔΣΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΤΜΜΔΗΚΣΑ 

ΚΓΑΤ   ΔΛΔΤΗΝΑ 
ΤΝΟΛΟ 

ΑΑ 

 ΠΟΟΣΟ 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ 

ΔΠΗ ΣΟΗ 100 Μεηθηά Τπόιεηκκα 
Καζαξά 

Αλαθπθιώζηκα  

         
2010 

ΔΗΜΟΣ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

26.819.814       26.819.814 
 

  

2011 
ΔΗΜΟΣ 

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
27.469.226 1.386.825 436.945 949.880 28.856.051 

 
3,29 

2012 
ΔΗΜΟΣ 

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
25.698.172 1.335.184 420.674 914.510 27.033.356 

 
3,38 

2013 
ΔΗΜΟΣ 

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
24.606.849 1.111.320 353.620 757.700 25.718.169 

 
2,95 

2014 
ΔΗΜΟΣ 

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
24.469.760 493.000 154.000 339.000 24.962.760 

 
1,36 

 
 
Πνηνηηθή ζύλζεζε 
   Γηα ηε ζχλζεζε ησλ ΑΑ απαηηείηαη κία δηαρξνληθή παξαθνινχζεζε θαη δεηγκαηνιεςίεο 
επξείαο θιίκαθαο. Πξνο ην παξφλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη πιένλ πξφζθαηεο εθηηκήζεηο γηα ην 
Γήκν καο. 
   εκαληηθή ηδηαηηεξφηεηα ηνπ Γήκνπ καο είλαη ε κεγάιε πνζφηεηα πξαζίλσλ θαη νγθσδψλ 
απνξξηκκάησλ. 
 
Πίλαθαο 13: Πνζνζηηαία θαη πνζνηηθή ζχλζεζε ησλ ΑΑ (ελδεηθηηθά 2014) 
 

ΤΛΗΚΟ Πνζνζηό (%) Πνζόηεηεο (tn/y) 

πξάζηλα 23,97 5.982,926 

δηάθνξα (δ.μ.π., νγθψδε) 15,98 3.988,618 

νηθηαθά 58,69 14.652,216 

έληππν ραξηί 

1,36 339,000 

ραξηί ζπζθεπαζίαο 

πιαζηηθά 

αινπκίλην 

ζηδεξνχρα 

γπαιί 

ύλνιν 100 24.962,760 
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Πίλαθαο 14: πλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο ζχλζεζεο ησλ ΑΑ ηνπ δήκνπ (ελδεηθηηθά 2014) 
 

πιεζπζκόο 
ζύλνιν ΑΑ 

(Kg) 
πνηνηηθή ζύλζεζε ΑΑ (Kg) 

νηθηαθά αλαθπθιψζηκα πξάζηλα νγθψδε 

39.283 
24.962.760 14.652.216 339.000 5.982.926 3.988.618 

100% 58,69 1,36 23,97 15,98 

 
 
 
Γ.5 Απνηύπσζε ησλ δξάζεσλ ζπιινγηθώλ ή αηνκηθώλ πζηεκάησλ Δλαιιαθηηθήο 
Γηαρείξηζεο (ΔΓ), όπσο θαη ηνπ ΔΓΝΑ 
 
   Οη δξάζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ, γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ είλαη νη 
θάησζη: 

   Ο Γήκνο αιακίλαο, ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο πξνέβε ζηελ 
ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ κε ηε κέζνδν πφξηα- πφξηα, κε ζέκα «ΚΑΣΑΡΣΗΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ», ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο 
«ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΝ ΑΡΓΟΑΡΩΝΗΚΟ»  - 
Σίηινο Γξάζεο 6: ΚΑΣΑΡΣΗΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 
ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ. 
    Ζ Πξάμε «ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΝ 
ΑΡΓΟΑΡΟΝΗΚΟ» πινπνηήζεθε απφ 15/02/13 έσο 27/02/2013, ζην πιαίζην ηεο δξάζεο 3: 
«Σνπηθέο δξάζεηο θνηλσληθήο έληαμεο γηα επάισηεο νκάδεο» ηεο Καηεγνξίαο Παξέκβαζεο 1: 
«Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ» 
ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4: «Πιήξεο ελζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ ζε κηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηψλ», ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε 
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007-2013» πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 
Σακείν (ΔΚΣ).  

   Δλεκέξσζε θαη δίκελε πξαθηηθή άζθεζε (Απξίιηνο- Μαίνο 2015) ησλ καζεηψλ ηεο 
Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Ακπειαθίσλ, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην 
Πάληεην Παλεπηζηήκην, κε ππεχζπλν Πξνγξάκκαηνο ηνλ θ. Α. Γάθε  (Καζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ 
θαη Πεξηθεξεηαθφ χκβνπιν), θαη ζέκα ηελ αμηνπνίεζε ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ θαη ηε 
ζπιινγή ηεγαλέιαηνπ. 
. 
 

 

 

 

Γ.6   Καηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο θαη ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 
 
Τπεξεζηαθή δνκή  
    Ζ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο είλαη ηκήκα ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Πξαζίλνπ θαη 
Καζαξηφηεηαο θαη ζπζηάζεθε ζαλ Γηεχζπλζε ην 2013. 
   Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ εκπιέθεηαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ 
παξνπζηάδεηαη ζηνπο αθφινπζνπο Πίλαθεο. 
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Πίλαθαο 15: Αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ εκπιέθεηαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ ΑΑ (ζηνηρεία γηα ην 
2015).  
  

Διαχείριςη των ΑΣΑ   

    Α/Α Αριθμόσ υπαλλήλων Επίπεδο Εκπαίδευςησ Κλάδοσ Ειδικότητα 

    1 4 Απολυτήριο Δημοτικοφ 

ΔΕ  Οδηγών 2 13 Απολυτήριο Γυμναςίου  

3 7 Απολυτήριο Λυκείου 

4 21 Απολυτήριο Δημοτικοφ 

ΤΕ  Εργατών Καθαριότητασ 5 13 Απολυτήριο Γυμναςίου  

6 6 Απολυτήριο Λυκείου 

7 2 Απολυτήριο Δημοτικοφ 
ΤΕ  Καθαρίςτριεσ Εςωτερικών Χώρων 

8 2 Απολυτήριο Γυμναςίου  

9 1 Απολυτήριο Δημοτικοφ ΤΕ  Επιςτατών Καθαριότητασ 

10 1 Απολυτήριο Λυκείου ΔΕ  Εποπτών Καθαριότητασ 

11 1 Απολυτήριο Λυκείου ΔΕ  Μηχανικών  

12 1 Απολυτήριο ΣΕΙ Ναυπηγόσ Μηχανικόσ 

 

Ανακφκλωςη 

    Α/Α Αριθμόσ υπαλλήλων Επίπεδο Εκπαίδευςησ Κλάδοσ Ειδικότητα 

    1 1 Απολυτήριο Γυμναςίου  ΔΕ  Οδηγών 

2 1 Απολυτήριο Δημοτικοφ 
ΤΕ  Εργατών Καθαριότητασ 

3 1 Απολυτήριο Γυμναςίου  

 
 
Αξηζκόο απνξξηκκαηνθόξσλ θαη ηύπνο  
   Σα απνξξηκκαηνθφξα θαζψο θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο ηνπ Γήκνπ καο παξνπζηάδεηαη ζηνλ 
αθφινπζν Πίλαθα. 
 
Πίλαθαο 16: Ορήκαηα θαη ινηπφο εμνπιηζκφο Γήκνπ αιακίλαο έηνπο 2015 
 

ΟΥΖΜΑΣΑ    ΚΑΗ    ΔΞΟΠΛΗΜΟ   ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ    ΓΖΜΟΤ   ΑΛΑΜΗΝΑ    ΔΣΟΤ    2015 

         
α/α Αξ. Κπθι. Μάξθα Σύπνο Ορήκαηνο 

Μηθηό 
Βάξνο 

Καζαξό 
Βάξνο 

Καύζηκν 
Έηνο 
Κπθι 

Καηάζηαζε 

         1 ΚΖΖ 5749 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο 16.900 5.470 Πεηξέιαην 1993 Δλεξγφ 

2 ΚΖΟ 3757 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο 13.000 5.300 Πεηξέιαην 1993 Δλεξγφ 

3 ΚΖΟ 4193 VOLVO Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο 19.000 8.700 Πεηξέιαην 2000 Δλεξγφ 

4 ΚΖΤ 5967 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο 18.000 9.860 Πεηξέιαην 2001 Δλεξγφ 

5 ΚΖΤ 6007 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο 18.000 7.160 Πεηξέιαην 2002 Δλεξγφ 

6 ΚΖΤ 6071 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο 13.000 4.010 Πεηξέιαην 2004 Αλελεξγφ 

7 ΚΖΤ 6073 IVECO Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο 15.500 5.980 Πεηξέιαην 2004 Δλεξγφ 

8 ΚΖΤ 6074 IVECO Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο 15.500 6.010 Πεηξέιαην 2004 Δλεξγφ 

9 KHY 6513 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο 19.000 7.380 Πεηξέιαην 2008 Δλεξγφ 

10 ΚΖΤ 6514 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο 19.000 7.350 Πεηξέιαην 2008 Δλεξγφ 
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11 ΚΖΤ 6482 
DAIMLER 
CHRYSL 

Απνξξηκκαηνθφξν Πξέζα 26.000 11.810 Πεηξέιαην 2007 Δλεξγφ 

12 ΚΖΤ 6483 
DAIMLER 
CHRYSL 

Απνξξηκκαηνθφξν Πξέζα 26.000 11.800 Πεηξέιαην 2007 Δλεξγφ 

13 ΚΖΤ 6498 SCANIA Απνξξηκκαηνθφξν Πξέζα 26.000 12.480 Πεηξέιαην 1995 Δλεξγφ 

14 ΚΖΤ 6541 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Πξέζα 27.500 10.875 Πεηξέιαην 2008 Δλεξγφ 

15 ΚΖΤ 6557 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Πξέζα 26.000 10.540 Πεηξέιαην 2009 Δλεξγφ 

16 ΚΖΤ 6558 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Πξέζα 27.500 10.425 Πεηξέιαην 2009 Δλεξγφ 

17 ΚΖΤ 6559 NISSAN  Απνξξηκκαηνθφξν πξεζάθη 4.500 1.050 Πεηξέιαην 2009 Δλεξγφ 

18 ΚΖΤ 6560 NISSAN Απνξξηκκαηνθφξν πξεζάθη 4.500 950 Πεηξέιαην 2009 Δλεξγφ 

19 ΚΖΤ 6561 NISSAN Απνξξηκκαηνθφξν πξεζάθη 4.500 865 Πεηξέιαην 2009 Δλεξγφ 

 
  

  
  

    
20 ΚΖΟ 4359 MERCEDES Σξάθηνξαο-Νηαιίθα 38.000 23.020 Πεηξέιαην 1996 Δλεξγφ 

21 ΚΖΤ 6450 VOLVO Σξάθηνξαο-Νηαιίθα 40.000 15.140 Πεηξέιαην 2006 Δλεξγφ 

22 KHY 6578 DAF Σξάθηνξαο-Νηαιίθα 40.000 14.060 Πεηξέιαην 2003 Δλεξγφ 

     
      

 
23 ΚΖΤ 5968 MAN Μεηαθνξάο θάδσλ 30 θ.κ. 22.000 7.500 Πεηξέιαην 2001 Δλεξγφ 

24 
Αξ.Πιαηζίνπ 
1909086308 

SCANIA Μεηαθνξάο θάδσλ 30 θ.κ.     Πεηξέιαην   Αλελεξγφ 

         
25 ΚΖΟ 4242 MERCEDES Μεηαθνξάο Κάδσλ skyper 18.000 8.625 Πεηξέιαην 1999 Αλελεξγφ 

26 
Αξ.Πιαηζίνπ 
WDB952503

1L363431 
MERCEDES Μεηαθνξάο Κάδσλ skyper     Πεηξέιαην   Αλελεξγφ 

 
  

  
  

