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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ    
Η παρούσα μελέτη συντάσσεται στα πλαίσια της επικαιροποίησης αφενός της 

κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και αφετέρου των στοιχείων του 

εγκεκριμένου [με  την αρίθμ 168/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Δίου-Ολύμπου (ΑΔΑ: 6ΔΜΓΩ9Δ-ΜΒΘ)] Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης 

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Δίου-Ολύμπου. 

 

1.1 ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΧΥΤΑ, ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΣΑ 
Ως απόβλητο, σύμφωνα με την παρ. 1, αρθ. 11, ν. 4042/2012, ορίζεται κάθε ουσία 

ή αντικείμενο, το οποίο ο κάτοχος του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να 

απορρίψει. 

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, στα πρώιμα στάδιά της, περιλαμβάνει:  

 παραγωγή στερεών αποβλήτων,  

 αποθήκευση (σε κάδους),  

 επεξεργασία (π.χ. οικιακή κομποστοποίηση), 

 συλλογή (αποκομιδή) αποβλήτων,  

 μεταφορά των στερών αποβλήτων και 

 διάθεση των στερεών αποβλήτων σε ΧΥΤΑ.  

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και με την ελληνική νομοθεσία, τα αστικά απόβλητα 

πρέπει να αξιοποιούνται ώστε να εξοικονομούνται πρώτες ύλες και ενέργεια. Έτσι, 

σύμφωνα με το αρθ. 13 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και κατ΄ επέκταση του άρθ. 14 του 

ν. 4042/12 (στον οποίο έχει ενσωματωθεί την ανωτέρω οδηγία), η διαχείριση των 

αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και 

χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον, και ιδίως: 

α) χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά ή 

τα ζώα, 

β) χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές, και 

γ) χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς το τοπίο ή οι τοποθεσίες ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος. 

Κατά την ολοκληρωμένη διαχείριση πρέπει να ακολουθούνται τα εξής στάδια:  

 παραγωγή στερεών αποβλήτων, 

 ξεχωριστή διαλογή στην πηγή (προδιαλογή),  
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 αποθήκευση των ξεχωριστά συλλεγέντων μερών (σε ξεχωριστούς κάδους, 

διαφορετικού χρώματος), 

 επεξεργασία (π.χ. οικιακή κομποστοποίηση),  

 ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών μέσω κέντρων διαλογής (ΚΔΑΥ),  

 μεταφορά των ξεχωριστά συλλεγόμενων υλικών της διαλογής στην πηγή και 

των υπολειμμάτων ΚΔΑΥ και  

 διάθεση των υπολειμμάτων σε ΧΥΤΥ.  

 

Ειδικότερα: 

Διαλογή στην πηγή: Κατά τη διαλογή στην πηγή, οι δημότες μπορούν: 

 Να εκτρέψουν από το σύνολο των ΑΣΑ (αστικά στερεά απόβλητα), μέσω 

ξεχωριστών κάδων, τουλάχιστον τεσσάρων ρευμάτων αποβλήτων (χαρτί, 

πλαστικό, μέταλλο και γυαλί) και το σύστημα διαχείρισης του Δήμου να τα 

οδηγήσει είτε απευθείας, είτε μέσω πράσινων σημείων σε μονάδες 

ανακύκλωσης.  

 Να επεξεργαστούν μέρος των αποβλήτων (π.χ. με οικιακή κομποστοποίηση). 

 Να εκτρέψουν από το σύνολο των ΑΣΑ το ρεύμα των βιοαποβλήτων, μέσω 

ξεχωριστών κάδων και το σύστημα διαχείρισης του Δήμου να τα οδηγήσει 

προς μονάδες κομοστοποίησης.  

 Ανάκτηση υλικών από τους μπλε κάδους. Η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών 

γίνεται μέσω ΚΔΑΥ και στοχεύει στην ανάκτηση και αξιοποίηση των χρήσιμων 

υλικών.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ανάπτυξη του δικτύου βασικών 

υποδομών επεξεργασίας ΑΣΑ, αποτελεί η δραστική ενίσχυση του δικτύου χωριστής 

συλλογής, τόσο για Ανακυκλώσιμα Υλικά, όσο και για βιοαπόβλητα, αλλά και για 

όλες τις υπόλοιπες επιλεγμένες κατηγορίες υλικών/αποβλήτων, στα οποία μπορεί 

σταδιακά να προστίθενται και νέα. Στον βαθμό που η χωριστή συλλογή θα 

υλοποιείται μέσω κάδων, αυτό θα οδηγήσει στη μείωση της αναλογίας του κάδου 

των υπολειμματικών συμμείκτων ΑΣΑ (πράσινος πλαστικός ή γκρι μεταλλικός 

κάδος) έναντι των κάδων χωριστής συλλογής (καφέ κάδος για βιοαπόβλητα, μπλε 

κάδος για ανακυκλώσιμα, κίτρινος κάδος για χαρτί, μπλε κώδωνας για γυαλί, ή 

όποια κατηγορία είδους και χρώματος κάδος τελικά υιοθετηθεί για τα ρεύματα 

χωριστής συλλογής). 

Η διαλογή στην πηγή συμβάλλει περίπου κατά το ήμισυ στο συνολικό διαχειριστικό 

κόστος των στερεών αποβλήτων. Επίσης, μέσω της διαλογής στην πηγή και την 

ανάκτηση υλικών μέσω ΚΔΑΥ μειώνεται σημαντικά το σύμμεικτο υλικό που 
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οδηγείται στους ΧΥΤΑ, γίνεται διάθεση μόνο του υπολείμματος που προκύπτει από 

τα ΚΔΑΥ, με αποτέλεσμα την εύκολη μετατροπή τους σε ΧΥΤΥ.  

H επιτυχής ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων προϋποθέτει:  

i. την κατάλληλη επιλογή τεχνολογιών,  

ii. την ευελιξία χειρισμών στις διαμορφούμενες νέες συνθήκες (τεχνολογικές, 

κοινωνικές, περιβαλλοντικές, χωροταξικές, οικονομικές),  

iii. ικανοποιητική παρακολούθηση και έλεγχο, και  

iv. ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού και οικονομικού ρίσκου. 

 

1.2 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) 

ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
Σύμφωνα με τον νέο εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΠΥΣ 

39/31-8-2020 – ΦΕΚ 174 Α΄), για τη μετάβαση από την υπάρχουσα κατάσταση και 

το υφιστάμενο καθεστώς διαχείρισης σε ένα κυκλικό μοντέλο απαιτείται η θέσπιση 

φιλόδοξων αλλά και ρεαλιστικών στόχων, σε συμμόρφωση με την αντίστοιχη 

νομοθεσία της ΕΕ, τόσο για τα απόβλητα συνολικά, όσο και για τα επιμέρους 

σημαντικότερα ειδικά ρεύματα. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη διαχείριση ειδικών 

ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία θα πρέπει να εκτραπούν από το ρεύμα των 

σύμμεικτων αποβλήτων που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ, έτσι ώστε έως το 2030, η 

υγειονομική ταφή να περιοριστεί σε λιγότερο από 10% του συνόλου των ΑΣΑ. 

Ο παραπάνω στόχος, σε συνδυασμό με τα όσα εικότερα προβλέπονται στο αρθ. 

42 του ν. 4042/12, όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει, επιτάσσουν 

την υιοθέτηση μέτρων - δράσεων που πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση της 

περιβαλλοντικά υγιούς προετοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, 

ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων, όπως και της πρόληψης δημιουργίας 

αυτών, εισάγοντας έτσι τον όρο “διευρυμένη ευθύνη παραγωγού αποβλήτων”. 

Σύμφωνα με την παρ. 2, άρθ. 29 του ν. 4042/2012, στη νομοθεσία και την πολιτική 

για την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων ισχύει κατά προτεραιότητα η 

ακόλουθη ιεράρχηση όσον αφορά στα απόβλητα: 

α) πρόληψη, 

β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση,  

γ) ανακύκλωση, 

δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και  

ε) διάθεση. 
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Ιεράρχηση της διαχείρισης αποβλήτων 

 

Αντίστοιχα στο άρθ. 11 του ν. 4042/12 δίνονται οι ορισμοί: 

 Πρόληψη: τα μέτρα, τα οποία λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν 

καταστούν απόβλητα, και τα οποία μειώνουν: 

α) την ποσότητα των αποβλήτων, μέσω επαναχρησιμοποίησης ή παράτασης 

της διάρκειας ζωής των προϊόντων, 

β) τις αρνητικές επιπτώσεις των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και 

την ανθρώπινη υγεία, ή 

γ) την περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες. 

 Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση: κάθε εργασία ανάκτησης που 

συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία προϊόντα ή συστατικά 

στοιχεία προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται 

προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς άλλη προεπεξεργασία. 

 Ανακύκλωση: οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα 

μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να 

εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. 

Περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών αλλά όχι την ανάκτηση 

ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε εργασίες επίχωσης. 

 Ανάκτηση: οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι 

απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα 



ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (2021-2025) 

9 
 

οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την 

πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ότι απόβλητα υφίστανται 

προετοιμασία για την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας, είτε στην 

εγκατάσταση είτε στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας. Στο Παράρτημα ΙΙ 

παρατίθεται μη εξαντλητικός κατάλογος των εργασιών ανάκτησης. 

