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1. ΔΙΑΓΧΓΗ – ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ 

Σν παξφλ απνηειεί ην ηνπηθφ δεκνηηθφ ζρέδην δηαρείξηζεο απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ Πχδλαο-Κνιηλδξνχ, 

ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ εζληθνχ θαη ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ Αζηηθψλ ηεξεψλ 

Απνβιήησλ (ΑΑ) ζε επίπεδν Γήκνπ, απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηνπο φινπο Γήκνπο ηεο ρψξαο, κε 

βάζε ηνλ λέν Δζληθφ ρεδηαζκφ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΓΑ) πνπ πξφζθαηα εθπνλήζεθε απφ ην 

ΤΠΔΝ, εγθξίζεθε κε ηελ ΚΤΑ 51373/4684/25-11-2015 (ΦΔΚ 2706Β) θαη ηέζεθε ζε ηζρχ κε ηελ ΠΤ 
49/2015 (ΦΔΚ 174Α). 

Σν Σνπηθφ Γεκνηηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ έρεη λα αληηκεησπίζεη ηεξαξρηθά ηηο εμήο 

ππνρξεψζεηο: 

 Πξφιεςε δεκηνπξγίαο θαη κείσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ απνξξηκκάησλ. 

 Αλάθηεζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ θαη βηναπνβιήησλ κε πξνγξάκκαηα Γηαινγήο ζηελ Πεγή 

(ΓζΠ) θαη αμηνπνίεζή ηνπο κέζσ ηεο αλαθχθισζεο θαη ηεο παξαγσγήο εδαθνβειηησηηθψλ. 

 Διαρηζηνπνίεζε ησλ πξνο πγ.ηαθή απνξξηκκάησλ, κέζσ κεραληθήο - βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο 

ησλ (κε ρσξηζηά ζπιιεγέλησλ) ππνιεηκκαηηθψλ ζχκκεηθησλ ΑΑ.  

 Γηαρείξηζε εηδηθψλ ξεπκάησλ αζηηθήο πξνέιεπζεο απνβιήησλ (ΑΖΖΔ, Μηθξέο Πνζφηεηεο 

Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ ζηα ΑΑ, Οηθηαθέο κπαηαξίεο, Ογθψδε, Αζηηθνχ ηχπνπ απφβιεηα 
βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, θ.ιπ.), κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε θαη νξζνινγηθή δηάζεζή ηνπο.  

Οη παξαπάλσ βαζηθέο θαηεγνξίεο δξάζεσλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ, θαζίζηαληαη ζην 

ζχλνιφ ηνπο ππνρξεσηηθέο βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, έρνληαο κάιηζηα ζπγθεθξηκέλνπο 

ρξνληθνχο θαη πνζνηηθνχο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα εθπιεξσζνχλ, βάζεη θπξίσο ηελ Οδεγία 
2008/98/ΔΚ, ην Ν. 4042/2012, ην λέν ΔΓΑ, θαζψο θαη ηνλ ππφ αλαζεψξεζε Πεξηθεξεηαθφ 

ρεδηαζκφ Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ (ΠΔΓΑ) Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε ηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο εζληθήο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο 

ησλ απνβιήησλ (θεθ. 1, λένπ ΔΓΑ), πξνβιέπεηαη: 

«1. Καηάξηηζε νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ ζρεδηαζκώλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

…… 

- Καζνξηζκόο ηεο ππνρξέσζεο ησλ Γήκσλ λα ζρεδηάδνπλ θαη λα εθαξκόδνπλ ηνπηθά ζρέδηα 

απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ζην πιαίζην ησλ εζληθώλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθώλ 
ζρεδηαζκώλ. Οη πξνδηαγξαθέο, νη ζηόρνη θαη ην ρξνλνδηάγξακκα, ησλ ηνπηθώλ ζρεδίσλ 

πεξηιακβάλνληαη κε ηε κνξθή ππνδείγκαηνο ζην παξάξηεκα ηνπ παξόληνο ΔΓΑ. ηα πιαίζηα απηά 

ζα πξνζδηνξηζηνύλ όιεο εθείλεο νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ δπλαηόηεηα ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο λα αλαιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 
εθαξκνγή ελόο ηνπηθνύ ζρεδίνπ απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο. Δλδεηθηηθά ηέηνηεο ξπζκίζεηο 

αθνξνύλ: 

 ην πεξηερόκελν θαη ηε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ησλ δεκνηηθώλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζηα 
ΠΔΓΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκάησλ ζπληνληζκνύ θαη ζπλδηαρείξηζεο κεηαμύ όκνξσλ Γήκσλ 

 ηε δπλαηόηεηα πξνζιήςεσλ ηνπ απαξαίηεηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ηνπηθνύ ζρεδίνπ ζε 

θάζε Γήκν, δεδνκέλνπ όηη ηα ζρέδηα απηά είλαη εληάζεσο εξγαζίαο 

 ηε δηαζθάιηζε ηεο δπλαηόηεηαο ησλ δήκσλ λα δηαθηλνύλ ηα αλαθηώκελα πιηθά έλαληη ηηκήκαηνο  

 ηε δπλαηόηεηα ρσξνζέηεζεο ήπησλ ππνδνκώλ δηαρείξηζεο, εληόο ηνπ πνιενδνκηθνύ ηζηνύ 

 ηελ ελζάξξπλζε ησλ θνηλσληθώλ πξσηνβνπιηώλ γηα πην άκεζε ζπκκεηνρή ζηε δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ, ζην πιαίζην ελόο ζπζηήκαηνο δεκόζηαο απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο. 

……». 
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Ζ θείκελε λνκνζεζία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ (Οδεγία 2008/98/ΔΚ, Ν. 4042/2012) θαη ν 

λένο ΔΓΑ, πξνβιέπνπλ φηη πξέπεη λα επηηεπρζνχλ νη εμήο ζηφρνη ζηε δηαρείξηζεο ησλ Αζηηθψλ 
ηεξεψλ Απνξξηκκάησλ (ΑΑ): 

- Γηαινγή ζηελ Πεγή (ΓζΠ) γηα ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά (ραξηηά, πιαζηηθά, γπαιηά, κέηαιια) θαη 

αλαθχθισζε 65% θ.β. κέρξη ην 2020. 

- Γηαινγή ζηελ Πεγή (ΓζΠ) γηα ηα βηναπφβιεηα (ππνιείκκαηα ηξνθίκσλ θαη 

πξάζηλα/θήπσλ/πάξθσλ) θαηά 40% θ.β. κέρξη ην 2020 θαη αμηνπνίεζή ηνπο σο εδαθνβειηησηηθφ 

(κε ή ρσξίο παξαγσγή ελεξγείαο). 

- Δπεμεξγαζία ηνπ ζπλφινπ ησλ (κε ρσξηζηά ζπιιεγέληα) ππνιεηπφκελσλ ζχκκεηθησλ ΑΑ, κε 

ζηφρν ηελ εθηξνπή ησλ βηναπνδνκήζηκσλ (βηναπφβιεηα θαη ραξηηά) θαηά 65% θ.β. κέρξη ην 2020. 

- Γηάζεζε πξνο πγ.ηαθή, κφλν ησλ απνξξηκκάησλ ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία θαη δελ 
δχλαηαη λα αλαθπθισζνχλ, ηα νπνία δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην 30% θ.β. ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγήο ΑΑ θαη επηβνιή ηέινπο ηαθήο απφ 1/1/2017 γηα δηάζεζε αλεπεμέξγαζησλ απνβιήησλ 

ζε ΥΤΣΑ. 

- Αλαθχθισζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΑΔΚΚ θαηά 75% θ.β., αλάθηεζε ησλ ΑΖΖΔ θαηά 4 

kg/θαη./έηνο  κέρξη ην 2020. 

- Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξφιεςεο δεκηνπξγίαο απνξξηκκάησλ γηα ηα έληππα ραξηηά, ηα πιηθά 
ζπζθεπαζίαο, ηα απφβιεηα ηξνθίκσλ, ηα ΑΖΖΔ θ.ιπ. 

- Αλάπηπμε δηθηχνπ Πξάζηλσλ εκείσλ ή θαη Κέληξσλ Αλαθχθισζεο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ΓζΠ, σο 
ζηνηρείσλ ηνπηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ρσξνηαμηθά θαη πιεζπζκηαθά θξηηήξηα. 

 

Με βάζε ηνπο ζηφρνπο απηνχο, νη ¨πξνθιήζεηο¨ πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ν Γήκνο, κε νξίδνληα ην 
2020, νπφηε ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα, ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

1. Δπέθηαζε ΓζΠ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ (ραξηηά-πιαζηηθά-γπαιηά-κέηαιια). 

2. Αλάπηπμε ΓζΠ βηναπνβιήησλ (θαθέ θάδνο θαη πξάζηλα πιηθά) θαη Κνκπνζηνπνίεζε. 

3. Πξνγξάκκαηα νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο. 

4. Δπεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε ζχκκεηθησλ ΑΑ. 

5. Καηαζθεπή ππνδνκψλ ΜΑ. 

6. Γηαρείξηζε Ογθσδψλ ΑΑ (είδε επίπισζεο θ.ιπ.). 

7. Γηαρείξηζε αζηηθήο πξνέιεπζεο απνβιήησλ κέζσ πζηεκάησλ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΔΓ), 

φπσο ηα Απφβιεηα Ζιεθηξηθνχ & Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ) & νη Λακπηήξεο, νη 

Φνξεηέο Ζιεθηξηθέο ηήιεο & πζζσξεπηέο (ΦΖ). 

8. Πξνψζεζε ηεο πξφιεςεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ θαη αλαθχθισζεο 

9. Πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο/επαηζζεηνπνίεζεο 

10. Γεκηνπξγία Πξάζηλσλ εκείσλ 

11. Οξγάλσζε ηεο νξζνινγηθήο δηάζεζεο ησλ ΑΔΚΚ, κέρξη ηελ αλάπηπμε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη 
αμηνπνίεζήο ηνπο. 

12. Οξγάλσζε ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο κε επηθηλδχλσλ βηνκεραληθψλ θαη αγξνηηθψλ απνβιήησλ. 

13. Οξγάλσζε ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ (αζηηθήο πξνειεχζεσο) ινηπψλ θαηεγνξηψλ 
(ιεγκέλα θάξκαθα, ΕΤΠ θαηαζηεκάησλ εκπνξίαο ιηαληθήο, βξψζηκα έιαηα θ.ιπ.). 

14. Αλαβάζκηζε ππεξεζηψλ θαη κέζσλ ζπιινγήο ζπιινγήο/κεηαθνξάο ΑΑ. 

 

Ζ εθπφλεζε ελφο ηνπηθνχ δεκνηηθνχ ζρεδίνπ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ ηνπ Γήκνπ, 
ζπλίζηαηαη εθηφο ησλ άιισλ ζηε δηαζθάιηζε ζσζηήο πξνεηνηκαζίαο (ζηε βάζε πξαγκαηηθψλ 
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δεδνκέλσλ, κε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ, κε ηερληθννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ) 

θαη ζηελ χπαξμε ελφο ¨βαζηθνχ¨ ζρεδηαζκνχ, ελφςεη: 

α. Σεο επηθείκελεο αλαζεψξεζεο ηνπ ΠΔΓΑ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, κε ζηφρν απηφο λα κελ 

απνηειεί πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ επηινγή ιχζεσλ δηαρείξηζεο θαη λα ελζσκαηψλεη ηα 

πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΓΑ) γηα ην Γήκν. 

β. Σεο αλαγθαηφηεηαο γηα εμνξζνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη ηελ 
πξνψζεζε νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκσλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ απνβιήησλ, κε 

ζηφρν ηε ζεζκνζέηεζε αληαπνδνηηθνχ νθέινπο πξνο ηνλ πνιίηε απφ ηελ αλαθχθισζε. 

γ. Σεο πξνεηνηκαζίαο έξγσλ θαη δξάζεσλ, κε ζηφρν ηε ζηνρεπκέλε αμηνπνίεζε πφξσλ απφ 
επξσπατθά πξνγξάκκαηα (ΔΠΑ/Δ, LIFE, Horizon θιπ) θαη ινηπνχο πφξνπο (Πξάζηλν Σακείν, 

ρξεκαηνδνηήζεηο ΔΓ θ.ιπ.). 

 

ην πιαίζην απηφ ζα πξνζδηνξηζηνχλ φιεο εθείλεο νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο λα αλαιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ελφο ηνπηθνχ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο. Δλδεηθηηθά ηέηνηεο ξπζκίζεηο 

αθνξνχλ:  

 ην πεξηερφκελν θαη ηε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ησλ δεκνηηθψλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

ζηα ΠΔΓΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκάησλ ζπληνληζκνχ θαη ζπλδηαρείξηζεο κεηαμχ φκνξσλ 

Γήκσλ 

 ηε δπλαηφηεηα πξνζιήςεσλ ηνπ απαξαίηεηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ 

ζρεδίνπ ζε θάζε Γήκν, δεδνκέλνπ φηη ηα ζρέδηα απηά είλαη εληάζεσο εξγαζίαο 

 ηε δηαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ δήκσλ λα δηαθηλνχλ ηα αλαθηψκελα πιηθά έλαληη ηηκήκαηνο  

 ηε δπλαηφηεηα ρσξνζέηεζεο ήπησλ ππνδνκψλ δηαρείξηζεο, εληφο ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ  

 ηελ ελζάξξπλζε ησλ θνηλσληθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα πην άκεζε ζπκκεηνρή ζηε δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ, ζην πιαίζην ελφο ζπζηήκαηνο δεκφζηαο απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο. 

 



 6 

2. ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

2.1. Γενικό Πλαίζιο για ηη Γιασείπιζη ηυν Αποβλήηυν 

- Ν.4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α/13-02-2012) «Πνηληθή Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο – Δλαξκόληζε κε 

ηελ Οδεγία 2008/99/ΔΚ – Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ – Δλαξκόληζε κε ηελ 

Οδεγία 2008/98/ΔΚ – Ρύζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 
Αιιαγήο» πνπ ελζσκαηψλεη ζην εζληθφ δίθαην ηελ νδεγία-πιαίζην 2008/98/ΔΔ γηα ηα απφβιεηα. 

- Ν. 2939/2001 (ΦΔΚ 179/Α/06-08-2001) «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 

ζπζθεπαζηώλ άιισλ πξντόλησλ – Ίδξπζε Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 
πζθεπαζηώλ θαη άιισλ Πξντόλησλ (ΔΟΔΓΑΠ) θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

Ν. 3854/10 (ΦΔΚ 94/Α/23-06-2010) «Σξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε 

ησλ ζπζθεπαζηώλ θαη άιισλ πξντόλησλ θαη ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 
πζθεπαζηώλ θαη Άιισλ Πξντόλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ην Ν.4042/2012. 

- Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ 209/Α/21-09-2011) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, 

ξύζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνύ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο 

αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (Άξζξν 12).  

- Δπξσπατθφο Καηάινγνο Απνβιήησλ (ΔΚΑ), ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ηεο Απφθαζεο 

2002/532/ΔΚ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο Απνθάζεηο 2001/118/ΔΚ, 2001/119/ΔΚ θαη 

2001/573/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο Δ.Κ.  

- ΚΤΑ 114218/1997 (ΦΔΚ 1016/Β/17-11-1997) «Καηάξηηζε πιαηζίνπ Πξνδηαγξαθώλ θαη γεληθώλ 

πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ». 

- ΚΤΑ 29407/3508/2002 (ΦΔΚ 1572/Β/16-12-2002) «Μέηξα θαη όξνη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ 
απνβιήησλ». 

- ΚΤΑ 50910/2727/2003 (ΦΔΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε ηεξεώλ 

Απνβιήησλ. Δζληθόο θαη Πεξηθεξεηαθόο ρεδηαζκόο Γηαρείξηζεο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρχεη.  

- ΚΤΑ Ζ.Π.13588/725/2006 (ΦΔΚ 383/Β/28-03-2006) «Μέηξα, όξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ ¨γηα 

ηα επηθίλδπλα απόβιεηα¨ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991. Αληηθαηάζηαζε ηεο 
ππ.αξηζ.19396/1546/1997 ΚΤΑ ¨Μέηξα θαη όξνη γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (ΦΔΚ 

Β’604/28-3-2006)¨». 

- ΚΤΑ Ζ.Π. 24944/1159/2006 (ΦΔΚ 791/Β/30-06-2006) «Έγθξηζε Γεληθώλ Σερληθώλ 

Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξ. Β) ηεο ππ΄ 
αξηζκ. 13588/725 θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε ¨Μέηξα όξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε 

επηθηλδύλσλ απνβιήησλ θ.ιπ.  ̈ (Β΄383) θαη ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 (παξ.1) 

ηεο νδεγίαο 91/156/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Μαξηίνπ 1991» θαη ηνπ «Δζληθνύ ρεδηαζκνύ 
δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ», πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5 ηεο ίδηαο ΚΤΑ (ΦΔΚ 

Β’791/30-6-2006)  

- ΚΤΑ 8668/2007 (ΦΔΚ 287/Β/02-03-2007) «Έγθξηζε Δζληθνύ ρεδηαζκνύ Γηαρείξηζεο 
Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΔΓΔΑ), ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξ.Α) ηεο ππ’ αξηζκ. 13588/725 

θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε ¨Μέηξα, όξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

θ.ιπ.  ̈(Β΄ 383) θαη ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 (παξ.1) ηεο ππ’ αξηζκ. 91/156/ΔΚ 

νδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Μαξηίνπ 1991. Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ.13588/725/2006 
θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε ¨Μέηξα όξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε επηθηλδύλσλ απνβιήησλ 

… θ.ιπ.  ̈(Β΄ 383) θαη ηεο ππ’ αξηζκ.24944/1159/206 θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε ¨Έγθξηζε Γεληθώλ 

Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ … θ.ιπ.  ̈(Β΄ 791)».  

- ΚΤΑ146163/2012 (ΦΔΚ 1537/Β/08-05-2012) «Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε Απνβιήησλ 

Τγεηνλνκηθώλ Μνλάδσλ», πνπ εθδφζεθε θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 38, παξ.7 ηνπ 

Ν.4042/2012.  

  



 7 

2.2. Ανακύκλυζη - ςζηήμαηα Δναλλακηικήρ Γιασείπιζηρ Αποβλήηυν 

- Ν. 2939/2001 (ΦΔΚ 179/Α/06-08-2001) «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 

ζπζθεπαζηώλ άιισλ πξντόλησλ – Ίδξπζε Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 
πζθεπαζηώλ θαη άιισλ Πξντόλησλ (ΔΟΔΓΑΠ) θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη θαη εθηειεζηηθά απηνχ ΠΓ θαη ΚΤΑ. 

- Ν. 3854/2010 (ΦΔΚ 94/Α/23-06-2010) «Σξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ελαιιαθηηθή 

δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηώλ θαη άιισλ πξντόλησλ θαη ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Δλαιιαθηηθήο 
Γηαρείξηζεο πζθεπαζηώλ θαη Άιισλ Πξντόλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

- ΚΤΑ 9268/469/2007 (ΦΔΚ 286/Β/02.03.2007) «Σξνπνπνίεζε ησλ πνζνηηθώλ ζηόρσλ γηα ηελ 
αλάθηεζε θαη αλαθύθισζε ησλ απνβιήησλ ησλ ζπζθεπαζηώλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 (παξ. Α1, 

ηειεπηαίν εδάθην) ηνπ λ. 2939/2001 (A΄ 179), θαζώο θαη άιισλ δηαηάμεσλ ηνπ λόκνπ απηνύ, ζε 

ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/12/ΔΚ ¨γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 94/62/ΔΚ 

γηα ηηο ζπζθεπαζίεο θαη ηα απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο¨, ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 
2004». 

 

2.3. Απμοδιόηηηερ Φοπέα Γιασείπιζηρ ηεπεών Αποβλήηυν (ΦοΓΑ) 

- Ν.4071/2012 (ΦΔΚ 85/Α/11-04-2012) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη 
ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ».  

- Ν. 3979/2011 (ΦΔΚ 138/Α/16-06-2011) «Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο, 

(Άξζξν 42)».  

- Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».  

- Ν. 3854/2010 (ΦΔΚ 94/Α/23-06-2010) «Σξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ελαιιαθηηθή 

δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηώλ θαη άιισλ πξντόλησλ θαη ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Δλαιιαθηηθήο 
Γηαρείξηζεο πζθεπαζηώλ θαη Αιισλ Πξντόλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

- Ν. 3536/2007 (ΦΔΚ 42/Α/23-02-2007) «Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη 

ινηπώλ δεηεκάησλ αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, 
(Άξζξν 30)». 

- ΚΤΑ 50910/2727/2003 (ΦΔΚ 1909/B/22-12-2003) «Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε ηεξεώλ 

Απνβιήησλ. Δζληθόο θαη Πεξηθεξεηαθόο ρεδηαζκόο Γηαρείξηζεο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί&ηζρχεη.  

 

2.4. Απμοδιόηηηερ Γήμυν 

- Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α/08-06-2006) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», άξζξν 75 

Αξκνδηόηεηεο, παξάγξαθνο β4 «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.». 

- Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», άξζξν 94 Πξόζζεηεο αξκνδηόηεηεο ησλ 

Γήκσλ, παξάγξαθνο 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 (Υ.Α.Γ.Α.). Η δηαρείξηζε πξαγκαηνπνηείηαη, 

ζύκθσλα κε ηνλ αληίζηνηρν ζρεδηαζκό, πνπ θαηαξηίδεηαη από ηελ Πεξηθέξεηα θαηά ηελ εηδηθόηεξε 
ξύζκηζε ηνπ Άξζξνπ 186 παξ. Σ΄ αξηζκ. 29 ηνπ παξόληνο λόκνπ.». 
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3. ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΓΗΜΟΤ 

3.1. Πποθίλ Γήμος 

Ο Γήκνο Πχδλαο - Κνιηλδξνχ (πιεζπζκφο: 15.179 θάηνηθνη ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011) 

είλαη «Καιιηθξαηηθφο» δήκνο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ν νπνίνο ζπζηάζεθε ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2011 απφ ηε ζπλέλσζε ησλ πξνυπαξρφλησλ δήκσλ Αηγηλίνπ, Κνιηλδξνχ, Μεζψλεο θαη 
Πχδλαο, νη νπνίνη απνηεινχλ ηηο ηέζζεξηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηνπ Γήκνπ. 

Έδξα ηνπ είλαη ην Αηγίλην θαη ηζηνξηθή έδξα ν Κνιηλδξφο. 

 

Γημοηική Δνόηηηα Αιγινίος: Ζ νκψλπκε Γεκνηηθή Δλφηεηα απνηειείηαη απφ ηξεηο ζπλνιηθά 

νηθηζκνχο: ην Αηγίλην (έδξα απηήο), ηε Μεγάιε Γέθπξα θαη ηνλ Καηαρά. 

Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Αηγηλίνπ:  

Οηθηζκφο Αηγηλίνπ: Σν Αηγίλην έρεη πιεζπζκφ 4.153 θαηνίθνπο, κε βάζε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011. ηα 

βνξεηναλαηνιηθά βξίζθεηαη ν πνηακφο Αιηάθκνλαο, ζηα αλαηνιηθά ν Θεξκατθφο θφιπνο θαη ζηα λφηηα 

θαη λνηηνδπηηθά ηνπ βξίζθνληαη ν ιπκπνο θαη ηα Πηέξηα ξε. Ζ απφζηαζε ηνπ Αηγηλίνπ απφ ηελ 

Καηεξίλε είλαη 32 ρηιηφκεηξα. 

ην Αηγίλην ππάξρνπλ ζήκεξα ηξία λεπηαγσγεία θαη ηξία Γεκνηηθά ρνιεία. Βξίζθεηαη, επίζεο, έλα 

Γπκλάζην κε θιεηζηφ γπκλαζηήξην, Λχθεην, ΔΠΑΛ, αζηπλνκηθφ ηκήκα, Κέληξν Τγείαο, 

ππνθαηάζηεκα Σξάπεδαο, γξαθείν εθνξίαο, ΚΔΠ θαη ην Γεκαξρείν. 