    
27 ΚΖΖ 5738 VOLKSWAGEN Φνξηεγφ Αλαηξεπφκελν 2.395 995 Πεηξέιαην 1999 Αλελεξγφ 

28 ΚΖΤ 6552 MERCEDES Φνξηεγφ Αλαηξεπφκελν 19.000 9.635 Πεηξέιαην 2009 Δλεξγφ 

29 ΚΖΤ 6449 
NISSAN 
MOTOR 

Φνξηεγφ Αλαηξεπφκελν 3.400 1.750 Πεηξέιαην 2006 Δλεξγφ 

         30 ΜΔ 42962  CASE Φνξησηήο     Πεηξέιαην 1996 Δλεξγφ 

         
31 ΜΔ 104229 SICAS Μεραληθφ άξσζξν 10.900 4 θ.κ. Πεηξέιαην 2008 Δλεξγφ 

32 ΜΔ 111299 RAVO bv Μεραληθφ άξσζξν 11.400   Πεηξέιαην 2009 Δλεξγφ 

         
33 ΜΔ 87154 

DAIMLER 
CHRYSL 

Καδνπιπληήξην 13.500 4.900 Πεηξέιαην 2005 Αλελεξγφ 

34 ΜΔ 95202 MAN Καδνπιπληήξην 13.300 4.000 Πεηξέιαην 2007 Αλελεξγφ 

         35 ΒΕΑ 934 PIAGGIO Σξίθπθιν θνξη. 1.270 785 Βελδίλε 2006 Δλεξγφ 

 

 

ΟΥΖΜΑΣΑ   ΚΑΗ   ΔΞΟΠΛΗΜΟ   ΠΡΑΗΝΩΝ ΚΑΗ ΟΓΚΟΓΩΝ  ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ  ΓΖΜΟΤ   
ΑΛΑΜΗΝΑ   ΔΣΟΤ    2015 

         
α/α Αξ.Κπθι. Μάξθα 

Σύπνο 
Ορήκαηνο 

Μηθηό 
Βάξνο 

Καζαξό 
Βάξνο 

Καύζηκν 
Έηνο 
Κπθι. 

Καηάζηαζε 

         1 ΚΖΤ 6590 DAIMLER CHRYSL Φνξηεγφ Αξπάγε 26.000 11.070 Πεηξέιαην 2003 Αλελεξγφ 

2 ΚΖΤ 6592 DAIMLER CHRYSL Φνξηεγφ Αξπάγε 19.000 10.910 Πεηξέιαην 2003 Αλελεξγφ 

         
3 ΚΖΟ 3746 MERCEDES Φνξηεγφ 8.000 9.667 Πεηξέιαην 1986 Δλεξγφ 

4 ΚΖΟ 4192 IVECO MAGIRUS Φνξηεγφ 19.000 9.450 Πεηξέιαην 2000 Δλεξγφ 
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5 ΜΔ 111298 
LEOMAR RODEO 

RAM 
Φνξηεγφ 

Υνξηνθνπηηθφ 
    Πεηξέιαην   Αλελεξγφ 

6 ΚΤ 7355 SCANIA Φνξηεγφ 19.000 10.168 Πεηξέιαην 1997 Αλελεξγφ 

         
7 ΜΔ 58570 

FOREDIL 
MACCHINE 

Πνιπκεράλεκα     Πεηξέιαην 2007 Δλεξγφ 

 

 

ΟΥΖΜΑΣΑ    ΚΑΗ    ΔΞΟΠΛΗΜΟ   ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ    ΓΖΜΟΤ   ΑΛΑΜΗΝΑ    ΔΣΟΤ    2015 

         
α/α Αξ.Κπθι. Μάξθα Σύπνο Ορήκαηνο 

Μηθηό 
Βάξνο 

Καζαξό 
Βάξνο 

Καύζηκν 
Έηνο 
Κπθι. 

Καηάζηαζε 

         
1 ΚΖΤ 6487 RENAULT 

Απνξξηκκαηνθφξν 
Αλαθχθισζε 

16.000 4.940 Πεηξέιαην 2007 Δλεξγφ 

2 ΚΖΤ 6488 RENAULT 
Απνξξηκκαηνθφξν 

Αλαθχθισζε 
16.000 4.800 Πεηξέιαην 2007 Αλελεξγφ 

 
 
Αξηζκόο απηνθηλήησλ ζηελ απνθνκηδή ησλ πξάζηλσλ θάδσλ 
   Ζ απνθνκηδή ησλ πξάζηλσλ θάδσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε απφ 19 
απνξξηκκαηνθφξα εληφο ηεο αιακίλαο.  
   Ο αξηζκφο ησλ δξνκνινγίσλ πξνο ην ΥΤΣΑ Φπιήο, θαηά κέζν φξν είλαη 3-4 δξνκνιφγηα 
εκεξεζίσο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 3 ληαιίθεο.   
   Σα δηαιπφκελα ρηιηφκεηξα απφ ηε αιακίλα έσο ην ΥΤΣΑ Φπιήο θαη επηζηξνθή είλαη 77Km.  
   Σα νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνθνκηδή ησλ πξάζηλσλ θάδσλ (ζχκκεηθηα) 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα. 
 
Πίλαθαο 17: Ορήκαηα απνθνκηδήο πξάζηλσλ θάδσλ Γήκνπ αιακίλαο έηνπο 2015 
 

ΟΥΖΜΑΣΑ  ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ  ΠΡΑΗΝΩΝ  ΚΑΓΩΝ  Γ.  ΑΛΑΜΗΝΑ  ΔΣΟΤ    2015 

         

α/α Αξ.Κπθι. Μάξθα Σύπνο Ορήκαηνο 
Μηθηό 
Βάξνο 

Καζαξό 
Βάξνο 

Καύζηκν 
Έηνο 
Κπθι. 

Καηάζηαζε 

         1 ΚΖΖ 5749 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο 16.900 5.470 Πεηξέιαην 1993 Δλεξγφ 

2 ΚΖΟ 3757 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο 13.000 5.300 Πεηξέιαην 1993 Δλεξγφ 

3 ΚΖΟ 4193 VOLVO Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο 19.000 8.700 Πεηξέιαην 2000 Δλεξγφ 

4 ΚΖΤ 5967 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο 18.000 9.860 Πεηξέιαην 2001 Δλεξγφ 

5 ΚΖΤ 6007 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο 18.000 7.160 Πεηξέιαην 2002 Δλεξγφ 

6 ΚΖΤ 6071 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο 13.000 4.010 Πεηξέιαην 2004 Αλελεξγφ 

7 ΚΖΤ 6073 IVECO Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο 15.500 5.980 Πεηξέιαην 2004 Δλεξγφ 

8 ΚΖΤ 6074 IVECO Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο 15.500 6.010 Πεηξέιαην 2004 Δλεξγφ 

9 KHY 6513 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο 19.000 7.380 Πεηξέιαην 2008 Δλεξγφ 

10 ΚΖΤ 6514 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο 19.000 7.350 Πεηξέιαην 2008 Δλεξγφ 

11 ΚΖΤ 6482 
DAIMLER 
CHRYSL 

Απνξξηκκαηνθφξν Πξέζα 26.000 11.810 Πεηξέιαην 2007 Δλεξγφ 

12 ΚΖΤ 6483 
DAIMLER 
CHRYSL 

Απνξξηκκαηνθφξν Πξέζα 26.000 11.800 Πεηξέιαην 2007 Δλεξγφ 

13 ΚΖΤ 6498 SCANIA Απνξξηκκαηνθφξν Πξέζα 26.000 12.480 Πεηξέιαην 1995 Δλεξγφ 

14 ΚΖΤ 6541 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Πξέζα 27.500 10.875 Πεηξέιαην 2008 Δλεξγφ 
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15 ΚΖΤ 6557 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Πξέζα 26.000 10.540 Πεηξέιαην 2009 Δλεξγφ 

16 ΚΖΤ 6558 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Πξέζα 27.500 10.425 Πεηξέιαην 2009 Δλεξγφ 

17 ΚΖΤ 6559 NISSAN  
Απνξξηκκαηνθφξν 

πξεζάθη 
4.500 1.050 Πεηξέιαην 2009 Δλεξγφ 

18 ΚΖΤ 6560 NISSAN 
Απνξξηκκαηνθφξν 

πξεζάθη 
4.500 950 Πεηξέιαην 2009 Δλεξγφ 

19 ΚΖΤ 6561 NISSAN 
Απνξξηκκαηνθφξν 

πξεζάθη 
4.500 865 Πεηξέιαην 2009 Δλεξγφ 

 
  

  
  

    
20 ΚΖΟ 4359 MERCEDES Σξάθηνξαο-Νηαιίθα 38.000 23.020 Πεηξέιαην 1996 Δλεξγφ 

21 ΚΖΤ 6450 VOLVO Σξάθηνξαο-Νηαιίθα 40.000 15.140 Πεηξέιαην 2006 Δλεξγφ 

22 KHY 6578 DAF Σξάθηνξαο-Νηαιίθα 40.000 14.060 Πεηξέιαην 2003 Δλεξγφ 

 

 
 
Αξηζκόο απηνθηλήησλ ζηελ απνθνκηδή ησλ κπιε θάδσλ 
   Ζ απνθνκηδή ησλ κπιε θάδσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε απφ 2 
απνξξηκκαηνθφξα αλαθχθισζεο (εθηφο αλ είλαη ραιαζκέλα). Ο αξηζκφο ησλ δξνκνινγίσλ 
πξνο ην ΚΓΑΤ Διεπζίλαο είλαη 1 - 2 δξνκνιφγηα εκεξεζίσο. Σα δηαιπφκελα ρηιηφκεηξα απφ ηε 
αιακίλα κέρξη ην ΚΓΑΤ Διεπζίλαο θαη επηζηξνθή είλαη 56Km 
   Σα νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνθνκηδή ησλ κπιε θάδσλ παξνπζηάδνληαη 
ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα. 
 
Πίλαθαο 18: Ορήκαηα απνθνκηδήο κπιε θάδσλ Γήκνπ αιακίλαο έηνπο 2015 
 

ΟΥΖΜΑΣΑ   ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ  ΜΠΛΔ  ΚΑΓΩΝ  Γ.  ΑΛΑΜΗΝΑ    ΔΣΟΤ    2015 

         
α/α Αξ.Κπθι. Μάξθα Σύπνο Ορήκαηνο 

Μηθηό 
Βάξνο 

Καζαξό 
Βάξνο 

Καύζηκν 
Έηνο 
Κπθι. 

Καηάζηαζε 

         
1 ΚΖΤ 6487 RENAULT 

Απνξξηκκαηνθφξν 
Αλαθχθισζε 

16.000 4.940 Πεηξέιαην 2007 Δλεξγφ 

2 ΚΖΤ 6488 RENAULT 
Απνξξηκκαηνθφξν 

Αλαθχθισζε 
16.000 4.800 Πεηξέιαην 2007 Αλελεξγφ 

 
 
 
Αξηζκόο πξάζηλσλ θάδσλ ζε αλάπηπμε θαη αξηζκόο δηαζέζηκσλ θάδσλ (ζηνθ) 
   ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν ησλ πξάζηλσλ θάδσλ γηα ηελ 
απνθνκηδή ησλ ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ. 
 
Πίλαθαο 19: Πξάζηλνη θάδνη ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ. 
 

ΚΑΓΟΗ    ΤΜΜΔΗΚΣΩΝ    ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ (ΟΝΟΜΑΕΟΜΔΝΟΗ ΠΡΑΗΝΟΗ) 

ΤΝΟΛΟ 
ηαθεποί  
Αηομικοί 

Μπλε ζε 
θέζειρ 

ππαζίνων 
Μεηαλλικοί Πλαζηικοί Δπιζκεςή 

Απιθμόρ 
διαθέζιμων 

κάδων (ζηοκ) 

       2.440 201 477 1351 411 92 0 
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Αξηζκόο κπιε θάδσλ ζε αλάπηπμε θαη αξηζκόο δηαζέζηκσλ θαδώλ (ζηνθ) 
   ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν ησλ κπιε θάδσλ γηα ηελ απνθνκηδή 
ησλ αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ. 
 