 Διάθεση: οποιαδήποτε εργασία η οποία δεν συνιστά ανάκτηση, ακόμη και 

στην περίπτωση που η εργασία έχει ως δευτερογενή συνέπεια την ανάκτηση 

ουσιών ή ενέργειας. Στο Παράρτημα Ι παρατίθεται μη εξαντλητικός κατάλογος 

των εργασιών διάθεσης. 

Η παραπάνω ιεράρχηση οδηγεί στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, όπου όταν 

κάποιο απόβλητο δεν μπορεί να προληφθεί ή να επαναχρησιμοποιηθεί, μπορεί να 

αποτελέσει πρώτη ύλη για την παραγωγή άλλης μορφής προϊόντος ή υλικού. Με 

την υιοθέτηση ενός τέτοιου μοντέλου, τα απόβλητα αντιμετωπίζονται πλέον ως 

πόρος που φέρνουν άμεσα οικονομικά οφέλη, με θετική συνέπεια να μειώνονται 

δραστικά τα απόβλητα προς διάθεση και επομένως και οι πιέσεις στο περιβάλλον. 

Εξάλλου και στον νέο εθνικό σχεδιασμό, στόχος είναι η αντιμετώπιση των 

αποβλήτων ως πόρο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος 

και η υγεία και ευημερία των πολιτών. 

Πέρα από την ιεράρχηση στη διαχείριση των αποβλήτων, στο αρθ. 16 του ν. 

4042/2012 αναφέρεται ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι αρχές της αυτάρκειας και της 

εγγύτητας. Η διαχείριση δηλ. των αποβλήτων (συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση και 

διάθεση, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και 

της επίβλεψης των χώρων διάθεσης (disposal sites) θα πρέπει να γίνεται κατά το 

δυνατό εντός των γεωγραφικών ορίων της περιοχής στην οποία παράγονται 

(τοπικό επίπεδο) και στις πλησιέστερες κατάλληλες εγκαταστάσεις, εφόσον είναι 

περιβαλλοντικά αποδεκτό και οικονομικά εφικτό, στοχεύοντας στην 

ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του κόστους μεταφοράς 

των αποβλήτων.  

Συνοψίζοντας, η ελαχιστοποίηση των σύμμεικτων αποβλήτων που οδηγούνται σε 

ταφή καθώς και η εξοικονόμηση πόρων από τη διαχείριση ειδικών ρευμάτων 

αποβλήτων οδηγούν στη δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου διαχείρισης ΑΣΑ, το 

οποίο για να έχει περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη θα πρέπει να εφαρμόζεται 

αρχικά σε τοπικό επίπεδο. 

Βάσει των παραπάνω, δημιουργήθηκε η ανάγκη σύνταξης τοπικών σχεδίων 

διαχείρισης αποβλήτων (ΤΣΔΑ) ΑΣΑ σε επίπεδο Δήμων, τα οποία αποτελούν το 

βασικό εργαλείο για την υλοποίηση της αποκεντρωμένης διαχείρισης ΑΣΑ και 



ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (2021-2025) 

10 
 

σύμφωνα με το Ν. 4042/2012, περιλαμβάνει τη διαχείριση ειδικών ρευμάτων 

αποβλήτων. Οι προβλέψεις και τα αποτελέσματα των ΤΣΔΑ ενσωματώνονται στον 

περιφερειακό σχεδιασμό, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του εθνικού 

σχεδιασμού. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 84 του ν. 4685/20 ως Τοπικό Σχέδιο 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) ορίζεται το επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίζεται 

από τους ΟΤΑ Α' Βαθμού για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων, σύμφωνα με 

τους στόχους του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). 

Το ΤΣΔΑ εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΟΤΑ Α' 

Βαθμού, μετά από παροχή γνώμης του οικείου ΦΟΔΣΑ μέσα σε ένα μήνα από την 

αποστολή του σχετικού ερωτήματος. Στους ΟΤΑ Α' βαθμού για τους οποίους δεν 

προβλέπεται Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το ΤΣΔΑ εγκρίνεται από το οικείο Δημοτικό 

Συμβούλιο. Εφόσον ο ΦΟΔΣΑ δεν παρέχει γνώμη εντός της προαναφερόμενης 

προθεσμίας, το ΤΣΔΑ εγκρίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω και υποβάλλεται από 

τον ΟΤΑ Α' βαθμού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη βάση τυποποιημένης ηλεκτρονικής φόρμας και 

στην οικεία Περιφέρεια και στον οικείο περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 104 και 

του άρθρου 211 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως ισχύει, (εφόσον υφίσταται και 

λειτουργεί περιφερειακός ΦΟΔΣΑ). Το ΤΣΔΑ είναι πενταετούς διάρκειας, 

επικαιροποιείται ετησίως και υποβάλλεται έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους στο ΗΜΑ, 

καθώς και στους φορείς που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο. Η υποβολή 

του ΤΣΔΑ αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση προτάσεων του ΟΤΑ Α' 

βαθμού για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον 

τομέα διαχείρισης αποβλήτων. 

 

1.3 ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ  
Οι στόχοι των τοπικών σχεδίων αφορούν :  

© Στην ικανοποίηση των στόχων του νέου ΕΣΔΑ και του Εθνικού Σχεδίου 

Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. 

© Στην αναθεώρηση των ΠΕΣΔΑ. 

© Στην μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων. 

© Στην βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

© Στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης 

αποβλήτων. 

© Στην αύξηση της απασχόλησης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.  
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Ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Δράσεις πρόληψης, κυρίως μέσω της επαναχρησιμοποίησης, π.χ. σε πράσινα 

σημεία. 

 Δράσεις διαλογής στην πηγή, μέσω των οποίων επιδιώκεται η εκτροπή του 

μεγαλύτερου μέρους των αποβλήτων, με ορίζοντα το 2030 (αρχικά το 2025). Η 

δράση αυτή επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη δικτύου κάδων προδιαλογής, 

πράσινων σημείων, σταθμών μεταφόρτωση και ενημέρωση – 

ευαισθητοποίηση του κοινού.  

 Δράσεις κομποστοποίησης μέσω μονάδων διαχείρισης βιοαποβλήτων (σε 

επίπεδο Δήμου ή Περιφερειακής Ενότητας). 

 Δράσεις ανάκτησης χρήσιμων υλικών, κυρίως μέσω ΚΔΑΥ (σε επίπεδο Δήμου 

ή Περιφερειακής Ενότητας). 

 Σταδιακή μετατροπή των ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ, οι οποίοι θα δέχονται μόνο το 

υπόλειμμα, δηλ. το υλικό που δεν μπορεί να ανακτηθεί, ανακυκλωθεί, 

κομποστοποιηθεί κ.λ.π. 

Οι βασικές παράμετροι σχεδιασμού ενός ΤΣΔΑ είναι : 

 Η καταγραφή των ποσοτήτων στερεών αποβλήτων που παράγονται σήμερα 

(έτος αναφοράς 2020) και η ποιοτική τους ανάλυση. 

 Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης που περιλαμβάνει τα σημεία 

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, τους μεγάλους παραγωγούς, τους παραγωγούς 

ειδικών και επικινδύνων αποβλήτων. 

 Η καταγραφή του ανθρώπινου δυναμικού και της οργάνωσης της υπηρεσίας 

καθαριότητας. 

 Η καταγραφή των ιδιαίτερων προβλημάτων που πρέπει να επιλυθούν. 

 Η εκτίμηση της εξέλιξης των αναγκών και η επιλογή των δράσεων και στόχων 

σε βάθος 5ετίας (2021-2025). 

 Η καταγραφή των αναγκαίων μελετών συμπεριλαμβανομένων και των μελετών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ). 

 Η συνεργασία με την περιφέρεια, τους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

(ΦοΔΣΑ) και οι διαδημοτικές συνεργασίες. 

 Η κοστολόγηση των δράσεων διαχείρισης και η σύγκριση με το κόστος 

διαχείρισης στην υφιστάμενη κατάσταση. 

 Το σύστημα ενημέρωσης-παρακολούθησης και ελέγχου υλοποίησης του 

τοπικού σχεδίου διαχείρισης. 

Υποχρέωση κάθε Δήμου είναι καταρχήν να θέσει στόχους για τα ποσοστά 

ανακύκλωσης, οργανικών και ανακυκλώσιμων υλικών. Οι στόχοι αυτοί αποτελούν 
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υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί σε εθνικό επίπεδο και (οι κρισιμότεροι εξ 

αυτών) είναι: 

 Ελαχιστοποίηση της υγειονομικής ταφής στο 10% μέχρι το 2030. 

 Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων. Τα βιοαπόβλητα πρέπει υποχρεωτικά να 

συλλέγονται χωριστά στον καφέ κάδο και να μην αναμιγνύονται με άλλη είδη 

αποβλήτων έως τις 31/12/2022. 

 Αύξηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της ανακύκλωση 

των ΑΣΑ τουλάχιστον σε ποσοστό 55% κ.β. μέχρι το 2025 και 60% κ.β. μέχρι το 

2030. 

 Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασιών: 65% κ.β. έως το 2025 και 70% κ.β. ως 

το 2030. 

 Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και κατεδαφίσεων. Επαναχρησιμοποίηση, 

ανακύκλωση και ανάκτηση του 70% των παραγόμενων ΑΕΚΚ. 

 Εναλλακτική Διαχείριση, Χωριστή Συλλογή και Ειδικά Ρεύματα.  

o Επίτευξη όλων των στόχων για τα ρεύματα αποβλήτων που υπόκεινται σε 

εναλλακτική διαχείριση και υπολείπονται των στόχων, και περαιτέρω αύξηση 

των επιδόσεων για όσα ρεύματα έχουν ήδη πετύχει τους στόχους. Πρόθεση 

για ένταξη και άλλων ρευμάτων στο καθεστώς της Εναλλακτικής 

Διαχείρισης, με θέσπιση φιλόδοξων αλλά ρεαλιστικών στόχων για αυτά. 

o Καθιέρωση υποχρεωτικής χωριστής συλλογής τουλάχιστον για τα μέταλλα, 

το χαρτί, το γυαλί και το πλαστικό, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και 

άλλα ειδικά ρεύματα όπως στρώματα, έπιπλα, ληγμένα φάρμακα, λοιπά 

επικίνδυνα απόβλητα προερχόμενα από νοικοκυριά. 

Σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα: 

 Στην ιεράρχηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων: 

πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλου είδους ανάκτηση 

(π.χ. κομποστοποίηση, παραγωγή ενέργειας κ.λ.π.). 

 Στη βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου. 

 Σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. 

 

1.4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ  
Αντικείμενο του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔ-

ΑΣΑ) του Δήμου Δίου-Ολύμπου είναι ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης αποβλήτων με στόχο την ενίσχυση των δράσεων 

επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των ΑΣΑ και τη μείωση των αποβλήτων 
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που οδηγούνται στο ΧΥΤΑ Λιτοχώρου. Η κατάρτιση του παρόντος ΤΣΔΑ 

πραγματοποιήθηκε κατ’ εφαρμογή αφενός του άρθ. 84 του ν. 4685/20 και 

αφετέρου του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Οι προβλέψεις 

και τα αποτελέσματα του τοπικού σχεδίου αποτελούν τη βάση (μαζί με τα άλλα 

ΤΣΔΑ των Δήμων της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας) για την αναθεώρηση του 

Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Κ. Μακεδονίας. 

Το παρόν ΤΣΔΑ περιλαμβάνει : 

 Ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης παραγωγής και 

διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) στο Δήμο. 

 Την ενσωμάτωση των θεσμικών εξελίξεων στον τομέα της διαχείρισης των ΑΣΑ 

και την εξειδίκευση των εθνικών στόχων σχεδιασμού σε επίπεδο Δήμου. 

 Κατάρτιση δράσεων υποκίνησης της συμμετοχής των πολιτών. 

 Κατάρτιση προτάσεων και δράσεων για την εκτροπή του μεγαλύτερου μέρους 

των ΑΣΑ με έμφαση στην πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και διαλογή στην 

πηγή (ΔσΠ). 

 Ανάλυση του κόστους επένδυσης και διαχείρισης του προτεινόμενου σχεδίου 

συγκριτικά με το κόστος της υφιστάμενης διαχείρισης των ΑΣΑ. 

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Δίου Ολύμπου βρίσκεται σε προκαταρτικό στάδιο σε ό,τι 

αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων και επιπλέον είναι ένας Δήμος με 

ανομοιογένεια σε ό,τι αφορά στα χωροταξικά και οικονομικά της κριτήρια. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, κατά τη σύνταξη του τοπικού σχεδίου έγινε 

προσπάθεια ώστε και οι τρεις δημοτικές ενότητες από τις οποίες αποτελείται να 

συμβάλλουν θετικά στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, δίνοντας έμφαση στις 

ιδιαιτερότητες της καθεμιάς από αυτές. 

Η υλοποίησή του ΤΣΔΑ θα ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ δύναται να 

επικαιροποιείται ετησίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, αρθ. 84 του ν. 

4685/20. 
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1.5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΔΣΑ) ΚΑΙ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ  
 

1.5.1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ 

Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Το θεσμικό πλαίσιο (Ευρωπαϊκό και Εθνικό) που διέπει τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων 

και καθορίζει τους ποσοτικούς στόχους για ορισμένα ρεύματα αποβλήτων, αποτυπώνεται 

αναλυτικά στην ΠΥΣ 39/2020 (ΦΕΚ 185 Α΄) με θέμα “Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)”, βάσει της οποίας: 

Η περίοδος 2015-2020 αποτέλεσε ορόσημο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πεδίο της 

διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς σηματοδότησε την απόφαση για μετάβαση από το 

υφιστάμενο γραμμικό μοντέλο σε μια κυκλική οικονομία, όπου τα προϊόντα σχεδιάζονται 

εξαρχής κατά τρόπο που να μειώνεται στο ελάχιστο το τελικό απόβλητο, ώστε να μπορούν 

εύκολα και αποδοτικά να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν, διαφυλάσσοντας 

έτσι τους πόρους μέσω της πλήρους αξιοποίησης της υπεραξίας τους. 

Στόχος πλέον είναι η διαχείριση των αποβλήτων να μετατραπεί σε βιώσιμη διαχείριση των 

υλικών για τη διασφάλιση της προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος και της 

δημόσιας υγείας, τη συνετή χρήση των πόρων, τη μετάβαση σε ένα μοντέλο 

αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων βιώσιμων οικονομικών ευκαιριών 

και θέσεων εργασίας. Παράλληλα, η μετάβαση προς την κυκλική οικονομία θα αποτελέσει 

έναν από τους βασικότερους πυλώνες για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 

2050, κυρίως μέσω της αποσύνδεσης της οικονομικής μεγέθυνσης από τη χρήση των 

πόρων. 

 Η στροφή αυτή αποτυπώθηκε τόσο σε επίπεδο πολιτικών (Πρώτο και Δεύτερο Σχέδιο Δράσης 

για την Κυκλική Οικονομία, Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Στρατηγική για τις Πλαστικές Ύλες), 

όσο και σε επίπεδο νομοθεσίας (Οδηγίες «πακέτου κυκλικής οικονομίας», Οδηγία για τα 

Πλαστικά Μιας Χρήσης, Οδηγία για τη διαχείριση αποβλήτων πλοίων).  

Ειδικά όσον αφορά στις Οδηγίες του «πακέτου κυκλικής οικονομίας» εισάγονται νέες 

ρυθμίσεις και αλλαγές, τις οποίες τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να μεταφέρουν στο 

εθνικό τους δίκαιο μέχρι τις 5 Ιουλίου 2020, οι σημαντικότερες των οποίων αφορούν: 

 

 Οριζόντια νομοθεσία περί αποβλήτων (Οδηγία (ΕΕ) 2018/851)  

Τροποποιείται η Οδηγία – πλαίσιο 2008/98/ΕΚ με στόχο τη θεσμοθέτηση εργαλείων, αλλά 

και υποχρεώσεων που θα διευκολύνουν τη μετάβαση προς την κυκλική οικονομία, με 

εξειδίκευση της εφαρμογής της διευρυμένης ευθύνης παραγωγού, ενίσχυση της 

χωριστής συλλογής και καθορισμό φιλόδοξων ποσοτικών στόχων, σύμφωνα με τους 

οποίους η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των αστικών 
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αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 65 % κατά βάρος μέχρι το 2035, με 

ενδιάμεσους στόχους για το 2025 και το 2030. Αναγνωρίζεται ρητά η δυσκολία επίτευξης 

των στόχων αυτών για ορισμένα κράτη μέλη (στα οποία περιλαμβάνεται και η Ελλάδα), 

κυρίως λόγω ανεπαρκειών στις αναγκαίες υποδομές διαχείρισης αποβλήτων (σημείο 5 

του Προοιμίου της Οδηγίας) και δίδεται η δυνατότητα αναβολής μέχρι πέντε έτη στην 

επίτευξη των στόχων υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. 

 

 Υγειονομική Ταφή (Οδηγία (ΕΕ) 2018/850)  

Τροποποιείται η Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την υγειονομική ταφή, με εισαγωγή νέων 

ρυθμίσεων και στόχων, όπου μεταξύ άλλων τα κράτη μέλη υποχρεούνται να 

διασφαλίσουν τη μείωση έως το 2035 της ποσότητας των αστικών αποβλήτων που 

καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής στο 10 % ή λιγότερο της συνολικής 

ποσότητας των αστικών αποβλήτων που παράγονται (κατά βάρος), με δυνατότητα 

αναβολής και παρεκκλίσεων υπό όρους.  

Όλες οι βασικές διατάξεις των τεσσάρων Οδηγιών του «πακέτου κυκλικής οικονομίας» 

καθώς και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων 

πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον παρουσιάζονται και αναλύονται στο Παράρτημα Ι 

του παρόντος ΕΣΔΑ.  