Κχξηα αζρνιία ησλ θαηνίθσλ είλαη ε γεσξγία (βακβάθη, θαπλά, ζηηεξά, θξνχηα) θαη ην εκπφξην. Σν 

Τπνπξγείν Γεσξγίαο ραξαθηήξηζε ηελ πεξηνρή απηή σο ηελ θαηαιιειφηεξε ζε φιε ηελ Διιάδα γηα 

πξφηππεο πεηξακαηηθέο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο. 

Οηθηζκφο Μεγάιε Γέθπξα: H Μεγάιε Γέθπξα είλαη νηθηζκφο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Αηγηλίνπ κε 

πιεζπζκφ 192 θαηνίθνπο βάζεη ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011. Ζ απνθιεηζηηθή αζρνιία είλαη ε γεσξγία 

(θαιιηέξγεηα θαπλνχ, ξπδηνχ θιπ.).  

Σνπηθή Κνηλφηεηα Καηαρά: Ο Καηαράο έρεη πιεζπζκφ 524 θαηνίθνπο, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 
2011. Ζ απφζηαζή ηνπ απφ ηελ πφιε ηεο Καηεξίλεο είλαη 30 ρηιηφκεηξα. Απφ ην ρσξηφ μεθίλεζε ε 

θαιιηέξγεηα αθηηληδίσλ ζηελ Πηεξία. Δθηφο απφ ηα αθηηλίδηα, πνιχ ζεκαληηθή γεσξγηθή θαιιηέξγεηα 

είλαη θαη ηα ξνδάθηλα. 

 

Γημοηική Δνόηηηα Κολινδπού: Ζ Γ.Δ. Κνιηλδξνχ απνηειείηαη, εθηφο απφ ηνλ νκψλπκν νηθηζκφ, απφ 

ηνπο νηθηζκνχο Παιηακπέισλ, Καζηαληάο, Ληβαδίνπ θαη Ρπαθίσλ. 

Γεκνηηθή Κνηλνηεηα Κνιηλδξνχ 

Οηθηζκφο Κνιηλδξνχ: Ο Κνιηλδξφο, κε πιεζπζκφ 2.822 θαηνίθνπο, είλαη ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο 

νηθηζκφο ηνπ Γήκνπ θαη βξίζθεηαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηα αζηηθά θέληξα Θεζζαινλίθεο (50 ρικ.), 

Καηεξίλεο (40 ρικ) θαη Βέξνηαο (40 ρικ).  

Οη θπξηφηεξεο ππνδνκέο ηνπ είλαη ηξάπεδα, εηξελνδηθείν, ππνζεθνθπιαθείν, ηαρπδξνκείν, 

ππξνζβεζηηθφ θιηκάθην, αζηπλνκηθφ ηκήκα, έλα γπκλάζην-ιχθεην, δχν δεκνηηθά, βξεθνλεπηαθφο 

ζηαζκφο, δχν γήπεδα πνδνζθαίξνπ θαη κπάζθεη, θνιπκβεηήξην, αγξνηηθφ ηαηξείν, πνιηηηζηηθφ θέληξν, 
ΚΑΠΖ, βηβιηνζήθε, αζιεηηθφ θέληξν κε μελψλα. 

Δίλαη παξαδνζηαθφο νηθηζκφο, θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θαηνίθσλ αζρνιείηαη κε ηε γεσξγία 

(θπξίσο θαπλά θαη θεξάζηα).   

Οηθηζκφο Παιηάκπεια: Σα Παιηάκπεια (πιεζπζκφο 210 θάηνηθνη) βξίζθνληαη αλάκεζα ζην Αηγίλην 
θαη ζηνλ Κνιηλδξφ. Οη θάηνηθνη αζρνινχληαη κε θαιιηέξγεηα ακπειηψλ θαη βακβαθηνχ θαη πνιχ ιίγν 

κε ηελ θαιιηέξγεηα θαπλνχ. 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Καζηαληάο: H Καζηαληά (πιεζπζκφο 249 θάηνηθνη κε βάζε ηελ απνγξαθή 2011) 
βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 400 κέηξσλ θαη απέρεη ηέζζεξα ρηιηφκεηξα απφ ηνλ Κνιηλδξφ θαη 46 απφ ηελ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8D%CE%B4%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B4%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/2011
https://el.wikipedia.org/wiki/2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8C%CF%82
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Καηεξίλε. Βξίζθεηαη επάλσ ζηνλ νδηθφ άμνλα, ν νπνίνο ζπλδέεη ηνλ Κνιηλδξφ κε ηα Ρπάθηα. Ζ θχξηα 

αζρνιία ησλ θαηνίθσλ είλαη ε θαιιηέξγεηα θαπλνχ θαη ε θηελνηξνθία.  

Σνπηθή Κνηλφηεηα Ληβαδίνπ: Σν Ληβάδη (πιεζπζκφο 235 θάηνηθνη κε βάζε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011), 

βξίζθεηαη βνξεηνδπηηθά ηνπ Κνιηλδξνχ πάλσ ζε κηα ρακειή ινθνζεηξά , πνπ απνηειεί ηελ 

νξηνγξακκή αλάκεζα ζηελ Πηεξία θαη ηελ Ζκαζία, ζε πςφκεηξν 200 κέηξσλ. Ζ απφζηαζή ηνπ απφ 

ηνλ Κνιηλδξφ είλαη 8 ρηιηφκεηξα. Οη θάηνηθνη αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία (θαπλφο, βακβάθη) θαη ηελ 
θηελνηξνθία. 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Ρπαθίσλ: Σα Ρπάθηα βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν 430 κ. ζηηο πιαγηέο ησλ Πηεξίσλ. 

Έρνπλ πιεζπζκφ 367 θαηνίθνπο (απνγξαθή 2011Ζ απφζηαζε ηνπ ρσξηνχ απφ ηνλ Κνιηλδξφ είλαη 13 
ρηιηφκεηξα θαη απφ ηελ Καηεξίλε είλαη 22 ρηιηφκεηξα. Ζ νηθνλνκία ζην ρσξηφ ζηεξίδεηαη ζηελ 

γεσξγία (θαπλφο), ηελ πινηνκία θαη ζηελ θηελνηξνθία. 

 

Γημοηική Δνόηηηα Μεθώνηρ: Ζ Γ.Δ. Μεζψλεο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα θαη 

έμη νηθηζκνχο (Μαθξχγηαιν, Αξραία Πχδλα, Μεζψλε, Αγηάλλε Νέα Αγαζνχπνιε θαη Παιαηφ 

Διεπζεξνρψξη). 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Μαθξπγηάινπ: Απνηειείηαη απφ δπν νηθηζκνχο ην Μαθξχγηαιν (1.685 θάηνηθνη) 
θαη ηελ Αξραία Πχδλα (25 θάηνηθνη).  Ο Μαθξχγηαινο είλαη ηνπξηζηηθφ θαη αιηεπηηθφ θέληξν ηεο 

πεξηνρήο. Οη θάηνηθνη ηνπ αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία (ειηέο, ζηηεξά), θαη κε ηελ αιηεία (ςάξηα, 

κχδηα). Απέρεη απφ ηελ Καηεξίλε 21 ρηιηφκεηξα. Λεηηνπξγεί εμαζέζην Γεκνηηθφ ρνιείν (θαη δηζέζην 
λεπηαγσγείν)θαη Γπκλάζην. ην Μαθξχγηαιν έρεη επίζεο ζπλεηαηξηζκφ νζηξαθνθαιιηεξγεηψλ θαη 

αγξνηηθφ ηαηξείν. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αιηεπκάησλ (θπξίσο κχδηα) εμάγεηαη.  

Σνπηθή Κνηλφηεηα Μεζψλεο: Ζ Σνπηθή Κνηλφηεηα Μεζψλεο απνηειείηαη απφ 2 νηθηζκνχο (Μεζψλε 
κε 699 θαηνίθνπο θαη Αγηάλλεο κε 42 θαηνίθνπο).  

Ζ Μεζψλε είλαη παξαζαιάζζην ρσξηφ θαη νη θάηνηθνη αζρνινχληαη κε ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, 

αιηεία, θαιιηέξγεηα ειηψλ, βακβαθηνχ θιπ. Ζ απφζηαζε απφ ηελ Καηεξίλε είλαη 26 ρηιηφκεηξα. 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Νέαο Αγαζνχπνιεο: Ζ Νέα Αγαζνχπνιε έρεη 267 θαηνίθνπο, ζχκθσλα κε ηελ 
απνγξαθή ηνπ 2011. Δίλαη ν ηειεπηαίνο παξαζαιάζζηνο νηθηζκφο ηεο Π.Δ. Πηεξίαο πξνο Θεζζαινλίθε 

θαη απέρεη απφ ηελ Καηεξίλε 27 ρηιηφκεηξα. ήκεξα ε πεξηνρή έρεη εμειηρζεί ζε ηνπξηζηηθφ θέληξν, κε 

πιήζνο ρψξσλ εζηίαζεο. ηε Νέα Αγαζνχπνιε βξίζθεηαη θαη έλα εθηεηακέλν δέιηα κε αικπξά έιε, 
βάιηνπο θαη βνζθνηφπηα ε νπνία θηινμελεί πινχζηα νξληζνπαλίδα θαη γηα ην ιφγν απηφ 

πεξηιακβάλεηαη ζην δίθηπν Natura 2000 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ζην Γίθηπν Πεξηνρψλ Δηδηθήο 

Πξνζηαζίαο.  

Σνπηθή Κνηλφηεηα Παιαηνχ Διεπζεξνρσξίνπ: Ο νηθηζκφο Παιαηφ Διεπζεξνρψξη έρεη πιεζπζκφ 455 
θαηνίθνπο (2011). Οη θάηνηθνη ηνπ αζρνινχληαη θπξίσο κε ηε γεσξγία (θαπλά, ζηηεξά θαη βακβάθη). 

Απέρεη 23 ρηιηφκεηξα απφ ηελ Καηεξίλε. 

 

Γημοηική Δνόηηηα Πύδναρ: Ζ Γ.Δ. Πχδλαο απνηειείηαη απφ ηνπο νηθηζκνχο Κίηξνο, Αιπθή, Αιψληα, 

Μηθξή Μειηά, Παιαηφζηαλε θαη θελδάκη. 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Πχδλαο: Ζ Σνπηθή Κνηλφηεηα Πχδλαο (1.206 θαη. ην 2011) απνηειείηαη απφ δχν 
νηθηζκνχο (ην Κίηξνο θαη ηελ Αιπθή), κε έδξα ην Κίηξνο πνπ απέρεη απφ ηελ Καηεξίλε 16 ρηιηφκεηξα.  

Ζ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο ζηεξίδεηαη ζηε γεσξγία θαη νη θάηνηθνη θαιιηεξγνχλ θπξίσο θαπλά θαη 

αθηηλίδηα.  

Σν Κίηξνο ζήκεξα έρεη Γεκνηηθφ ρνιείν θαη λεπηαγσγείν, γεσξγηθφ ζπλεηαηξηζκφ, αγξνηηθφ ηαηξείν 
θαη αξθεηνχο πνιηηηζηηθνχο αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο. 

Αλάκεζα ζηηο πινχζηεο θπζηθέο νκνξθηέο ηεο πεξηνρήο, ζην αθξσηήξην Αζεξίδα, μερσξίδεη έλαο 

ηδηαίηεξνο ηχπνο πγξφηνπνπ, ε ιηκλνζάιαζζα ηεο Αιπθήο Κίηξνπο, ζπλνιηθήο έθηαζεο πεξίπνπ 
15.000 ζηξ. ε εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ, ε Αιπθή Κίηξνπο εληάρζεθε ζην Δπξσπατθφ 

Οηθνινγηθφ Γίθηπν «ΦΤΖ 2000» (NATURA 2000), κε θσδηθφ GR 1250004. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%85%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1_%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/2001
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8D%CE%B4%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/2001
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
https://el.wikipedia.org/wiki/2001
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BD%CF%8C%CF%82_(%CF%86%CF%85%CF%84%CF%8C)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
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Σνπηθή Κνηλφηεηα Αισλίσλ: Σα Αιψληα έρνπλ πιεζπζκφ 641 θαηνίθνπο (απνγξαθή 2011) θαη 

απέρνπλ 21 ρηιηφκεηξα απφ ηελ Καηεξίλε. Ζ γεσξγία (θαιιηέξγεηα θαπλνχ) απνηειεί ηελ θπξηφηεξε 
αζρνιία ησλ θαηνίθσλ. 

Σνπηθή Κνηλφηεηα θελδάκεο: Ζ θελδάκε ή θελδάκη είλαη νηθηζκφο θηηζκέλνο ζε πςφκεηξν 160 κ 

θαη  βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 25 ρηιηνκέηξσλ  βνξεηαλαηνιηθά ηεο Καηεξίλεο. Έρεη 935 θαηνίθνπο 

(απνγξαθή 2011). Ζ γεσξγία απνηειεί ηελ θπξηφηεξε αζρνιία ησλ θαηνίθσλ (θαπλά, ειηέο, ζηηεξά) 
θαη δεπηεξεπφλησο ε θηελνηξνθία.  

Σνπηθή Κνηλφηεηα Παιαηνζηάλεο: Ζ Σ.Κ Παιαηνζηάλεο απνηειείηαη απφ ηνπο νηθηζκνχο 

Παιαηφζηαλε ή Παιαηνζηάλε (444 θάηνηθνη) θαη Μηθξή Μειηά (32 θάηνηθνη). Ζ γεσξγία (θαιιηέξγεηα 
θαπλνχ) θαη ε θηελνηξνθία απνηεινχλ ηηο θπξηφηεξεο αζρνιίεο ησλ θαηνίθσλ. Απέρεη απφ ηελ 

Καηεξίλε 26 ρηιηφκεηξα.  

 

3.2. Πληθςζμόρ  

πγθεληξσηηθά ηα πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ, βάζεη ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011 παξνπζηάδνληαη 
ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα: 

Πίνακαρ 3.2.1: Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία Γήκνπ Πχδλαο Κνιηλδξνχ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΙΓΙΝΙΟΤ [4.869] 

Γημοηική Κοινόηηηα Αιγινίος [ 4.345 ] 

 ην Αηγίλην [ 4.153 ] 

 ε Μεγάιε Γέθπξα [ 192 ] 

Σοπική Κοινόηηηα Καηασά -- ν Καηαράο [ 524 ] 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ [3.883] 

Γημοηική Κοινόηηηα Κολινδπού [ 3.032 ] 

 ν Κνιηλδξφο [ 2.822 ] 

 ηα Παιηάκπεια [ 210 ] 

Σοπική Κοινόηηηα Καζηανέαρ -- ε Καζηαληά [ 249 ] 

Σοπική Κοινόηηηα Λιβαδίος -- ην Ληβάδη [ 235 ] 

Σοπική Κοινόηηηα Ρςακίυν -- ηα Ρπαθία [ 367 ] 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΔΘΧΝΗ [3.169] 

Σοπική Κοινόηηηα Μακπςγιάλος [ 1.706 ] 

 ε Αξραία Πχδλα [ 25 ] 

 ν Μαθξχγηαινο [ 1.681 ] 

Σοπική Κοινόηηηα Μεθώνηρ [ 741] 

 ν Αγηάλλεο [ 42 ] 

 ε Μεζψλε [ 699 ] 

Σοπική Κοινόηηηα Νέαρ Αγαθοςπόλευρ -- ε Νέα Αγαζνχπνιε [ 267] 

Σοπική Κοινόηηηα Παλαιού Δλεςθεποσυπίος -- ην Παιαηφ Διεπζεξνρψξη [ 455 ] 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΤΓΝΑ [3.258] 

Σοπική Κοινόηηηα Αλυνίυν -- ηα Αιψληα [ 641 ] 

Σοπική Κοινόηηηα Παλαιόζηανηρ [ 476 ] 

 ε Μηθξή Μειηά [ 32 ] 

 ε Παιαηφζηαλε [ 444 ] 

Σοπική Κοινόηηηα Πύδναρ [ 1.206 ] 

 ε Αιπθή [ 34 ] 

 ην Κίηξνο [ 1.172 ] 

Σοπική Κοινόηηηα θενδαμίος -- ην θελδάκη [ 935 ] 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
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ΜΟΝΙΜΟ ΠΛΗΘΤΜΟ:15.179 

DE FACTO ΠΛΗΘΤΜΟ:15.202 

ΝΟΜΙΜΟ ΠΛΗΘΤΜΟ:18.707 

ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ:8.516 

ΑΡΙΘΜΟ ΚΣΙΡΙΧΝ:9.148 

 

ηνλ Πίλαθα 3.2.2 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο πιεζπζκηαθέο νκάδεο 

ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο 2011. 

Πίνακαρ 3.2.2: Αλάιπζε ζηνηρείσλ κφληκνπ πιεζπζκνχ 

ΦΤΛΟ 

Άξξελεο:7.461 θαη Θήιεηο:7.718 

ΟΜΑΓΔ ΗΛΙΚΙΧΝ 

0-9 εηψλ:1.241 

10-19 εηψλ:1.390 

20-29 εηψλ:1.290 

30-39 εηψλ:1.800 

40-49 εηψλ:2.087 

50-59 εηψλ:1.888 

60-69 εηψλ:1.938 

70+ εηψλ:3.545 

Μέζε ειηθία:47,1 

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

Άγακνη:4.841 

Έγγακνη, κε ζχκθσλν ζπκβίσζεο θαη ζε δηάζηαζε:8.477 

Υήξνη θαη ρήξνη απφ ζχκθσλν ζπκβίσζεο:1.550 

Γηαδεπγκέλνη θαη δηαδεπγκέλνη απφ ζχκθσλν ζπκβίσζεο:311 

ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΑ - ΠΤΡΗΝΙΚΔ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΔ 

Αξηζκφο λνηθνθπξηψλ:5.626 

Μέζν κέγεζνο λνηθνθπξηνχ:2,67 

Αξηζκφο ππξεληθψλ νηθνγελεηψλ:4.617 

ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ 

Διιεληθή:13.949 

Άιιε:1.230 

ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

(Άηνκα γελλεζέληα ην 2004 θαη πξηλ) 

Πξσηνβάζκηα:5.374 

Γεπηεξνβάζκηα - Μεηαδεπηεξνβάζκηα:5.256 

Σξηηνβάζκηα:1.164 

Λνηπά:2.594 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΥΟΛΙΑ 

Απαζρνινχκελνη:4.362 

Εεηνχζαλ Δξγαζία:971 

Μαζεηέο/πνπδαζηέο:1.990 

πληαμηνχρνη:5.176 

Οηθηαθά:1.667 

Λνηπά:1.013 
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3.3. Παπαγυγική διάπθπυζη ηηρ ηοπικήρ οικονομίαρ 

Σν ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ πιεζπζκνχ αζρνιείηαη έκκεζα θαη έκκεζα κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ηεο 
παξαγσγήο θαη εηδηθφηεξα ηε γεσξγία. ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ δηάζπαξηεο αξθεηέο θηελνηξνθηθέο 

κνλάδεο, ελψ ε βηνκεραλία θαη βηνηερλία είλαη ιηγφηεξν αλαπηπγκέλε. 

 

3.4. Σεσνικέρ Τποδομέρ 

ηελ πεξηνρή ππάξρεη εθηεηακέλν δίθηπν αγξνηηθήο θαη δεκνηηθήο νδνπνηίαο. 

Ζ πεξηνρή εμππεξεηείηαη γηα ηε δηάζεζε ησλ αζηηθψλ θαη πξνζνκνηνχκελσλ απνξξηκκάησλ ηεο απφ ην 

ΥΤΣΑ Καηεξίλεο θαη γηα ηε δηάζεζε-αμηνπνίεζε ησλ αλαθπθιψζηκσλ απνβιήησλ απφ ην ΚΓΑΤ 

Καηεξίλεο. 

Τπάξρεη επαξθέο δίθηπν πδξνδφηεζεο, ειεθηξνδφηεζεο θαη ηειεπηθνηλσληψλ ζηελ πεξηνρή. 
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4. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΓΑ 

4.1. Ποζόηηηερ ΑΑ 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζε κεληαία βάζε νη παξαγφκελεο πνζφηεηεο ησλ ΑΑ, 

ζχκκεηθησλ πνπ δηαηέζεθαλ ζην ΥΤΣΑ Καηεξίλεο θαη Αλαθπθιψζηκσλ πνπ παξαδφζεθαλ πξνο 

δηαινγή ζην ΚΓΑΤ Καηεξίλεο γηα ηελ ηειεπηαία 6εηία. ηηο πνζφηεηεο ησλ ζχκκεηθησλ ΑΑ πνπ 
δηαηέζεθαλ ζην ΥΤΣΑ Καηεξίλεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ππνιείκκαηα – κε αλαθπθιψζηκα 

πιηθά ηεο δηαινγήο ησλ Αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ απφ ην ΚΓΑΤ Καηεξίλεο. 

Πίνακαρ 4.1.1: Παξαγσγή ΑΑ ζην Γήκν Πχδλαο-Κνιηλδξνχ 

Έηορ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ηαλ. 398,59 365,07 371,72 350,19 389,95 358,83 

Φεβ. 385,79 363,86 328,31 300,55 298,42 308,81 

Μαξ. 419,98 530,87 425,86 441,28 377,86 399,45 

Απξ. 595,05 493,21 502,69 485,02 469,81 452,52 

Ματ. 539,72 497,65 474,16 509,63 469,51 452,52 

Ηνπλ. 606,96 563,83 536,80 489,17 407,61 453,68 

Ηνπι. 713,43 634,03 616,60 607,70 590,81 555,00 

Απγ. 750,86 674,25 707,89 626,14 580,13 574,43 

επ. 615,02 570,78 583,11 502,73 479,63 504,99 

Οθη. 516,24 480,62 435,22 452,29 416,41 466,62 

Ννε. 448,61 467,60 410,03 379,10 375,31 377,05 

Γεθ. 478,36 414,25 382,39 384,58 386,12 397,98 

ύνολο ύμμεικηυν ζηο 

ΥΤΣΑ 
6.469 6.056 5.775 5.528 5.242 5.302 

ύνολο Ανακςκλώζιμυν 

(Καθαπά) 
241 241 241 212 221 223 

ύνολο ΑΑ 

(ςμμ.+Ανακ.) 
6.710 6.297 6.016 5.741 5.462 5.525 

 

 
      

Μεηαβνιή χκκεηθησλ - -6,4% -4,6% -4,3% -5,2% 1,2% 

          

Μεηαβνιή ΑΑ - -6,1% -4,5% -4,6% -4,9% 1,2% 

       

Καηά Κεθαιήλ Παξαγσγή 
ΑΑ (kg/θαη/yr) 

441 414 396 378 359 363 

Καηά Κεθαιήλ Παξαγσγή 

ΑΑ (kg/θαη/d) 
1,21 1,13 1,08 1,03 0,98 1,00 
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Δίλαη πξνθαλέο απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία φηη απφ ην 2010, νπφηε μεθίλεζε νπζηαζηηθά ε νηθνλνκηθή 

θξίζε ζηε ρψξα γεληθφηεξα, παξαηεξείηαη κία ζεκαληηθή κείσζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο, πνπ 
νθείιεηαη θπξίσο ζηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο πξντφλησλ θαη ζηελ γεληθφηεξε κείσζε ηεο 

παξαγσγήο. Σν ηειεπηαίν έηνο 2014, ε κείσζε απηή δελ ζπλερίζηεθε θαη παξαηεξήζεθε κία κηθξή 

αχμεζε ηεο παξαγσγήο. Γηα ην 2015, αλ θαη δελ ππάξρνπλ πιήξσο επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία, εθηηκάηαη 

φηη ζα ππάξρεη πξφζζεηε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο θαηά 4%. Σν πνζνζηφ απηφ πξνθχπηεη απφ 
ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζχκκεηθησλ ΑΑ πνπ δηαηέζεθαλ ζην ΥΤΣΑ 

Καηεξίλεο θαηά ηνπο 10 πξψηνπο κήλεο ηνπ 2015. 

 

Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ζηελ πξναλαθεξζείζα πλνιηθή Παξαγσγή ΑΑ δελ πεξηιακβάλνληαη νη 

ινηπέο θαηεγνξίεο ησλ ΑΑ φπσο: ηα Ογθψδε ΑΑ, ηα ΑΖΖΔ, νη ΦΖ, νη Λακπηήξεο, ηα ΜΠΔΑ 

θαη ηα AEKK αζηηθήο πξνέιεπζεο. 