Πίλαθαο 20: Μπιε θάδνη αλαθχθισζεο 
 

ΜΠΛΔ ΚΑΓΟΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ 

183 0 

 
 
 
Υώξνη θαη θηίξηα 
   Ο Γήκνο αιακίλαο γηα ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο. ρξεζηκνπνηεί δχν ρψξνπο.  

 ηνλ έλα ρψξν ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ ζηεγάδεηαη ην Γξαθείν Κίλεζεο, ην Γξαθείν 

Καζαξηφηεηαο, ην Γξαθείν ηνπ Αληηδεκάξρνπ Καζαξηφηεηαο, ζπλεξγείν κηθξνθαηαζθεπψλ, 

ρψξνο πξνζσπηθνχ, ρψξνη πγηεηλήο θαη ην πλεξγείν ησλ Μεραληθψλ Απηνθίλεησλ, 

απνηειείηαη δειαδή απφ επηά ρψξνπο παιηάο θαηαζθεπήο. 

   Ο ρψξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη : 

α) γηα ηηο κηθξνεπηζθεπέο ησλ νρεκάησλ δηφηη ν εμνπιηζκφο ηνπ ζπλεξγείνπ είλαη ν βαζηθφο 

(θιεηδηά, γξχινη θιπ)   

β) γηα ηελ πξνζσξηλή ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ  

γ) γηα ηελ έθδνζε ησλ Γειηίσλ Κίλεζεο ησλ νρεκάησλ. 

δ) γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ππαιιήισλ  

ε) γηα  ηηο αλάγθεο ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Σκεκάησλ Καζαξηφηεηαο θαη Γηαρείξηζεο Ορεκάησλ  

θαη 

ζη) γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ δεκνηψλ κε ηνλ Αληηδήκαξρν. 

 

 Ο δεχηεξνο ρψξνο είλαη έλα ελνηθηαδφκελν νηθφπεδν 7.000η.κ, εληφο ΒΗΟΠΑ. 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο θαη δηαζέηεη 

κία ρνάλε γηα ηελ άκεζε κεηαθφξησζε ησλ απνξξηκκάησλ απφ ηα απνξξηκκαηνθφξα θαη ηα 

θνξηεγά ζηηο 3 ληαιίθεο κεηαθνξάο, ψζηε λα κελ παξακέλνπλ ζηνλ ρψξν απνξξίκκαηα. 

 Σν λεζί δελ δηαζέηεη Σνπηθφ ηαζκφ Μεηαθφξησζεο. 

 Ο Γήκνο δελ ρξεζηκνπνηεί «πξάζηλα» ζεκεία ή ζεκεία ζπιινγήο ζπγθεθξηκέλσλ πιηθψλ. 

 Ο Γήκνο ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ δελ δηαζέηεη εηδηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

ησλ θζνξψλ θαη ηνπ πιπζίκαηνο ησλ θάδσλ. Καηά ζπλέπεηα ην πιχζηκν ησλ θάδσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη πεξηζηαζηαθά θαη γηα ηελ επηζθεπή ηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πιεξψκαηα 

ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ 

 Ο Γήκνο δελ δηαζέηεη πιπληήξην νρεκάησλ θαηά ζπλέπεηα ην πιχζηκν ησλ νρεκάησλ 

πξαγκαηνπνηείηαη πεξηζηαζηαθά.   

 

 

 

 

 

 

ΤΝΟΛΟ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΘΔΗΜΩΝ ΚΑΓΩΝ (ΣΟΚ) 



28 

 

Πίλαθαο 21: Υψξνη θαη θηίξηα 

είδνο έθηαζε πεξηγξαθή  - θαηάζηαζε 

Γξαθείν Πξνζσπηθνχ Καζαξηφηεηαο 12 η.κ Γξαθείν παιαηάο θαηαζθεπήο 

Γξαθείν Κίλεζεο 10 η.κ Γξαθείν παιαηάο θαηαζθεπήο 

Γξαθείν Αληηδεκάξρνπ Καζαξηφηεηαο 16 η.κ Γξαθείν παιαηάο θαηαζθεπήο 

Υψξνο Πξνζσπηθνχ 25 η.κ Αίζνπζα παιαηάο θαηαζθεπήο 

πλεξγείν κηθξνθαηαζθεπψλ 25 η.κ Υψξνο παιαηάο θαηαζθεπήο 

πλεξγείν νρεκάησλ θαη ρεηξσλαθηηθψλ 
εξγαιείσλ 

16η.κ Υψξνο παιαηάο θαηαζθεπήο 

Γθαξάδ νρεκάησλ αχιεηνο ρψξνο 600 η.κ Αλνηθηφο ρψξνο κε κηα ηάθξν 

ηαζκφο Άκεζεο Μεηαθφξησζεο- Υψξνο 
ζηάζκεπζεο 

7.000 η.κ 
Πεξηθξαγκέλνο ρψξνο ζε 
ελνηθηαδφκελν νηθφπεδν εληφο 
ΒΗΟΠΑ. 

Υψξνη Τγηεηλήο 12 η.κ Υψξνο παιαηάο θαηαζθεπήο 

   

ύλνιν 7.716 Καηαζθεπέο πξηλ 1980 

 
 
Γ.7   Δθηίκεζε θόζηνπο ηεο πθηζηάκελεο δηαρείξηζεο  
   Σν θφζηνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηνπ Σκήκαηνο Καζαξηφηεηαο, εθηφο ηνπ 
Σκήκαηνο Ζιεθηξνθσηηζκνχ, αλέξρεηαη ζχκθσλα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2014, ζε 
6.016.112 €.  
 
Πίλαθαο 22: Κφζηνο πθηζηάκελεο δηαρείξηζεο (ζηνηρεία 2014). 
 

ΚΩΓΗΚΟΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΑΠΑΝΖ ΠΟΟ  € 

   00-6151.000 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΔΖ 110.000 

00-6151.001 ΦΠΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 26.000 

00-6721.000 ΔΣΖΗΑ ΓΑΠΑΝΖ ΔΓΝΑ 1.275.112 

20-6011.000, 206012.000, 
20-6051.000, 206051.004,      
20-6051.006, 20-6051.008, 

20-6051.000 

ΣΑΚΣΗΚΔ ΑΠΟΓΟΥΔ ΜΟΝΗΜΩΝ & ΤΠΔΡΩΡΗΔ 754.500 

20-6021.000, 20-6022.001, 
20-6052.000, 20-6052.012 

ΣΑΚΣΗΚΔ ΑΠΟΓΟΥΔ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΑΟΡΗΣΟΤ 
ΥΡΟΝΟΤ & ΤΠΔΡΩΡΗΔ 

1.853.000 

20-6041.000, 20-6042.001, 
20-6054.000 

 ΑΠΟΓΟΥΔ  ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΟΡΗΜΔΝΟΤ 
ΥΡΟΝΟΤ & ΤΠΔΡΩΡΗΔ 

561.000 

20-6061.006 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔΩΝ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 15.000 

20-6061.009 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ 25.000 

20-6232.000 ΜΗΘΩΜΑΣΑ ΚΣΗΡΗΩΝ 45.000 

20-6234.018 
ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΟΓΚΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΣΗ 

ΓΖΜ.ΚΟΗΝ ΑΛ.ΑΗΑΝ.ΑΜΠΔΛ. ΔΛ. 
40.000 

20-6236.003 ΜΔΣΑΦΟΡΔ 5.000 

20-6253.000 ΑΦΑΛΗΣΡΑ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ ΜΔΩΝ 50.000 

20-6263.001 ΤΝΣΖΡΖΖ ΟΥΖΜΑΣΩΝ 5.000 

20-6263.002 ΔΠΗΚΔΤΖ ΟΥΖΜΑΣΩΝ 200.000 
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20-6263.004 
ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ ΣΗ ΓΡΑΔΗ 

ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ 
24.000 

20-6322.000 ΣΔΛΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 8.000 

20-6323.001 ΔΚΓΟΖ ΠΗΝΑΚΗΓΩΝ 2.000 

20-6411.000 ΚΣΔΟ 8.000 

20-6411.001 ΚΟΜΗΣΡΑ ΓΗΟΓΗΩΝ 1.000 

20-6411.002 ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΗ 1.000 

20-6411.003 ΕΤΓΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ 1.000 

20-6474.000 ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 500 

20-6634.010 ΠΡΟΜ. ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣ. ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ ΚΑΓΩΝ 2.000 

20-6634.012 ΠΡΟΜ.ΔΗΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 40.000 

20-6641.006, 206641.008, 
20-6643.002 

ΚΑΤΗΜΑ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ ΜΔΩΝ 900.000 

20-6654.000 ΠΡΟΜΖΘ. ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ 3.000 

20-6671.002 ΠΡΟΜ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ 10.000 

20-6671.004 ΔΠΗΚΔΤΔ ΔΛΑΣΗΚΩΝ 1.000 

20-6671.005 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΛΑΣΗΚΩΝ 40.000 

20-6672.000 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ 5.000 

30-7412.110 ΜΔΛΔΣΔ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΟΥΖΜΑΣΩΝ 5.000 

 
ΤΝΟΛΟ 6.016.112 

 
Γ.8   Αμηνιόγεζε  
 
Πίλαθαο 23 : Αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο  

ΣΟΜΔΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ & ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

Καζαξηφηεηα 

Πξνβιήκαηα/αλάγθεο Γπλαηφηεηεο 

 Γπζθνιία απνθνκηδήο θαη δηαρείξηζεο 
εηδηθψλ θαη επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. 

 Γπζθνιία ηνπνζέηεζεο θάδσλ 
ηεζζάξσλ (4) ξεπκάησλ, ζε 
δεπηεξεχνληεο νδνχο ηνπ λεζηνχ  ιφγσ 
ζηελφηεηαο ησλ νδψλ. 

 Παιαησκέλνο ζηφινο νρεκάησλ θαη 
αλάγθε αλαλέσζήο ηνπ. 

 Αλάγθε πξνκήζεηαο ελφο ιεηνηεκαρηζηή. 

 Αλάγθε πξνκήζεηαο θάδσλ. 

 Αθαηάιιεινο ρψξνο ακαμνζηαζίνπ θαη 
ζπλεξγείνπ θαη αλάγθε. κεηεγθαηάζηαζεο 
ζε λέν ζχγρξνλν ακαμνζηάζην θαη 
ηαζκφ Άκεζεο Μεηαθφξησζεο. 

 Αλάγθε αγνξάο νηθνπέδσλ. 
 

 Πξνψζεζε πξαθηηθψλ αλαθχθισζεο 
θαη θνκπνζηνπνίεζεο κέζα απφ ηελ 
εθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ Σνπηθνχ 
ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ κε 
έκθαζε ζηελ πξνδηαινγή. 
 

 Γεκηνπξγία πεξηβαιινληηθήο 
ζπλείδεζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 
πνιηηψλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ 
Σνπηθνχ ρεδίνπ  Γηαρείξηζεο 
Απνξξηκκάησλ θαη ηνπ Καλνληζκνχ 
Καζαξηφηεηαο. 
 
 

Πεξηνξηζκνί Δπθαηξίεο 

 Έιιεηςε πξνζσπηθνχ. 

 Έιιεηςε ειαζηηθψλ θαη αληαιιαθηηθψλ. 

 Μεγάιεο ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο ιφγσ 
ηεο έθηαζεο ηνπ λεζηνχ κε δχζβαηεο 
πεξηνρέο. 

 Έιιεηςε πιπληεξίνπ νρεκάησλ. 

 Έιιεηςε ζπλεξγείνπ επηζθεπήο θάδσλ. 

 Υξεκαηνδνηηθέο επθαηξίεο απφ 
πξνγξάκκαηα. 
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Γ.  ΣΟΥΟΗ 

 
Γ.1 Οη ζηόρνη ηνπ Σνπηθνύ ρεδίνπ  
   Οη ζηφρνη ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ απηνχο 
πνπ έρνπλ ηεζεί ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν πνπ είλαη: 

 γηα ηελ αλαθχθισζε έσο ην 2015, ππνρξεσηηθή μερσξηζηή ζπιινγή, ηνπιάρηζηνλ, ραξηηνχ, 
πιαζηηθνχ, κεηάιινπ θαη γπαιηνχ. 