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα σημαντικότερα στοιχεία και διατάξεις των ανωτέρω Οδηγιών – 

πλην της θέσπισης των ποσοτικών στόχων – έχουν ήδη ληφθεί υπόψηκατά την 

υιοθέτηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία(Δεκέμβριος 2018). 

Ειδικότερα, η Εθνική Στρατηγική παρουσιάζει τον τρόπο ένταξης της κυκλικής οικονομίας 

στο εθνικό παραγωγικό σύστημα, επεξηγώντας τους λόγους για τους οποίους η κυκλική 

οικονομία αποτελεί μια ευκαιρία για τη χώρα για περιβαλλοντική αναβάθμιση, 

εξοικονόμηση πόρων, προσέλκυση βιώσιμων επενδύσεων και θέσεων εργασίας και για 

τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της χώρας. 

Προς την κατεύθυνση αυτής της μετάβασης, η Εθνική Στρατηγική καθορίζει τα 

απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα υποστηρίξουν οικονομικά το εγχείρημα 

αυτό, προσδιορίζει τις αλλαγές στο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο, εντοπίζοντας 

παράλληλα τα υφιστάμενα γραφειοκρατικά και διαδικαστικά εμπόδια, καθώς και τα μέτρα 

που πρέπει να ληφθούν για την άρση τους. Καθορίζονται επίσης τα μέτρα για την 

διασύνδεση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας με την τεχνολογική καινοτομία και 

ανάπτυξη, ενώ εισάγονται κατευθύνσεις για τη συνολική βελτίωση της διακυβέρνησης και 

για την επιτάχυνση των διαδικασιών. Η Στρατηγική αποτυπώνει επίσης την απαραίτητη 

σύνδεση με το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο, καταγράφει τις ήδη αναληφθείσες δράσεις σε 

επίπεδο υπουργείων και θέτει τους άξονες πολιτικής για τη μετάβαση της χώρας στην 

κυκλική οικονομία, οι οποίες στηρίζονται σε τρεις βασικούς πυλώνες που περιλαμβάνουν:  
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 Τη Βιώσιμη Διαχείριση των πόρων,  

 Την ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας και  

 Την Κυκλική Κατανάλωση.  

Τέλος, η Εθνική Στρατηγική και το περιεχόμενο σε αυτήν Εθνικό Σχέδιο Δράσης 

προσδιορίζουν τις απαραίτητες δράσεις που θα πρέπει να αναληφθούν, τους φορείς 

επίσπευσης και υλοποίησης, καθώς και το σχετικό χρονοδιάγραμμα.  

Επισημαίνεται ότι το Εθνικό Συμβούλιο για την Κυκλική Οικονομία, στο οποίο μετέχουν και 

οι παραγωγικοί φορείς, καθώς και η Διυπουργική Επιτροπή Κυκλικής Οικονομίας 

συνεδριάζουν τακτικά και αξιολογούν την πρόοδο υλοποίησης και τις ανάγκες 

εμπλουτισμού και τροποποιήσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή, τόσο το Εθνικό 

Συμβούλιο, όσο και η Διυπουργική Επιτροπή, θα προχωρήσουν εντός του 2020 στην 

αναθεώρηση της Εθνικής Στρατηγικής, ώστε αυτή να εμπλουτιστεί με όλη τη νέα 

νομοθεσία της ΕΕ (όπως την Οδηγία πλαστικών μιας χρήσηςκαι τους ποσοτικούς 

στόχους Οδηγιών κυκλικής οικονομίας) και πολιτική (Δεύτερο Σχέδιο Δράσης προς μια 

Κυκλική Οικονομία της Επιτροπής).  

Το νέο ΕΣΔΑ καταρτίστηκε σε απόλυτη συμμόρφωση με τη σχετική εθνική νομοθεσία για 

τη διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ (εναρμονισμένη 

και υπό εναρμόνιση), με ιδιαίτερη έμφαση στις ακόλουθες πολιτικές και Οδηγίες: 

 

 Πολιτικές, Στρατηγικές και Σχέδια Δράσης  

 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – Το 

Κλείσιμο του Κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία (COM (2015) 

614 final).  

 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – 

Σχετικά με το πλαίσιο παρακολούθησης για την κυκλική οικονομία (COM (2018) 29 final).  

 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – Ο 

ρόλος της παραγωγής ενέργειας από απόβλητα στην κυκλική οικονομία (COM(2017)34 

final). 

 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις Πλαστικές Ύλες σε μια Κυκλική Οικονομία (COM (2018) 28 

final).  
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 Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – σχετικά με την 

υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία (COM (2019) 190 final).  

 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 

το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών – Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM (2019) 640 final).  

 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – Ένα 

νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία. Για μια πιο καθαρή και πιο 

ανταγωνιστική Ευρώπη (COM (2020) 98 final).  

 

Λοιπές Οδηγίες και Αποφάσεις  

 Οδηγία (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 

2018, για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του 

κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και 

τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα 

απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.  

 Οδηγία (ΕΕ) 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 

2018, για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απόβλητα 

συσκευασίας.  

 Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 

2019, σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο 

περιβάλλον.  

 Οδηγία (ΕΕ) 2019/883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 

Απριλίου 2019, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση 

αποβλήτων από πλοία, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την κατάργηση 

της οδηγίας 2000/59/ΕΚ.  

 Απόφαση (ΕΕ) 2018/853 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής 

Μαΐου 2018, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1257/2013 και των οδηγιών 

94/63/ΕΚ και 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των 

οδηγιών 86/278/ΕΟΚ και 87/217/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους διαδικαστικούς 

κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών εκθέσεων, καθώς και για την κατάργηση της 

οδηγίας 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου.  

Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι διαδικασίες για την υιοθέτηση των απαραίτητων νομοθετικών 

μέτρων για τη μεταφορά όλων των ανωτέρω Οδηγιών βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πλήρη 

εξέλιξη, η δε μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο προγραμματίζεται να λάβει χώρα εντός των 

προθεσμιών εναρμόνισης που ορίζει η κάθε επιμέρους Οδηγία. 
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Τέλος, το νέο ΕΣΔΑ λαμβάνει υπόψη του τα αποτελέσματα και συμπεράσματα των 

ακόλουθων εκθέσεων και έργων:  

 Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – Σχετικά με την 

εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης 

έγκαιρης προειδοποίησης για τα κράτη μέλη που κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τον 

στόχο για την προετοιμασία των αστικών αποβλήτων για 

επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση (SWD (2018) 418 final).  

 Τα συμπεράσματα του Οδικού Χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα στον 

τομέα της Διαχείρισης των Αποβλήτων - European Commission - Roadmap for Greece 

«Support to Member States in improving waste management based on assessment of 

Member States’ performance» (070307/2011/606502/SER/C2).  

 Τα προσωρινά αποτελέσματα και συμπεράσματα του έργου με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη 

για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της Ελλάδας» που 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μέσω του προγράμματος στήριξης των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (SRSP) και συγχρηματοδοτείται από το Ομοσπονδιακό 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας της 

Γερμανίας (BMU) και υλοποιείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (YΠEN) 

και τη Γερμανική Διεθνή Συνεργασία, GIZ, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Στήριξης 

Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 

Β. ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΣΔΑ 

Το νέο ΕΣΔΑ αποτελεί, πέραν της νομικής υποχρέωσης, έναν κρίσιμο εθνικό οδικό χάρτη για 

τη μετάβαση από το υφιστάμενο μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων σε μια σύγχρονη, 

αποδοτική, φιλική προς το περιβάλλον και ανταγωνιστική κυκλική οικονομία μέχρι το 2030. 

Μια κυκλική οικονομία που θα διαρρηγνύει οριστικά την υφιστάμενη μη βιώσιμη αλυσίδα του 

γραμμικού μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης, θα σέβεται και θα αναδεικνύει τον 

σπάνιο εθνικό φυσικό πλούτο, θα μειώνει την ένταση των πόρων και την παραγωγή 

αποβλήτων, θα συνεισφέρει στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας και θα διασφαλίζει τη 

μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της χώρας. 

Για τη μετάβαση αυτή, απαιτείται μία ολοκληρωμένη και συντεταγμένη μεταστροφή, από το 

υφιστάμενο καθεστώς διαχείρισης σε μια αειφόρο και ανταγωνιστική κυκλική οικονομία. Το 

υφιστάμενο καθεστώς διαχείρισης κρίνεται ανεπαρκές και αποτυπώνεται αναλυτικά στα 

πλαίσια της ουσιαστικής αξιολόγησης του υφιστάμενου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Αποβλήτων.  
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Τα βασικότερα προβλήματα και οι κύριες ανεπάρκειες που αναδεικνύουν τις παθογένειες του 

υφιστάμενου καθεστώτος διαχείρισης αποβλήτων, ανά κατηγορία αποβλήτων, 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. Σημειώνεται ότι τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα, 

αποτυπώνονται ανάγλυφα και στην Έκθεση Έγκαιρης Προειδοποίησης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (SWD (2018) 418 final / 24.09.2018) για τα κράτη μέλη που κινδυνεύουν να μην 

επιτύχουν το στόχο για την προετοιμασία των αστικών αποβλήτων για επαναχρησιμοποίηση/ 

ανακύκλωση. 