 

4.2. ύνθεζη ΑΑ 

Σα ηεξεά Απφβιεηα θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία 20 ηνπ Δπξσπατθνχ Καηαιφγνπ Απνβιήησλ 

(ΔΚΑ) «Γεκνηηθά Απφβιεηα (νηθηαθά απφβιεηα θαη παξφκνηα απφβιεηα απφ εκπνξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, βηνκεραλίεο θαη ηδξχκαηα)». ηα ηεξεά Απφβιεηα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα 
απφβιεηα ζπζθεπαζηψλ πνπ θαηαηάζζνληαη θαηά ΔΚΑ ζηελ θαηεγνξία 15.01 «ζπζθεπαζία 

(πεξηιακβαλνκέλσλ ηδηαηηέξσο ζπιιεγέλησλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο)». χκθσλα κε ην 

λέν ΔΓΑ, ζηα Αζηηθά ηεξεά Απφβιεηα (ΑΑ) πεξηιακβάλνπλ: 

 ηα απφβιεηα ησλ λνηθνθπξηψλ, 

 ηα απφβιεηα ηνπ θεθαιαίνπ 20 ηνπ ΔΚΑ πνπ παξάγνληαη απφ ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, ηνπο 

θνηλσθειείο νξγαληζκνχο (π.ρ. ιηκάληα, ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί), ηηο βηνκεραλίεο, ηηο 

πγεηνλνκηθέο κνλάδεο θαη ηηο κνλάδεο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ,  

 ηα απφβιεηα ζπζθεπαζηψλ,  

 ηα απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ) νηθηαθήο πξνέιεπζεο, θαζψο θαη  

 νη κηθξέο πνζφηεηεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (ΜΠΔΑ) ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμχ 
άιισλ ηα απφβιεηα θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ (Ζ&), νη ιακπηήξεο 

θζνξηζκνχ, ηα απνζπξφκελα θάξκαθα, ηα κειαλνδνρεία θαη δηάθνξα απνξξππαληηθά πξντφληα 

(καδί κε ηε ζπζθεπαζία ηνπο) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ, ηελ απνιχκαλζε θαη ηε 
ζπληήξεζε ησλ λνηθνθπξηψλ.  

Ωο ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζήο ηνπο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 ηα χκκεηθηα ΑΑ (θαηά βάζε απηά πνπ θαηαιήγνπλ ζηνπο πξάζηλνπο θάδνπο ησλ 

απνξξηκκάησλ), 

 ηα Αλαθπθιψζηκα ΑΑ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Τιηθψλ πζθεπαζίαο), ηα νπνία θαηά βάζε 

απνηεινχληαη απφ  

- ην ραξηί,  

- ην πιαζηηθφ,  

- ην γπαιί,  

- ην κέηαιιν θαη  

- ην αινπκίλην, 

 ηα Βηναπφβιεηα, ηα νπνία απνηεινχληαη απφ: 

- ηα δπκψζηκα – ππνιείκκαηα ηξνθίκσλ 

- ηα πξάζηλα απφβιεηα, θήπσλ θαη πάξθσλ 

 ηα Ογθψδε ΑΑ, ηα νπνία δηαθξίλνληαη  
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- ζηα Απφβιεηα Ζιεθηξηθνχ & Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ), δειαδή ηηο ιεπθέο 

ζπζθεπέο, ηνπο Ζ/Τ θιπ. 

- ζηα ππφινηπα νγθψδε, θπξίσο είδε επίπισζεο, ζηξψκαηα, θνπθψκαηα θιπ. 

* ηελ Παξαγσγή ΑΑ δελ πεξηιακβάλνληαη ηα Ογθψδε ΑΑ, ΑΖΖΔ, ΦΖ, Λακπηήξεο, ΜΠΔΑ, 
AEKK αζηηθήο πξνέιεπζεο 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε ηππηθή ζχζηαζε ησλ ΑΑ φπσο παξαηίζεηαη ζηνλ λέν ΔΓΑ (2015), 

αιιά θαη ε εθηηκψκελε ζχζηαζε ησλ ΑΑ ηνπ Γήκνπ Πχδλαο-Κνιηλδξνχ, ιακβάλνληαο ππφςε 
νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ Γήκνπ φπσο ν αγξνηηθφο ραξαθηήξαο, ν εκηαζηηθφο θαη αγξνηηθφο 

πιεζπζκφο θαη ε κηθξή ζρεηηθά επνρηθφηεηα ζηελ παξαγσγή εμαηηίαο ηεο ηνπξηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

Πίνακαρ 4.2.1: Πνηνηηθή ζχζηαζε ΑΑ ζηελ ρψξα (ΔΓΑ, 2015) θαη εθηηκψκελε ζχζηαζε ζην Γήκν 

Πχδλαο-Κνιηλδξνχ 

ΑΑ ανά καηηγοπία ΔΓΑ Γήμορ Π-Κ 

Οξγαληθφ 44,9% 46,0% 

Υαξηί 22,5% 20,0% 

Πιαζηηθφ 14,1% 14,5% 

Μέηαιιν 4,0% 3,0% 

Γπαιί 4,4% 3,2% 

Ξχιν 4,7% 3,3% 

Λνηπά (εθηφο ΦΖΖ-
Λακη-ΑΖΖΔ) 

5,6% 10,0% 

ΤΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 

 

4.3. ημεία ειδικού ενδιαθέπονηορ 

ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα ζεκεία ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο (πιαηείεο, 
θνηλφρξεζηνη ρψξνη, ρψξνη άζιεζεο), νη κεγάινη παξαγσγνί (αγνξέο, ρψξνη εζηίαζεο, ηνπξηζηηθέο 

κνλάδεο, εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο, δεκφζηεο ππεξεζίεο, ζρνιεία, ηξάπεδεο), νη παξαγσγνί απνβιήησλ 

(ηαηξηθά θέληξα, βηνηερλίεο-βηνκεραλίεο ).  

Πίνακαρ 4.3.1: εκεία Ηδηαηηέξνπ ελδηαθέξνληνο 

Δίδορ Υώπος            Απιθμόρ 

Γεκφζηεο ππεξεζίεο, Γεκαξρείν, Σξάπεδεο θιπ      5 

Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, θξνληηζηήξηα θιπ      20 

Κέληξα Τγείαο- Πεξηθ.Ηαηξεία θηι      5 

Λνηπέο θνηλσληθέο δνκέο, δνκέο ζίηηζεο απφξσλ, ΚΑΠΖ, ΚΖΦΖ, Πνιηηηζηηθνί χιινγνη θιπ 20 

ηξαηφπεδα      - 

Ξελνδνρεία, ρψξνη εζηίαζεο, Supermarkets      50 

Λατθέο Αγνξέο           3 

Δκπνξνπαλήγπξηο          1 

Αξραηνινγηθνί ρψξνη      5 

Παξαγσγνί επηθηλδχλσλ απνβιήησλ      - 

Παξαγσγνί ινηπψλ εηδηθψλ κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ (ειαηνηξηβεία, κεηαπνίεζε νζηξαθνεηδψλ, θιπ) 15 
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Άιια πρ πάξθα πιαηείεο         20 

Ληκάληα, Αι.Καηαθχγηα          2 

ΔΔΛ            2 

ΤΝΟΛΟ                   ≈ 150 

 

4.4. Τθιζηάμενορ Δξοπλιζμόρ  

Σα νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ζην Γήκν Πχδλαο Κνιηλδξνχ θαη ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηψλ, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.4.1. 

Πίνακαρ 4.4.1: Ορήκαηα θαζαξηφηεηαο ζην Γήκν Πχδλαο Κνιηλδξνχ 

α/α Απιθ. Κςκλ. Σύπορ Υπήζη 
Έηορ Κςκλοθοπίαρ 
(1ε απφ άδεηα θπθι.) 

Καηάζηαζη 

1 ΚΖΗ 8275 
Απνξξηκκαηνθφξν 
Πξέζζα 16 θ.κ. 

Απνξξηκκαηνθφξν 
ΑΑ Γ.Δ. Αηγηλίνπ 

23 Δλεξγφ 

2 ΚΖΗ 8276 
Απνξξηκκαηνθφξν 
Πξέζζα 16 θ.κ. 

Απνξξηκκαηνθφξν 

ΑΑ Γ.Δ. 
Μαθξπγηάινπ 

24 Δλεξγφ 

3 ΚΖΗ 2889 
Απνξξηκκαηνθφξν 
Πξέζζα 12 θ.κ. 

Απνξξηκκαηνθφξν 
ΑΑ Γ.Δ. Πχδλαο 

18 Δλεξγφ 

4 ΚΖΗ 2842 
Απνξξηκκαηνθφξν 
Πξέζζα 16 θ.κ. 

Απνξξηκκαηνθφξν 
ΑΑ 

28 Δλεξγφ 

5 ΚΖΗ 4225 
Απνξξηκκαηνθφξν 
Μχινο 8 θ.κ. 

Απνξξηκκαηνθφξν 
ΑΑ Γ.Δ. 
Κνιηλδξνχ 

30 Δλεξγφ 

6 ΚΖΗ 8284 
Απνξξηκκαηνθφξν 
Πξέζζα 16 θ.κ. 

Απνξξηκκαηνθφξν 
Αλαθχθισζεο 

7 Δλεξγφ 

7 ΚΖΗ 2899 Πιπληηθφ θάδσλ 
Πιχζε θάδσλ, 
νδψλ θ.α. 

(κεηαπνηεκέλν) 

 Δλεξγφ 

8 ΜΔ 8712 άξσζξν άξσζε νδψλ  Δλεξγφ 

9 ΜΔ 23927 Φνξησηήο Φνξησηήο  Δλεξγφ 

10 ΚΖΗ 4233 
Αλαηξεπφκελν 
θνξηεγφ 

Αλαηξεπφκελν 
θνξηεγφ 

 Δλεξγφ 

11 5 αγξνηηθά Δλεξγά 

 

Οη θάδνη πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη γηα ηελ απνθνκηδή ησλ ζχκκεηθησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ 

αλαθπθιψζηκσλ, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 4.4.2 
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Πίνακαρ 4.4.2: Κάδνη αλαθχθισζεο θαη ζχκκεηθησλ ζην Γήκν Πχδλαο Κνιηλδξνχ 

 

Πληθςζμόρ 

Κάδοι 

Ανακύκλυζηρ 

(μπλε) 

Κάδοι ύμμεικηυν (ππάζινοι) 

Μικποί 

(240L) 

Μεγάλοι 

(660-1.100 L) 

ΓΗΜΟ ΠΤΓΝΑ ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ 15202 293 2515 425 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΙΓΙΝΙΟΤ 4849 87 460 180 

Γ.Κ. Αηγηλίνπ 4330 71 260 160 

Σ.Κ. Καηαρά 519 16 200 20 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ 3915 86 870 5 

Γ.Κ. Κνιηλδξνχ 3027 65 530 5 

Σ.Κ. Καζηαλέαο 249 8 120 0 

Σ.Κ. Ληβαδίνπ 247 3 80 0 

Σ.Κ. Ρπαθίσλ 392 10 140 0 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΔΘΧΝΗ 3156 56 390 160 

Σ.Κ. Μαθξπγηάινπ 1684 31 250 60 

Σ.Κ. Μεζψλεο 749 7 70 30 

Σ.Κ. Νέαο Αγαζνχπνιεο 266 10 20 30 

Σ.Κ. Παιαηνχ Διεπζεξνρσξίνπ 457 8 50 40 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΤΓΝΑ 3282 64 795 80 

Σ.Κ. Αισλίσλ 646 15 180 10 

Σ.Κ. Παιαηφζηαλεο 476 8 115 5 

Σ.Κ. Πχδλαο 1218 25 300 45 

Σ.Κ. θελδακίνπ 942 16 200 20 

 

4.5. Τθιζηάμενο Ανθπώπινο Γςναμικό 

Σν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ 
απεηθνλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα: 

Πίνακαρ 4.5.1: Πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ζην Γήκν Πχδλαο 

Κνιηλδξνχ 

Τπάλληλοι 

Μόνιμοι Τπάλληλοι & ΙΓΑΥ 

8μηνα 
ύνολο Αποππίμμαηα Ανακςκλώζιμα Οδοκαθαπιζμόρ 

Άλλερ 

επγαζίερ 

1+2+3+4 1 2 3 4  

Οδεγνί 4 3 1   2 

Δξγάηεο 10 6 1 3  3 

Υεηξηζηέο       

Δπφπηεο       

Σερλίηεο       

Άιιν:       
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4.6. Πεπιγπαθή Ππογπάμμαηορ ςλλογήρ-Μεηαθοπάρ ΑΑ 

χκθσλα κε ην ηζρχνλ πιαίζην δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ε ζπγθέληξσζε θαη ηνπνζέηεζε ζε θάδνπο 
ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ είλαη επζχλε ηνπ θπξίνπ, λνκέα ή θαηφρνπ ηνπ ρψξνπ απφ ηνλ νπνίν 

πξνέξρνληαη ηα απφβιεηα, ε νξγάλσζε ησλ θάδσλ ζπγθέληξσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ ΑΑ, θαζψο 

θαη νη εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο είλαη επζχλε ηνπ εθάζηνηε Γήκνπ. Σέινο, ππφρξενο θνξέαο 

γηα ηελ ελ γέλεη δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο πξνζσξηλήο 
απνζήθεπζεο, κεηαθφξησζεο, αμηνπνίεζεο θαη ηειηθήο δηάζεζεο είλαη ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ 

Απνβιήησλ (ΦΟ.Γ..Α.). 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ν Γήκνο Πχδλαο Κνιηλδξνχ είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ άξηην ζρεδηαζκφ 
θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο ησλ ΑΑ θαη ησλ 

πξνζνκνηαδφλησλ ζε απηά απνβιήησλ. Αξκφδηνο θνξέαο γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ηξφπνπ ηειηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ είλαη ν ΦΟΓΑ ΟΣΑ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.  

 χκκεηθηα 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο ησ ΑΑ είλαη επζχλε ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο θαη 

Ζιεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε εμππεξεηνχκελεο πεξηνρήο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ δίλεη ν Καλνληζκφο 

Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ.  

ε φιε ηελ επηθξάηεηα ηνπ Γήκνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί θπιηφκελνη πιαζηηθνί θαη κεηαιιηθνί θάδνη 

ζπιινγήο, πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ. Ζ ππθλφηεηα ηνπ δηθηχνπ ησλ θάδσλ έρεη 

θαζνξηζηεί απφ ηηο παξαγφκελεο πνζφηεηεο ΑΑ. 

Ζ ζπιινγή-κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ γίλεηαη κε ηα απνξξηκκαηνθφξα ηνπ Γήκνπ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 4.4.1.  

 Αλαθπθιψζηκα 

Ο Γήκνο Πχδλαο Κνιηλδξνχ εθαξκφδεη πξφγξακκα Γηαινγήο ζηελ Πεγή ησλ αλαθπθιψζηκσλ 

ΑΑ. Ζ ζπιινγή ησλ αλαθπθιψζηκσλ (ραξηί/ραξηφλη, πιαζηηθφ, γπαιί, κέηαιιν) γίλεηαη ζε κπιε 
θάδνπο ησλ 1.100 L. Ζ ρσξνζέηεζε ησλ θάδσλ γίλεηαη ζε επηιεγκέλα ζεκεία ησλ νηθηζκψλ ή/θαη 

ζε ζεκεία εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

Ο Γήκνο δηαζέηεη πεξίπνπ 300 θάδνπο αλαθχθισζεο. Ζ απνθνκηδή θαη κεηαθνξά ησλ 
αλαθπθιψζηκσλ γίλεηαη κε απνξξηκκαηνθφξν πξέζζα 16 θ.κ. 

 Ογθψδε 

Γελ ππάξρεη νξγαλσκέλν θαη ηαθηηθφ πξφγξακκα ζπιινγήο νγθσδψλ ζηελ παξνχζα θάζε. 

 Πξάζηλα 

Γελ ππάξρεη νξγαλσκέλν θαη ηαθηηθφ πξφγξακκα ζπιινγήο πξαζίλσλ ζην Γήκν. ηαλ παξαζηνχλ 
έθηαθηεο αλάγθεο ζπιινγήο πξαζίλσλ απηή γίλεηαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ ησλ πξάζηλσλ θάδσλ 

(ζχκκεηθησλ). 

 Δηδηθέο θαηεγνξίεο 

Ζιεθηξηθέο ζηήιεο (κπαηαξίεο) νηθηαθνχ ηχπνπ 

Έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΑΦΖ ζε επηιεγκέλα ζεκεία εηδηθνί θάδνη ζπιινγήο 
κπαηαξηψλ. 

Απφβιεηα Ζιεθηξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ 

Έρεη ηνπνζεηεζεί container ζπιινγήο Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ 
(ΑΖΖΔ) ζε ζπλεξγαζία κε εγθεθξηκέλν χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΔΓ).  

Απφβιεηα αιηείαο-κπδνθαιιηέξγεηαο 

ηνπο ρψξνπο ησλ αιηεπηηθψλ θαηαθπγίσλ Μεζψλεο θαη Πχδλαο παξάγνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο 
απνβιήησλ απφ ηηο κπδνθαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο. Απηά απνηεινχληαη θπξίσο απφ δίρηπα θαη 
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κηθξέο πνζφηεηεο θειπθψλ. Ζ ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απνβιήησλ γίλεηαη 

κέζσ ηνπ δηθηχνπ ησλ πξάζηλσλ θάδσλ θαη ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ ησλ ΑΑ.  

 ΑΔΚΚ 

Γελ ππάξρεη νξγαλσκέλν ζχζηεκα ζπιινγήο απνβιήησλ εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ & 

θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ) ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Γήκνπ ή άιινπ θνξέα. 

 

Περιγραφή Μεθόδοσ Διατείριζης ΑΣΑ 

 χκκεηθηα 

Σα ζχκκεηθηα ΑΑ δηαηίζεληαη ζην ΥΤΣΑ Καηεξίλεο, καδί κε ηα ζχκκεηθηα ΑΑ ηνπ Γήκνπ 

Καηεξίλεο.  

 Αλαθπθιψζηκα 

Σα αλαθπθιψζηκα κεηαθέξνληαη ζην ΚΓΑΤ Καηεξίλεο πξνο δηαινγή θαη αμηνπνίεζε. Σν 
ππφιεηκκα απφ ηε δηαδηθαζία δηαινγήο κεηαθέξεηαη, κε ην απνξξηκκαηνθφξν αλαθχθισζεο ηνπ 

Γήκνπ, ζην ΥΤΣΑ Καηεξίλεο. 

 Ογθψδε 

Γελ ππάξρεη νξγαλσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο νγθσδψλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ. 

 Πξάζηλα 

Ζ δηαρείξηζε ησλ πξαζίλσλ, φηαλ απηά ζπιιερζνχλ ζην δίθηπν ησλ πξάζηλσλ θάδσλ είλαη θνηλή 

κε απηή ησλ ζχκκεηθησλ ΑΑ (πξνο δηάζεζε ζην ΥΤΣΑ Καηεξίλεο). 

 Δηδηθέο θαηεγνξίεο 

Ζιεθηξηθέο ζηήιεο (κπαηαξίεο) νηθηαθνχ ηχπνπ 

Ζ ΑΦΖ παξαιακβάλεη ηηο κπαηαξίεο απφ ηνπο εηδηθνχο θάδνπο ζπιινγήο πξνο πεξεηαίξσ 
επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε.  

Απφβιεηα Ζιεθηξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ 

Σα ΑΖΖΔ παξαιακβάλνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ΔΓ πξνο αμηνπνίεζε.  

Απφβιεηα αιηείαο-κπδνθαιιηέξγεηαο 

Σα απφβιεηα απφ ηε κπδνθαιιηέξγεηα νδεγνχληαη ζην ΥΤΣΑ Καηεξίλεο κε ηε βνήζεηα ησλ 

απνξξηκκαηνθφξσλ ηνπ Γήκνπ, φπνπ θαη δηαηίζεληαη ηειηθψο καδί κε ηα ππφινηπα ζχκκεηθηα 
ΑΑ.  

 

4.7. Ανάλςζη Τθιζηάμενος Κόζηοςρ Τπηπεζίαρ Καθαπιόηηηαρ 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο ηνπ 

Γήκνπ γηα ην έηνο 2016. Απφ ηνλ πίλαθα έρνπλ αθαηξεζεί αλαινγηθά νη δαπάλεο γηα ηηο ακνηβέο 
πξνζσπηθνχ ηεο ππεξεζίαο ειεθηξνθσηηζκνχ. Σν θφζηνο νδνθαζαξηζκνχ ζπλππνινγίδεηαη κε ην 

θφζηνο απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ θαη αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. 

Πίνακαρ 4.7.1: Γαπάλεο ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Πχδλαο Κνιηλδξνχ (2016) 

Γαπάνερ 
Π/Τ 2016 

εςπώ 

Κφζηνο Σαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ 210.000 

Κφζηνο Έθηαθηνπ Πξνζσπηθνχ 100.000 

Παξνρέο ζε είδνο 9.000 

Αζθάιηζηξα νρεκάησλ 7.000 
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Γαπάνερ 
Π/Τ 2016 

εςπώ 

πληήξεζε απνξξηκκαηνθφξσλ 20.000 

Σέιε θπθινθνξίαο 5.000 

Γεκνζηεχζεηο 4.000 

Δμνπιηζκφο 5.000 

Καχζηκα-Ληπαληηθά 90.000 

Αληαιιαθηηθά 40.000 

Κόζηορ Αποκομιδήρ & Οδοκαθαπιζμού (Α) 490.000* 

Κόζηορ Γιάθεζηρ ζε ΥΤΣΑ (Β) 159.000 

ςνολικό Κόζηορ Γιασείπιζηρ  

(Γ = Α+Β) 
649.000 

Δκηιμώμενο ςνολικό Κόζηορ ανά ηόνο  

(Γ / εθηηκ. tn 2016) 
122,36 

*  Καη’ εθηίκεζε ην θαζαξφ θφζηνο κεραληθήο απνθνκηδήο ησλ ΑΑ εθηηκάηαη ζηηο 430.000 Δπξψ/έηνο θαη ην 

ππφινηπν πνζφ αθνξά ηνλ νδνθαζαξηζκφ θαη ηελ απνθνκηδή ινηπψλ απνβιήησλ (πξάζηλα, νγθψδε θιπ) 
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5. ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΑΑ 

χκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, πξνέθπςε φηη απφ ην 2010, νπφηε μεθίλεζε 

νπζηαζηηθά ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηε ρψξα γεληθφηεξα, κέρξη ην 2013, παξαηεξήζεθε κία ζεκαληηθή 
κείσζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο. Ζ κείσζε απηή δελ ζπλερίζηεθε ην 2014, αιιά ην έηνο απηφ 

παξαηεξήζεθε κία κηθξή αχμεζε ηεο παξαγσγήο. Γηα ην 2015, αλ θαη δελ ππάξρνπλ πιήξσο 

επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία, εθηηκάηαη φηη ζα ππάξρεη πξφζζεηε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο θαηά 

4%. Σν πνζνζηφ απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζχκκεηθησλ 
ΑΑ πνπ δηαηέζεθαλ ζην ΥΤΣΑ Καηεξίλεο θαηά ηνπο 10 πξψηνπο κήλεο ηνπ 2015. 

Οη παξαδνρέο γηα ηελ εμέιημε παξαγσγήο είλαη νη εμήο: 

 Ο πιεζπζκφο ζα παξακείλεη ακεηάβιεηνο ζηα επίπεδα ηνπ 2011. 

 Ζ παξαγσγή ΑΑ ην 2015 ζα κεησζεί θαηά 4% ζε ζρέζε κε ην 2014. 

 Σν 2016 ε παξαγσγή ζα παξακείλεη ζηαζεξή κε ην 2015. 

 Ο ξπζκφο παξαγσγήο ΑΑ απφ ην 2017 κέρξη ην 2020 ζα απμάλεηαη κε πνζνζηφ 0,5%, έλαληη 

πξφβιεςεο πνζνζηνχ πεξίπνπ 0,7% εηεζίσο ζε εζληθφ επίπεδν βάζε ηνπ λένπ ΔΓΑ (2015) πνπ 
βαζίδεηαη κνληέιν πξφβιεςεο παξαγσγήο ηνπ ETC/SCP. 