 γηα ην πνζνζηφ ησλ βηναπνβιήησλ έσο ην 2020, ζπλνιηθή αλαθχθισζε ηνπιάρηζηνλ 50%. 
 
 
Πίλαθαο 24: Πνζνηηθνί ζηφρνη πξνδηαινγήο, αλά έηνο, γηα ζχλνιν απνξξηκκάησλ 24.962,76t. 
 

Ζτοσ 

Ποςότητεσ (t/y) 

Σφμμεικτα 

Προδιαλογή υλικών 

Ανακυκλώςιμα Οργανικά 

χαρτί 
ςυςκευαςίασ 

ζντυπο 
χαρτί 

πλαςτικό μζταλλο γυαλί 
οικιακή 

κομποςτο
ποίηςη 

μηχανικοί 
κομποςτο

ποιητζσ 

καφζ 
κάδοσ 

2015 
 18.472,44 

(74%) 
499,25    

(2%) 
249,62 

(1%) 
249,62 

(1%) 
249,62 

(1%) 
249,62 

(1%) 
0         

(0%) 
4.992,55 

(20%) 
0               

(0%) 

2016 
15.976,16 

(64%) 
748,88   
 (3%) 

499,25   
(2%)  

748,88 
 (3%) 

249,62 
(1%) 

249,62 
(1%) 

 249,62 
(1%) 

5.491,80 
(22%) 

748,88     
(3%) 

2017 
12.731,00 

 (51%) 
 998,51   

(4%) 
499,25 
 (2%) 

1.497,76 
(6%) 

499,25 
 (2%) 

499,25
  (2%) 

499,25 
 (2%) 

 6.240,69 
(25%) 

 1.497,76 
(6%) 

2018 
 9.485,84 

(38%) 
1.497,76 

(6%) 
748,88 
 (3%) 

1.997,02 
(8%) 

499,25  
(2%) 

499,25
 (2%) 

 748,88  
(3%) 

6.989,57 
(28%) 

2.496,27 
(10%) 

2019 
6.240,69 

 (25%) 
1.997,02 

(8%) 
748,88  

(3%) 
2.496,27 

(10%) 
748,88  

(3%) 
748,88
 (3%) 

 998,51 
(4%) 

7.988,08 
 (32%) 

2.995,53 
 (12%) 

2020 
3.245,15 

 (13%) 
2.496,27 

(10%) 
 998,51 

(4%) 
2.995,53 

 (12%) 
748,88  

(3%) 
748,88
 (3%)  

1.248,13 
(5%) 

8.736,96 
(35%) 

3.744,41 
(15%)  
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Δ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΠΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΓΖΜΟΤ 

 
Δ.1  Πξόιεςε – επαλαρξεζηκνπνίεζε 
   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) ηε κείσζε ηεο πνζφηεηαο ησλ απνβιήησλ, κεηαμχ άιισλ κέζσ ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο 
πξντφλησλ ή ηελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ησλ πξντφλησλ. 
β) ηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ησλ παξαγνκέλσλ απνβιήησλ ζην πεξηβάιινλ θαη 
ηελ αλζξψπηλε πγεία.  
γ) ηε κείσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ επηβιαβψλ νπζηψλ ζηα πιηθά θαη πξντφληα. 
    
   Ο Γήκνο καο ζα πξνγξακκαηίζεη δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ δεκνηψλ θαη ζα 
αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηα θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ π.ρ. έπηπια, ειεθηξηθέο θαη 
ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ζηηο δεκνηηθέο ππνδνκέο απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο.  
 
Πίλαθαο 25: Πξνγξακκαηηζκφο δξάζεσλ πξφιεςεο. 
 

Δίδνο δξάζεο Σόπνο Πεξηνδηθόηεηα 

Δλεκέξσζε γηα ηε κείσζε ηεο ρξήζεο 
ζπζθεπαζηψλ κε δηαλνκή θπιιαδίσλ 

Λατθέο αγνξέο, νχπεξ 
Μάξθεη, Φέξξπ - Μπφη 

Κάζε ηξίκελν 

Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ή θαη επηδηφξζσζε ΖΖΔ  πλεξγείν Γήκνπ Γηαξθψο 

Δλεκέξσζε γηα ηε ζεκαζία θαη ηελ αμία ηεο 
πξφιεςεο – ρξήζηκεο ζπκβνπιέο 

ρνιεία – κε ηνπο 
Λνγαξηαζκνχο ηεο ΓΔΖ 

 

Ζιεθηξνληθή ελεκέξσζε γηα ηελ πξφιεςε  Ηζηνζειίδα Γήκνπ Γηαξθψο 

Καηαρσξήζεηο, άξζξα, δεκνζηεχζεηο, 
αλαθνηλψζεηο 

Σνπηθά ΜΜΔ 
Καηά 

πεξίπησζε 

 
 
  Πίλαθαο 26 : Πνζνηηθά απνηειέζκαηα 
 

Έηνο % κείσζεο παξαγσγήο απνβιήησλ 

2015 0 

2016 1 

2017 2 

2018 3 

2019 4 

2020 5 

 
 
Δ.2  ΠΡΩΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ - Γξαζηεξηόηεηεο δηαινγήο ζηελ πεγή, ζε επίπεδν Γήκνπ-
Γεκνηώλ 

 Σν δίθηπν ησλ θάδσλ ζα πξέπεη λα έρεη κεγάιε ππθλφηεηα θαη λα ππνδέρεηαη μερσξηζηά ην 

ραξηί/ραξηφλη, ην πιαζηηθφ, ην γπαιί θαη ηα κέηαιια (ππνρξεσηηθά απφ ην 2015) θαη ηα 

βηναπφβιεηα. Μπνξεί επίζεο λα ππάξρεη θνηλφο θάδνο γηα πιαζηηθφ θαη κέηαιια θαη γπαιί. 

  Σα βηναπφβιεηα ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ζε μερσξηζηφ (θαθέ) θάδν ή κε ηελ κέζνδν πφξηα 

- πφξηα.(θαιφ είλαη λα κελ αλακηγλχνληαη ηα βηναπφβιεηα κε ην πξάζηλν). 

  Πξέπεη λα πξνβιεθζεί ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ θάζε 

θνξά γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ «πξάζηλσλ» απφ ηνπο θήπνπο ησλ 

θαηνηθηψλ θαη απφ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πνπ έρνπλ κεγάιν φγθν. 
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   Οη θάδνη πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη θαηά ζπζηάδεο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα πιηθά πνπ ππάξρνπλ 

ζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο, φπσο ηα βηναπφβιεηα, ην ραξηί θαη ην πιαζηηθφ, καδί κε ηνλ 

πξάζηλν θάδν γηα ηα ζχκκεηθηα. (θαιφ είλαη λα κελ ηνπνζεηείηαη ν θάδνο γηα ηα ζχκκεηθηα καδί 

κε ηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο γηα λα αξρίζεη λα ζπλεηδεηνπνηεί ν πνιίηεο φηη ε «απφξξηςε» 

θαη ε αλαθχθισζε είλαη δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο. ηφρνο καο είλαη ε εμάιεηςε ηεο πξψηεο. 

   Σν κέγεζνο θαη ν αξηζκφο ησλ μερσξηζηψλ θάδσλ ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη, θαηά πεξίπησζε, 

αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ζε θάζε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα 

ππάξμεη επηινγή κηθξνχ αξηζκνχ θάδσλ, πνπ ζα δέρνληαη ηα πξνδηαιεγκέλα πιηθά ζε 

ζπγθεθξηκέλεο κέξεο, φηαλ θαη ζα γίλεηαη θαη ε αληίζηνηρε απνθνκηδή. 

   Γεληθά νη ζεκαληηθφηεξνη παξάκεηξνη ηνπ ζρεδηαζκνχ πνπ ιάβακε ππφςε καο είλαη: 

• ν αξηζκφο ησλ ξεπκάησλ (δηαθνξεηηθνί θάδνη) ησλ πξνο αλαθχθισζε ή επεμεξγαζία πιηθψλ 

• ε ζχζηαζή ησλ απνξξηκκάησλ 

• 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) 

 

  Έλα «πξάζηλν» ζεκείν, απνηειεί ηνλ ρψξν εληφο ηνπ Γήκνπ, φπνπ ν πνιίηεο κπνξεί λα 
θέξλεη αλαθπθιψζηκα πιηθά, νγθψδε (π.ρ. έπηπια, απφβιεηα απφ ειεθηξηθφ θαη ειεθηξνληθφ 
εμνπιηζκφ ΑΖΖΔ), εηδηθά απφβιεηα (φπσο κπαηαξίεο, ρξψκαηα, θιπ.), πξάζηλα απφβιεηα θαη 
άιια είδε κε ζθνπφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε/ πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ή ηελ 
αλαθχθισζε, αλάινγα θάζε θνξά. 

   Σα πξάζηλα ζεκεία απνηεινχλ κηα δηεζλή θαη δνθηκαζκέλε πξαθηηθή πνπ βαζίδεηαη ζηε 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη ζθνπεχεη ζηελ αλαθχθισζε εηδηθψλ ξεπκάησλ πιηθψλ. ήκεξα 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ ζπζηεκάησλ αλαθχθισζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε πνιιέο 

ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ζε φιν ηνλ θφζκν. 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. Σν σξάξην ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα εθηείλεηαη ζε δχν εξγάζηκεο βάξδηεο θαη, ηνπιάρηζηνλ, ην 

πξσί ηνπ αββάηνπ. 

 

 
   Πίλαθαο 27  Δίδε απνβιήησλ πνπ δχλαηαη λα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά ζηα πξάζηλα ζεκεία 

 

Γηάθνξα είδε νηθηαθνύ εμνπιηζκνύ: Έπηπια, κεηαιιηθά αληηθείκελα, ξνχρα, ζηξψκαηα, 

ραιηά, παηδηθά παηρλίδηα, ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, ραιαζκέλα πνδήιαηα, 

ζθιεξά πιαζηηθά πνπ δελ είλαη ζπζθεπαζίεο (π.ρ. κηα ζπαζκέλε ιεθάλε), CD. 

   Σα είδε απηά ζα ζπιιέγνληαη ζε μερσξηζηνχο θάδνπο ή ζα ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο. 

 

Μηθξά εηδηθά απόβιεηα, φπσο ιεγκέλα θάξκαθα, ρξψκαηα, ρεκηθά, ηεγαλέιαηα, θιπ. Σα 

είδε απηά ζα ζπιιέγνληαη ζε θάδν κε εηδηθή ζήκαλζε. 
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Πξάζηλα απόβιεηα απφ πάξθα, θήπνπο, θιαδέκαηα, γθαδφλ. Ζ εγθαηάζηαζε 

θιαδνηεκαρηζηή ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπο θαη ηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο κεηαθνξάο γηα ηε κεηέπεηηα επεμεξγαζία ηνπο. Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνχζε λα 

εγθαηαζηαζεί εμνπιηζκφο πειεηνπνίεζεο. 

 

Απόβιεηα από θαηαζθεπέο πνπ παξάγνληαη εληφο ησλ λνηθνθπξηψλ απφ κηθξέο 

αλαθαηαζθεπέο (π.ρ. ζπαζκέλα πιαθίδηα, θιπ.) 
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  Γξάζεηο ληα εηδηθά ξεχκαηα - απνηξνπή ηεο επηκφιπλζεο ησλ ΑΑ Γηα ηελ απνθπγή ηεο 

επηκφιπλζεο ησλ ΑΑ κε επηθίλδπλα απφβιεηα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε ρσξηζηή ζπιινγή 

εηδηθψλ απνβιήησλ π.ρ πγεηνλνκηθψλ Γηα ην ιφγν απηφ είλαη ρξήζηκε ε πξφβιεςε, ζηα ηνπηθά 

ζρέδηα δηαρείξηζεο, ζρεηηθψλ δξάζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο εηδηθψλ 

απνβιήησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθηαθή ή βηνηερληθή ρξήζε θαη πγεηνλνκηθψλ απνβιήησλ 

απφ ηα θέληξα πγείαο, ηα ηαηξεία θαη ηα θαξκαθεία ησλ δήκσλ. 