 

Αστικά Στερεά Απόβλητα 

© Τα ποσοστά ανακύκλωσης με προδιαλογή και ανάκτησης του συνόλου των ΑΣΑ 

βρίσκονται σχεδόν καθηλωμένα στο 16,5% και 21,6% αντίστοιχα (στοιχεία 2018), 

απέχοντας σημαντικά από τους αντίστοιχους στόχους που είχε θέσει το προηγούμενο 

ΕΣΔΑ για το 2020 (50% και 74% αντίστοιχα).  

© Σε πλήρη αντίθεση με την πυραμίδα ιεράρχησης των μεθόδων διαχείρισης των 

αποβλήτων, η υγειονομική ταφή αποτελεί στη χώρα σταθερά την κυρίαρχη επιλογή 

διαχείρισης. Το ποσοστό διάθεσης αποβλήτων σε ΧΥΤΑ κινείται μόνιμα κοντά στο 80% 

(78,4% των παραγόμενων ΑΣΑ για το 2018) απέχει πάρα πολύ από τον ελάχιστο στόχο 

του 26% που είχε τεθεί στο υφιστάμενο ΕΣΔΑ για το έτος 2020 και ακόμα περισσότερο από 

τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ που είναι 22,6% της παραγωγής ΑΣΑ.  

© Παρουσιάζεται έλλειψη των απαιτούμενων σύγχρονων και ολοκληρωμένων υποδομών 

και μονάδων διαχείρισης, λόγω καθυστερήσεων στις διαδικασίες ή/ και τοπικών 

αντιδράσεων.  

© Συνεχίζεται η ύπαρξη ή/και λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ), 

παρά την Απόφαση του ΔΕΕ (Υπόθεση C-378/13), με την οποία επεβλήθηκατ’αποκοπήν 

πρόστιμο, αλλά και εξαμηνιαία χρηματική ποινήεξαρτώμενη από τον αριθμό των 

λειτουργούντων και μη αποκατασταθέντων ΧΑΔΑ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από 

την ΕΕ, εξακολουθούν να υπάρχουν στη χώρα 52 περιπτώσεις ΧΑΔΑ για στους οποίους 

συντρέχουν λόγοι επιβολής προστίμου. Από αυτούς 8είναι ενεργοί και μη 

αποκατεστημένοι ΧΑΔΑ, 24 μη αποκατεστημένοι ΧΑΔΑ, και άλλοι 20 ΧΑΔΑ που έχουν 

αποκατασταθεί, αλλά για τους οποίους η ΕΕ δεν έχει αποδεχθεί την παύση λειτουργίας, 

λόγω της μη λειτουργίας νόμιμης υποδομής διαχείρισης των αποβλήτων των Δήμων που 

φιλοξενούν τους εν λόγω ΧΑΔΑ. Με βάση τα πρόσφατα στοιχεία του ΥΠΕΝ έχουν 

αποκατασταθεί 3 ΧΑΔΑ και έχει παύσει να λειτουργεί και αποκατασταθεί 1 ΧΑΔΑ.Το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει καταρτίσει ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό 

σχέδιο δράσης για το κλείσιμο και την αποκατάσταση όλων των ΧΑΔΑ που απομένουν 

(Παράρτημα VIII).  
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© Ειδικότερα και σε ότι αφορά την επεξεργασία αποβλήτων πριν την υγειονομική ταφή, 

αναφέρεται ότι έχουν τεθεί σταδιακά σε λειτουργία από το 2017 μέχρι σήμερα η ΜΕΑ 

Κοζάνης (στη Δ. Μακεδονία), η ΜΕΑ Ηπείρου και η ΜΕΑ Σερρών, οι οποίες 

περιλαμβάνουν και ρεύμα επεξεργασίας βιοαποβλήτων, ενώ από προηγούμενα έτη 

λειτουργούν ήδη το ΕΜΑΚ Α.Λιοσίων, η Μονάδα προεπεξεργασίας αποβλήτων 

Ηρακλείου, το ΕΜΑΚ Χανίων και η Μονάδα προεπεξεργασίαςαποβλήτων Κεφαλλονιάς. 

Τα αποτελέσματα της διαχείρισης, όπως έχουν αποτυπωθεί στα στοιχεία του 

2018,βαίνουν βελτιούμενα σήμερα με τη λειτουργία των νέων μονάδων, χωρίς αυτό να 

αναιρεί το γεγονός της μεγάλης απόκλισης από τους υφιστάμενους στόχους και την 

ανάγκη νέων υποδομών.  

© Οι ποσότητες βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που οδηγήθηκαν σε ΧΥΤΑ ξεπερνούν κατά 

σχεδόν 2 εκατομμύρια τόνους τη μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα που ορίζει η νομοθεσία 

και το προηγούμενο ΕΣΔΑ. Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2018, 2.771.773 τόνοι ΒΑΑ 

κατέληξαν σε ΧΥΤΑ, έναντι μέγιστης επιτρεπόμενης ποσότητας 910.000 τόνων ΒΑΑ.  

© Ο στόχος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (ΒΑ) του ν. 4042/2012 για το 2020 ήτοι 10% 

των παραγόμενων ΒΑ δεν έχει επιτευχθεί (5,7% για το 2018), λόγω απουσίας μέχρι 

πρότινος ολοκληρωμένου σχεδιασμού και δικτύου υποδομών, ενώ απέχει πάρα πολύ 

από τον στόχο που είχε θέσει το υφιστάμενο ΕΣΔΑ (40% της παραγόμενης ποσότητας ΒΑ 

για το 2020).  

© Η επίδοση ανακύκλωσης για χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό (31% ήτοι 759.620 t των 

παραγόμενων ΑΥ το 2018, με βάση τη μέθοδο 2 της Απόφασης 2011/753/ΕΚ,L 310), 

παρά το γεγονός ότι εμφανίζει διαχρονική αύξηση, απέχει ακόμη πάρα πολύ από τον 

στόχο του 2020 (50% σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ και 75% βάσει της στόχευσης 

του υφιστάμενου ΕΣΔΑ).  

© Αναφορικά με τη χωριστή συλλογή αποβλήτων από χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, 

κυρίαρχη προσέγγιση αποτελεί η συλλογή όλων των ανακυκλώσιμων συσκευασιών των 

υλικών αυτών σε έναν κοινό κάδο, η παρουσία ειδικών κωδωνών για γυαλί σε 

εστιασμένα σημεία, καθώς και η σποραδική παρουσία ειδικών κάδων για χαρτί. Η 

διαλογή στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, πλαστικό, γυαλί και μέταλλο) 

ανέρχεται σε 30,8% ήτοι 752.620 t των παραγόμενων Ανακυκλώσιμων Υλικών, που απέχει 

ακόμη πάρα πολύ από τον στόχο 65% του υφιστάμενου ΕΣΔΑγια το 2020.  

© Όσον αφορά στα Απόβλητα Συσκευασίας (ΑΣ) και ειδικότερα ως προς την ανακύκλωση 

των επιμέρους υλικών ΑΣ,έχουν επιτευχθεί μερικώς οι στόχοι της ΚΥΑ 9268/469/2007με 

εξαίρεση το γυαλί, ενώ διαφαίνεται ότι οι στόχοι σχεδιασμού του ΕΣΔΑ για το 2020 δύναται 

να επιτευχθούν για τις χάρτινες και τις μεταλλικές συσκευασίες.  

© Ο στόχος ανακύκλωσης και ανάκτησης της ΚΥΑ 9268/469/2007 (55% και 60% κ.β 

αντίστοιχα)για το σύνολο των Αποβλήτων Συσκευασίας έχει επιτευχθεί, ενώ ο αντίστοιχος 
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στόχος ανακύκλωσης του υφιστάμενου ΕΣΔΑ για το 2020 (80,2% κ.β των ΑΣ)διαφαίνεται 

ότι δεν θα επιτευχθεί(64,4% κ.β. το 2018).  

© Το ποσοστό συλλογής των φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (33,6% για 

το 2018) δεν έχει καλύψει τον στόχο του 45% της κυα41624/2057/Ε103/2010 (Β’ 1625). 

© Ο στόχος συλλογής ΑΗΗΕ για το 2018 έχει πρακτικά επιτευχθεί (υπολείπεται μόλις 0,4% για 

την επίτευξη του στόχου του 45%). Δεδομένου όμως ότι ο αντίστοιχος στόχος για το 2020 

είναι αρκετά υψηλότερος, διαφαίνεται αδυναμία επίτευξης.  

© Ο στόχος ανάκτησης ανά κατηγορία ΑΗΗΕ καθώς και ο στόχος ανακύκλωσης και 

προετοιμασίας ανά κατηγορία ΑΗΗΕ έχουν επιτευχθεί.  

© Αναφορικά με τις Μικρές Ποσότητες Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΠΕΑ) που εμπεριέχονται 

στο ρεύμα των ΑΣΑ, όπως καθαριστικά, υλικά απολύμανσης, μπαταρίες, λαμπτήρες, 

εντομοαπωθητικά, μελάνια, οργανωμένη διαχείριση μέσω ΣΕΔ γίνεται μόνο για τους 

λαμπτήρες φθορισμού και τις μπαταρίες, όμως όχι για τα υπόλοιπα υλικά.  