 Ζ πνηνηηθή ζχζηαζε ησλ απνξξηκκάησλ ζα παξακείλεη παξακέλεη ζηαζεξή.  

Πίνακαρ 5.1: Δμέιημε παξαγσγήο ησλ Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ 

Έηορ ΑΑ (tn/yr) 

2009 6.710 

2010 6.297 

2011 6.016 

2012 5.741 

2013 5.462 

2014 5.525 

2015 5.304 

2016 5.304 

2017 5.331 

2018 5.357 

2019 5.384 

2020 5.411 

 

Με ηελ παξαπάλσ κεζνδνινγία εθηηκάηαη φηη ηελ 5εηία 2015-2020 ε ζπλνιηθή παξαγσγή ησλ ΑΑ 

ηνπ Γήκνπ ζα απμεζεί θαηά 2%. Ζ πξφβιεςε απηή θξίλεηαη απνιχησο ξεαιηζηηθή θαη αξθεηά 

αζθαιήο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ λένπ ηξφπνπ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο πνπ πξέπεη λα πηνζεηεζεί 
απφ Γήκν θαη ηνπο δεκφηεο ηνπ.  
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6. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΥΔΓΙΟΤ 

Ζ αλάιπζε κε ην κέζνδν SWOT (Γπλαηφηεηεο, Πξνβιήκαηα, Δπθαηξίεο, Πεξηνξηζκνί) δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ, αλαδεηθλχνληαο ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ Γήκνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, ν Γήκνο έρεη ηε δπλαηφηεηα, κεηαμχ άιισλ, 

λα πξνσζήζεη πξαθηηθέο αλαθχθισζεο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Οινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ 

Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ (ΟΓΑ) θαη ζπλεξγαζία κε ην ΦνΓΑ λα αλαβαζκίζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Δπθαηξίεο εληνπίδνληαη ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο ρξήζεο ηνπ ζηφινπ 

νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ινηπψλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ πνπ ζα 

ζπγθεληξψλνληαη ζηα πξάζηλα ζεκεία. 

Σα πξνβιήκαηα θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ησλ 

ηεξεψλ Απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ αθνξνχλ ζε δπζθνιίεο απνθνκηδήο ηφζν ζπγθεθξηκέλσλ ξεπκάησλ 

απνβιήησλ (νγθψδε, πξάζηλα, ΑΖΖΔ), φζν θαη ζηελ παιαηφηεηα ησλ νρεκάησλ ζπιινγήο ησλ 
απνβιήησλ, ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ, ηελ αλεπάξθεηα θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ην κε 

εμεηδηθεπκέλν ζρεδηαζκφ.  

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ/ΑΝΑΓΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ 

 Γηάζεζε ζε ΥΤΣΑ ηνπ κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ 
ησλ ΑΑ. 

 Ζ πεξηνρή καο έρεη ρακειφ πνζνζηφ ζηελ 

αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, πνπ 

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ειιηπή ελεκέξσζε, κε 

απνηέιεζκα ε δηαθαηλφκελε δπλακηθή λα 
πζηεξεί θαη ην πνζνζηφ πξνζκείμεσλ ζην κπιε 

θάδν λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην επηζπκεηφ. 

 Αλππαξμία ελεκέξσζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

Γηαινγήο ζηε Πεγή (ΓζΠ) γηα ηε ζπιινγή ησλ 

βηναπνβιήησλ, θαζφζνλ δελ πθίζηαηαη αλάινγν 
ζχζηεκα. 

 Μεδεληθή εθαξκνγή νηθηαθήο 
θνκπνζηνπνίεζεο. 

 Γπζθνιία ρσξηζηήο απνθνκηδήο θαη 

αλαθχθισζεο - δηαρείξηζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

ξεπκάησλ απνβιήησλ (π.ρ. νγθψδε απφβιεηα). 

 Μεγάιεο πνζφηεηεο πξάζηλσλ απνβιήησλ, νη 

νπνίεο δελ αμηνπνηνχληαη. 

 Μεγάιε γεσγξαθηθή έθηαζε ηνπ Γήκνπ κε 

κηθξή ππθλφηεηα πιεζπζκνχ θαη 
απνκαθξπζκέλνπο θάπνηνπο νηθηζκνχο, πνπ 

ζπλεπάγεηαη δπζθνιία ζηε ζπιινγή ησλ ΑΑ. 

 Με εμνηθεησκέλν πξνζσπηθφ ιφγσ ηεο 

δηάξθεηαο θαη ηνπ ηχπνπ ζπκβάζεσλ (2κελα, 

5κελα, 8κελα, θιπ.). 

 Με χπαξμε εγθαηάζηαζεο δηαρείξηζεο ησλ 

Απνβιήησλ Δθζθαθψλ Καηεδαθίζεσλ θαη 
Καηαζθεπψλ (ΑΔΚΚ). 

 Παιαησκέλνο ζηφινο νρεκάησλ. 

 πλέρηζε θαη ελδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε 
ην ΦνΓΑ θαη ππνζηήξημε - ζπκκεηνρή ζηα 

πξνγξακκαηηδφκελα έξγα (ΜΔΑ) θαη δξάζεηο. 

 Γηαξθήο ελεκέξσζε/ζηήξημε/επηβξάβεπζε ησλ 

δεκνηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ΓζΠ. 

 Πξνψζεζε πξαθηηθψλ αλαθχθισζεο θαη 

θνκπνζηνπνίεζεο, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή 
νινθιεξσκέλνπ ηνπηθνχ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο 

απνξξηκκάησλ, κε έκθαζε ζηελ πξνδηαινγή. 

 Υσξηζηή απνθνκηδή πξάζηλσλ απνβιήησλ θαη 

πξνψζεζε πξνο δηαρείξηζε- αμηνπνίεζε ζηε 

ΜΔΑ. 

 Γεκηνπξγία «πξάζηλσλ ζεκείσλ» ρσξηζηήο 

ζπιινγήο απνβιήησλ. 

 Οξζή δηαρείξηζε ΑΔΚΚ. 

 Δλεκέξσζε - πξνψζεζε ηεο νηθηαθήο 

θνκπνζηνπνίεζεο, θπξίσο ζηηο πεξηνρέο πνπ 

ππάξρνπλ κνλνθαηνηθίεο. 

 Δλζάξξπλζε - θηλεηνπνίεζε - ππνζηήξημε ησλ 
εζεινληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ θνξέσλ, γηα 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε. 

 Αμηνπνίεζε ηεο 8εηνχο εκπεηξίαο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ κπιε θάδσλ, γηα ηελ 

επέθηαζε ηεο ΓζΠ θαη ζε επηπιένλ ξεχκαηα. 
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ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΔΤΚΑΙΡΙΔ 

 Γεηλή νηθνλνκηθή - θνηλσληθή θαηάζηαζε ησλ 
δεκνηψλ, ηνπ Γήκνπ, αιιά θαη ηεο Υψξαο.  

 Έιιεηςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ - απαγφξεπζε 
πξνζιήςεσλ.  

 Έιιεηςε θαηάξηηζεο πξνζσπηθνχ. 

 Έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ.  

 Πηζαλή έιιεηςε πξνζπκίαο ζπλεξγαζίαο ησλ 

θαηνίθσλ ζε απαηηεηηθά πξνγξάκκαηα ΓζΠ 
(π.ρ. γηα βηναπφβιεηα, πνιιαπιά ξεχκαηα 

αλαθχθισζεο).  

 Αθαίξεζε (θινπή) αμηνπνηήζηκσλ πιηθψλ απφ 

ηνπο κπιε θάδνπο.  

 Μηθξφ κέγεζνο Γήκνπ γηα ηελ πινπνίεζε φισλ 

ησλ δξάζεσλ. Απαηηείηαη ζπλεξγαζία κε ην 

ΦνΓΑ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ φινη νη Γήκνη 
ηεο πεξηνρήο.  

 Υξεκαηνδνηηθέο επθαηξίεο απφ πξνγξάκκαηα.  

 Βειηηζηνπνίεζε ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη 

θχιαμεο ηνπ ζηφινπ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ (π.ρ. 
δηαρείξηζε ζηφινπ κέζσ GPS, πιήξεο 

ζπγρψλεπζε ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ κεηαμχ 

δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ).  

 Αμηνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο πξνεηνηκαζίαο 

έξγσλ θαη δξάζεσλ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο 
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ΦνΓΑ, γηα ηε 

ηαρχηεξε πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ 

δξάζεσλ απφ ηνλ ΔΓΑ θαη ηε Ννκνζεζία.  

 Σα λέα έξγα θαη δξάζεηο λα πινπνηεζνχλ ζηνπο 

ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ήδε ιεηηνπξγνχλ έξγα 
δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ, γηα λα απνθεπρζνχλ 

θαζπζηεξήζεηο θαη πξνζθφκκαηα.  

 Αμηνπνίεζε compost. 

 Αμηνπνίεζε ινηπψλ Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ. 
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7. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΟΥΧΝ  

7.1. Γενικοί ηόσοι 

Οη επηζπκεηνί ζηφρνη γηα ην Γήκν, πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ ζε βάζνο 5/εηίαο, φζνλ αθνξά ηελ 

δηαρείξηζε ησλ Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ είλαη νη εμήο: 

 Δπέθηαζε πξνγξακκάησλ ΓζΠ γηα ηα Αλαθπθιψζηκα Τιηθά (ραξηηά, πιαζηηθά, γπαιηά, κέηαιια). 

 Οξγάλσζε θαη αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ΓζΠ θαη Κνκπνζηνπνίεζε Βηναπνβιήησλ (νξγαληθά 

απφβιεηα νηθηαθήο πξνέιεπζεο, εκπνξηθά/βηνηερληθά νξγαληθά απφβιεηα, ρψξσλ/θαηαζηεκάησλ 

εζηίαζεο θιπ) θαη Πξάζηλσλ Απνβιήησλ (απνβιήησλ θήπσλ/πάξθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ζηάρηεο απφ θαπζηήξεο βηνκάδαο (μχισλ, πέιιεη θιπ). 

 Οξγάλσζε θαη αλάπηπμε πξνγξακκάησλ Οηθηαθήο Κνκπνζηνπνίεζεο. 

 Γεκηνπξγία Βαζηθνχ «Πξάζηλνπ εκείνπ» θαη ππνζηεξηθηηθά Μηθξψλ «Πξάζηλσλ εκείσλ»  γηα 
ηε ζπγθέληξσζε πιηθψλ πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη απνβιήησλ πξνο αλαθχθισζε θαη εηδηθή 

δηαρείξηζε. 

 Αλάπηπμε δξάζεσλ πξφιεςεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ. 

 Δθαξκνγή δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο δεκνηψλ. 

 Οξγάλσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ πξνγξακκάησλ ρσξηζηήο ζπιινγήο Ογθσδψλ Απνβιήησλ θαη 

ΑΖΖΔ. 

 Αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ρσξηζηήο ζπιινγήο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ αζηηθψλ απνβιήησλ, είηε ηηο 
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Ν. 2939/2001 φπσο νη ιακπηήξεο θσηηζκνχ, ηα ΑΖΖΔ, νη νηθηαθέο 

κπαηαξίεο, είηε εηδηθήο δηαρείξηζεο φπσο νη ζπζθεπαζίεο κε επηθίλδπλα ζπζηαηηθά ή ηα ΔΑΤΜ 

νηθηαθήο πξνέιεπζεο ή ηα ιεγκέλα θάξκαθα ή ηα βξψζηκα έιαηα, θιπ. 

 Αλαδηνξγάλσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπιινγήο-κεηαθνξάο ησλ ΑΑ (γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ΓζΠ 

γηα ηα αλαθπθιψζηκα, ηα βηναπφβιεηα θαη ηα ινηπά ρσξηζηά ζπιιεγέληα θαη ηε κείσζε ησλ 

δξνκνινγίσλ εμππεξέηεζεο ζχκκεηθησλ ΑΑ). 

 Οινθιήξσζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγία πξνζσξηλνχ ηαζκνχ Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ 
(ΜΑ) θαη θαηαζθεπή λένπ κφληκνπ ΜΑ, πξνθεηκέλνπ ηελ ζπγθέληξσζε, ηαμηλφκεζε, 

κεηαθφξησζε, πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά φισλ θαηεγνξηψλ ρσξηζηά ζπιιεγφκελσλ 

Αζηηθψλ -θαη πξνζνκνηνχκελσλ ζε απηά- ηεξεψλ Απνβιήησλ. 

 Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ΑΔKΚ αζηηθήο πξνέιεπζεο θαη δεκνηηθψλ έξγσλ. 

 Οξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη δηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ αμηνπνίεζεο απνβιήησλ παξαγσγήο θαη 

κεηαπνίεζεο κπδνθαιιηεξγεηψλ. 

 Ζ ππνζηήξημε ησλ αξκνδίσλ ζηελ νξγάλσζε θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ινηπψλ απνβιήησλ φπσο 
νη θελέο ζπζθεπαζίεο αγξνρεκηθψλ/θπηνθαξκάθσλ/ιηπαζκάησλ, ε ιπκαηνιάζπε ησλ ΔΔΛ, θιπ. 

Ζ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ: 

 βειηηζηνπνίεζε ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ θάδσλ ζπγθέληξσζεο απνβιήησλ,  

 βειηηζηνπνίεζε ησλ δξνκνινγίσλ απνθνκηδήο, 

 δηαζθάιηζε ηεο Γεκφζηαο Τγείαο, 

 βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, 

 βειηίσζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ηεο εηθφλαο ηεο πφιεο, 

 κείσζε ηεο φριεζεο απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θάδσλ, 

 αχμεζε ηεο δηεπθφιπλζεο πξνο ηνπο δεκφηεο, 

 κείσζε ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ, 

 ζπκκφξθσζε κε ηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία. 
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7.2. ηόσοι ΓζΠ 

χκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ν λένο ΔΓΑ, ζα πξέπεη λα αλαθηεζνχλ κε Γηαινγή ζηελ Πεγή 
(ΓζΠ) κέρξη ην 2020:  

- ην 65% ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ησλ Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ (ΑΤ) θαη  

- ην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ησλ Βηναπνβιήησλ (ΒΑ).  

Αλαθπθιψζηκα Τιηθά (ΑΤ) είλαη ηα Υαξηηά, ηα Πιαζηηθά, ηα Γπαιηά θαη ηα Μέηαιια (ηδεξνχρα θαη 

Με θαη Αινπκίληα). 

Βηναπφβιεηα (ΒΑ) είλαη ηα νξγαληθά απφβιεηα θνπδίλαο, ππνιεηκκάησλ ηξνθίκσλ θαη ηα ηπρφλ 

πξάζηλα πιηθά απφ θήπνπο θαη θπηά ησλ θαηνηθηψλ. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία ππνινγηζκνχ ηεο εθηξνπήο πιηθψλ πνπ 
πξέπεη λα επηηεπρζεί κε ΓζΠ κέρξη ην 2020. 

Πίνακαρ7.2.1: Τπνινγηζκφο ζηφρσλ αλάθηεζεο πιηθψλ απφ ηα ΑΑ κε Γηαινγή ζηελ Πεγή ην 2020 

ΑΑ ανά καηηγοπία 

Γήμορ         

Π-Κ 

Ποζόηηηερ ΑΑ, 

βάζη ππόβλετη 

Γήμος 

Ανάκηηζη 

με 

Πποδιαλογή 

(%) 

Ανάκηηζη 

με 

Πποδιαλογή 

(ηον. ηο 

2020) 

Ανάκηηζη 

με 

Πποδιαλογή 

(ηον. ηο 

2020) 

Ππορ 

ΜΔΑ* 

ΦΟΓΑ 

(% ηο 

2020) 

Ππορ 

ΜΔΑ 

ΦΟΓΑ 

(ηον. ηο 

2020) 2020 
2020                               

ηον. 

ύνολο                              

ηον. 

Οξγαληθφ 46,0% 2.489 2.489 40% 996 996 1.493 60% 

Υαξηί 20,0% 1.082 

2.202 65% 

703 

1.431 771 35% 
Πιαζηηθφ 14,5% 785 510 

Μέηαιιν 3,0% 162 106 

Γπαιί 3,2% 173 113 

Ξχιν 3,3% 179 179 50% 89 89 89 50% 

Λνηπά (εθηφο ΦΖΖ-
Λακη-ΑΖΖΔ) 

10,0% 541 541 0 0 0 541 100% 

ΤΝΟΛΟ 100,0% 5.411 5.411 47% 2.516 2.516 2.895 53% 

* ΜΔΑ : Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ 

Γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία φηη απφ ην πθηζηάκελν πνζνζηφ αλάθηεζεο ΑΤ κε ΓζΠ 

ηεο ηάμεο ηνπ 4%, πξέπεη ηελ επφκελε 5εηία ε ρσξηζηή ζπιινγή ΑΤ θαη ΒΑ λα πξνζεγγίζεη ην 47%. 

Ο ζηφρνο απηφο, ζε θάζε πεξίπησζε ππφ ηηο ζπλζήθεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, θξίλεηαη κε 
ξεαιηζηηθφο. Ωζηφζν, ν Γήκνο νθείιεη ηφζν λα πξνζαξκνζηεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ ΔΓΑ, φζν 

θαη λα θαηαβάιεη ηε κέγηζηε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη αθελφο λα ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο ρξεκαηνδνηήζεηο γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ θαη 
πξνκεζεηψλ θαη αθεηέξνπ λα αιιάμεη ξηδηθά ε λννηξνπία ησλ δεκνηψλ ζηελ ζεψξεζε/αληίιεςή ηνπο 

γηα ηα απνξξίκκαηα θαη λα ππνζηεξίμνπλ ελεξγά ηα πξνγξάκκαηα δηαινγήο ζηελ πεγή.  

 

7.3. Μεθοδολογία ςλοποίηζηρ και παπακολούθηζηρ εθαπμογήρ 

ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νη βαζηθνί ζηφρνη θαη ηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα κε ηα νπνία ζα κεηξηέηαη ν 
βαζκφο επηηπρίαο ηνπ θάζε ζηφρνπ, ψζηε λα απνηηκεζνχλ ελ ηέιεη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα. Ζ 

δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν ελφο ηνπηθνχ ζρεδίνπ, 

αθνχ κε απηά ζα ζπγθξηζνχλ ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ησλ Γξάζεσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βαζκνχ 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο. Οη παξαθάησ ζηφρνη αλαθέξνληαη ρξνληθά κε νξίδνληα ην 2020 θαη 

αλαιπηηθά είλαη: 
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Αλάπηπμε δξάζεσλ πξφιεςεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ 

 Μείσζε/ηαζεξνπνίεζε παξαγσγήο ΑΑ ζηα επίπεδα ηνπ 2011, κέρξη ην 2020. 

 Αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζπιινγήο πιηθψλ γηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο (Ρνχρα, έπηπια, ΖΖΔ, 

Βηβιία, Οηθηαθφο εμνπιηζκφο θιπ) ζε ζπλεξγαζία κε θνηλσληθνχο θνξείο θαη ζπιιφγνπο, ζηαδηαθά 

απφ ην 2017. 

 Τηνζέηεζε «Πξάζηλσλ» πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ, ζηαδηαθά απφ ην 2019 κε 1 
ζρεηηθή ζχκβαζε απφ ην Γήκν αλά έηνο. 

 

Δθαξκνγή δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο δεκνηψλ 

 Τινπνίεζε θακπάληαο ελεκέξσζεο πξνο νηθίεο γηα ηελ Πξφιεςε Γεκηνπξγίαο Απνξξηκκάησλ θαη 

ηελ Γηαινγή ζηελ Πεγή ησλ Αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ θαη ησλ Βηναπνβιήησλ, κέζσ δηαλνκήο 

θπιιαδίσλ, επηζθέςεηο πφξηα-πφξηα, ζπνη, αθίζεο, θαηαρσξήζεηο ζε εθεκεξίδεο, ζε εηήζηα βάζε 
κε έλαξμε απφ ην 2016, αλάινγα κε ην πνζφ πνπ κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί απφ ρξεκαηνδνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα αιιά θαη ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ. 

 Δλεκέξσζε ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ζε εηήζηα βάζε. 

 Δλεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο κε παξαγσγνχο εηδηθψλ απνβιήησλ, ζε εηήζηα βάζε, φπσο : 

- κε θαηαζηήκαηα εκπνξηθψλ εηδψλ (γηα αλαθχθισζε ραξηηψλ θαη πιαζηηθψλ),  

- κε θαηαζηήκαηα πγεηνλ.ελδηαθέξνληνο (γηα αλαθχθισζε γπαιηψλ θαη βηναπνβιήησλ),  

- κε επηρεηξήζεηο/βηνηερλίεο (γηα αλαθπθιψζηκα πιηθά),  

- κε επηρεηξήζεηο παξαγσγήο θαη κεηαπνίεζεο κπδνθαιιηεξγεηψλ (γηα δηαρείξηζε/αμηνπνίεζε 

ησλ εηδηθψλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη) 

- κε αγξφηεο (γηα νξγαληθά αγξνηηθά απφβιεηα, πξάζηλα θαη εηδηθά απφβιεηα φπσο νη θελέο 
ζπζθεπαζίεο θπηνθαξκάθσλ) 

 

Δπέθηαζε ΓζΠ Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ (ραξηηά, πιαζηηθά, γπαιηά, κέηαιια), κε ζηφρν ηελ 

αλάθηεζε  703tn Υαξηί, 510tn Πιαζηηθφ, 106tn Μέηαιισλ,113tn Γπαιηνχ ήηνη ζπλνιηθά 1.431 tn ΑΤ 
ζχλνιν κέρξη ην 2020, κε δξάζεηο φπσο νη: 

 Δπέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Αλαθχθισζεο κε ηνπο κπιε θάδνπο, κε πχθλσζε ηνπ δηθηχνπ ησλ 

θάδσλ. Ζ πξνζζήθε λένπ θάδνπ (θίηξηλνο κφλν γηα ην ραξηί, δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα 
θάζε, σζηφζν ζα πηνζεηεζεί εθφζνλ ππάξρεη ε ζρεηηθή ππνρξέσζε βάζε ηνπ ΔΓΑ θαη εθφζνλ 

ππνζηεξίμεη ην πξφγξακκα ε ΔΔΑΑ 

 Αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθχθισζεο γπαιηνχ κε ηνπο εηδηθνχο θψδσλεο θνληά ζηα ζεκεία 

– θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, κέζσ ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΔΔΑΑ. 

 Αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο ζπιινγήο έληππνπ ραξηηνχ ζε επηιεγκέλα ζεκεία (ζρνιεία, ππεξεζίεο, 

ηξάπεδεο, γξαθεία θιπ). 

 Γεκηνπξγία ππνδνκψλ κεηαθφξησζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ (ΜΑΤ) ζηνλ πξνηεηλφκελν ΜΑ 
Μαθξπγηάινπ. 

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓζΠ Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ 

είλαη ε δηαζθάιηζε πφξσλ απφ ην λέν ΔΠΑ θαη ηελ ΔΔΑΑ. 

 

Αλάπηπμε ΓζΠ θαη Κνκπνζηνπνίεζε Βηναπνβιήησλ, κε ζηφρν ηελ αλάθηεζε 996tn Βηναπνβιήησλ 

κέρξη ην 2020, κε δξάζεηο φπσο νη: 

 Αλάπηπμε δηθηχνπ θαθέ θάδσλ ζπιινγήο βηναπνβιήησλ ηνπιάρηζηνλ ζηνπο νηθηζκνχο Αηγηλίνπ, 
Κνιηλδξνχ, Μαθξπγηάινπ, Μεζψλεο, Κίηξνπο θαη θελδακίνπ, πνπ είλαη νη κεγαιχηεξνη νηθηζκνί 

ηνπ Γήκνπ, κε ζηφρν ηελ αλάθηεζε ηνπιάρηζηνλ ησλ 896 tn (90% ζπλνιηθνχ ζηφρνπ ΓζΠ ΒΑ) σο 

ην 2020. 
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 Αλάπηπμε δηθηχνπ θάδσλ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 750 νηθίεο ζε 

νιφθιεξν ην Γήκν θαη έκθαζε ζηνπο νηθηζκνχο φπνπ δελ αλαπηχζζεηαη ην δίθηπν ησλ θαθέ 
θάδσλ ζπιινγήο βηναπνβιήησλ κε ζηφρν ηελ αλάθηεζε ηνπιάρηζηνλ ησλ 100 tn (10% ζπλνιηθνχ 

ζηφρνπ ΓζΠ ΒΑ) σο ην 2020. 