πκπέξαζκα: φζνλ αθνξά ην Γήκν αιακίλαο, ε δηαινγή ζηελ πεγή ζα γίλεη κε ηνπο εμήο 
ηξφπνπο: 

 κε δίθηπν θάδσλ 

 κε ζπιινγή πφξηα - πφξηα  

 κε πξάζηλα ζεκεία 

 κε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο 

 κε δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ δεκνηψλ 

 κε ζέζπηζε θαη εθαξκνγή Καλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο 
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  Δ.2.1Σν δίθηπν ησλ θάδσλ θαη ε δηαινγή πόξηα - πόξηα 
   Ο Γήκνο αιακίλαο, φζνλ αθνξά ην δίθηπν ησλ θάδσλ θαη ηε ζπιινγή πφξηα – πφξηα, ζα 
πξαγκαηνπνηήζεη ηηο εμήο δξάζεηο : 

 ζα αλαπηχμεη ζηηο πιαηείεο θαη ζηνπο θεληξηθνχο άμνλεο ηνπ λεζηνχ, θαηά ζπζηάδεο, ηνπο 
θάδνπο ησλ ηεζζάξσλ ξεπκάησλ (ραξηί, πιαζηηθφ, γπαιί θαη αινπκίλην), ηνλ θαθέ θάδν 
βηναπφβιεησλ θαη  ηνλ  θάδν ησλ ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ. 

 ζα ηνπνζεηήζεη ζηηο γεηηνληέο πνπ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάδνη αιιά φρη ζπζηάδα 
θάδσλ, κπιε θάδνπο αλαθχθισζεο θαη πξάζηλνπο θάδνπο ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ. 

 ζηηο γεηηνληέο πνπ νη νδνί είλαη ζηελνί ε ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ ζα γίλεηαη πφξηα – 
πφξηα. Με ηε δηαδηθαζία απηή νη θάηνηθνη ζα βγάδνπλ ζηελ πφξηα ηνπο ηα πξνο αλαθχθισζε 
πιηθά ζε θαζνξηζκέλεο εκέξεο, κε ζθνπφ απηά λα πεξηζπιιέγνληα απφ ην φρεκα ζπιινγήο. Σν 
πξφγξακκα απηφ αθνξά ρσξηζηά ηα νξγαληθά θαη ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά πνπ ζα ζπιιέγνληαη, 
είηε φια καδί (αλάκεηθηα) είηε ην θάζε πιηθφ ρσξηζηά. 

 ζα ηνπνζεηήζεη θαθέ θάδνπο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο εζηίαζεο. 

 ζα ηνπνζεηήζεη θάδνπο ζπιινγήο γπαιηνχ ζε φιεο ηηο θαθεηέξηεο θαη ηα κπαξ. 

 ζα ηνπνζεηήζεη θάδνπο ζπιινγήο ραξηηνχ θαη πιαζηηθνχ ζε φια ηα θαηαζηήκαηα θαζψο  θαη 
ζηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

 ζα ηνπνζεηήζεη θάδνπο ζπιινγήο έληππνπ ραξηηνχ θαη αλαθχθισζεο ζηα ζρνιεία, ζηηο 
δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ζηηο ηξάπεδεο. 

 ζα ηνπνζεηήζεη θαθέ θάδνπο ζηηο ιατθέο αγνξέο, ζηελ θεληξηθή  αγνξά θαη ζηα νχπεξ 
Μάξθεη. 

 ζα πεξηζπιιέγεη ηα νγθψδε αληηθείκελα (θαη ζα μερσξίδεη απηά  πνπ αλαθπθιψλνληαη) 
θαζψο θαη ηα πξάζηλα απφ ηνπο θήπνπο κεηά απφ επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο .  

 ζα παξαρσξήζεη ζηνπο θαηνίθνπο θάδνπο θνκπνζηνπνίεζεο γηα λα ελζαξξχλεη ηελ νηθηαθή 
θνκπνζηνπνίεζε. 

 Θα ελζαξξχλεη ηε κηθξήο θιίκαθαο  κεραληθή θνκπνζηνπνίεζε αλά Γεκνηηθή Κνηλφηαηα θαη 
θαηά γεηηνληά.   
 
Δ.2.2. Γίθηπν πξάζηλσλ ζεκείσλ 
   Ο Γήκνο αιακίλαο ζα δεκηνπξγήζεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα πξάζηλα ζεκεία, έλα ζε θάζε 
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα.   
   Σν θάζε ζεκείν ζα έρεη έθηαζε πεξίπνπ 1 ζηξέκκα, ζα είλαη πεξηθξαγκέλν, 
αζθαιηνζηξσκέλν θαη ζα πεξηιακβάλεη ρψξνπο εξγαζίαο (γξαθείν, WC, ρψξνπο 
απνζήθεπζεο). 
   ην θάζε ζεκείν ζα ηνπνζεηεζνχλ: 

 θάδνη ηχπνπ skipper, γηα ηα νγθψδε θαη ηα πξάζηλα απνξξίκκαηα, θαζψο θαη γηα ηα κπάδα, 

 θάδνη θιεηζηνχ ηχπνπ 30 θκ γηα ηελ ελαπφζεζε ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ 

 θάδνη γηα ηα ηέζζεξα ξεχκαηα (ραξηί, γπαιί, πιαζηηθφ θαη αινπκίλην) 

 θάδνη γηα ηε ζπιινγή ιακπηήξσλ, κπαηαξηψλ, ζπζζσξεπηψλ, ειαζηηθψλ θιπ 

 θάδνη γηα αληηθείκελα πξνο αληαιιαγή, επηζθεπή θαη επαρξεζηκνπνίεζε 
 
   Παξάιιεια ν Γήκνο αιακίλαο, πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί θνληά ζηνλ πνιίηε, φζνλ αθνξά ηα 
πξάζηλα ζεκεία, ζα αλαπηχμεη έλα κεηαθεξφκελν δίθηπν δηπιψλ θάδσλ ηχπνπ skipper, αλά 
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα, φπνπ ζα ελαπνζέηνπλ νη πνιίηεο ηα νγθψδε θαη ηα πξάζηλα 
απνξξίκκαηα. 
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 Όζνλ αθνξά ζην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο ελφο πξάζηλνπ ζεκείνπ, νη βαζηθέο 
αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ πεξηγξάθνληαη ζηνλ αθφινπζν 
 
Πίλαθαο 28: Απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο ελφο πξάζηλνπ ζεκείνπ 
 

Απαζρνινύκελνη Αξηζκόο απαζρνινύκελσλ Πεξηγξαθή 

Τπεύζπλνο Λεηηνπξγίαο 
1 Τπεχζπλνο Λεηηνπξγίαο - 
Δπφπηεο 

Γηα ηελ νξγάλσζε, 
παξαθνινχζεζε, έιεγρν ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ, 
θαζνδήγεζε ησλ πνιηηψλ θα 
γεληθά γηα ηελ εχξπζκε 
ιεηηνπξγία ηνπ πξάζηλνπ 
ζεκείνπ θαη ζπληήξεζε ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ. 

Γηνηθεηηθόο Τπάιιεινο 1 Γηνηθεηηθφο Τπάιιεινο 

Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 
εηζεξρφκελσλ-εμεξρφκελσλ 
πνζνηήησλ, ηήξεζε 
ειεθηξνληθνχ αξρείνπ θαη 
αλαπιήξσζε/ ππνζηήξημε 
ηνπ ππεπζχλνπ ιεηηνπξγίαο. 

Υεηξηζηήο κεραλεκάησλ 1 Υεηξηζηήο κεραλεκάησλ 

Γηα ην ρεηξηζκφ ηνπ 
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 
ηνπ πξάζηλνπ ζεκείνπ (πρ. 
παιιεηνθφξνπ νρήκαηνο-
clark, ηεκαρηζηή, θιπ), 
θαζνδήγεζε ησλ θηλήζεσλ/ 
ειηγκψλ ησλ νρεκάησλ θαη 
ππνζηήξημε ηνπ ππεπζχλνπ 
ιεηηνπξγίαο 

Φύιαθαο 1 Φχιαθαο  
Γηα ηε θχιαμε ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ  

Τπεύζπλνο Γξάζεσλ 
Δπαηζζεηνπνίεζεο  

1 Τπεχζπλνο Γξάζεσλ 
Δπαηζζεηνπνίεζεο  

Γηα ηελ νξγάλσζε θαη 
πινπνίεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο 
επαηζζεηνπνίεζεο 
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Δ.2.3. Γξάζεηο γηα εηδηθά ξεύκαηα – απνηξνπή ηεο επηκόιπλζεο ησλ ΑΑ 
   Ο Γήκνο αιακίλαο δελ ζα αλαπηχμεη δξάζεηο γηα ηα εηδηθά ξεχκαηα, θαζψο νη πνζφηεηεο 
ησλ εηδηθψλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζην λεζί είλαη κηθξέο θαη εμεηδηθεπκέλεο θαη γηα ηε 
δηαρείξηζή ηνπο είλαη ππεχζπλνη νη παξαγσγνί ηνπο φπσο πξνβιέπεηαη θαη ζην θαλνληζκφ 
Καζαξηφηεηαο.  
 
 
Δ.2.4.  Γξάζεηο ελεκέξσζεο – επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνύ 

   Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ 

είλαη ε ελεκέξσζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ. Ζ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζα  γίλεηαη 

ζρεδηαζκέλα, ηαθηηθά θαη κεζνδηθά. Πξνυπφζεζε γηα λα πεηχρεη ην ζρέδην δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ. 

   Ο Γήκνο πξέπεη ζα θαηαξηίζεη πξφγξακκα ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζην ζέκα ηεο 

αλαθχθισζεο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη κηα κεγάιε πνηθηιία κνξθψλ επηθνηλσλίαο κε ην θνηλφ. Ζ 

έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ, ζα γίλεη απφ ηελ αξρή, ζηε θάζε 

θαηάξηηζεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ θαη πάλησο πξηλ μεθηλήζεη ην πξφγξακκα δηαινγήο ζηελ 

πεγή. 

   Σα πξνγξάκκαηα πιεξνθφξεζεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

αιιά ζα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηά ηνπ γηα λα ην ζηεξίδνπλ. 
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Πίλαθαο 29 : Γξάζεηο ελεκέξσζεο 
 

Γξάζεηο ελεκέξσζεο  Σόπνο Πεξηνδηθόηεηα 

Δλεκέξσζε γηα ην Σνπηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο 
Απνξξηκκάησλ - Οκηιίεο 

Γεκαξρείν, Γ. Κνηλφηεηεο, 
Σνπηθνί χιινγνη  

Πξηλ μεθηλήζεη ην 
Πξφγξακκα 

Δλεκέξσζε γηα ην Σνπηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο 
Απνξξηκκάησλ – Έληππν πιηθφ 

Λνγαξηαζκνί ΓΔΖ, Φέξξπ 
– Μπφη, Λατθέο αγνξέο, 

νχπεξ Μάξθεη - ρνιεία 

Πξηλ μεθηλήζεη ην 
Πξφγξακκα θαη 
αλά ηξίκελν έσο 

ην 2ν ρξφλν 

Δλεκέξσζε γηα ηελ αλαθχθισζε - Έληππν 
πιηθφ 

Φέξξπ – Μπφη, Λατθέο 
αγνξέο, νχπεξ Μάξθεη - 

ρνιεία 
Αλά ηξίκελν 

Δλεκέξσζε γηα ηα βηναπφβιεηα (θαθέ θάδνο) 
– Έληππν πιηθφ 

Φέξξπ – Μπφη, Λατθέο 
αγνξέο, νχπεξ Μάξθεη – 

ρνιεία 
Αλά ηξίκελν 

Δλεκέξσζε γηα ηε δηαινγή πφξηα – πφξηα – 
Έληππν πιηθφ 

Φέξξπ – Μπφη, Λατθέο 
αγνξέο, νχπεξ Μάξθεη – 

ρνιεία 
Αλά ηξίκελν 

Δλεκέξσζε γηα ηα πξάζηλα ζεκεία – Έληππν 
πιηθφ 

Φέξξπ – Μπφη, Λατθέο 
αγνξέο, νχπεξ Μάξθεη – 

ρνιεία 
Αλά ηξίκελν 

Δλεκέξσζε γηα ηελ νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε – 
Έληππν πιηθφ 