© Τέλος επισημαίνεται η έλλειψη ολοκληρωμένης και συστηματικής καμπάνιας 

ευαισθητοποίησης του πληθυσμού που είχε ως αποτέλεσμα την ελλιπήενημέρωσηκαι την 

επαγόμενη μη ενεργό συμμετοχή των πολιτών στη χωριστή συλλογή και 

ανακύκλωση.Όμως χωρίς την ενεργό συμμετοχή των πολιτών η επίτευξη των στόχων 

χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης κρίνεται μη επιτεύξιμη.  

Όπως αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα της διαχείρισης που παρουσιάζονται συνοπτικά 

ανωτέρω, υπάρχει υστέρηση σε επίπεδο απαιτούμενων υποδομών διαχείρισης αστικών 

αποβλήτων. Ταυτόχρονα δεν λείπουν και οι περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας ΧΥΤΥ. Εδώ 

θα πρέπει να επισημανθεί, ότι υπάρχουν και περιοχές που καλύπτονται μεν από ΧΥΤΑ/ ΧΥΤΥ, 

οι οποίοι όμως έχουν φτάσει στα όρια κορεσμού τους, μερικοί μάλιστα από τους οποίους 

καλύπτουν μεγάλες πληθυσμιακές ενότητες (όπως Αττική, Αχαΐα), με αποτέλεσμα να 

καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για επέκτασή τους, όπου είναι εφικτή, ή για εξεύρεση νέων 

χώρων δημιουργίαςΧΥΤΑ/ ΧΥΤΥ και η έγκαιρη ωρίμαση και υλοποίησή τους. Κατά τα λοιπά, 

μεγάλο μέρος των απαιτούμενων υποδομών που θα έπρεπε να έχουν ήδη ολοκληρωθεί είναι 

ακόμα υπό κατασκευή ή σε επίπεδο σχεδιασμού. Αποτέλεσμα των καθυστερήσεων αυτών 

είναι η χώρα να υλοποιεί έργα υποδομών διαχείρισης τα οποία ανταποκρίνονται στα 

δεδομένα της εποχής που σχεδιάστηκαν και όχι στις ανάγκες που διαμορφώνονται από τις 

διεθνείς τάσεις και τη νομοθεσία (ιδίως η πρόσφατη αναθεώρηση ευρωπαϊκών οδηγιών για 

τα απόβλητα - θεαματική αύξηση των στόχων, ο στόχος περιορισμού της ταφής στο 10% , η 

αλλαγή των κανόνων χρηματοδότησης από τη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ).  

Ως εξόχως σημαντικές καταγράφονται οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των απαιτούμενων 

υποδομών ΔΣΑ για την Αττική, η οποία έχει και την μεγαλύτερη συνεισφορά στην παραγωγή 

ΑΣΑ της χώρας, καθώς δεν είχε σημειωθεί καμιά ουσιαστική πρόοδος τα τελευταία χρόνια 

μέχρι το 2019. Πλέον υπάρχει σχεδιασμός για τη συγκεκριμένη Περιφέρεια που προβλέπει την 
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ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδομών μέχρι το έτος 2025. Επίσης ως εξαιρετικά αρνητικό 

αξιολογείται, ότι ακόμη υπάρχουν περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από ΧΥΤΑ,διαθέτοντας τα 

απόβλητά τους σε ΧΑΔΑ, για τους οποίους όμως πλέον ακολουθείται σχέδιο παύσης 

λειτουργίας τους και αποκατάστασής τους.  

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μία δυναμική ώθηση στην πορεία υλοποίησης των 

προβλεπόμενων, από τα ισχύοντα ΠΕΣΔΑ, υποδομών. Η υφιστάμενη κατάσταση και η πορεία 

εξέλιξης των υποδομών, αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. 

 

Υπόλοιπες κατηγορίες αποβλήτων 

Ιλύες αστικού τύπου  

Οι ποσοτικοί στόχοι ανάκτησης (95% κ.β.) και διάθεσης (5% κ.β) της παραγόμενης ιλύος που 

είχαν τεθεί από το προηγούμενο ΕΣΔΑ για το 2020 δεν έχουν επιτευχθεί προς το παρόν. 

Ειδικότερα σε ότι αφορά το ποσοστό ανάκτησης (ήτοι για χρήση ιλύος επ’ ωφελεία της 

γεωργίας ή για ανάκτηση ενέργειας) υπολείπεται κατά 23,2% του στόχου του υφιστάμενου 

ΕΣΔΑ.  

 

Βιομηχανικά (επικίνδυνα και μη επικίνδυνα)  

 Η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) βοήθησε σημαντικά στην 

ιχνηλασιμότητα των παραγόμενων αποβλήτων (ΒΕΑ, ΒΜΕΑ). Για την 

αποτελεσματικότητατου συγκεκριμένου εργαλείου απαιτούνται βελτιώσεις που αφορούν 

μεταξύ άλλων στον τρόπο καταγραφής των διαχειριζόμενων ποσοτήτων όχι μόνο ανά 

ΕΚΑ αλλά και ανά πηγή προέλευσης.  

 Δεν έχει εξασφαλιστεί η επάρκεια σε εγχώριες εγκαταστάσεις διάθεσης/ αξιοποίησηςμε 

αποτέλεσμα να συνεχίζεται η προσωρινή αποθήκευση και η δαπανηρή εξαγωγή 

ποσοτήτων επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων μέσω διασυνοριακών μεταφορών. Για 

το συγκεκριμένο ζήτημα υπάρχει καταδικαστική απόφαση από το ΔΕΕ και η 

χώρακαταβάλειπρόστιμο. Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη υποδομών 

διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.  

 Πρόστιμο καταβάλλεται επίσης και για τη μη ολοκλήρωση της 

διαχείρισης/απομάκρυνσης των ιστορικά αποθηκευμένων επικίνδυνων αποβλήτων.Προς 

το παρόν έχει συνολικά απομακρυνθεί, κυρίως μέσω διασυνοριακών μεταφορών, 

περίπου το 47% των ιστορικά αποθηκευμένων επικίνδυνων αποβλήτωντης Ελλάδας.  

 Δεν υπάρχει ολοκληρωμένη αποκατάστασητων ρυπασμένων τοποθεσιών με επικίνδυνα 

ή μη απόβλητα.  

 

 

 



ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (2021-2025) 

23 
 

Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα  

o Το μεγαλύτερο μέρος από τις καθημερινά παραγόμενες ποσότητες γεωργικών 

αποβλήτων παραμένει ανεκμετάλλευτο,εξαιτίας της έλλειψης συγκεκριμένου νομοθετικού 

πλαισίου και αποτελεσματικής παρακολούθησης από τις αρμόδιες αρχές, προκαλώντας 

τοπικά σημαντική ρύπανση.  

o Για τα κτηνοτροφικά απόβλητα δεν έχουν θεσμοθετηθεί ποσοτικοί στόχοι.  

o Δεν αξιοποιείται στον βαθμό που είναι τεχνικοοικονομικά εφικτό η βιομάζα του 

αγροκτηνοτροφικού τομέα στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία του ΚΑΠΕ (2018), το 2017, 

η εγκατεστημένη ισχύς 22 αγροκτηνοτροφικών μονάδων βιομάζας ήταν μόλις 14,07 

MWe.  

o Η συνήθης γεωργική πρακτική έως σήμερα, για τις συσκευασίες φυτοπροστατευτικών και 

τα πλαστικά της γεωργίας πλην μεμονωμένων εξαιρέσεων, είναι η καύση στον τόπο 

εφαρμογής, μαζί με τα γεωργικά υπολείμματα, κατά την οποία εκπέμπονται σημαντικές 

ποσότητες καπνού και σκόνης καθώς και οξειδίων του αζώτου (NOX), μονοξειδίου του 

άνθρακα (CO) και υδρογονανθράκων.  

 

Λοιπά επικίνδυνα απόβλητα  

Η διαχείριση των αμιαντούχων αποβλήτων εξακολουθεί να γίνεται με εξαγωγή τους εκτός 

Ελλάδος. 

 

ΑΕΚΚ  

Δεν έχει ακόμα επιτευχθεί η πλήρης κάλυψη της ελληνικής επικράτειας με ΣΕΔ. Οι περιοχές της 

χώρας που ακόμα δεν έχουν καλυφθεί είναι:  

- η ΠΕ Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

- η ΠΕ Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  

- όλες οι ΠΕ της Περιφέρειας Ηπείρου πλην της ΠΕ Ιωαννίνων  

- οι ΠΕ Καρδίτσας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας  

- οι ΠΕ Φθιώτιδας και Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

- οι ΠΕ Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  

- η ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  

- οι ΠΕ Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου  

- τα Δωδεκάνησα και ένα τμήμα των Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου  

- η ΠΕ Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης  

 

Λοιπά Ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση  

 Απόβλητα (Λιπαντικών) Ελαίων (ΑΕ): Έχει επιτευχθεί ο στόχοςσυλλογής που τίθεται από 

την εθνική νομοθεσία (πδ 82/2004, Α’ 64), όμως υπολείπεται ακόμα σε σχέση με τον 
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στόχο του υφιστάμενου ΕΣΔΑ. Ο στόχος αναγέννησης, τόσο του πδ όσο και του 

υφιστάμενου ΕΣΔΑ έχει επιτευχθεί.  

 Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ): Τόσο ο στόχος επαναχρησιμοποίησης και 

ανακύκλωσης όσο και ο στόχος επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης έχουν επιτευχθεί.  

 ▪ Απόβλητα Συσσωρευτών Οχημάτων και Βιομηχανίας (ΑΣΟΒ): Δεν έχει επιτευχθεί ακόμα 

ο στόχος συλλογής του συνόλου (100%) των αποβλήτων συσσωρευτών Pb-οξέως. Το 

2018 τα επίπεδα συλλογής ήταν στο 75,1% της παραγόμενης ποσότητας. Ωστόσο, ο 

στόχος ελάχιστης απόδοσης ανακύκλωσης των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης 

συσσωρευτών Pb-οξέος της χώρας, σύμφωνα με την κυα 41624.2057.Ε103/2010, έχει 

επιτευχθεί.  

 Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ): Ο στόχος χωριστής 

συλλογής των 4kg/κάτοικο ανά έτος, έχει επιτευχθεί. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

αντίστοιχος στόχος από το 2019 και έπειτα θα είναι 65% του μέσου ετήσιου βάρους των 

ΗΗΕ που διατέθηκαν στην αγορά την προηγούμενη 3ετία ή εναλλακτικά το 85% των ΑΗΗΕ 

που παράγονται κατά βάρος, διαφαίνεται ότι αυτός ο στόχος δεν θα επιτευχθεί έως το 

2020. Οι στόχοι ανάκτησης και ανακύκλωσης / προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση,ως ποσοστό επί των συλλεγέντων αποβλήτων έχουν επιτευχθεί.  

 Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων (ΜΕΟ): Οι στόχοι τουπδ 109/2004 (Α’ 75) για τα 

ελαστικά που διαχειρίζεται το υφιστάμενο ΣΕΔ έχουν επιτευχθεί.  

 

Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ)  

 Παρατηρείται υψηλός ρυθμός παραγωγής που επηρεάζεται σαφώς από τους υψηλούς 

ρυθμούς των μεγάλων μονάδων κυρίως της 1ης ΥΠΕ Αττικής.  

 Οι περισσότερες ΥΜ στη χώρα παραδίδουν τα ΕΑΑΜ προς αποστείρωση, με εξαίρεση 

την 1η και 2η ΥΠΕ όπου τα ΕΑΑΜ οδηγούνται κυρίως προς αποτέφρωση.  

 Παρατηρείται υψηλή συμμόρφωση των Υγειονομικών Μονάδων (δημόσιων και ιδιωτικών) 

σχετικά με την κατάρτιση Εσωτερικών Κανονισμών Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών 

Μονάδων.  

 Εξακολουθούν να διαπιστώνονται προβλήματα στη διαχείριση εντός των ΥΜ (χωριστή 

συλλογή στο σημείο παραγωγής, κατάλληλη μεταφορά και αποθήκευση εντός της 

μονάδας), αν και έχει παρατηρηθεί σημαντική βελτίωση και συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις της νομοθεσίας.  

 Ουσιαστικά δεν υφίσταται διαχείριση των αποβλήτων μικρών μονάδων και ιατρείων.  

 

Για τη μετάβαση από την υπάρχουσα κατάσταση και το υφιστάμενο καθεστώς διαχείρισης σε 

ένα κυκλικό μοντέλο απαιτείται η θέσπιση φιλόδοξων αλλά και ρεαλιστικών στόχων, σε 
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συμμόρφωση με την αντίστοιχη νομοθεσία της ΕΕ, τόσο για τα απόβλητα συνολικά, όσο και 

για τα επιμέρους σημαντικότερα ειδικά ρεύματα.  

Οι κυριότεροι στόχοι του νέου  ΕΣΔΑ μέχρι το 2030 έχουν ως εξής: 

Διαχείριση ΑΣΑ 

Η διαχείριση των ΑΣΑ θα γίνεται με βάση τους ακόλουθους άξονες:  

(α) Χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων  

(β) Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των παραγόμενων ΑΣΑ 

τουλάχιστον σε ποσοστό 55 % κατά βάρος μέχρι το 2025 και 60% κατά βάρος μέχρι το 

2030.  

(γ) Χαμηλά ποσοστά ταφής, κάτω του 10%, μέχρι το 2030.  

(δ) Επεξεργασία των υπολειπόμενων σύμμεικτων αποβλήτων σε σύγχρονες μονάδες 

επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ).Στις μονάδες αυτές τηρείται η ιεράρχηση των αποβλήτων 

και στόχος είναι αφενός η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, η ενδεχόμενη ανάκτηση 

ενέργειας μέσω της αναερόβιας χώνευσης, και εν τέλει η δραστική μείωση του 

υπολείμματος προς διάθεση σε ΧΥΤ με την παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου ή/και την 

ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων σε άλλες μονάδες.Στο πλαίσιο αυτό, μέχρι το 

2030, το σύνολο των μονάδων για τις οποίες κρίνεται τεχνικοοικονομικά εφικτό, δύνανται 

να παράγουν και δευτερογενές καύσιμο,εφόσον είναι σε συμφωνία με τους στόχους των 

οικείων ΠΕΣΔΑ. 

Συνεπώς προβλέπεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, συνεκτικού και σύγχρονου 

δικτύου υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, στη βάση των αρχών της εγγύτητας και της 

αυτάρκειας, με χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για την επίτευξη υψηλών 

ποσοστών ανάκτησης και ανακύκλωσης, μέσω της έγκαιρης και αποτελεσματικής 

απορρόφησης όλων των διαθέσιμων πόρων του τρέχοντος χρηματοδοτικού πλαισίου 

2014-2020, καθώς και μέσω της αξιοποίησης των πόρων του νέου χρηματοδοτικού 

πλαισίου 2021-2027 σε στοχευμένες επιλέξιμες δράσεις και υποδομές που θα 

διασφαλίσουν τη μετάβαση σε μια αειφόρο και κυκλική οικονομία (βλ. Κεφ. 2.1.5).  

(ε) Δημιουργία δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης από υπολείμματα επεξεργασίας 

αποβλήτων ή/και από εναλλακτικά καύσιμα.Οι μονάδες αυτές μπορεί να είναι κεντρικές 

μονάδες για όλη τη χώρα (ενδεικτικά τουλάχιστον 3-4 μονάδες), χωρίς όμως να 

αποκλείεται αυτό να γίνεται καθετοποιημένα και εντός των ίδιων των ΜΕΑ, εφόσον αυτό 

κρίνεται τεχνικοοικονομικά εφικτό και προκριθεί από τα οικεία ΠΕΣΔΑ ή/και τους οικείους 

ΦΟΔΣΑ.Σύμφωνα με αυτόν τον άξονα, προβλέπεται η ενεργειακή αξιοποίηση των 

δευτερογενών (απορριματογενών) καυσίμων και του υπολείμματος (σε πλήρη συμφωνία 

με τις αντίστοιχες απαιτήσεις της Ε.Ε. για ενεργειακή αξιοποίηση, το ευρωπαϊκό πλαίσιο 

ταξινόμησης για τις βιώσιμες επενδύσεις και την κυκλική οικονομία), ώστε να μειωθεί στο 

ελάχιστο η ταφή των υπολειμμάτων.Επίσης,βάσει βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών τα 
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εναλλακτικά καύσιμα μπορούν να αξιοποιούνται στην ενεργοβόρο βιομηχανία, 

αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά ορυκτά καύσιμα. 

Πρωτίστως βέβαια πρέπει να επιδιωχθεί η παύση λειτουργίας και η αποκατάσταση όλων 

των υφιστάμενων Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) μέχρι το 2022. Προς 

την κατεύθυνση αυτή η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει αναπτύξει ολοκληρωμένο 

σχεδιασμόκλεισίματος και αποκατάστασης των ΧΑΔΑ ούτως ώστε το φαινόμενο της 

ανεξέλεγκτης διάθεσης να έχει εξαλειφθεί μέχρι τις αρχές του 2021 και η αποκατάσταση των 

ΧΑΔΑ να έχει ολοκληρωθεί το 2022. 

 

Ειδικότερα: 

Ελαχιστοποίηση της υγειονομικής ταφής στο 10% μέχρι το 2030  

Εφαρμογή στην πράξη της πυραμίδας ιεράρχησης των μεθόδων διαχείρισης των 

αποβλήτων, όπου η υγειονομική ταφή –πάντα και μόνο μετά από κατάλληλη προεπεξεργασία 

των αποβλήτων –θα αποτελεί την τελευταία επιλογή. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Ελλάδα 

επιλέγει, όχι μόνο να μη χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα παρεκκλίσεων που της παρέχεται από 

την Οδηγία (ΕΕ) 2018/850 για μετάθεση του στόχου για μείωση της ποσότητας των αστικών 

αποβλήτων που διατίθενται με υγειονομική ταφή κατά μέγιστο στο 10% μέχρι το 2040, αλλά 

αντιθέτως να υιοθετήσει ένα εξαιρετικά φιλόδοξο αλλά και συγχρόνως ρεαλιστικό 

εμπροσθοβαρή στόχο, μέσω ενός ολοκληρωμένου και σαφώς οριοθετημένου σχεδιασμού 

που περιλαμβάνεται στο παρόν ΕΣΔΑ, ώστε το μέγιστο ποσοστό αστικών αποβλήτων που θα 

καταλήγουν σε υγειονομική ταφή να μην ξεπερνά το 10% κ.β. ήδη από το 2030. 