 Υσξηζηή ζπιινγή πξάζηλσλ απνβιήησλ/θήπνπ/πάξθσλ θιπ, πξνκήζεηα θιαδνζξπκκαηηζηή  θαη 

δηαρείξηζε απφ θνηλνχ κε ινηπά ΒΑ απφ ηε ΓζΠ. 

 Καηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία κνλάδαο αεξφβηαο θνκπνζηνπνίεζεο πξνδηαιεγκέλσλ ΒΑ, πξάζηλσλ 

θαη (ελδερνκέλσο ινηπψλ απνδεθηψλ ζηελ εγθαηάζηαζε νξγαληθψλ αγξνηηθψλ απνβιήησλ)  

δπλακηθφηεηαο 1.000 ηφλσλ/έηνο, εθφζνλ απνδεηρηεί ηερληθννηθνλνκηθά βηψζηκε θαηφπηλ ζρεηηθήο 
κειέηεο. Πξνηείλεηαη ε ρσξνζέηεζε ηεο εγθαηάζηαζεο θεληξνβαξηθά ηνπ Γήκνπ γηα ηε κείσζε 

ησλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε δεκνηηθή έθηαζε 

(ελδεηθηηθά πιεζίνλ ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ κφληκνπ ΜΑ). Δλαιιαθηηθά, πξνηείλεηαη, είηε 
λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα ζπλδηαρείξηζεο θαη άιισλ πξνδηαιεγκέλσλ ΒΑ γεηηνληθψλ Γήκσλ ζηε 

ζέζε απηή, είηε λα ρσξνζεηεζεί ζε άιιε ζέζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓζΠ θαη Κνκπνζηνπνίεζεο 

Βηναπνβιήησλ είλαη ε δηαζθάιηζε πφξσλ απφ ην λέν ΔΠΑ. 

 

Καηαζθεπή ηαζκνχ Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ (ΜΑ) 

 ηελ παξνχζα θάζε θαηαζθεπάδεηαη ν πξνζσξηλφο ΜΑ Βφξεηαο Πηεξίαο ζε ηκήκα ηνπ 195α 
αγξνηεκαρίνπ αγξνθηήκαηνο Αηγηλίνπ, θαηφπηλ Πξνγξ. χκβαζε ΦΟΓΑ ΚΜ – Γήκνπ, πνπ 

πεξηιακβάλεη κφλν ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο 

 Ο ππφ θαηαζθεπή ΜΑ Β.Πηεξίαο ζην Αηγίλην, πξνηείλεηαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ κφληκν ΜΑ 
κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ππνδνκέο πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζηελ πεξηνρή Μαθξπγηάινπ (ηκήκα ηνπ 

ππ  ́ αξηζκ. 1 αγξνηεκαρίνπ αγξνθηήκαηνο Μαθξπγηάινπ, ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ), φπνπ απφ ην 

2006 έρεη ιάβεη ΑΔΠΟ θηλεηφο-πξνζσξηλφο ΜΑ, πνπ δελ θαηαζθεπάζηεθε. Ο Υψξνο απηφο 

είλαη θεληξνβαξηθά ρσξνζεηεκέλνο θαη δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε θνηλσληθή απνδνρή. Ωο εθ 
ηνχηνπ πξνηείλεηαη λα απνηειέζεη ηε κφληκε ιχζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ απαηηνχκελνπ ΜΑ 

Βφξεηαο Πηεξίαο. 

 Απφ ην λέν ΜΑ ζα κεηαθνξηψλνληαη ηφζν ηα ππνιεηπφκελα ζχκκεηθηα ΑΑ πξνο ηε ΜΔΑ-
ΥΤΣΤ πνπ ζα ζρεδηάζεη ν ΦΟΓΑ, φζν θαη ηα αλαθπθιψζηκα ΑΑ πξνο ην πθηζη. ΚΓΑΤ 

Καηεξίλεο (ΜΑΤ).  

 Γηα ηα Βηναπφβιεηα δελ απαηηείηαη ΜΑ, εθφζνλ θαηαζθεπαζηεί ε Μνλάδα Κνκπνζηνπνίεζεο 

ζην ίδην αγξνηεκάρην. Αλ δελ πινπνηεζεί ηειηθψο ε Μνλάδα Κνκπνζηνπνίεζεο, ν λέαο ΜΑ ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηε κεηαθφξησζε ησλ ρσξηζηά ζπιιεγέλησλ Βηναπνβιήησλ κε θαθέ θάδν 

πξνο άιιε Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο/Κνκπνζηνπνίεζεο (εθηφο Γήκνπ). 

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓζΠ θαη Κνκπνζηνπνίεζεο 
Βηναπνβιήησλ είλαη ε δηαζθάιηζε πφξσλ απφ ην λέν ΔΠΑ θαη ηελ ΔΔΑΑ. 

 

Αλάπηπμε ΓζΠ Ογθσδψλ Απνβιήησλ θαη ΑΖΖΔ, κε θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ηνπ Γήκνπ κέρξη ην 2017 

 Πξνκήζεηα ηεκαρηζηή νγθσδψλ ή/θαη εμνπιηζκνχ ζπγθέληξσζήο θαη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο 

ζηνλ πξνηεηλφκελν ΜΑ 

 Δγθαηάζηαζε εηδηθνχ απνξξηκκαηνθηβσηίνπ γηα ηε ζπγθέληξσζε ΑΖΖΔ ζηνλ πξνηεηλφκελν ΜΑ 

– ρψξνο Βαζηθνχ Πξάζηλνπ εκείνπ θαη κηθξφηεξσλ ζηα Μηθξά Πξάζηλα εκεία 

 

Γεκηνπξγία «Πξάζηλσλ εκείνπ» γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκνηψλ κέρξη ην 2020, κε 

ηελ εμήο πξνηεηλφκελε ρσξηθή θαηαλνκή: 

 Έλα (1) Βαζηθφ* Πξάζηλν εκείν. Πξνηείλεηαη ε ρσξνζέηεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε ηκήκα ηνπ 

ππ  ́αξηζκ. 1 αγξνηεκαρίνπ αγξνθηήκαηνο Π. Διεπζεξνρσξίνπ 
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 Σξία (3) Μηθξά* Πξάζηλα εκεία ζην Αηγίλην, ηνλ Κνιηλδξφ θαη ην Κίηξνο 

 Γεκηνπξγία Πξάζηλσλ εκείσλ Γεηηνληάο* ζε πάξθα, πιαηείεο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ 
βαζηθψλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ  

 Ο αξηζκφο ησλ ζεκείσλ ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηε δηαζθάιηζε πηζηψζεσλ θαη ε επηινγή ησλ 

ζέζεσλ κεηά απφ ζρέδην ρσξνζέηεζεο γηα ηελ βέιηηζηε εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ. 

 *Ζ αλαθνξά ζε Βαζηθφ θαη Μηθξά Πξάζηλα εκεία θαη Π.. Γεηηνληάο, ζα αθνινπζεί ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ Οδεγνχ Πξάζηλσλ εκείσλ (εθδ.1/2015, ηνπ ΔΟΑΝ, 

http://www.eoan.gr/el/content/394/odigos-prasinon-simeion-ekdosi-1-2015) 

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Πξάζηλσλ εκείσλ είλαη ε δηαζθάιηζε πφξσλ 
απφ ην λέν ΔΠΑ. 

 

Υσξηζηή ζπιινγή εηδηθψλ θαηεγνξηψλ ΑΑ, φπσο: 

 Λακπηήξεο, κε εηδηθνχο θάδνπο/stand, ζε φια ηα θαηαζηήκαηα ειεθηξνινγηθψλ θαη θηίξηα 

δεκνηηθψλ/ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ζηα Πξάζηλα εκεία 

 Οηθηαθέο κπαηαξίεο, κε εηδηθνχο θάδνπο-ζηήιεο, ζε φια ηα ζρνιεία θαη θηίξηα δεκνηηθψλ/ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ζηα Πξάζηλα εκεία 

 Λεγκέλα θάξκαθα, κε εηδηθνχο θάδνπο ζε φια ηα θαξκαθεία θαη ζηα Πξάζηλα εκεία 

 ΕΤΠ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο εκπνξίαο φπσο θξενπσιεία, super market, κε δίθηπν ρσξηζηήο 

ζπιινγήο θαη θάιπςε φισλ ησλ ζεκείσλ παξαγσγήο 

 Βξψζηκα έιαηα, κε δνρεία/δεμακελέο ζπιινγήο, ζε φια ηα θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαη ζηα 

Πξάζηλα εκεία 

 πζθεπαζίεο κε επηθίλδπλα ζπζηαηηθά κε ζεκεία ζηα Πξάζηλα εκεία 

 Σφλεξ/Μειαλνδνρεία, ζε φια ηα θηίξηα δεκνηηθψλ/ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ζρνιεία, ηδησηηθά 

γξαθεία θαη ζηα Πξάζηλα εκεία 

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ απνβιήησλ 

απηψλ είλαη ε δηαζθάιηζε πφξσλ απφ ηα αληίζηνηρα ΔΓ θαη ζπκκεηνρή ησλ ηδησηψλ 
παξαγσγψλ. 

 

ρεδηαζκφο/Μειέηεο εθαξκνγήο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ πξνγξακκάησλ απνθνκηδήο ησλ ΑΑ 
θαη ελίζρπζε ησλ δξνκνινγίσλ ρσξηζηήο ζπιινγήο-κεηαθνξάο ησλ ΑΑ 

 

Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ΑΔΚΚ αζηηθήο πξνέιεπζεο θαη δεκνηηθψλ έξγσλ 

 Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ρψξνπ ζπγθέληξσζεο/πξνζ. απνζήθεπζεο ΑΔΚΚ θαη ελδερνκέλσο 
πξσηνγελνχο δηαινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπο ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ, θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε 

εγθεθξηκέλν ΔΓ γηα ΑΔΚΚ. 

 ε θάζε πεξίπησζε ε αμηνπνίεζε κνλάδαο πνπ ζα πξνγξακκαηηζηεί απφ ηνλ ΦΟΓΑ ζην πιαίζην 
ηνπ λένπ ΔΓΑ ζα απνηειέζεη ηελ νξηζηηθή ιχζε γηα ην Γήκν. 

 

Άιιεο ππεξεζίεο/δξάζεηο δηαρείξηζεο απνβιήησλ πιελ ΑΑ 

 Αλάπηπμε δηθηχνπ νξζνινγηθή; Γηαρείξηζε; θελψλ ζπζθεπαζηψλ αγξνρεκηθψλ, κε δίθηπν 

ζπιινγήο κε θάιπςε φισλ ησλ ΓΚ θαη ΣΚ σο ην 2020. 

 Οξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη δηεξεχλεζε δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζεο ιπκαηνιάζπεο ΔΔΛ 

 

http://www.eoan.gr/el/content/394/odigos-prasinon-simeion-ekdosi-1-2015
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7.4. Τπολογιζμόρ αναγκών ζε εξοπλιζμό (κάδοςρ, αποππιμμαηοθόπα) και ανθπώπινο δςναμικό 

Γηα ηηο αλάγθεο ζε θάδνπο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ 4 θπξίσλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, ησλ 

βηναπνβιήησλ εθαξκφδνληαη νη παξαθάησ παξαδνρέο: 

 Δηδηθφ βάξνο ζηνλ θάδν: 

- Βηναπνβιήησλ: 0,30 

- Υαξηηνχ: 0,15 

- Πιαζηηθψλ: 0,07 

- Μεηάιισλ: 0,10 

- Γπαιηψλ: 0,20 

 πληειεζηήο αηρκήο πιεξφηεηαο θάδσλ: 30% 

 πληειεζηέο πιεξφηεηαο θάδσλ: 

- Υαξηί θαη Πιαζηηθφ: 75% 

- Μέηαιιν θαη Γπαιί: 60% 

- Βηναπφβιεηα: 50% 

 Γηαζηάζεηο Κάδσλ: 

- ΑΤ: 1100lt  

- Βηναπφβιεηα: 80 θαη 240lt 

- Οηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο: 220lt 

 Σα ζεκεία ελδηαθέξνληνο πεξηιακβάλνπλ, ζρνιεία, δεκφζηεο ππεξεζίεο, πιαηείεο, πάξθα 

εκπνξηθά θέληξα θηι. 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, νη αλάγθεο ζε θάδνπο ηνπ δήκνπ ηα επφκελα έηε δηακνξθψλνληαη 

ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 

Πίνακαρ7.4.1: Αλάγθεο ζε Κάδνπο Αλαθχθισζεο ην 2020 

ΓΗΜΟ ΠΤΓΝΑ 

- ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ 

Ανάγκερ ζε κάδοςρ ΑΤ 2020 

tn/yr m3/yr lt/wk 
max 

lt/wk 

Δξςπ/

ζειρ 

/wk 

max lt 

Δξςπ./w

k 

max lt 

Δξςπ./wk 

(με 

πληπ/ηα 

κάδος 

75%) 

Απαιηού-

μενοι 

Κάδοι 

1100 lt 

Δξςπ. 

Νοικοκςπιά 

/Κάδο 

Υαξηηά κε ΓζΠ 703 4.690 90.184 117.239 1 117.239 156.319 142 - 

Πιαζηηθά κε ΓζΠ 510 7.286 140.108 182.140 1 182.140 242.853 221 - 

Μέηαιια κε ΓζΠ 106 1.055 20.291 26.379 1 26.379 43.965 40 - 

Γπαιηά κε ΓζΠ 113 563 10.822 14.069 1 14.069 23.448 21 - 

ύνολο ΑΤ με ΓζΠ 1.431 13.593 261.405 339.827 1 339.827 466.585 424 13 
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ΓΗΜΟ ΠΤΓΝΑ - 

ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ 

Ανάγκερ ζε κάδοςρ ΑΤ 2020 

Δξςπ.Νοικοκςπιά 

/Καδο 

Απαιη. Κάδοι 

(για 10 Δξςπ. 

Νοικοκςπιά/ 

κάδο) 

Απαιη. 

Κάδοι (για 

ζημεία 

ενδιαθ/νηορ) 

ςνολικά 

Απαιη. 

Κάδοι 

ΑΤ 

Τθιζη. 

Κάδοι 

ΑΤ 

Απαιη. 

νέοι 

Κάδοι 

ΑΤ 

ύνολο ΑΤ με ΓζΠ 13 570 130 700 290 410 

 

Με βάζε ηνπο παξαπάλσ ππνινγηζκνχο εθηηκάηαη φηη ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ πεξίπνπ 700 ζέζεηο 

αλαθχθισζεο, φπνπ ζα ζπιιέγνληαη ηα 4 ξεχκαηα ησλ ΑΤ. Οη πθηζηάκελνη θάδνη ΑΤ είλαη πεξίπνπ 

290, νπφηε απαηηείηαη πξνκήζεηα πεξίπνπ 410 λέσλ θάδσλ αλαθχθισζεο. 

Οη θάδνη απηνί ζα κεησζνχλ κεξηθψο, ζπλππνινγίδνληαο παξάιιεια ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ 

ζπιινγήο γπαιηνχ κε ηνπο εηδηθνχο θψδσλεο ζε ζέζεηο κε θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

ε πεξίπησζε πνπ ζρεδηαζηεί ε ρσξηζηή ζπιινγή ηνπ ραξηηνχ (κε θάδν κε θίηξηλν θαπάθη), ν 
ππνινγηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ θάδσλ ζα βαζηζηεί ζηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα. 

Πίνακαρ7.4.2: Αλάγθεο ζε Καθέ Κάδνπο Βηναπνβιήησλ ην 2020 

ΓΗΜΟ 

ΠΤΓΝΑ - 

ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ 

Πληθς

-ζμόρ 

2011 

Οπγανικά 

πος ππέπει 

να ανακηη-

θούν με 

ΓζΠ (tn/yr) 

Ανάγκερ ζε κάδοςρ 2020 

m3/yr lt/wk 
max 

lt/wk 

Δξςπ/

ζειρ 

/wk 

max lt 

Δξςπ. 

/wk 

max lt 

Δξςπ./wk 

(με 

πληπ/ηα 

κάδος 

75%) 

Κάδορ 

80lt για 

οικίερ 

Κάδορ 

240lt 

(για 

ζημεία 

ενδιαθ/ν

ηορ) 

15.202 896 2.987 57.440 74.672 2 37.336 49.782 622 80 

Γ.Δ. 

ΑΙΓΙΝΙΟΤ 
4.849 324 - - - - - - - - 

Αηγίλην 4.137 324 1.080 20.768 26.999 2 13.499 17.999 225 20 

Λνηπέο Σ.Κ. 712 0 0 0 0 - - - - 0 

Γ.Δ. 

ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ 
3.915 221 - - - - - - - - 

Κνιηλδξφο 2.817 221 735 14.142 18.384 2 9.192 12.256 153 15 

Λνηπέο Σ.Κ. 1.098 0 0 0 0 - - - - 0 

Γ.Δ. 

ΜΔΘΧΝΗ 
3.156 185 - - - - - - - - 

Μαθξχγηαινο 1.659 130 433 8.328 10.827 2 5.413 7.218 90 20 

Μεζψλε 702 55 183 3.524 4.581 2 2.291 3.054 38 10 

Λνηπέο Σ.Κ. 795 0 0 0 0 - - - - 0 

Γ.Δ. ΠΤΓΝΑ 3.282 167 - - - - - - - - 

Κίηξνο 1.185 93 309 5.949 7.734 2 3.867 5.156 64 10 

θελδάκη 942 74 246 4.729 6.148 2 3.074 4.098 51 5 

Λνηπέο Σ.Κ. 1.155 0 0 0 0 - - - - 0 
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Θεσξείηαη φηη νη θάδνη ησλ 80-120 lt είλαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαηνηθηψλ θαη νη θάδνη ησλ 240 lt 

γηα εηδηθά ζεκεία παξαγσγήο. Με βάζε ηα παξαπάλσ εθηηκάηαη φηη ζα απαηηεζνχλ πεξίπνπ 630 θάδνη 
ησλ 80-120 lt θαη 80 θάδνη ησλ 240 lt. 

Δθφζνλ επηιεγεί ε ιχζε αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ ρσξηζηήο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ κε ην ζχζηεκα 

πφξηα-πφξηα, ηφηε ν αξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ θάδσλ ζα είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο θαη ζα απαηηείηαη ε 

πξνκήζεηα ηνπιάρηζηνλ 4.500 θάδσλ (φζα θαη ηα ελεξγά λνηθνθπξά ζηνπο κεγάινπο νηθηζκνχο, 
ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ 2011) γηα θάζε νηθεία ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ 10-40 lt. 

Πίνακαρ7.4.3: Αλάγθεο ζε Κάδνπο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο ζηνλ Γήκν Πχδλαο Κνιηλδξνχ ην 

2020 

Πνζφηεηα Οξγαληθψλ γηα 

Οηθηαθή Κνκπνζηνπνίεζε 
100 tn/yr 

Πνζφηεηα Οξγαληθψλ γηα 

Οηθηαθή Κνκπνζηνπνίεζε 
331.878 lt/yr 

Πνζνζην πξφζζεησλ πιηθψλ 

(πξάζηλα, πξηνλίδη) 
50% - 

Πνζφηεηα Οξγαληθψλ κε 
Πξφζζεηα Τιηθά γηα Οηθηαθή 

Κνκπνζηνπνίεζε 

497.817 lt/yr 

Κχθινη Οηθηαθήο 

Κνκπνζηνπνίεζεο 
3 θχθινη/yr 

Πνζφηεηα Οξγαληθψλ κε 
Πξφζζεηα Τιηθά γηα Οηθηαθή 

Κνκπνζηνπνίεζε αλά θχθιν 

165.939 lt/θχθιν 

Υσξεηηθφηεηα θάδνπ Οηθηαθήο 

Κνκπνζηνπνίεζεο 
220 lt 

Απαηηνχκελνη Κάδνη Οηθηαθήο 

Κνκπνζηνπνίεζεο 
754 ηεκ. 

 

Με βάζε ηνπο παξαπάλσ ππνινγηζκνχο εθηηκάηαη φηη ζα απαηηεζεί λα δηαλεκεζνχλ πεξίπνπ 750 θάδνη 
νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο ζε αληίζηνηρα λνηθνθπξηά ηνπ Γήκνπ. 

 

Οη πθηζηάκελνη θάδνη ζπιινγήο ζχκκεηθησλ ΑΑ είλαη πεξίπνπ 2.500 ησλ 240 lt θαη 425 ησλ 

660/1100 lt. Δθηηκάηαη φηη απαηηείηαη αλαλέσζή ηνπο ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 50%, ιφγσ παιαηφηεηαο θαη 
ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ησλ κηθξήο ρσξεηηθφηεηαο απφ κεγαιχηεξεο, ιακβάλνληαο  ππφςε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο θπξίσο ζηνπο νηθηζκνχο ηεο Γ.Δ. Κνιηλδξνχ. ε θάζε πεξίπησζε ν αθξηβήο 

ππνινγηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ λέσλ θάδσλ, απαηηεί έξεπλα ζην πεδίν θαη ζρεδηαζκφ 
αλαδηνξγάλσζεο ηνπ δηθηχνπ απνθνκηδήο ηνπο. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ζπγθεληξσηηθά ν Γήκνο γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ ην 2020 

ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηεί ηνπο εμήο θάδνπο. 

Πίνακαρ7.4.4: πλνιηθέο αλάγθεο ζε Κάδνπο ην 2020 

ΑΤ 
Κώδυνερ 

Γςαλιού 

Υαπηιού 
(εθφζνλ 

δξνκνινγεζεί 

ρσξηζηή 

ζπιινγή) 

Βιοαποβλήηυν 
(ζπιινγή κε θάδν 

γεηηνληάο) 

Βιοαποβλήηυν 
(ζπιινγή 

πφξηα- πφξηα) 

Οικιακήρ 

Κομπ/ζηρ 
ύμμεικηα 

1.100 lt 1.000 lt 660 lt 80-120 lt 240 lt 10-40 lt 220 lt 240lt 660/1100 lt 

410 ≈20 ≈140 640 80 4.500 750 1.000 350 
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ε φηη αθνξά ηα απνξξηκκαηνθφξα νρήκαηα ζπιινγήο, ην ζχλνιν ησλ 5 απνξξηκκαηνθφξσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ απνθνκηδή ησλ ζχκκεηθησλ ΑΑ είλαη ηνπιάρηζηνλ 18 εηψλ θαη απαηηείηαη ε 

άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε λέα. 

 

Σν απνξξηκκαηνθφξν φρεκα  ηεο αλαθχθισζεο είλαη 7εηίαο θαη ζα ζπλερίζεη λα ππνζηεξίδεη ην έξγν 
πνπ επηηειεί έσο ζήκεξα. 

 

Οη λέεο αλάγθεο έσο ην 2020, ζπλνςίδνληαη ζηελ πξνκήζεηα: 

- 1 νρήκαηνο ρσξεηηθφηεηαο 8 m3 γηα ηελ απνθνκηδή ησλ πξνδηαιεγκέλσλ βηναπνβιήησλ 

- 3 λέσλ ηνπιάρηζηνλ νρεκάησλ ζπιινγήο ζχκκεηθησλ, ρσξεηηθφηεηαο 2 ησλ 16 m3 θαη 1 ησλ 8 

m3, θαζψο θαη 

- 1 αθφκε φρεκα ρσξεηηθφηεηαο 12 m3 γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ αηρκήο ηελ πεξίνδν ηνπ ζέξνπο 

θαη ινηπψλ έθηαθησλ αλαγθψλ ή ζπληήξεζεο ησλ άιισλ νρεκάησλ. 
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8. ΑΝΑΛΤΗ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΣΟΠΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ 

8.1. Καηαζκεςή και Λειηοςπγία ηαθμού Μεηαθόπηυζηρ Αποππιμμάηυν 

ηελ παξνχζα θάζε θαηαζθεπάδεηαη ν πξνζσξηλφο ΜΑ Βφξεηαο Πηεξίαο ζε ηκήκα ηνπ 195α 

αγξνηεκαρίνπ αγξνθηήκαηνο Αηγηλίνπ, θαηφπηλ Πξνγξ. χκβαζε ΦΟΓΑ ΚΜ – Γήκνπ, πνπ 

πεξηιακβάλεη κφλν ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο. 