Φέξξπ – Μπφη, Λατθέο 
αγνξέο, νχπεξ Μάξθεη – 

ρνιεία 
Αλά ηξίκελν 

Δλεκέξσζε γηα ηε κεραληθή θνκπνζηνπνίεζε 
ηνπ Γήκνπ – Έληππν πιηθφ 

Φέξξπ – Μπφη, Λατθέο 
αγνξέο, νχπεξ Μάξθεη – 

ρνιεία 
Αλά ηξίκελν 

Δλεκέξσζε γηα ηνλ Καλνληζκφ ηεο 
Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ – Έληππν πιηθφ 

Φέξξπ – Μπφη, Λατθέο 
αγνξέο, νχπεξ Μάξθεη 

Αλά ηξίκελν 

Δλεκέξσζε γηα ηε ιεηηνπξγία ΚΓΑΤ ηνπ Γήκνπ 
θαη ηα νθέιε ηνπ – Έληππν πιηθφ 

Φέξξπ – Μπφη, Λατθέο 
αγνξέο, νχπεξ Μάξθεη – 

ρνιεία 
Αλά ηξίκελν 

Δλεκέξσζε γηα αληηθείκελα πξνο 
επαλαρξεζηκνπνίεζε ή/θαη επηδηφξζσζε ΖΖΔ  

Φέξξπ – Μπφη, Λατθέο 
αγνξέο, νχπεξ Μάξθεη – 

ρνιεία 
Αλά ηξίκελν 

Ζιεθηξνληθή ελεκέξσζε γηα ην Σνπηθφ ρέδην 
Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ θαη γηα φιεο ηηο 
δξάζεηο πνπ ην αθνξά  

Ηζηνζειίδα Γήκνπ Γηαξθψο 

Καηαρσξήζεηο, άξζξα, δεκνζηεχζεηο, 
αλαθνηλψζεηο 

Σνπηθά ΜΜΔ Καηά πεξίπησζε 

Ζκεξίδεο γηα ην Σνπηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο 
Απνξξηκκάησλ θαη γηα φιεο ηηο δξάζεηο πνπ ην 
αθνξά 

Γεκαξρείν, Γ. Κνηλφηεηεο, 
Σνπηθνί χιινγνη 

Καηά πεξίπησζε 
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Δ.2.5.  ύζηεκα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο    

   Σν ζχζηεκα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο πεξηιακβάλεη ηα νρήκαηα κεηαθνξάο-ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ θάδσλ θαη ησλ πιηθψλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζηα «πξάζηλα ζεκεία». Γίλεηαη 

κεγάιε βαξχηεηα ζηελ ππθλφηεηα θαη ζηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ δξνκνινγίσλ. 

 
Πίλαθαο 30 : Ορήκαηα πεξηζπιινγήο    
  

ΟΥΖΜΑΣΑ ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΩΝ ΚΑΓΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΤΛΛΟΓΖ 
ΠΟΡΣΑ – ΠΟΡΣΑ ΓΗΑ ΣΟ 2015 

         
α/α Αξ. Κπθι. Μάξθα Σύπνο Ορήκαηνο 

Μηθηό 
Βάξνο 

Καζαξό 
Βάξνο 

Καύζηκν 
Έηνο 
Κπθι 

Καηάζηαζε 

         1 ΚΖΖ 5749 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο 16.900 5.470 Πεηξέιαην 1993 Δλεξγφ 

2 ΚΖΟ 3757 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο 13.000 5.300 Πεηξέιαην 1993 Δλεξγφ 

3 ΚΖΟ 4193 VOLVO Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο 19.000 8.700 Πεηξέιαην 2000 Δλεξγφ 

4 ΚΖΤ 5967 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο 18.000 9.860 Πεηξέιαην 2001 Δλεξγφ 

5 ΚΖΤ 6007 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο 18.000 7.160 Πεηξέιαην 2002 Δλεξγφ 

6 ΚΖΤ 6071 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο 13.000 4.010 Πεηξέιαην 2004 Αλελεξγφ 

7 ΚΖΤ 6073 IVECO Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο 15.500 5.980 Πεηξέιαην 2004 Δλεξγφ 

8 ΚΖΤ 6074 IVECO Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο 15.500 6.010 Πεηξέιαην 2004 Δλεξγφ 

9 KHY 6513 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο 19.000 7.380 Πεηξέιαην 2008 Δλεξγφ 

10 ΚΖΤ 6514 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Μήινο 19.000 7.350 Πεηξέιαην 2008 Δλεξγφ 

11 ΚΖΤ 6482 
DAIMLER 
CHRYSL 

Απνξξηκκαηνθφξν Πξέζα 26.000 11.810 Πεηξέιαην 2007 Δλεξγφ 

12 ΚΖΤ 6483 
DAIMLER 
CHRYSL 

Απνξξηκκαηνθφξν Πξέζα 26.000 11.800 Πεηξέιαην 2007 Δλεξγφ 

13 ΚΖΤ 6498 SCANIA Απνξξηκκαηνθφξν Πξέζα 26.000 12.480 Πεηξέιαην 1995 Δλεξγφ 

14 ΚΖΤ 6541 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Πξέζα 27.500 10.875 Πεηξέιαην 2008 Δλεξγφ 

15 ΚΖΤ 6557 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Πξέζα 26.000 10.540 Πεηξέιαην 2009 Δλεξγφ 

16 ΚΖΤ 6558 MERCEDES Απνξξηκκαηνθφξν Πξέζα 27.500 10.425 Πεηξέιαην 2009 Δλεξγφ 

17 ΚΖΤ 6559 NISSAN  Απνξξηκκαηνθφξν πξεζάθη 4.500 1.050 Πεηξέιαην 2009 Δλεξγφ 

18 ΚΖΤ 6560 NISSAN Απνξξηκκαηνθφξν πξεζάθη 4.500 950 Πεηξέιαην 2009 Δλεξγφ 

19 ΚΖΤ 6561 NISSAN Απνξξηκκαηνθφξν πξεζάθη 4.500 865 Πεηξέιαην 2009 Δλεξγφ 

 
  

  
  

    
 
 
Πίλαθαο 31 : Ορήκαηα πεξηζπιινγήο νγθσδψλ – πξαζίλσλ.  
 
ΟΥΖΜΑΣΑ ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΑΗΝΩΝ ΚΑΗ ΟΓΚΟΓΩΝ  ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ            

ΓΗΑ ΣΟ  2015 

         
α/α Αξ.Κπθι. Μάξθα 

Σύπνο 
Ορήκαηνο 

Μηθηό 
Βάξνο 

Καζαξό 
Βάξνο 

Καύζηκν 
Έηνο 
Κπθι. 

Καηάζηαζε 

         1 ΚΖΤ 6590 DAIMLER CHRYSL Φνξηεγφ Αξπάγε 26.000 11.070 Πεηξέιαην 2003 Αλελεξγφ 

2 ΚΖΤ 6592 DAIMLER CHRYSL Φνξηεγφ Αξπάγε 19.000 10.910 Πεηξέιαην 2003 Αλελεξγφ 

         
3 ΚΖΟ 3746 MERCEDES Φνξηεγφ 8.000 9.667 Πεηξέιαην 1986 Δλεξγφ 

4 ΚΖΟ 4192 IVECO MAGIRUS Φνξηεγφ 19.000 9.450 Πεηξέιαην 2000 Δλεξγφ 

5 ΜΔ 111298 
LEOMAR RODEO 

RAM 
Φνξηεγφ 

Υνξηνθνπηηθφ 
    Πεηξέιαην   Αλελεξγφ 

6 ΚΤ 7355 SCANIA Φνξηεγφ 19.000 10.168 Πεηξέιαην 1997 Αλελεξγφ 
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7 ΚΖΖ 5738 VOLKSWAGEN 
Φνξηεγφ 

Αλαηξεπφκελν 
2.395 995 Πεηξέιαην 1999 Αλελεξγφ 

 8 ΚΖΤ 6552 MERCEDES 
Φνξηεγφ 

Αλαηξεπφκελν 
19.000 9.635 Πεηξέιαην 2009 Δλεξγφ 

9 ΚΖΤ 6449 NISSAN MOTOR 
Φνξηεγφ 

Αλαηξεπφκελν 
3.400 1.750 Πεηξέιαην 2006 Δλεξγφ 

          10 ΜΔ 42962  CASE Φνξησηήο     Πεηξέιαην 1996 Δλεξγφ 

 

11 ΜΔ 58570 
FOREDIL 

MACCHINE 
Πνιπκεράλεκα     Πεηξέιαην 2007 Δλεξγφ 

 
 
Πίλαθαο 32 : Ορήκαηα πεξηζπιινγήο κπιε θάδσλ. 
 

ΟΥΖΜΑΣΑ  ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ  ΜΠΛΔ ΚΑΓΩΝ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ   

         
α/α Αξ.Κπθι. Μάξθα Σύπνο Ορήκαηνο 

Μηθηό 
Βάξνο 

Καζαξό 
Βάξνο 

Καύζηκν 
Έηνο 
Κπθι. 

Καηάζηαζε 

         
1 ΚΖΤ 6487 RENAULT 

Απνξξηκκαηνθφξν 
Αλαθχθισζε 

16.000 4.940 Πεηξέιαην 2007 Δλεξγφ 

2 ΚΖΤ 6488 RENAULT 
Απνξξηκκαηνθφξν 

Αλαθχθισζε 
16.000 4.800 Πεηξέιαην 2007 Αλελεξγφ 

         

 
 
Πίλαθαο 33 : Ορήκαηα κεηαθνξάο ζπλφινπ απνβιήησλ ζην ΥΑΓΑ ΦΤΛΖ 
 

ΟΥΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΣΟ ΥΑΓΑ ΦΤΛΖ  ΓΗΑ ΣΟ 2015 

         
α/α Αξ. Κπθι. Μάξθα Σύπνο Ορήκαηνο 

Μηθηό 
Βάξνο 

Καζαξό 
Βάξνο 

Καύζηκν 
Έηνο 
Κπθι 

Καηάζηαζε 

1 ΚΖΟ 4359 MERCEDES Σξάθηνξαο-Νηαιίθα 38.000 23.020 Πεηξέιαην 1996 Δλεξγφ 

2 ΚΖΤ 6450 VOLVO Σξάθηνξαο-Νηαιίθα 40.000 15.140 Πεηξέιαην 2006 Δλεξγφ 

3 KHY 6578 DAF Σξάθηνξαο-Νηαιίθα 40.000 14.060 Πεηξέιαην 2003 Δλεξγφ 

 
 
Πίλαθαο 34 : Ορήκαηα πεξηζπιινγήο θαη κεηαθνξάο πξντφλησλ αλαθχθισζεο. 
 

ΟΥΖΜΑΣΑ  ΜΔΣΑΦΟΡΑ  ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ  ΓΗΑ ΣΟ 2015 

         
α/α Αξ. Κπθι. Μάξθα Σύπνο Ορήκαηνο 

Μηθηό 
Βάξνο 

Καζαξό 
Βάξνο 

Καύζηκν 
Έηνο 
Κπθι 

Καηάζηαζε 

1 ΚΖΤ 5968 MAN Μεηαθνξάο θάδσλ 30 θ.κ. 22.000 7.500 Πεηξέιαην 2001 Δλεξγφ 

2 
Αξ.Πιαηζίνπ 
1909086308 

SCANIA Μεηαθνξάο θάδσλ 30 θ.κ.     Πεηξέιαην   Αλελεξγφ 

         
3 ΚΖΟ 4242 MERCEDES Μεηαθνξάο Κάδσλ skipper 18.000 8.625 Πεηξέιαην 1999 Αλελεξγφ 

4 
Αξ.Πιαηζίνπ 
WDB952503

1L363431 
MERCEDES Μεηαθνξάο Κάδσλ skipper     Πεηξέιαην   Αλελεξγφ 
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  Σα νρήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο παξαπάλσ πίλαθεο αλαθέξνληαη γηα ην 2015 – 2016, κε 
ηελ πξννπηηθή αληηθαηάζηαζή ηνπο κε: 

  5 κεγάια απνξξηκκαηνθφξα κε δηακεξίζκαηα, γηα ηνπο θεληξηθνχο άμνλεο ηνπ λεζηνχ, 

  6 απνξξηκκαηνθφξα (7t πεξίπνπ)  

  6 απνξξηκκαηνθφξα (5,5 -6t πεξίπνπ) κε θνληφ ζαζί γηα ηηο ζηελέο νδνχο 

 1 ληαιίθα γηα ηε κεηαθνξά ησλ ζχκκεηθησλ πξνο ην ΥΤΣΑ Φπιήο, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί 
ην θφζηνο κεηαθνξάο απφ ζπληεξήζεηο θαη θαχζηκα. 