Ο ππφ θαηαζθεπή ΜΑ Β.Πηεξίαο ζην Αηγίλην, πξνηείλεηαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ κφληκν ΜΑ κε 

φιεο ηηο απαηηνχκελεο ππνδνκέο πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζηελ πεξηνρή Μαθξπγηάινπ (ηκήκα ηνπ ππ΄ 

αξηζκ. 1 αγξνηεκαρίνπ αγξνθηήκαηνο Μαθξπγηάινπ, ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ), φπνπ απφ ην 2006 έρεη 
ιάβεη ΑΔΠΟ θηλεηφο-πξνζσξηλφο ΜΑ, πνπ δελ θαηαζθεπάζηεθε. Ο Υψξνο απηφο είλαη 

θεληξνβαξηθά ρσξνζεηεκέλνο θαη δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε θνηλσληθή απνδνρή. Ωο εθ ηνχηνπ 

πξνηείλεηαη λα απνηειέζεη ηε κφληκε ιχζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ απαηηνχκελνπ ΜΑ Βφξεηαο 
Πηεξίαο. 

Απφ ην λέν ΜΑ ζα κεηαθνξηψλνληαη ηφζν ηα ππνιεηπφκελα ζχκκεηθηα ΑΑ πξνο ηε ΜΔΑ-ΥΤΣΤ 

πνπ ζα ζρεδηάζεη ν ΦΟΓΑ, φζν θαη ηα αλαθπθιψζηκα ΑΑ πξνο ην πθηζη. ΚΓΑΤ Καηεξίλεο 

(ΜΑΤ).  

Γηα ηα Βηναπφβιεηα δελ απαηηείηαη ΜΑ, εθφζνλ θαηαζθεπαζηεί ε Μνλάδα Κνκπνζηνπνίεζεο ζην 

ίδην αγξνηεκάρην. Αλ δελ πινπνηεζεί ηειηθψο ε Μνλάδα Κνκπνζηνπνίεζεο, ν λέαο ΜΑ ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηε κεηαθφξησζε ησλ ρσξηζηά ζπιιεγέλησλ Βηναπνβιήησλ κε θαθέ θάδν 
πξνο άιιε Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο/Κνκπνζηνπνίεζεο (εθηφο Γήκνπ). 

 

8.2. Γημιοςπγία Ππάζινυν ημείυν 

Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία: 

- Δλφο (1) Βαζηθνχ* Πξάζηλνπ εκείνπ. Πξνηείλεηαη ε ρσξνζέηεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε ηκήκα 
ηνπ ππ  ́αξηζκ. 1 αγξνηεκαρίνπ αγξνθηήκαηνο Π. Διεπζεξνρσξίνπ. 

- Σξηψλ (3) Μηθξψλ* Πξάζηλσλ εκείσλ ζην Αηγίλην, ηνλ Κνιηλδξφ θαη ην Κίηξνο. 

- Γεκηνπξγία Πξάζηλσλ εκείσλ Γεηηνληάο* ζε πάξθα, πιαηείεο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ 

βαζηθψλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ.  

Ο αξηζκφο ησλ ζεκείσλ ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηε δηαζθάιηζε πηζηψζεσλ θαη ε επηινγή ησλ ζέζεσλ 
κεηά απφ ζρέδην ρσξνζέηεζεο γηα ηελ βέιηηζηε εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ. 

*Ζ αλαθνξά ζε Βαζηθφ θαη Μηθξά Πξάζηλα εκεία θαη Π.. Γεηηνληάο, ζα αθνινπζεί ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ Οδεγνχ Πξάζηλσλ εκείσλ (εθδ.1/2015, ηνπ ΔΟΑΝ, 
http://www.eoan.gr/el/content/394/odigos-prasinon-simeion-ekdosi-1-2015) 

Ζ επηινγή ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ ζα θαζνξηζηεί έπεηηα απφ έξεπλα θαη ρσξνζέηεζε, ιακβάλνληαο 

ππφςε θξηηήξηα: 

- πνιενδνκηθά, 

- ηδηνθηεζίαο γεο, 

- θπθινθνξηαθήο ζχλδεζεο,  

- ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη βέιηηζηεο δπλαηήο εμππεξέηεζεο ησλ δεκνηψλ, 

- ελζσκάησζεο ζηνλ αζηηθφ ρψξν, βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη αλαβάζκηζεο ηεο εηθφλαο 

ηνπ, 

- πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο. 

ηα Πξάζηλα εκεία ζα κπνξνχλ νη πνιίηεο λα πξνζθνκίδνπλ θαη λα ελαπνζέηνπλ ζηνλ εηδηθά 
δηακνξθσκέλν ρψξν, μερσξηζηά γηα θάζε θαηεγνξία, είηε απφβιεηα γηα αλαθχθισζε ή θαη εηδηθή 

δηαρείξηζε, είηε αληηθείκελα πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε.  

http://www.eoan.gr/el/content/394/odigos-prasinon-simeion-ekdosi-1-2015
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ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαηαγξάθνληαη ηα είδε ησλ απνβιήησλ πνπ δπλεηηθά ζα 

ζπγθεληξψλνληαη ζην πξάζηλν ζεκείν: 

Α. Απφβιεηα πξνο Αλαθχθισζε, φπσο Υαξηηά/Υαξηφληα, Πιαζηηθά, Γπαιηά, Μέηαιια, Τπνιείκκαηα 

ηξνθίκσλ/Επκψζηκα/Πξάζηλα, Ζιεθηξηθέο Μηθξνζπζθεπέο, Λακπηήξεο, Μαγεηξηθά Έιαηα, 

Μπαηαξίεο νηθηαθνχ ηχπνπ, Λεγκέλα Φάξκαθα, CD/DVD,  Μειαλνδνρεία, Ζιεθηξηθέο & 

Ζιεθηξνληθέο πζθεπέο (ςπγεία, πιπληήξηα, Ζ/Τ, εθηππσηέο, θιπ), Ογθψδε αληηθείκελα (έπηπια, 
ζηξψκαηα, θνπθψκαηα, πιαζηηθά νγθψδε θ.ιπ πνπ δελ κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ) 

Β. Απφβιεηα πξνο Δηδηθή Γηαρείξηζε, φπσο πζθεπαζίεο αεξνδφι/εληνκνθηφλσλ/νηθηαθψλ 

θπηνθαξκάθσλ, πζθεπαζίεο απφ ρξψκαηα/βεξλίθηα/θφιιεο, πζθεπαζίεο δηαιπηηθψλ-δηαβξσηηθψλ- 
απνιπκαληηθψλ (θαζαξηζηηθά, απνθξαθηηθά είδε θιπ), Δηδηθά απφβιεηα (π.ρ. ζεξκφκεηξα, πεξίζαιςεο 

θιπ) 

Γ. Τιηθά πξνο Δπαλαρξεζηκνπνίεζε φπσο Βηβιία, Οηθηαθά ζθεχε, Δξγαιεία, Φσηηζηηθά είδε-
Πίλαθεο/Κάδξα-Μηθξναληηθείκελα- Γηαθνζκεηηθά είδε, Παηδηθά παηρλίδηα, Δίδε έλδπζεο-ππφδεζεο, 

Κνπβέξηεο-Παπιψκαηα, Δίδε επίπισζεο, Μνθέηεο-Υαιηά-Κνπξηίλεο, Παηδηθά είδε (θαξφηζηα, 

θαζίζκαηα απηνθηλήησλ, πνδήιαηα, Πιαζηηθά & ινηπά είδε (θινχβεο, θνπβάδεο, ιεθάλεο, δνρεία, 

ρξηζηνπγελληάηηθα δέληξα, θιπ) 

ηφρνο είλαη ε πξνψζεζε ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο κέζσ ηνπ δηθηχνπ επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ε 

επθνιία πξφζβαζεο ζηα πξάζηλα ζεκεία ησλ ελδηαθεξφκελσλ λα πξνζθνκίζνπλ κεηαρεηξηζκέλα 

αληηθείκελα θαη ε παξνρή δπλαηφηεηαο ζε πνιίηεο θαη ζε ηδηαίηεξα ζε επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο 
λα πξνκεζεχνληαη κεηαρεηξηζκέλα αληηθείκελα ρσξίο θφζηνο.  

Ζ πιεξνθφξεζε ησλ θαηνίθσλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

γηα ηελ επηηπρία ησλ δηθηχσλ επαλαρξεζηκνπνίεζεο – πσο ζπιιέγνληαη ηα πιηθά, πνπ κπνξνχλ λα 
θαηαηεζνχλ, πψο λνείηαη ε παξάδνζε πιηθψλ ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ζε πνηά ζεκεία είλαη δηαζέζηκα 

αληηθείκελα πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε. Σα πξάζηλα ζεκεία απνηεινχλ κηα δηεζλή θαη δνθηκαζκέλε 

πξαθηηθή πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ πξνυπνζέηεη ζπλερείο θαη 

νξγαλσκέλεο δξάζεηο ελεκέξσζεο. 

 

8.3. Δπέκηαζη ΓζΠ Ανακςκλώζιμυν Τλικών (σαπηιά, πλαζηικά, γςαλιά, μέηαλλα) 

Πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζε ηνπ δηθηχνπ ζπιινγήο ΑΤ (ραξηί, πιαζηηθφ, κέηαιια, γπαιί), κε ηελ 

πχθλσζε ηνπ δηθηχνπ κε λένπο θάδνπο αλαθχθισζεο. Ζ πξνζζήθε λένπ θάδνπ (θίηξηλνο κφλν γηα ην 
ραξηί, δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα θάζε, σζηφζν ζα πηνζεηεζεί εθφζνλ ππάξρεη ε ζρεηηθή 

ππνρξέσζε βάζε ηνπ ΔΓΑ θαη εθφζνλ ππνζηεξίμεη ην πξφγξακκα ε ΔΔΑΑ. Δπίζεο 

πεξηιακβάλνληαη ε αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπιινγήο γπαιηνχ κε ηνπο εηδηθνχο θψδσλεο, ε 

ελίζρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπιινγήο έληππνπ ραξηηνχ απφ ππεξεζίεο, θνξείο, ζρνιεία θιπ, ε έληαμε 
φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο ζην πξφγξακκα ρσξηζηήο ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ θαη ε 

εθαξκνγή/επέθηαζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο εκπνξηθψλ ραξηνθηβσηίσλ κε δηαθξηηά θαζεκεξηλά 

δξνκνιφγηα. Σα ζπιιεγφκελα ΑΤ ζα παξαδίδνληαη κέζσ ππνδνκψλ κεηαθφξησζεο αλαθπθιψζηκσλ 
πιηθψλ (ΜΑΤ) ζηνλ πξνηεηλφκελν ΜΑ Μαθξπγηάινπ ζην ΚΓΑΤ Καηεξίλεο, ελψ ζα επηδησρζεί ηα 

έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο ησλ πιηθψλ ζα επηζηξέθνληαη ζην Γήκν κεηψλνληαο ελ κέξεη ην θφζηνο 

απνθνκηδήο. 

 

8.4. Ανάπηςξη ΓζΠ και Κομποζηοποίηζηρ Βιοαποβλήηυν 

Πξνβιέπνληαη νη εμήο δξάζεηο: 

- Αλάπηπμε δηθηχνπ θαθέ θάδσλ ζπιινγήο βηναπνβιήησλ ηνπιάρηζηνλ ζηνπο νηθηζκνχο Αηγηλίνπ, 

Κνιηλδξνχ, Μαθξπγηάινπ, Μεζψλεο, Κίηξνπο θαη θελδακίνπ, πνπ είλαη νη κεγαιχηεξνη νηθηζκνί 

ηνπ Γήκνπ. Θα απαηηεζνχλ λέα κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη εηδηθά πξνγξάκκαηα 
ζπιινγήο (είηε πφξηα-πφξηα κε θαθέ θάδνπο κηθξήο ρσξεηηθφηεηαο αλά νηθεία ή εηδηθνχο 

πιαζηηθνχο βηνδηαζπψκελνπο ζάθνπο, θαη ζπιινγή ζε ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο θαη ψξεο ή θαηφπηλ 

εηδνπνίεζεο, είηε κε θνηλνχο θαθέ θάδνπο κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο-κε θίιηξν απφζκεζεο αλά 
γεηηνληά θαη ηαθηηθά δξνκνιφγηα απνθνκηδήο), κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο κεγαιχηεξνπο 
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νηθηζκνχο θαη ζηα  ηδηαίηεξα ζεκεία παξαγσγήο (εζηηαηφξηα, καλάβηθα, super market, ιατθέο 

αγνξέο, κνλάδεο πγείαο, ζηξαηφπεδα θιπ) γηα ηε δεκηνπξγία ‘νηθνλνκίαο θιίκαθαο’ ζηελ 
απνθνκηδή, θαζψο θαη λέα κέζα εμππεξέηεζεο (εηδηθφ φρεκα ζπιινγήο, θιεηζηφ ρσξίο ζπκπίεζε 

κε επθνιίεο ζηε θφξησζε θιπ).  

- Αλάπηπμε δηθηχνπ θάδσλ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 750 νηθίεο ζε 

νιφθιεξν ην Γήκν θαη έκθαζε ζηνπο νηθηζκνχο φπνπ δελ αλαπηχζζεηαη ην δίθηπν ησλ θαθέ 
θάδσλ ζπιινγήο βηναπνβιήησλ. 

- Υσξηζηή ζπιινγή πξάζηλσλ απνβιήησλ/θήπνπ/πάξθσλ θιπ, πξνκήζεηα θιαδνζξπκκαηηζηή  θαη 

δηαρείξηζε απφ θνηλνχ κε ινηπά ΒΑ απφ ηε ΓζΠ. 

- Καηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία κνλάδαο αεξφβηαο θνκπνζηνπνίεζεο πξνδηαιεγκέλσλ ΒΑ, πξάζηλσλ 

θαη (ελδερνκέλσο ινηπψλ απνδεθηψλ ζηελ εγθαηάζηαζε νξγαληθψλ αγξνηηθψλ απνβιήησλ)  , 
εθφζνλ απνδεηρηεί ηερληθννηθνλνκηθά βηψζηκε θαηφπηλ ζρεηηθήο κειέηεο. Πξνηείλεηαη ε 

ρσξνζέηεζε ηεο εγθαηάζηαζεο θεληξνβαξηθά ηνπ Γήκνπ γηα ηε κείσζε ησλ δξνκνινγίσλ 

κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε δεκνηηθή έθηαζε (ελδεηθηηθά πιεζίνλ ηνπ 
ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ κφληκνπ ΜΑ). Δλαιιαθηηθά, πξνηείλεηαη, είηε λα εμεηαζηεί ε 

δπλαηφηεηα ζπλδηαρείξηζεο θαη άιισλ πξνδηαιεγκέλσλ ΒΑ γεηηνληθψλ Γήκσλ ζηε ζέζε απηή, 

είηε λα ρσξνζεηεζεί ζε άιιε ζέζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

 

8.5. Ανάπηςξη ΓζΠ και οπθολογικήρ διασείπιζηρ Ογκυδών Αποβλήηυν και ΑΗΗΔ 

Πξνβιέπνληαη νη εμήο δξάζεηο: 

- Πξνκήζεηα ηεκαρηζηή νγθσδψλ ή/θαη εμνπιηζκνχ ζπγθέληξσζήο θαη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο 

ζηνλ πξνηεηλφκελν ΜΑ. 

- Δγθαηάζηαζε εηδηθνχ απνξξηκκαηνθηβσηίνπ γηα ηε ζπγθέληξσζε ΑΖΖΔ ζηνλ πξνηεηλφκελν ΜΑ 

– ρψξνο Βαζηθνχ Πξάζηλνπ εκείνπ θαη κηθξφηεξσλ ζηα Μηθξά Πξάζηλα εκεία. 

 

8.6. Ανάπηςξη συπιζηήρ ζςλλογήρ ειδικών καηηγοπιών ΑΑ 

Πην ζπγθεθξηκέλα απαηηείηαη λα αλαπηπρζνχλ λέα θαη λα ππνζηεξηρζνχλ πθηζηάκελα πξνγξάκκαηα 

γηα ρσξηζηή ζπιινγή ηα εμήο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ ΑΑ: 

- Λακπηήξεο, κε εηδηθνχο θάδνπο/stand, ζε φια ηα θαηαζηήκαηα ειεθηξνινγηθψλ θαη θηίξηα 

δεκνηηθψλ/ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ζηα Πξάζηλα εκεία. 

- Οηθηαθέο κπαηαξίεο, κε εηδηθνχο θάδνπο-ζηήιεο, ζε φια ηα ζρνιεία θαη θηίξηα δεκνηηθψλ/ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ζηα Πξάζηλα εκεία. 

- Λεγκέλα θάξκαθα, κε εηδηθνχο θάδνπο ζε φια ηα θαξκαθεία θαη ζηα Πξάζηλα εκεία. 

- ΕΤΠ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο εκπνξίαο φπσο θξενπσιεία, super market, κε δίθηπν ρσξηζηήο 
ζπιινγήο θαη θάιπςε φισλ ησλ ζεκείσλ παξαγσγήο. 

- Βξψζηκα έιαηα, κε δνρεία/δεμακελέο ζπιινγήο, ζε φια ηα θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαη ζηα 

Πξάζηλα εκεία. 

- πζθεπαζίεο κε επηθίλδπλα ζπζηαηηθά κε ζεκεία ζηα Πξάζηλα εκεία. 

- Σφλεξ/Μειαλνδνρεία, ζε φια ηα θηίξηα δεκνηηθψλ/ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ζρνιεία, ηδησηηθά 

γξαθεία θαη ζηα Πξάζηλα εκεία. 

 

8.7. Οπθολογική διασείπιζη ΑΔΚΚ αζηικήρ πποέλεςζηρ και δημοηικών έπγυν 

Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ρψξνπ ζπγθέληξσζεο/πξνζ. απνζήθεπζεο ΑΔΚΚ θαη ελδερνκέλσο 

πξσηνγελνχο δηαινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπο ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ, θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε 
εγθεθξηκέλν ΔΓ γηα ΑΔΚΚ. 
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ε θάζε πεξίπησζε ε αμηνπνίεζε κνλάδαο πνπ ζα πξνγξακκαηηζηεί απφ ηνλ ΦΟΓΑ ζην πιαίζην ηνπ 

λένπ ΔΓΑ ζα απνηειέζεη ηελ νξηζηηθή ιχζε γηα ην Γήκν. 

 

8.8. Δκζςγσπονιζμόρ εξοπλιζμού κάδυν και ζηόλος οσημάηυν 

Πξνηείλεηαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ κέζσλ κεραληθήο απνθνκηδήο ησλ ππνιεηκκαηηθψλ ζχκκεηθησλ 

ΑΑ, κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πεπαιαησκέλσλ θαη θζαξκέλσλ κέζσλ ζπιινγήο (πξάζηλνη θάδνη 

>7εηίαο θαη απνξξηκκαηνθφξα >15εηίαο). Απαηηείηαη ε πξνκήζεηα εηδηθνχ απνξξηκκαηνθφξνπ 
νρήκαηνο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ θαη λέσλ θάδσλ αλαθχθισζεο, ζπιινγήο βηναπνβιήησλ θαη 

νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο. 

 

8.9. Αναδιοπγάνυζη ςπηπεζιών και ππογπαμμάηυν ζςλλογήρ μεηαθοπάρ ηυν ΑΑ 

ηε δξάζε απηή πεξηιακβάλεηαη: 

- Ζ ζχληαμε κειέηεο εθαξκνγήο γηα ηελ επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓζΠ (ΑΤ θαη ΒΑ) θαη ηελ 

αλαδηνξγάλσζε ηεο απνθνκηδήο ησλ ζχκκεηθησλ θαη ινηπψλ ΑΑ 

- Ο ζρεδηαζκφο θαη πηινηηθέο εθαξκνγέο πξνγξάκκαηνο ππνινγηζκνχ ηειψλ θαζαξηφηεηαο ζε 

ζχγρξνλα ζπζηήκαηα Πιεξψλσ ζν Πεηάσ (ΠΟΠ) 

- Ο ζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ρνξήγεζεο αληαπνδνηηθψλ θηλήηξσλ ζε πνιίηεο θαη 

επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ΓζΠ θαη Αλαθχθισζε 

- Ζ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο ζηφινπ απνξξηκκαηνθφξσλ θαη ινηπψλ 

νρεκάησλ ζπιινγήο/κεηαθνξάο ΑΑ (ζχκκεηθηα, ΑΤ, ΒΑ, Ογθψδε θιπ). 

 

8.10. Γπάζειρ διασείπιζηρ αποβλήηυν πλην ΑΑ 

ηηο δξάζεηο απηέο πεξηιακβάλνληαη:  

- ηα πιαζηηθά ησλ θελψλ ζπζθεπαζηψλ αγξνρεκηθψλ, γηα ηα νπνία ζα γίλνπλ δξάζεηο ελεκέξσζεο – 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ αγξνηψλ κε ζθνπφ ηελ νξζή δηαρείξηζή ηνπο (πξφγξακκα 3 πιχζεσλ 

ζπζθεπαζίαο θαη εθθέλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην βπηίν ξαληίζκαηνο, πξνζσξηλή απνζήθεπζε 
πιπκέλεο ζπζθεπαζίαο ζε ηδησηηθφ ρψξν θαη εληφο εηδηθνχ πιαζηηθνχ ζάθθνπ πνπ ζα δίλνπλ ηα 

θαηαζηήκαηα εκπνξίαο γεσξγηθψλ εηδψλ θαη ηέινο παξάδνζε ζε πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο 

θαη ζεκεία, βάζε πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΦΟΓΑ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΤΦ θαη 
ηελ ΔΔΑΑ) 

- ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε/αμηνπνίεζε ηεο ιπκαηνιάζπεο ΔΔΛ, θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε 

αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείαο θαη ε δηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ αμηνπνίεζήο ηεο ή ζπλεπεμεξγαζίαο κε 

ηα πξνδηαιεγκέλα βηναπφβιεηα. 

 

8.11. Γπάζειρ Μεηαθόπηυζηρ, Μεηαθοπάρ Δπεξεπγαζίαρ, Αξιοποίηζηρ και Σελικήρ Γιάθεζηρ 

Τπολειμμαηικών ύμμεικηυν ΑΑ 

Σηο δξάζεηο απηέο ζα αλαιάβεη ν Πεξηθεξεηαθφο ΦΟΓΑ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

 

8.12. Γιασείπιζη αποβλήηυν μςδοκαλλιεπγειών 

Πξνηείλεηαη δηαθξηηή ζπιινγή θαη δηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ αμηνπνίεζεο. 
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8.13. Γπάζειρ Ππόλητηρ Γημιοςπγίαρ Αποβλήηυν 

Ζ ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξφιεςε δεκηνπξγίαο απνβιήησλ απνηππψλεηαη ζπλνπηηθά ζηηο παξαθάησ 

δξάζεηο. 

- Αλάπηπμε δηθηχνπ θαη πξνγξακκάησλ ζπιινγήο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο Απνβιήησλ, (Ρνχρα, 

έπηπια, ΖΖΔ, Βηβιία, Οηθηαθφο εμνπιηζκφο θιπ), κέζσ ησλ Πξάζηλσλ εκείσλ θαη άιια ζεκεία 

ζην Γήκν. 

- πλεξγαζία κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνηλσληθνχο θνξείο θαη ζπιιφγνπο ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ 

πινπνίεζε δξάζεσλ θνηλσληθήο ππνζηήξημεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε δεκηνπξγίαο 
απνβιήησλ. 

- Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, ησλ επαγγεικαηηψλ θαη εηδηθφηεξα ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ, γηα ηελ θαιιηέξγεηα ζπλεηδήζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ 

πξφιεςε θαη ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ. 

- Πξνψζεζε ησλ Πξάζηλσλ πκβάζεσλ, ζηνλ Γήκν θαη ζηηο Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο. 