 1 θνξηεγφ κεηαθνξάο θάδσλ, ηχπνπ skipper (αιπζηδάθη). 

 1 θνξηεγφ κεηαθνξάο θάδσλ 30 θκ (γάληδνο). 

 1 κηθξφ θνξηεγφ αλνηρηφ κε αξπάγε γηα ηελ πεξηζπιινγή πξαζίλσλ θαη νγθσδψλ ζηα 
ζηελά. 

 1 πιπληήξην θάδσλ. 

 1 θνξηεγφ γηα ηε κεηαθνξά νγθσδψλ θαη πξαζίλσλ.  
 
 
 
Δ.3 ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΠΗΠΔΓΟ – δξάζεηο ππνδνρήο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πξνδηαιεγκέλσλ 
πιηθώλ 

    Οη δξάζεηο απηέο αλαπηχζζνληαη ζηηο δεκνηηθέο/δηαδεκνηηθέο ππνδνκέο δηαρείξηζεο. ηηο 

εγθαηαζηάζεηο απηέο γίλεηαη επεμεξγαζία ησλ πιηθψλ πνπ παξάγνληαη απφ ην πξψην επίπεδν 

δηαρείξηζεο. Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο πξέπεη λα είλαη ρακειήο φριεζεο θαη λα ιεηηνπξγνχλ κε 

ζρεηηθά απιέο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο. 

Ο ζθνπφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε απηφ ην επίπεδν είλαη: 

   Ο Γήκνο αιακίλαο ζα αγνξάζεη/ρξεζηκνπνηήζεη εθηάζεηο γηα δεκηνπξγία:  
Δ.3.1.  Μνλάδαο Κνκπνζηνπνίεζεο 
   Κνκπνζηνπνίεζε είλαη ε βηνινγηθή, αεξφβηα, ζεξκφθηιε θαη ειεγρφκελε δηεξγαζία κεξηθήο 
απνζχλζεζεο ησλ νξγαληθψλ απνβιήησλ πνπ νδεγεί ζηελ παξαγσγή θνκπόζη, δει. ελφο 
νξγαληθνχ εδαθνβειηησηηθνχ πνπ πξνζνκνηάδεη ζην ρνχκνπο ηνπ εδάθνπο θαη πξνσζεί ηελ 
αλάπηπμε ησλ θπηψλ.    
   Μηα πιεζψξα νξγαληθψλ απνβιήησλ κπνξνχλ κε ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία λα 
κεηαηξαπνχλ ζε έλα πινχζην θπηφρσκα, ην θνκπφζη, ην νπνίν κπνξεί λα βξεη πνιιέο 
εθαξκνγέο ζηε γεσξγία, ζηα πάξθα, θαη ζηελ αλάπιαζε θαη αλαδάζσζε πξνβιεκαηηθψλ 
εθηάζεσλ (εγθαηαιεηκκέλα ιαηνκεία., πξαλή δξφκσλ θιπ).  Ζ θνκπνζηνπνίεζε κηκείηαη θαη 
επηηαρχλεη ηηο δηεξγαζίεο απνδφκεζεο ησλ νξγαληθψλ πνπ ζπκβαίλνπλ απζφξκεηα ζηε θχζε.  

   ηε δηαδηθαζία απηή νδεγνχληαη ηα πξνδηαιεγκέλα νξγαληθά, ηα «πξάζηλα» κεηά απφ 

ιεηνηεκαρηζκφ θαη ελδερνκέλσο έλα κέξνο ηνπ αλαθπθισκέλνπ ραξηηνχ, γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

πγξαζίαο ηνπ θφκπνζη. 
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Δ.3.2.  Κέληξνπ Γηαινγήο Αλαθπθιώζηκσλ Τιηθώλ (ΚΓΑΤ)  
   Δηζεξρφκελα πξντφληα: Ζ εγθαηάζηαζε ΚΓΑΤ δέρεηαη κφλν απνξξίκκαηα κεηά απφ δηαινγή 
ζηελ πεγή θαη αλαθχθισζε.  
   Πξντφληα ΚΓΑΤ (δεπηεξνγελή πιηθά): Ζ κνξθή θαη νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ηα 
πξντφληα ελφο ΚΓΑΤ δηνρεηεχνληαη πξνο αλαθχθισζε, εμαξηψληαη απφ ηηο απαηηήζεηο αγνξάο, 
ζε ζπλάξηεζε κε ηελ νηθνλνκηθφηεηα ησλ κεζφδσλ επεμεξγαζίαο. Σα είδε ησλ ηειηθψλ 
πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη π.ρ. απφ ην εηζεξρφκελν ξεχκα ραξηηνχ, κπνξνχλ λα 
πεξηιακβάλνπλ εθεκεξίδεο, αλάκηθην ραξηί, ραξηφλη, δεκαηνπνηεκέλα ή φρη. Σν γπαιί κπνξεί 
λα δηαρσξίδεηαη αλά ρξψκα, ηα θνπηηά αινπκηλίνπ λα παξαδίδνληαη ζπκπηεζκέλα (ή φρη) ή 
ηεκαρηζκέλα, ηα πιαζηηθά δηαρσξηζκέλα αλά είδε ή αλάκηθηα (π.ρ. PP θαη PS καδί) 
ζξπκκαηνπνηεκέλα ή θνθθνπνηεκέλα, νη ζηδεξνχρνη πεξηέθηεο ζπκπηεζκέλνη (ή φρη), απφ έλα 
κέηαιιν ή δηκεηαιιηθνί. 
   Υξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία ζε ΚΓΑΤ: Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία δηαθξίλεηαη ζε: α) 
Φακειή ηερλνινγία (ζρεηηθά απιή) Υακειήο δπλακηθφηεηαο κνλάδεο. Μηθξή κεραληθή 
ππνζηήξημε, ηελ νπνία ζα εθαξκφζεη θαη ν Γήκνο αιακίλαο 
β) Υςειή ηερλνινγία (ζρεηηθά ζύλζεηε) Τςειήο δπλακηθφηεηαο κνλάδεο. εκαληηθή κεραληθή 
ππνζηήξημε. Τςειφ θεθάιαην εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 
   Λεηηνπξγία ΚΓΑΤ: Ο βαζηθφο δηαρσξηζκφο απφ ηα ξεχκαηα ησλ πιηθψλ πνπ πξνζθνκίδνληαη 
ζηε κνλάδα, γίλεηαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο δηαινγείο ζε ππεξπςσκέλεο γξακκέο 
ρεηξνδηαινγήο θαη ηα πιηθά ζηφρνη ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιεια δηακεξίζκαηα. Μία ζεηξά 
κεηαθνξηθψλ ζπζηεκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ απφ ην ζεκείν 
ππνδνρήο ηνπο (εθθφξησζεο απφ ηα νρήκαηα ζπιινγήο) ζε πνηθίιεο επεμεξγαζίεο πνπ 
κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ πξνδηαρσξηζκφ, θνζθίλεζε πνπ γίλεηαη θπξίσο γηα ηελ 
απνκάθξπλζε ησλ μέλσλ (άρξεζησλ) πιηθψλ, δηαρσξηζκφ ησλ ζηδεξνχρσλ πιηθψλ κε 
ειεθηξνκαγλήηεο, ρεηξνδηαινγή. Σα πιηθά - ζηφρνη φηαλ πιεξσζνχλ νη ρψξνη ζπγθέληξσζεο 



44 

 

ηνπο, νδεγνχληαη ζε ζπκπηεζηέο - δεκαηνπνηεηέο ή ζξαπζηήξεο, θνθθνπνηεηέο θ.ι.π. αλάινγα 
κε ην είδνο ηνπ πιηθνχ θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο βηνκεραλίαο. 
   Ζ αλαγθαηφηεηα λα ππάξρεη ζηάδην πξνδηαινγήο πξνθχπηεη απφ ην επίπεδν ξχπαλζεο ηνπ 
εηζεξρνκέλνπ ξεχκαηνο απνξξηκκάησλ π.ρ. γηα ηελ απνκάθξπλζε κπαηαξηψλ, δνρείσλ 
ρξσκάησλ, πιαζηηθψλ θηικο θ.ι.π. ην ζηάδην φκσο απηφ κπνξεί λα γίλεη θαη ν δηαρσξηζκφο 
νγθσδψλ πιηθψλ (π.ρ. ραξηνληψλ) ηα νπνία εχθνια απνζπψληαη απφ ηα ππφινηπα, ελψ 
παξάιιεια πεξηνξίδεηαη ην πξφβιεκα ππεξθφξησζεο ησλ γξακκψλ δηαρσξηζκνχ. Σα πιηθά - 
ζηφρνη κεηά ην δηαρσξηζκφ - επεμεξγαζία δπγίδνληαη, ζηε ζπλέρεηα απνζεθεχνληαη θαη ηέινο 
νδεγνχληαη ζηελ αγνξά. Σα ππφινηπα πιηθά, δειαδή φζα έρνπλ ελαπνκείλεη κεηά ηε 
δηαδηθαζία δηαρσξηζκνχ, νδεγνχληαη γηα ηειηθή δηάζεζε. 
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Δ.3.3.  Δξγαζηήξην Δπηζθεπήο Τιηθώλ  

   Σν Δξγαζηήξην Δπηζθεπήο Τιηθψλ ζα είλαη έλαο ζηεγαζκέλνο ρψξνο, φπνπ ζα ππάξρνπλ νη 

θαηάιιειεο ππνδνκέο θαη εξγαιεία γηα λα κπνξνχλ λα επηζθεπάδνληαη – αλαθαζθεπάδνληαη 

πιηθά θαη λα δηαηίζεληαη ζηνπο πνιίηεο Σν ειάρηζην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ είλαη: 

 1 μπινπξγφο 

 1 ζηδεξάο 

 1 εθαξκνζηήο 

 1 ειεθηξνιφγνο 

 1 βαθέαο 

 

 
Δ.3.4.   Γηαρείξηζε αδξαλώλ πιηθώλ 
    Ζ ζπγθέληξσζε ησλ αδξαλψλ πιηθψλ ζα γίλεηαη κε containers αλνηρηνχ ηχπνπ (ζθάθεο), ηα 
νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε επηιεγκέλα ζεκεία ζηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο θαη ηα Σνπηθά 
Γηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ θαη ζα κεηαθέξνληαη κε εηδηθφ θνξηεγφ φρεκα ζε αλελεξγφ ιαηνκείν. 

 
 
 
Δ.4  ΣΡΗΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ - Γηαρείξηζε ζύκκεηθησλ 
   Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ, κε έκθαζε ζηελ πξνδηαιινγή θαη δηαινγή ζηελ 
πεγή γίλεηαη αλαπφθεπθηε ε παξνπζία ελφο ζπλερψο κεηνχκελνπ θιάζκαηνο ζχκκεηθησλ 
απνξξηκκάησλ, ε νπνία φκσο θάλεη αλαγθαία ηε δηαηήξεζε θαη ηνπ θάδνπ ησλ ζχκκεηθησλ 
   ηφρνο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε απηνχ ηνπ θιάζκαηνο ησλ ΑΑ. Όζν 
φκσο ζα ππάξρεη, είλαη ζθφπηκν λα γίλεηαη ε ήπηα επεμεξγαζίαο ηνπ, κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ 
αλάθηεζε θαη φρη ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε.  
   Όζνλ αθνξά ην Γήκν αιακίλαο, ηα ζχκκεηθηα πνπ ζα απνκέλνπλ ζα ηα κεηαθέξεη ζην 
ΥΤΣΤ Φπιήο, κεηά απφ ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα. 
     
 
Δ.5  ηαδηνπνίεζε ησλ δξάζεσλ θαη εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ θάζε ζηαδίνπ 

   Με βάζε ηνπο πνζνζηηαίνπο ζηφρνπο γηα ην 2020, πνπ πξναλαθέξζεθαλ, κηα ελδεηθηηθή 

ρξνληθή θαηαλνκή ησλ ζηφρσλ αλάθηεζεο, γηα ην Γήκν αιακίλαο, είλαη ε παξαθάησ: 
 
Πίλαθαο 35: Καηαλνκή πνζνζηηαίσλ ζηφρσλ α' θαη β' θάζεο (%). 
 

δηαδηθαζία 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

αλαθχθισζε ζπζθεπαζηψλ 3 10 20 30 40 50 

θνκπνζηνπνίεζε "πξάζηλσλ" 3 10 30 50 80 100 

αλάθηεζε άιισλ πιηθψλ     30 40 

Κνκπνζηνπνίεζε  
βηναπνβιήησλ 

 5 10 15 20 30 

 
Δ.6. πλεξγαζία κε ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο εζληθώλ ππνδνκώλ 
   Ο δήκνο αιακίλαο ζπλεξγάδεηαη αγαζηά κε ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο πξνθεηκέλνπ λα ιχζε ηα 
άκεζα θαη ηα κειινληηθά ηνπ πξνβιήκαηα. 
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Σ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ - ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

  
 
 Σα έζνδα απφ έλα ΣΓ αλακέλνληαη απφ: 

1. ηελ εμνηθνλφκεζε ηέινπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο: Μείσζε απνβιήησλ θαη θαηά ζπλέπεηα 

κείσζε ηνπ θαηαβαιιφκελνπ πνζνχ γηα ηελ κεηαθνξά θαη ηειηθή δηάζεζε ζηνλ ΥΤΣΑ . 

2. ηελ πξνβιεπφκελε επηδφηεζε ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 

4. ηελ εκπνξηθή δηάζεζε ησλ πιηθψλ 

Πξφζζεηα έζνδα πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κε πεξαηηέξσ δξάζεηο αθνξνχλ ελδεηθηηθά: 

• ζηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο πειεηψλ κε κηα απιή εγθαηάζηαζε θιαδνζξπκκαηηζηή- 

μεξαληεξίνπ- πειεηνπνηεηή. 

• ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ αδξαλψλ σο πιηθψλ νδφζηξσζεο. 

• ζηε δηάζεζε ηνπ παξαγφκελνπ εδαθνβειηησηηθνχ 

• ζηελ εμνηθνλφκεζε δαπαλψλ πιηθνχ επηθάιπςεο ΥΤΣΤ 

5. Σε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηνπ ΔΠΑ (ΤΜΔΠΔΡΑΑ & ΠΔΠ) θαη κέζσ άιισλ θνηλνηηθψλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ φπσο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE 2014-2020 

6. Σε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ 

7.  Σέινο ε ιεηηνπξγία ησλ ζρεδίσλ κπνξεί λα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε. Αο 

κε μερλάκε, πάλησο, φηη κε ην κνληέιν ηεο απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο, ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλαρξεκαηνδφηεζεο δξάζεσλ. 

 

 
Πίλαθαο 36.  Δλδεηθηηθά ζηνηρεία εηήζησλ εζφδσλ απφ ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά (έηνο 2018). 
 

πιηθό Πνζνζηό (%) Πνζόηεηεο (t) 
Σηκή πώιεζεο 

(€/t) 
ύλνιν (€) 

Πιαζηηθφ 38,09 1.997,02 66 131.803 

Αινπκίλην 4,77 249,62 8,8 2.197 

Λεπθνζίδεξν 4,77 249,62 21,00 5.242 

Γπαιί 9,52 499,25 10,90 5.542 

Υαξηί έληππν 14,28 748,88 52,50 39.316 

Υαξηί-ραξηφλη 
ζπζθεπαζίαο 

28,57 1497,76 52,50 78.632 

ΣΥΝΟΛΟ 100   262.732 

 

   Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλσηέξσ ηηκψλ πψιεζεο έρνπλ ιεθζεί απφ ηελ ΔΔΑΑ, γηα ηελ 

Διιάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Σν θφζηνο εγθαηάζηαζεο αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 
Πίλαθαο 37: Κφζηνο θαηαζθεπήο - ζπκπιήξσζεο ππνδνκψλ 
 

Δίδνο 
δξαζηεξηόηεηαο 

Σξόπνο ππνινγηζκνύ /παξαδνρέο 
Δλδεηθηηθή πεγή 
ρξεκαηνδόηεζεο 

Δλεκεξσηηθφ πιηθφ, 
δξάζεηο 
ελεκέξσζεο - 
επίδεημεο 

50.000€ γηα ην 1ν έηνο ιεηηνπξγίαο  
20.000€ γηα θάζε έηνο αξγφηεξα 

ΔΓ – ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ 
(Δ.Δ.Α.Α.) - ΔΠΑ 

Πξνκήζεηα ή 
θαηαζθεπή νηθηαθψλ 
& κεραληθψλ 
θνκπ/ηψλ 

 1.000ηεκ. Οηθ * 80€= 80.000€ 

 4ηεκ.κερ * 20.000€= 80.000€ 
ΔΠΑ 

Πξνκήζεηα θάδσλ 
 1.200 θάδνη αλαθχθι.* 150€ = 180.000€ 

 300θάδνη θαθέ * 350€ = 105.000€ 

Ίδηνη πφξνη – ΔΠΑ - 
ΔΓ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ 
(Δ.Δ.Α.Α.) 

Πξνκήζεηα λέσλ 
απνξξηκκαηνθφξσλ 
θαη ινηπψλ 
νρεκάησλ- 
κεραλεκάησλ 

 17απνξ. Αλαθχθι.* 140.000€ = 2.380.000€ 

 1 ληαιίθα * 200.000 = 200.000€ 

 1 αιπζηδάθη* 130.000 = 130.000€ 

 1 γάληδνο* 150.000 = 150.000€ 

 1 κηθξή αξπάγε* 160.000= 160.000€ 

 1 πιπληήξην θάδσλ*140.000= 140.000€ 

 1 θνξηεγφ*130.000= 130.000€ 

Ίδηνη πφξνη – ΔΠΑ - 
ΔΓ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ 
(Δ.Δ.Α.Α.) 

Γεκηνπξγία 
πξάζηλσλ ζεκείσλ 

4 ζεκεία ζπιινγήο  
Αγνξά νηθνπέδνπ – ππνδνκέο - θάδνη – 
ζήκαλζε- δηακφξθσζε ρψξνπ 
4 * 500.000 = 2.000.000€ 

ΔΠΑ- Πξάζηλν ηακείν 

Γεκηνπξγία 
ακαμνζηάζηνπ  

Αγνξά νηθνπέδνπ – εγθαηαζηάζεηο 
4.500.000€ 

ΔΠΑ- Πξάζηλν ηακείν 

Γεκηνπξγία 
ζηαζκνχ άκεζεο 
κεηαθφξησζεο 

Αγνξά νηθνπέδνπ – εγθαηαζηάζεηο 
1.500.000€ 

ΔΠΑ- Πξάζηλν ηακείν 

Γεκηνπξγία ΚΓΑΤ 

Αγνξά νηθνπέδσλ Καηαζθεπή λέσλ θηηξηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ή 
Βειηίσζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
ήκαλζε –Δμνπιηζκφο 
Πξνυπνινγηζκφο: 3.500.000€ (ΚΓΑΤ Ρφδνπ) 

ΔΠΑ- Πξάζηλν ηακείν 

Γεκηνπξγία 
κνλάδαο 
θνκπνζηνπνίεζεο 

Αγνξά νηθνπέδσλ - Καηαζθεπή θηηξηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ήκαλζε – Δμνπιηζκφο – 
Σεκαρηζηήο νγθσδψλ/πξαζίλσλ 
1.500.000€ 

ΔΠΑ- Πξάζηλν ηακείν 

ύλνιν 16.785.000€  
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Σν θφζηνο ιεηηνπξγίαο αλαθέξεηαη ζε: 

• ζπκπιεξσκαηηθφ ελεκεξσηηθφ πιηθφ, δξάζεηο ελεκέξσζεο - επίδεημεο 

• ζπκπιεξσκαηηθή πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ 

• ζπληήξεζε θάδσλ 

• ζπληήξεζε απνξξηκκαηνθφξσλ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

• ιεηηνπξγηθά θφζηε εγθαηάζηαζεο 

• θφζηνο απνθνκηδήο - κεηαθνξψλ 

• εξγαηηθφ θφζηνο 

• θφζηνο κεηαθνξάο ππνιείκκαηνο 
 
 
Πίλαθαο 38:  Κφζηνο ιεηηνπξγίαο γηα ην 2018 (κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 2014) 
 

είδνο 
Σξόπνο ππνινγηζκνύ / 

παξαδνρέο 
Δηήζην θόζηνο (€) 

Πξνζσπηθό   

Πξνζσπηθφ απνθνκηδήο 120 * 13.461 € 1.615.320 

Πξνζσπηθφ πξάζηλνπ θέληξνπ 20 * 13.461 € 269.220 

Μέζα πξνζηαζίαο 160 * 281,40 € 45.024 

Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ 10 * 14.000 € 140.000 

Πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο ΚΓΑΤ - 
Κνκπνζηνπνίεζε 

20 * 13.461 € 269.220 

Λνηπέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο   

Αληηθαηαζηάζεηο- ζπληεξήζεηο 
θάδσλ 

 60 ηεκ.* 100€  6.000 

Καχζηκα 
Ορεκάησλ- ιεηνηεκαρηζηή – 

κεραλεκάησλ 
θνκπνζηνζηνπνίεζεο - ΚΓΑΤ 

600.000 

πληεξήζεηο νρεκάησλ 
Ορεκάησλ- ιεηνηεκαρηζηή – 

κεραλεκάησλ 
θνκπνζηνζηνπνίεζεο - ΚΓΑΤ 

250.000 

Μεηαθνξά ππνιείκκαηνο 9.485,84t * (45+35)€ 758.867 

Γεληθό ζύλνιν  3.813.651 € 
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Ε. Παξαθνινύζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Σνπηθνύ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο 

 

   Οη ηξφπνη, κε ηνπο νπνίνπο ζα ελεκεξψλνληαη νη δεκφηεο φζνλ αθνξά ην Σνπηθφ ρέδην, 

θαζψο θαη ε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζήο ηνπ ελδεηθηηθά είλαη: 

γηα ηελ ελεκέξσζε: 
• εηδηθή γξακκή ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο θαη θαηαγξαθή ησλ πξνηάζεσλ ησλ 
παξαηεξήζεσλ θαη ησλ αηηεκάησλ 
• δηαλνκή εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηελ βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
• έληππε θαη ειεθηξνληθή ελεκέξσζε κε ρξήζε θαη ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο 
• ζπλειεχζεηο θαη εθδειψζεηο 

 

γηα ηνλ έιεγρνο θαη ηελ παξαθνινύζεζε: 
• πεξηνδηθή αλαθνξά απνηειεζκάησλ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην 
     Πην ζπγθεθξηκέλα θάζε εμάκελν ε Γ/λζε Πεξηβάιινληνο Πξαζίλνπ θαη Καζαξηφηεηαο ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ζα ζπληάζζεη έθζεζε γηα ηελ νηθνλνκνηερληθή  
πξφνδν θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ ηνπηθνχ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο. Ζ έθζεζε απηή ζα ειέγρεηαη απφ 
ηξηκειή επηηξνπή ε νπνία ζα ηελ αμηνινγεί ή ζα ηελ αλαπξνζαξκφδεη θαη ζα ηελ  ππνβάιεη γηα 
έγθξηζε  ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

 

 
                                                         
                                                   