 

8.14. Γπάζειρ Δνημέπυζηρ, Δςαιζθηηοποίηζηρ και Δκπαίδεςζηρ Πολιηών 

Γξάζεηο ππνθίλεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

- Γεκφζηα δηαβνχιεπζε ζπκκεηνρή ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη κειινληηθή αλαζεψξεζε 

ηνπ ηνπηθνχ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο κέζσ ζπζθέςεσλ κε θνηλσληθνχο θνξείο θαη ζπλειεχζεσλ  

- Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε γηα ηε δηαινγή ζηελ πεγή, ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ 

θνκπνζηνπνίεζε  

- Πεξηβαιινληηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ γηα ηε δηαινγή ζηελ πεγή, ηελ αλαθχθισζε 

θαη ηελ θνκπνζηνπνίεζε  

 

8.15. Ανθπώπινο δςναμικό 

Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ΓζΠ ησλ ΑΤ θαη ησλ ΒΑ, πνπ θαιείηαη λα 

επηηχρεη ν Γήκνο βάζε ηνπ λένπ ΔΓΑ, είλαη ε ελίζρπζε ηνπ Γήκνπ πέξαλ ηνπ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (θάδνη θαη νρήκαηα ζπιινγήο), θαη κε αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα ηε ζηειέρσζε 
ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο κε εξγαηνηερληθφ θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ.  
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9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ  

9.1. Κοζηολόγηζη ζσεδίος 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ηα επελδπηηθά θφζηε θαη ηα ιεηηνπξγηθά αλά 

ελέξγεηα, φπσο πεξηγξάθεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο.  

Πίνακαρ 9.1.1: Δπελδπηηθφ Κφζηνο Δλεξγεηψλ ΣΓ 

Ππομήθειερ Ποζόηηηα Σ.Μ. Κόζηορ 
Πηγή 

Υπημαηοδόηηζηρ 

Απμόδιορ 

Φοπέαρ 

Κάδσλ ΑΤ (1.100lt) 410 200 82.000 
ΔΔΑΑ - ΔΠΑ - 

Πξάζηλν Σακείν 
ΔΔΑΑ 

Κσδψλσλ Γπαιηνχ 20 0 0 ΔΔΑΑ ΔΔΑΑ 

ρεκα πιινγήο ΑΤ (Π16m3) 0 130.000 0 ΔΔΑΑ ΔΔΑΑ 

Κάδσλ ΒΑ (80-120lt) 640 70 44.800 
ΔΠΑ - Πξάζηλν 

Σακείν 
ΓΖΜΟ 

Κάδσλ ΒΑ (240lt) 80 100 8.000 
ΔΠΑ - Πξάζηλν 

Σακείν 
ΓΖΜΟ 

Κάδσλ ΒΑ (10-40lt),  
ζπιινγή πφξηα-πφξηα 

4500 12 54.000 
ΔΠΑ - Πξάζηλν 

Σακείν 
ΓΖΜΟ 

ρεκα πιινγήο BΑ (8m3) 1 100.000 100.000 
ΔΠΑ - Πξάζηλν 

Σακείν 
ΓΖΜΟ 

Κάδσλ Οηθηαθήο Κνκπ/ζεο 
(220lt) 

750 50 37.500 
ΔΠΑ - Πξάζηλν 

Σακείν 
ΓΖΜΟ 

Κάδσλ χκκεηθησλ (240lt) 1000 100 100.000  ΓΖΜΟ 

Κάδσλ χκκεηθησλ (1.100lt) 350 200 70.000  ΓΖΜΟ 

Απνξξηκκαηνθφξν (Π16m3) 2 130.000 260.000  ΓΖΜΟ 

Απνξξηκκαηνθφξν (Π12m3) 1 120.000 120.000  ΓΖΜΟ 

Απνξξηκκαηνθφξν (Π8m3) 1 110.000 110.000  ΓΖΜΟ 

ύνολο   932.300   

       

Έπγα Ποζόηηηα Σ.Μ. Κόζηορ   

Νένο (κφληκνο) ΜΑ Καη’  απνθνπή 700.000 ΔΠΑ ΦΟΓΑ 

Βαζηθφ Πξάζηλν εκείν 1 150.000 150.000 ΔΠΑ ΓΖΜΟ 

Μηθξά Πξάζηλα εκεία 3 40.000 120.000 ΔΠΑ ΓΖΜΟ 

Πξάζηλα εκεία Γεηηνληάο 10 2.000 20.000 

ΔΠΑ - Πξάζηλν 

Σακείν - Ηδηνη 

πφξνη 

ΓΖΜΟ 

Μνλάδα Κνκπνζηνπνίεζεο ΒΑ Καη’  απνθνπή 350.000 ΔΠΑ ΦΟΓΑ Ή ΓΖΜΟ 

Κιαδνζξπκκαηηζηέο 1 30.000 30.000 ΔΠΑ ΓΖΜΟ 

ύνολο   1.370.000   

       

Τπηπεζίερ Ποζόηηηα Σ.Μ. Κόζηορ   

Κακπάληα Δλεκέξσζεο Καη’  απνθνπή 25.000 ΔΠΑ 
ΦΟΓΑ/ΓΖΜΟ 

/ΔΔΑΑ 

Γξάζεηο Πξφιεςεο Καη’  απνθνπή 15.000 
Ίδηνη πφξνη Γήκνπ 

ή ΦνΓΑ 
ΓΖΜΟ 

ρεδηαζκφο αλαδηνξγάλσζεο 

απνθνκηδήο 
Καη’  απνθνπή 10.000 Ίδηνη πφξνη Γήκνπ ΓΖΜΟ 

ύνολο   50.000   

       

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   2.352.300   
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9.2. Πηγέρ Υπημαηοδόηηζηρ  

Σα ρξεκαηνδνηηθά κέζα θαη εξγαιεία πνπ είλαη δπλαηφλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ρξεκαηνδφηεζε 

δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζε έξγα ή δξάζεηο δηαρείξηζεο απνβιήησλ είλαη θπξίσο ηα 
παξαθάησ:  

Δπηδνηήζεηο/εληζρχζεηο 

 Δ.Π. ΤΜΔΠΔΡΑΑ – Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη 

Αεηθφξνο Αλάπηπμε» 2014-2020 

 Δ.Π.ΑλΔΚ – Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

Καηλνηνκία» 2014-2020 

 Π.Δ.Π. – Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα 2014-2020 

 Δ.Π. ΜΓΣ – Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Μεηαξξχζκηζε Γεκνζίνπ Σνκέα γηα ελίζρπζε ηεο 

δηνίθεζεο ζηνλ ηνκέα απνβιήησλ 

 Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα LIFE θαη "Horizon 2020" 

 Δπξσπατθέο Πξσηνβνπιίεο: LEADER, INTERREG, θ.ά. 

 Πξάζηλν Σακείν  

 Πφξνη Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο (Τπνπξγείν Δξγαζίαο) 

 

9.3. ςνολική αξιολόγηζη εναλλακηικών λύζευν 

ηελ παξνχζα παξάγξαθν ζα εμεηαζηνχλ νηθνλνκνηερληθά 5 πηζαλά ελαιιαθηηθά ζελάξηα, πνπ σο 

ζελάξην βάζεο έρνπλ ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζην Γήκν θαη αθνξνχλ ην 

βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ παξφληνο Σνπηθνχ ρεδίνπ θαη ελ γέλεη ησλ ζηφρσλ ηνπ λένπ ΔΓΑ. 
πλνπηηθά ηα 5 ελάξηα πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

 ην ελάξην Α εμεηάδεηαη ε ζπλέρηζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο – δειαδή ζπλέρηζε ειάρηζηεο 

αλαθχθισζεο ρσξίο ιεηηνπξγία ΜΑ 

 ην ελάξην Β εμεηάδεηαη ε κηθξή βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ Γήκνπ – δειαδή ιεηηνπξγία ΜΑ 

Β. Πηεξίαο θαη κηθξή αχμεζε ηεο αλαθχθισζεο (απφ 350 ζε 550 tn/year) 

 ην ελάξην Γ ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Ν. 4042/212 γηα αλάθηεζε ηνπ 10% ησλ ΒΑ θαη 

επεμεξγαζία ζε κνλάδα θνκνζηνπνίεζεο θαη ηνπ 50% ησλ ΑΤ κε ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία ηνπ 
ΜΑ Β. Πηεξίαο. 

 Σν ελάξην Γ αλαθέξεηαη ζηελ πιήξε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΑΓΑ σο πξνο ηελ αλάθηεζε 

Βηναπνβιήησλ θαη Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ θαη δηάζεζε ησλ ππνιεηπφκελσλ ζχκκεηθησλ ζε 

ΥΤΣΑ 

 Σέινο ζην ελάξην Δ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε πιήξνπο αλάθηεζεο ΒΑ θαη ΑΤ θαη ηειηθή δηάζεζε 

ησλ ππνιεηπφκελσλ ζχκκεηθησλ ζε Μνλάδα Δπεμεξγαζία Απνβιήησλ (ΜΔΑ) θαη ην ππφιεηκκα 

ζε Υψξν Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ (ΥΤΣΤ).   

Σα θφζηε απνθνκηδήο δηαρείξηζεο πξνθχπηνπλ θαηφπηλ παξαδνρψλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ πθηζηάκελε 
θαηάζηαζε, ζηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ζηελ θνζηνιφγεζε παξφκνησλ δξάζεσλ, φπνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί, ζε Γήκνπο αλάινγσλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ην Γήκν Πχδλαο Κνιηλδξνχ. 

 ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ παξαπάλσ ζελαξίσλ πξνζηίζεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο δηάζεζεο 

αλεπεμέξγαζησλ ζχκκεηθησλ ζε ΥΤΣΑ ην Δηδηθφ Σέινο Σαθήο Απνξξηκκάησλ βάζεη ηνπ Ν. 
4042/2012, ην νπνίν βάζεη ησλ έσο ηψξα ηζρπφλησλ ην 2020 ζα είλαη 60 €/tn απνξξηκκάησλ. 
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ενάπιο Α: ςνέσιζη Τθιζηάμενηρ Καηάζηαζηρ μέσπι ηο 2020 
     

(Υσξίο ιεηηνπξγία ΜΑ Β.Πηεξίαο - ηαζεξή αλάθηεζε ΑΤ) 
     

         

Ανάλςζη Κόζηοςρ 

έηοςρ 2020 

Γςναμικόηηηα 

(tn/yr) 

Κόζηορ 

Γιασείπιζηρ 

(€/tn) 

Κόζηορ 

Γιασείπιζηρ 

(€/yr) 

Παπαηηπήζειρ 

Απνθνκηδήο 

Βηναπνβιήησλ (θαθέ 

θάδσλ) 

0 0 0 - 

Απνθνκηδήο 

Αλαθπθιψζηκσλ 

Τιηθψλ 

355 195 70.000 

1 Πιήξσκα πιήξνπο απαζρφιεζεο (κεηαθνξά 

ζπιιεγφκελσλ ΑΤ ζην ΚΓΑΤ): 1 νδεγφο, 2 εξγάηεο, 

έμνδα θίλεζεο θαη ζπληήξεζεο νρήκαηνο, γεληθά έμνδα 

νρήκαηνο (αζθάιηζεο, ηειψλ, θιπ) θαη πξνζσπηθνχ 

(ΜΑΠ, θάιπςε ηαηξνχ εξγαζίαο/ηερληθνχ αζθαιείαο 

θιπ) = πεξίπνπ 70.000 €/έηνο  

Απνθνκηδήο 

Τπνι.χκκεηθησλ 

ΑΑ 

5.310 70 360.000 

4 Πιεξψκαηα Απνξ/ξνπ πιήξνπο απαζρφιεζεο 

(κεηαθνξά ζπιιεγφκελσλ ΑΤ ζην ΥΤΣΑ): 4 νδεγνί , 8 

εξγάηεο, έμνδα θίλεζεο θαη ζπληήξεζεο νρήκαηνο, γεληθά 
έμνδα νρήκαηνο (αζθάιηζεο, ηειψλ, θιπ) θαη 

πξνζσπηθνχ (ΜΑΠ, θάιπςε ηαηξνχ εξγαζίαο/ηερληθνχ 

αζθαιείαο θιπ), θάιπςε αδεηψλ πξνζσπηθνχ θαη 

πξφζζεησλ δξνκνινγίσλ ζεξηλήο πεξηφδνπ κε πξνζσπηθφ 

8κελεο ζχκβαζεο = πεξίπνπ 360.000 €/έηνο 

ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ - - 430.000 
     

Μνλάδαο Γεκνηηθήο 

Κνκπνζηνπνίεζεο 

πξνδηαιεγκέλνπ 

Οξγαληθνχ 

0 0 0 
Θεσξείηαη φηη δελ αλαπηχζζνληαη πξνγξάκκαηα ΓζΠ 

Βηναπνβιήησλ θαη Οηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο 

Μεηαθφξησζεο & 

Μεηαθνξάο ΑΤ πξνο 

ΚΓΑΤ Καηεξίλεο 

0 0 0 

Θεσξείηαη φηη ε κεηαθνξά ησλ ζπιιεγφκελσλ ΑΤ γίλεηαη 

απεπζείαο απφ ην απνξξηκκαηνθφξν ζπιινγήο ζην 

ΚΓΑΤ 

Γηαινγήο ζην ΚΓΑΤ 
Καηεξίλεο 

355 0 0 

Θεσξείηαη φηη ζην ΚΓΑΤ παξαδίδεηαη ίδηα πνζφηεηα ΑΤ 

κε ην 2014. Ζ αλάθηεζε ΑΤ ζην ΚΓΑΤ είλαη 65% θαη ην 
ππφιεηκκα 35% νδεγείηαη ζην ΥΤΣΑ. Παξαδνρή φηη δελ 

ππάξρνπλ έζνδα απφ πσιήζεηο ΑΤ. 

Μεηαθφξησζεο & 

Μεηαθνξάο 

Τπνι.χκκεθησλ 

ΑΑ πξνο ΥΤΣΑ 

Καηεξίλεο 

0 0 0 

Θεσξείηαη φηη ε κεηαθνξά ησλ ζπιιεγφκελσλ 

ζχκκεηθησλ ΑΑ γίλεηαη απεπζείαο απφ ηα 

απνξξηκκαηνθφξα ζπιινγήο ζην ΥΤΣΑ Καηεξίλεο 

Γηάζεζεο 

Τπνι.χκκεηθησλ 
ΑΑ ζε ΥΤΣΑ 

5.434 30 163.100 
Θεσξείηαη φηη παξακέλεη ζηαζεξή κε ηελ ηηκή ηνπ 2015. 
(Ο Π/Τ 2016 είλαη γηα 159.000 επξψ) 

Σέινο Σαθήο 

Τπνι.χκκεηθησλ 

ΑΑ ζε ΥΤΣΑ (ην 

2020) 

5.434 60 326.100 Λακβάλεηαη 60 επξψ/ηφλν. 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ - - 489.200 
     

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 919.200 
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ενάπιο Β: Βεληίυζη Τθιζηάμενηρ Καηάζηαζηρ μέσπι ηο 2020 (Λεηηνπξγία ΜΑ Β.Πηεξίαο - Μηθξε αχμεζε ζηελ αλάθηεζε 

ΑΤ) 

Ανάλςζη Κόζηοςρ 

έηοςρ 2020 

Γςναμικόηηηα 

(tn/yr) 

Κόζηορ 

Γιασείπιζη

ρ (€/tn) 

Κόζηορ 

Γιασείπιζηρ 

(€/yr) 

Παπαηηπήζειρ 

Απνθνκηδήο 

Βηναπνβιήησλ 

(θαθέ θάδσλ) 

0 0 0 - 

Απνθνκηδήο 

Αλαθπθιψζηκσλ 

Τιηθψλ 

550 100 55.000 

1 Πιήξσκα πιήξνπο απαζρφιεζεο (κεηαθνξά ζπιιεγφκελσλ 

ΑΤ ζην ΜΑ): 1 νδεγφο, 2 εξγάηεο, έμνδα θίλεζεο θαη 

ζπληήξεζεο νρήκαηνο, γεληθά έμνδα νρήκαηνο (αζθάιηζεο, 

ηειψλ, θιπ) θαη πξνζσπηθνχ (ΜΑΠ, θάιπςε ηαηξνχ 

εξγαζίαο/ηερληθνχ αζθαιείαο θιπ) = πεξίπνπ 55.000 €/έηνο. 

Mε ηε ρξήζε ηνπ ΜΑ ζα ππάξρεη εμνηθνλφκεζε πεξίπνπ 20% 

ζην θφζηνο απνθνκηδήο. 

Απνθνκηδήο 

Τπνι.χκκεηθησλ 

ΑΑ 

5.115 57 291.600 

4 Πιεξψκαηα Απνξ/ξνπ πιήξνπο απαζρφιεζεο (κεηαθνξά 

ζπιιεγφκελσλ χκκεηθησλ ΑΑ ζην ΜΑ). Λφγσ κείσζεο 

δξνκνινγίσλ θαη σξψλ εξγαζίαο γηα ηε κεηαθνξά ησλ 

ζπιιεγφκελσλ ΑΑ πξνο ηνλ ΜΑ αληί πξνο ηνλ ΥΤΣΑ ε 

εμνηθνλφκεζε ζα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 20% ζε ζρέζε κε ην 

ζελάξην ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ρσξίο ΜΑ. 

ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ - - 346.600 
     

Μνλάδαο 

Γεκνηηθήο 

Κνκπνζηνπνίεζεο 

πξνδηαιεγκέλνπ 

Οξγαληθνχ 

0 0 0 
Θεσξείηαη φηη δελ αλαπηχζζνληαη πξνγξάκκαηα ΓζΠ 

Βηναπνβιήησλ θαη Οηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο 

Μεηαθφξησζεο & 
Μεηαθνξάο ΑΤ 

πξνο ΚΓΑΤ 

Καηεξίλεο 

550 15 8.300 

Παξαδνρή φηη απφ 355 ηνλ. αλάθηεζεο ΑΤ ην 2014 ζα 

θηάζνπκε ηνπο 550 ηνλ. ην 2020.                                                                                      
Λεηηνπξγία ΜΑ: πεξίπνπ 2.000 €/έηνο (γεληθά έμνδα, θαζψο 

νη άιιεο ππεξεζίεο θαιχπηνληαη απφ ηε κεηαθφξησζε 

ππνι.ζχκκεηθησλ ΑΑ) = 4 €/tn                                                                                                                               

Μεηαθνξά ζην ΚΓΑΤ: 0,35 €/ηνλ*ρικ γηα απφζηαζε ΜΑ-

ΥΤΣΑ 30 km = 10,5 €/tn 

Γηαινγήο ζην 

ΚΓΑΤ Καηεξίλεο 
550 0 0 

Θεσξείηαη φηη ζην ΚΓΑΤ παξαδίδεηαη ίδηα πνζφηεηα ΑΤ κε ην 

2014. Ζ αλάθηεζε ΑΤ ζην ΚΓΑΤ είλαη 65% θαη ην ππφιεηκκα 

35% νδεγείηαη ζην ΥΤΣΑ. Παξαδνρή φηη δελ ππάξρνπλ έζνδα 

απφ πσιήζεηο ΑΤ. 

Μεηαθφξησζεο & 

Μεηαθνξάο 

Τπνι.χκκεθησλ 

ΑΑ πξνο ΥΤΣΑ 

Καηεξίλεο 

5.115 12 61.400 

Λεηηνπξγία ΜΑ: 30.000 €/έηνο (1 θχιαθαο/δπγηζηήο πιήξνπο 

απαζρφιεζεο 16.000 θαη 1 επνρηθφο κεξηθήο απαζρφιεζεο 

ζεξηλνχο κήλεο 5.000, γεληθά έμνδα/ΟΚΩ 2.000, ζπληεξήζεηο 

5.000, αλαιψζηκα 2.000) = 6 €/tn                                                                                                               

Μεηαθνξά ΑΑ: 0,25 €/ηνλ*ρικ, γηα απφζηαζε ΜΑ-ΥΤΣΑ 

25 km = 6,25 €/tn 

Γηάζεζεο 

Τπνι.χκκεηθησλ 

ΑΑ ζε ΥΤΣΑ 

5.307 30 159.300 
Θεσξείηαη φηη παξακέλεη ζηαζεξφ κε ηηκή 2015. 

πλππνινγίδεηαη θαη ην ππφιεηκκα ηνπ ΚΓΑΤ ίζν κε 35%. 

Σέινο Σαθήο 

Τπνι.χκκεηθησλ 

ΑΑ ζε ΥΤΣΑ (ην 

2020) 

5.307 60 318.500 Λακβάλεηαη 60 επξψ/ηφλν. 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ - - 547.500 
     

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 894.100 
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ενάπιο Γ: Δπίηεςξη ζηόσυν Ν.4042/2012 για ΓζΠ για ΒΑ (10%) και ΑΤ 50%) 

Λεηηνπξγία ΜΑ Β. Πηεξίαο - εκαληηθή αλάθηεζε ΒΑ θαη ΑΤ - πλέρηζε δηάζεζεο Τπνι. χκκεηθησλ ΑΑ ζε ΥΤΣΑ) 

  
Γπλακηθφηεηα 

(tn/yr) 

Κφζηνο 

Λεηηνπξγίαο 

(€/tn) 

Κφζηνο 

Λεηηνπξγία

ο (€/yr) 

Παξαηεξήζεηο 

Απνθνκηδήο 
Βηναπνβιήησλ (θαθέ 

θάδσλ) 

260 210 55.000 

1 Πιήξσκα πιήξνπο απαζρφιεζεο (κεηαθνξά ζπιιεγφκελσλ 

ΒΑ ζην ΜΑ): 1 νδεγφο, 2 εξγάηεο, έμνδα θίλεζεο θαη 
ζπληήξεζεο νρήκαηνο, γεληθά έμνδα νρήκαηνο (αζθάιηζεο, 

ηειψλ, θιπ) θαη πξνζσπηθνχ (ΜΑΠ, θάιπςε ηαηξνχ 

εξγαζίαο/ηερληθνχ αζθαιείαο θιπ) = πεξίπνπ 55.000 €/έηνο. 

Απνθνκηδήο 
Αλαθπθιψζηκσλ 

Τιηθψλ 

1.100 60 66.000 

1 Πιήξσκα πιήξνπο απαζρφιεζεο (κεηαθνξά ζπιιεγφκελσλ 

ΑΤ ζην ΜΑ): 1 νδεγφο, 2 εξγάηεο, έμνδα θίλεζεο θαη 
ζπληήξεζεο νρήκαηνο, γεληθά έμνδα νρήκαηνο (αζθάιηζεο, 

ηειψλ, θιπ) θαη πξνζσπηθνχ (ΜΑΠ, θάιπςε ηαηξνχ 

εξγαζίαο/ηερληθνχ αζθαιείαο θιπ) θαη ππνζηήξημε ηηο εκέξεο 

θαη πεξηφδνπο αηρκήο απφ πξφζζεηα δξνκνιφγηα ζπιινγήο.  

Απνθνκηδήο 

Τπνι.χκκεηθησλ 

ΑΑ 

4.305 60 258.300 

Λφγσ κείσζεο δξνκνινγίσλ θαη σξψλ εξγαζίαο γηα ηε 

ζπιινγή ησλ ΑΑ εθηηκάηαη φηη ε εμνηθνλφκεζε ζα είλαη ηεο 

ηάμεο ηνπ 15% ζε ζρέζε κε ην ζελάξην Β. 

ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ - - 379.300 
     

Μνλάδαο Γεκνηηθήο 

Κνκπνζηνπνίεζεο 
πξνδηαιεγκέλνπ 

Οξγαληθνχ 

260 135 35.100 

Λεηηνπξγία Μνλάδαο Γεκ Κνκπνζη/ζεο (πεξίπνπ 1.000 

tn/yr): πεξίπνπ 65.000 €/έηνο (1 ππεχζπλνο 19.000, 1 εξγάηεο 

γεληθψλ θαζεθφλησλ 16.000, 1 ρεηξηζηήο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο 9.000, γεληθά έμνδα/ΟΚΩ 5.000, 
θίλεζε/ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ 15.000, αλαιψζηκα 1.000 = 

65.000 €/έηνο ή πεξίπνπ 77.000 €/εηνο αλ αλαηεζεί ζε 

εξγνιάβν (ιφγσ εξγνιαβηθνχ νθέινπο).                                              

Γηα δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο ζηνπο 200-300 tn/yr ην θφζηνο 

εθηηκάηαη θαη΄ειάρηζηνλ ζηηο 35.000 επξψ/έηνο. 

Μεηαθφξησζεο & 

Μεηαθνξάο ΑΤ πξνο 

ΚΓΑΤ Καηεξίλεο 

1.100 15 16.500 

Παξαδνρή φηη απφ 355 ηνλ. αλάθηεζεο ΑΤ ην 2014 ζα 

θηάζνπκε ηνπο 1.100 ηνλ. ην 2020 γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ αλάθηεζεο 50% ησλ ΑΤ βάζε ηνπ Ν.4042/12.                                                                                      

Λεηηνπξγία ΜΑ: πεξίπνπ 4 €/tn (ζεσξείηαη φηη νη βαζηθέο 

ππεξεζίεο θαιχπηνληαη απφ ηε κεηαθφξησζε ππνι. 

ζχκκεηθησλ ΑΑ)                                                                                                                                                             

Μεηαθνξά ζην ΚΓΑΤ: 0,35 €/ηνλ*ρικ γηα απφζηαζε ΜΑ-

ΥΤΣΑ 30 km = 10,5 €/tn 

Γηαινγήο ζην ΚΓΑΤ 

Καηεξίλεο 
1.100 0 0 

Θεσξείηαη φηη ζην ΚΓΑΤ παξαδίδεηαη ίδηα πνζφηεηα ΑΤ κε 

ην 2014. Ζ αλάθηεζε ΑΤ ζην ΚΓΑΤ είλαη 65% θαη ην 

ππφιεηκκα 35% νδεγείηαη ζην ΥΤΣΑ. Παξαδνρή φηη δελ 

ππάξρνπλ έζνδα απφ πσιήζεηο ΑΤ. 

Μεηαθφξησζεο & 

Μεηαθνξάο Τπνι. 

χκκεηθησλ ΑΑ 

πξνο ΥΤΣΑ 

Καηεξίλεο 

4.305 12 51.700 

Λεηηνπξγία ΜΑ: 30.000 €/έηνο (1 θχιαθαο/δπγηζηήο 

πιήξνπο απαζρφιεζεο 16.000 θαη 1 επνρηθφο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο 5.000, γεληθά έμνδα/ΟΚΩ 2.000, ζπληεξήζεηο 

5.000, αλαιψζηκα 2.000) = 6 €/tn                                                                                                                  

Μεηαθνξά ΑΑ: 0,25 €/ηνλ*ρικ, γηα απφζηαζε ΜΑ-ΥΤΣΑ 

25 km = 6,25 €/tn 

Γηάζεζεο Τπνι. 

χκκεηθησλ ΑΑ ζε 

ΥΤΣΑ 

4.690 30 140.700 
Θεσξείηαη φηη παξακέλεη ζηαζεξφ κε ηηκή 2015. 

πλππνινγίδεηαη θαη ην ππφιεηκκα ηνπ ΚΓΑΤ ίζν κε 35%. 

Σέινο Σαθήο Τπνι. 

χκκεηθησλ ΑΑ ζε 
ΥΤΣΑ (ην 2020) 

4.690 60 281.400 Λακβάλεηαη 60 επξψ/ηφλν. 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ - - 525.400 
     

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 904.700 
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ενάπιο Γ: Δπίηεςξη ζηόσυν ΔΓΑ για ΓζΠ για ΒΑ (40%) και ΑΤ (65%) 
(Λεηηνπξγία ΜΑ Β.Πηεξίαο - Πιήξεο αλάθηεζε ΒΑ θαη ΑΤ - πλέρηζε δηάζεζεο Τπνι.χκκεηθησλ ΑΑ ζε ΥΤΣΑ)  

  
Γπλακηθφηεηα 

(tn/yr) 

Κφζηνο 

Λεηηνπξγίαο 

(€/tn) 

Κφζηνο 

Λεηηνπξγίαο 

(€/yr) 

Παξαηεξήζεηο 

Απνθνκηδήο 
Βηναπνβιήησλ 

(θαθέ θάδσλ) 

1.042 65 67.800 

1 Πιήξσκα πιήξνπο απαζρφιεζεο (κεηαθνξά 

ζπιιεγφκελσλ ΒΑ ζηε Μνλάδα). Ζ αχμεζε ζην θφζηνο 
ζε ζρέζε κε ην πξεγνχκελν ζελάξην νθείιεηαη ζηηο 

απμεκέλεο αλάγθεο θίλεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ νρήκαηνο 

ζπιινγήο. 

Απνθνκηδήο 

Αλαθπθιψζηκσλ 

Τιηθψλ 

1.499 55 82.500 
1 Πιήξσκα πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη 1 κεξηθήο 

απαζρφιεζεο  (κεηαθνξά ζπιιεγφκελσλ ΑΤ ζην ΜΑ). 

Απνθνκηδήο Τπνι. 

χκκεηθησλ ΑΑ 
3.030 65 197.000 

Λφγσ κείσζεο δξνκνινγίσλ θαη σξψλ εξγαζίαο γηα ηε 

ζπιινγή ησλ ΑΑ εθηηκάηαη φηη ε εμνηθνλφκεζε ζα είλαη 

ηεο ηάμεο ηνπ 20-25% ζε ζρέζε κε ην ζελάξην Γ. 

ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ - - 347.300 
     

Μνλάδαο 

Γεκνηηθήο 

Κνκπνζηνπνίεζεο 

πξνδηαιεγκέλνπ 

Οξγαληθνχ 

1.042 65 67.800 

Λεηηνπξγία Μνλάδαο Γεκ Κνκπνζη/ζεο (πεξίπνπ 1.000 

tn/yr): πεξίπνπ 65.000 €/έηνο (1 ππεχζπλνο 19.000, 1 

εξγάηεο γεληθψλ θαζεθφλησλ 16.000, 1 ρεηξηζηήο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο 9.000, γεληθά έμνδα/ΟΚΩ 5.000, 

θίλεζε/ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ 15.000, αλαιψζηκα 1.000 

= 65.000 €/έηνο ή πεξίπνπ 77.000 €/εηνο αλ αλαηεζεί ζε 

εξγνιάβν (ιφγσ εξγνιαβηθνχ νθέινπο) 

Μεηαθφξησζεο & 

Μεηαθνξάο ΑΤ 

πξνο ΚΓΑΤ 

Καηεξίλεο 

1.499 15 22.500 

Παξαδνρή φηη απφ 355 ηνλ. αλάθηεζεο ΑΤ ην 2014 ζα 

θηάζνπκε ηνπο 1.500 ηνλ. ην 2020 γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 
ζηφρνπ αλάθηεζεο 50% ησλ ΑΤ βάζε ηνπ Ν.4042/12.                                                                                      

Λεηηνπξγία ΜΑ: πεξίπνπ 4 €/tn (ζεσξείηαη φηη νη βαζηθέο 

ππεξεζίεο θαιχπηνληαη απφ ηε κεηαθφξησζε ππνι. 

ζχκκεηθησλ ΑΑ)                                                                                                                               

Μεηαθνξά ζην ΚΓΑΤ: 0,35 €/ηνλ*ρικ γηα απφζηαζε 

ΜΑ-ΥΤΣΑ 30 km = 10,5 €/tn 

Γηαινγήο ζην 

ΚΓΑΤ Καηεξίλεο 
1.499 0 0 

Θεσξείηαη φηη ζην ΚΓΑΤ παξαδίδεηαη ίδηα πνζφηεηα ΑΤ 

κε ην 2014. Ζ αλάθηεζε ΑΤ ζην ΚΓΑΤ είλαη 65% θαη ην 

ππφιεηκκα 35% νδεγείηαη ζην ΥΤΣΑ. Παξαδνρή φηη δελ 

ππάξρνπλ έζνδα απφ πσιήζεηο ΑΤ. 

Μεηαθφξησζεο & 

Μεηαθνξάο 

Τπνι.χκκεθησλ 

ΑΑ πξνο ΥΤΣΑ 
Καηεξίλεο 

3.030 12 36.400 

Λεηηνπξγία ΜΑ: 30.000 €/έηνο (1 θχιαθαο/δπγηζηήο 

πιήξνπο απαζρφιεζεο 16.000 θαη 1 επνρηθφο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο 5.000, γεληθά έμνδα/ΟΚΩ 2.000, 

ζπληεξήζεηο 5.000, αλαιψζηκα 2.000) = 6 €/tn                                                                                                                                                  
Μεηαθνξά ΑΑ: 0,25 €/ηνλ*ρικ, γηα απφζηαζε ΜΑ-

ΥΤΣΑ 25 km = 6,25 €/tn 

Γηάζεζεο 

Τπνι.χκκεηθησλ 

ΑΑ ζε ΥΤΣΑ 

3.555 30 106.700 

Θεσξείηαη φηη παξακέλεη ζηαζεξφ κε ηηκή 2015. 

πλππνινγίδεηαη θαη ην ππφιεηκκα ηνπ ΚΓΑΤ ίζν κε 

35%. 

Σέινο Σαθήο 

Τπνι.χκκεηθησλ 

ΑΑ ζε ΥΤΣΑ (ην 

2020) 

3.555 60 213.300 Λακβάλεηαη 60 επξψ/ηφλν. 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ - - 446.700 
     

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 794.000 
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ενάπιο Δ: Δπίηεςξη ζηόσυν ΔΓΑ 

(Λ7εηηνπξγία ΜΑ Β.Πηεξίαο - Πιήξεο αλάθηεζε ΒΑ θαη ΑΤ - Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε Τπνι.χκκεηθησλ ΑΑ ζε ΜΔΑ-ΥΤΣΤ) 

  
Γπλακηθφηεηα 

(tn/yr) 

Κφζηνο 
Λεηηνπξγίαο 

(€/tn) 

Κφζηνο 
Λεηηνπξγίαο 

(€/yr) 

Παξαηεξήζεηο 

Απνθνκηδήο 

Βηναπνβιήησλ 

(θαθέ θάδσλ) 

1.042 65 67.800 
1 Πιήξσκα πιήξνπο απαζρφιεζεο (κεηαθνξά ζπιιεγφκελσλ 

ΒΑ ζηε Μνλάδα). 

Απνθνκηδήο 

Αλαθπθιψζηκσλ 

Τιηθψλ 

1.499 55 82.500 
1 Πιήξσκα πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη 1 κεξηθήο 

απαζρφιεζεο  (κεηαθνξά ζπιιεγφκελσλ ΑΤ ζην ΜΑ). 

Απνθνκηδήο 

Τπνι.χκκεηθησλ 

ΑΑ 

3.030 65 197.000 

Λφγσ κείσζεο δξνκνινγίσλ θαη σξψλ εξγαζίαο γηα ηε 

ζπιινγή ησλ ΑΑ εθηηκάηαη φηη ε εμνηθνλφκεζε ζα είλαη ηεο 

ηάμεο ηνπ 20-25% ζε ζρέζε κε ην ζελάξην Γ. 

ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ - - 347.300 
     

Μνλάδαο 

Γεκνηηθήο 

Κνκπνζηνπνίεζε
ο πξνδηαιεγκέλνπ 

Οξγαληθνχ 

1.042 65 67.800 

Λεηηνπξγία Μνλάδαο Γεκ Κνκπνζη/ζεο (πεξίπνπ 1.000 tn/yr): 

πεξίπνπ 65.000 €/έηνο (1 ππεχζπλνο 19.000, 1 εξγάηεο 

γεληθψλ θαζεθφλησλ 16.000, 1 ρεηξηζηήο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο 9.000, γεληθά έμνδα/ΟΚΩ 5.000, 
θίλεζε/ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ 15.000, αλαιψζηκα 1.000 = 

65.000 €/έηνο ή πεξίπνπ 77.000 €/εηνο αλ αλαηεζεί ζε 

εξγνιάβν (ιφγσ εξγνιαβηθνχ νθέινπο) 

Μεηαθφξησζεο & 

Μεηαθνξάο ΑΤ 

πξνο ΚΓΑΤ 

Καηεξίλεο 

1.499 15 22.500 

Παξαδνρή φηη απφ 355 ηνλ. αλάθηεζεο ΑΤ ην 2014 ζα 

θηάζνπκε ηνπο 1.500 ηνλ. ην 2020 γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ αλάθηεζεο 50% ησλ ΑΤ βάζε ηνπ Ν.4042/12.                                                                                      

Λεηηνπξγία ΜΑ: πεξίπνπ 4 €/tn (ζεσξείηαη φηη νη βαζηθέο 

ππεξεζίεο θαιχπηνληαη απφ ηε κεηαθφξησζε ππνι. 

ζχκκεηθησλ ΑΑ)                                                                                                                              

Μεηαθνξά ζην ΚΓΑΤ: 0,35 €/ηνλ*ρικ γηα απφζηαζε ΜΑ-

ΥΤΣΑ 30 km = 10,5 €/tn 

Γηαινγήο ζην 

ΚΓΑΤ Καηεξίλεο 
1.499 0 0 

Θεσξείηαη φηη ζην ΚΓΑΤ παξαδίδεηαη ίδηα πνζφηεηα ΑΤ κε 

ην 2014. Ζ αλάθηεζε ΑΤ ζην ΚΓΑΤ είλαη 65% θαη ην 

ππφιεηκκα 35% νδεγείηαη ζην ΥΤΣΑ. Παξαδνρή φηη δελ 
ππάξρνπλ έζνδα απφ πσιήζεηο ΑΤ. 

Μεηαθφξησζεο & 

Μεηαθνξάο 

Τπνι.χκκεθησλ 

ΑΑ πξνο ΥΤΣΑ 

Καηεξίλεο 

3.030 12 36.400 

Λεηηνπξγία ΜΑ: 30.000 €/έηνο (1 θχιαθαο/δπγηζηήο πιήξνπο 

απαζρφιεζεο 16.000 θαη 1 επνρηθφο κεξηθήο απαζρφιεζεο 

5.000, γεληθά έμνδα/ΟΚΩ 2.000, ζπληεξήζεηο 5.000, 

αλαιψζηκα 2.000) = 6 €/tn                                                                           

Μεηαθνξά ΑΑ: 0,25 €/ηνλ*ρικ, γηα απφζηαζε ΜΑ-ΥΤΣΑ 

25 km = 6,25 €/tn 

Δπεμεξγαζίαο & 

Γηάζεζεο 

Τπνι.χκκεηθησλ 

ΑΑ ζε ΜΔΑ - 

ΥΤΣΤ ηνπ 

ΦνΓΑ 

3.555 75 266.700 
Λακβάλεηαη 75 επξψ/ηφλν σο κέζε ηηκή έξγσλ ππφ 

ζπκβαζηνπνίεζε κέζσ ΓΗΣ. 

Σέινο Σαθήο 
Τπνι.χκκεηθησλ 

ΑΑ ζε ΥΤΣΑ 

(ην 2020) 

3.555 0 0 - 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ - - 393.400 
     

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 740.700 
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Απφ ηελ νηθνλνκηθή απνηίκεζε ησλ παξαπάλσ  ελαξίσλ πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα: 

 Σν ζελάξην ηεο πιήξνπο επίηεπμεο ησλ ηφρσλ ηνπ ΔΓΑ, κε πιήξε αλάθηεζε ΒΑ θαη ΑΤ 

θαη ηαπηφρξνλε δηάζεζε ησλ ππνιεηκκάησλ ζε ΜΔΑ-ΥΤΣΤ είλαη ην νηθνλνκηθά 

επσθειέζηεξν γηα ην Γήκν, δεδνκέλνπ ηνπ φηη ζα εμνηθνλνκνχληαη πφξνη θαη απφ ηηο δαπάλεο 
απνθνκηδήο, ιφγσ κηθξφηεξσλ πνζνηήησλ ζχκκεηθησλ, αιιά θπξίσο ιφγσ απνθπγήο ηνπ 

Δηδηθνχ Σέινπο Σαθήο Απνξξηκκάησλ. Αληίζηνηρα, ε ζπλέρηζε ηνπ πθηζηάκελνπ ηξφπνπ 

δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ είλαη ηδηαίηεξα επηβαξπληηθή νηθνλνκηθά γηα ην Γήκν Πχδλαο 

Κνιηλδξνχ θαη ε αλάγθε βειηησηηθψλ ελεξγεηψλ (ιεηηνπξγία ΜΑ, επέθηαζε δηθηχνπ 
αλαθπθισζεο θ.α.) θξίλεηαη επηηαθηηθή. Ζ ζπγθξηηηθή ζπλνιηθή αλάιπζε ησλ 5 ελαξίσλ 

ζπλνςίδεηαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα: 

Πίνακαρ 9.3.1: χλνςε θφζηνπο ησλ 5 πξνηεηλφκελσλ ελαξίσλ 

 

Απνθνκηδήο Γηαρείξηζεο χλνιν 

ελάξην Α: πλέρηζε Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο κέρξη ην 
2020 430.000 489.200 919.200 

ελάξην Β: Βειηίσζε Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο κέρξη ην 

2020 346.600 547.500 894.100 

ελάξην Γ: Δπίηεπμε ζηφρσλ Ν.4042/2012 γηα ΓζΠ γηα ΒΑ 
(10%) θαη ΑΤ (50%) 379.300 525.400 904.700 

ελάξην Γ: Δπίηεπμε ζηφρσλ ΔΓΑ γηα ΓζΠ γηα ΒΑ (40%) 

θαη ΑΤ (65%) 347.300 446.700 794.000 

ελάξην Δ: Δπίηεπμε ζηφρσλ ΔΓΑ 347.300 393.400 740.700 

 

 Ζ αλαθχθισζε κε ΓζΠ, εθηφο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ νθέινπο, δχλαηαη λα είλαη θαη νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνπζα φηαλ επηηπγράλεηαη  πςειφ πνζνζηφ αλάθηεζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, φπσο 
θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα γηα ηα ελάξηα Γ, Γ & Δ.  

Πίνακαρ 9.1.2: Οηθνλνκηθφ φθεινο απφ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο  

 

Αλαθηψκελα 

ΑΤ κε ΓζΠ 

(tn/yr) 

Κφζηνο 

Αλαθχθισζεο 

(€/yr) 

θεινο 
εθηξνπήο ΑΤ 

απφ ΥΤΣΑ ή 

ΜΔΑ-ΥΤΣΤ 

(€/yr) 

Καζαξφ 

απνηέιεζκα 

(€/yr) 

ελάξην Α: πλέρηζε Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο 

κέρξη ην 2020 
355 

70.000 31.950 -38.050 

ελάξην Β: Βειηίσζε Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο 

κέρξη ην 2020 
550 

63.300 49.500 -13.800 

ελάξην Γ: Δπίηεπμε ζηφρσλ Ν.4042/2012 γηα 

ΓζΠ γηα ΒΑ (10%) θαη ΑΤ (50%) 
1.100 

82.500 99.000 16.500 

ελάξην Γ: Δπίηεπμε ζηφρσλ ΔΓΑ γηα ΓζΠ γηα 

ΒΑ (40%) θαη ΑΤ (65%) 
1.499 

105.000 134.873 29.873 

ελάξην Δ: Δπίηεπμε ζηφρσλ ΔΓΑ 1.499 105.000 112.395 7.395 

* Υσξίο λα ζπλππνινγίδνληαη έζνδα απφ πσιήζεηο ΑΤ 

 

 Ζ αλάθηεζε βηναπνβιήησλ θαη ε επεμεξγαζία ηνπο ζε κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο είλαη 
νηθνλνκηθά βηψζηκε σο ιχζε, κφλνλ εθφζνλ νη πνζφηεηεο αλαθηψκελσλ βηναπνβιήησλ είλαη 

επαξθείο (ηεο ηάμεσο ησλ 1.000 tn/year). ε πεξίπησζε κηθξήο αλάθηεζεο (ελάξην Γ), νη 

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο βηναπνβιήησλ δελ είλαη δπλαηφ λα 
ηζνζθειηζηνχλ απφ ην πηζαλφ φθεινο εθηξνπήο ησλ ΒΑ απφ ηαθή.  
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Πίνακαρ 9.1.3: Οηθνλνκηθφ φθεινο απφ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αλάθηεζεο βηναπνβιήησλ 

 

Αλαθηψκελα 

ΒΑ κε ΓζΠ 

(tn/yr) 

Κφζηνο 

Απνθ/δεο & 

Γηαρ/ζεο ΒΑ 

(€/yr) 

θεινο 
εθηξνπήο BA 

απφ ΥΤΣΑ ή 

ΜΔΑ-ΥΤΣΤ 

(€/yr) 

Καζαξφ 

απνηέιεζκα 

(€/yr) 

ελάξην Α: πλέρηζε Τθηζηάκελεο 

Καηάζηαζεο κέρξη ην 2020 0 0 0 0 

ελάξην Β: Βειηίσζε Τθηζηάκελεο 

Καηάζηαζεο κέρξη ην 2020 0 0 0 0 

ελάξην Γ: Δπίηεπμε ζηφρσλ Ν.4042/2012 

γηα ΓζΠ γηα ΒΑ (10%) θαη ΑΤ (50%) 260 90.100 39.000 -51.100 

ελάξην Γ: Δπίηεπμε ζηφρσλ ΔΓΑ γηα 

ΓζΠ γηα ΒΑ (40%) θαη ΑΤ (65%) 1.042 135.600 161.557 25.957 

ελάξην Δ: Δπίηεπμε ζηφρσλ ΔΓΑ 1.042 135.600 145.922 10.322 
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10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ζα απαηηεζνχλ 

κεζνδνινγηθά εξγαιεία γηα ηελ ζπιινγή/θαηαγξαθή δεδνκέλσλ, φπσο εκεξνιφγηα, ζρέδηα 
παξαηήξεζεο, θφξκεο θαηαγξαθήο, εξσηεκαηνιφγηα, θ.ιπ.).  

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ζα ζηεξίδεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο αξρηθήο 

θαηάζηαζεο (ηνπ ζηφρνπ) (ζηνηρεία 2014), ε νπνία απνηειεί ηε βάζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

νπνηαδήπνηε αιιαγήο/κεηαβνιήο θαη ζα αμηνινγείηαη βάζεη ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο, φπσο απηνί έρνπλ 
ηεζεί ζην θεθάιαην 7. ε απηφ ην ζηάδην ζα θαζνξίδεηαη ε αληίζηνηρε δξάζε πνπ πξφθεηηαη λα 

πινπνηεζεί. 

Έπεηηα ζα παξαηίζεληαη ηα δεδνκέλα θαη ζα γίλεηαη εθηίκεζε ηεο πξνφδνπ ηεο δξάζεο θαη ηεο 
επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα παξαθνινχζεζεο. ηελ 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο θαη αλάγθε γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζα πξνηείλνληαη - θαζνξίδνληαη λέεο ελέξγεηεο. 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ζα παξαρζνχλ εθζέζεηο κε 
ηα απνηειέζκαηα απηνχ, ζηηο νπνίεο ζα πεξηιακβάλνληαη θαη’ ειάρηζην ηα εμήο ζέκαηα:  

 δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο,  

 δηεπζέηεζε πξνβιεκάησλ ρξφλνπ, επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο,  

 παξεθθιίζεηο ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αλαζεσξήζεηο ηνπ ζρεδίνπ,  

 επηδξάζεηο ζε δηάθνξνπο δείθηεο,  

 βαζκφο ηθαλνπνίεζεο πνιηηψλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ηνπηθνχ ζρεδίνπ,  

 γεληθή εθηίκεζε ηεο επηηπρίαο ηνπ ζρεδίνπ, πξννπηηθέο. 

Οη δεκφηεο ζα ελεκεξψλνληαη γηα ην πξφγξακκα κε έληππε θαη ειεθηξνληθή ελεκέξσζε θαη κε ρξήζε 

θαη ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ελψ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζα ελεκεξψλεηαη, ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, γηα ηελ πνξεία θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ 
ζρεδίνπ δηαρείξηζεο. 

Σέινο, ζε εηήζηα βάζε ζα γίλεηαη απνηίκεζε ηεο πνξείαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ, ζα δηαπηζηψλνληαη 

θαη ζα δηθαηνινγνχληαη νη φπνηεο παξεθθιίζεηο θαη ζα επηθαηξνπνηείηαη ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ην 
επφκελν έηνο. 

 

 