Σημειώνεται, ότι η ιεράρχηση των αποβλήτων αποτελεί εδώ και δεκαετίες μια από τις 

σημαντικότερες αρχές, η οποία διατυπώνεται και επαναλαμβάνεται σταθερά σε όλες τις 

Οδηγίες, Κανονισμούς, Αποφάσεις αλλά και στις Στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη 

χώρα μας ωστόσο, παρατηρείται η συστηματική καταστρατήγηση αυτής της ιεράρχησης, με 

την ταφή να εξακολουθεί να αποτελεί – την κυρίαρχη επιλογή διαχείρισης, με τα ποσοστά της 

ακόμα και σήμερα να πλησιάζουν το 80%. Αυτή η πλήρης αναστροφή της πυραμίδας 

ιεράρχησης στην Ελλάδα είναι απόλυτα συνυφασμένη με τα σημαντικότερα προβλήματα και 

προκλήσεις που η χώρα διαχρονικά αντιμετωπίζει στον τομέα της διαχείρισης των 

αποβλήτων, όπως η ύπαρξη ΧΑΔΑ, η πλημμελής λειτουργία των υφιστάμενων χώρων 

ταφής, ΧΥΤΑ που βρίσκονται ήδη ή πλησιάζουν σε σημείο κορεσμού, αντιδράσεις από τις 

τοπικές κοινωνίες, μεγάλες δυσκολίες στη χωροθέτηση νέων ΧΥΤΑ. Όλα τα παραπάνω, έχουν 

ήδη φέρει μπροστά σε αδιέξοδο τη διαχείριση αποβλήτων σε πολλές περιοχές, ορισμένες εκ 

των οποίων μάλιστα αφορούν πολύ μεγάλες πληθυσμιακές ενότητες.  

Δεν θα έπρεπε κατά συνέπεια να αποτελεί έκπληξη, ότι κορυφαία πολιτική επιλογή του 

παρόντος ΕΣΔΑ αποτελεί η πλήρης αντιστροφή αυτής της τάσης, μέσω του καθορισμού 
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ενός φιλόδοξου και εμβληματικού στόχου, που θα οδηγήσει το ταχύτερο δυνατόν στον 

δραστικό περιορισμό της ταφής, στην προώθηση της ανακύκλωσης και 

επαναχρησιμοποίσης, στην ενίσχυση της ανάκτησης και τελικά στη μετάβαση σε μια κυκλική 

οικονομία και στην άρση των προαναφερθέντων αδιεξόδων ως προς τη διάθεση σε ΧΥΤΑ. 

Μια ακόμα σημαντική επιδίωξη που επιτυγχάνεται μέσω της θέσπισης αυτού του 

αυστηρότερου στόχου είναι η κατεύθυνση των οικονομικών πόρων, τόσο των εθνικών όσο 

και των κοινοτικών, στη στήριξη βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης, και όχι η κατασπατάλησή 

τους σε έργα ταφής, με ούτως ή άλλως πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα, που και πάλι δεν θα 

εξασφάλιζε την αποφυγή αδιεξόδων στην οποία οδηγεί η δυσκολία αποδοχής και 

δημιουργίας ΧΥΤΑ.  

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η θέσπιση αυτού του αυστηρότερου στόχου είναι 

απολύτως συμβατή και με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/850, η οποία ορίζει ότι μέχρι τις 

31 Δεκεμβρίου 2024 η Επιτροπή θα επανεξετάσει τον στόχο αυτό, με προοπτική – μεταξύ 

άλλων – την περαιτέρω μείωσή του, εφόσον κριθεί ότι ενδείκνυται. 

 

Βιολογικά απόβλητα: Υποχρεωτική χωριστή συλλογή τους έως 31 Δεκεμβρίου 2022  

Με στόχο την εκτροπή από την ταφή, αλλά και την ανακύκλωση και αξιοποίησή τους, το 

άρθρο 41 του Νόμου 4042/2012, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2του άρθρου 84 του 

ν.4685/2020, ορίζει ότι από 31 Δεκεμβρίου 2022 – δηλαδή ένα χρόνο νωρίτερα από τις 

προβλέψεις της Οδηγίας 2018/851 – τα βιολογικά απόβλητα είτε διαχωρίζονται και 

ανακυκλώνονται στην πηγή, είτε συλλέγονται χωριστά και δεν αναμιγνύονται με άλλα είδη 

αποβλήτων. Συνεπώς καθίσταται υποχρεωτική η χωριστή συλλογή των βιολογικών 

αποβλήτων από 31 Δεκεμβρίου 2022. 

Η θέσπιση του στόχου αυτού έναν χρόνο νωρίτερα από ό,τι προβλέπει το ενωσιακό δίκαιο 

επιλέχθηκε συνειδητά, γιατί τα βιοαπόβλητα είναι ένα ρεύμα, του οποίου η επιτυχής διαχείριση 

έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη σε όλη την υπόλοιπη αλυσίδα της ΔΣΑ. Κατ’ αρχάς, πέραν 

τουότι τα βιοαπόβλητα με βάση την ποιοτική σύσταση των ΑΣΑ της χώρας είναι το ποσοτικά 

κυρίαρχο ρεύμα, ταυτόχρονα είναι ένα ρεύμα που για την Ελλάδα είναι σημαντικότερο από 

ό,τι σε άλλες χώρες της ΕΕ, δεδομένου ότι απαντάται σε ποσοστά μεγαλύτερα από πολλές 

από αυτές τις χώρες. Επίσης, είναι το ρεύμα με τη μεγαλύτερη υγρασία, άρα η όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη απομάκρυνσή του από τα ΑΣΑ επιτρέπει την αυξημένη 

αποτελεσματικότητα των ΜΕΑ σχετικά με τις σημαντικότερες επιδόσεις τους. Παράλληλα, με τη 

μειωμένη παρουσία των ΒΑ στα ΑΣΑ διευκολύνεται η παραγωγή δευτερογενών καυσίμων, 

αφού μειώνεται η απαίτηση για ξήρανση. Πέραν όλων των άλλων, δεν πρέπει να 

παραγνωρίζεται το γεγονός της αυξημένης σημασίας των ΒΑ για τη χώρα μας, τόσο λόγω 

των δυσμενέστερων επιπτώσεων που προκαλούνται από τις υψηλότερες θερμοκρασίες του 

μεσογειακού κλίματος (όπως την ταχύτερη σήψη τους, οσμές), όσο και λόγω της 
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μεγαλύτερης ανάγκης των ελληνικών εδαφών σε καλής ποιότητας compost, λόγω των 

φτωχότερων χαρακτηριστικών του εδάφους εξαιτίας του κλίματος.Τέλος, τα ΒΑ είναι ένα 

ρεύμα που παράγεται σε μεγάλες ποσότητες και από τις τουριστικές ροές, κάτι που τους 

προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη σπουδαιότητα. 

Με σκοπό την ταχύτερη δυνατή απόδοση της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, παρότι το 

δίκτυο θα αναπτυχθεί ταχέως σε όλους τους ΟΤΑ της χώρας, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί 

στους μεγάλους παραγωγούς. 

Τα ξεχωριστά συλλεγόμενα βιολογικά απόβλητα θα οδηγούνται κατά βάση σε Μονάδες 

Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ). Προβλέπεται η ανάπτυξη και λειτουργία ευρύτατου και 

κατάλληλου δικτύου συλλογής και σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας, όπως φαίνεται στο 

ΠαράρτημαΙΙΙ.Παράλληλα, για μέρος των χωριστά συλλεγέντων βιοαποβλήτων θα 

εφαρμόζεται η οικιακή κομποστοποίηση, και για μεγαλύτερους παραγωγούς ή για οικιστικές 

ενότητες κατ’ αντιστοιχία μπορεί να εφαρμόζεται επεξεργασία με Μηχανικούς 

Κομποστοποιητές. Εναλλακτικές λύσεις διαχείρισής τους, όπως για την δημιουργία 

ζωοτροφών δεν πρέπει να αποκλείονται, εφόσον αυτό είναι συμβατό με τις σχετικές 

κανονιστικές διατάξεις. Λόγω όμως του εξαιρετικού χαρακτήρα τέτοιων δράσεων, δεν 

εξετάζονται περαιτέρω στο παρόν ΕΣΔΑ, χωρίς αυτό να τις καθιστά μη επιτρεπτές.  

Παράλληλα προβλέπεται μείωση της σπατάλης τροφίμων με παράλληλο καθορισμό και 

καταμερισμό αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις επιχειρήσεις 

και στους καταναλωτές. 

 

Αύξηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της ανακύκλωση των ΑΣΑ 

τουλάχιστον σε ποσοστό 55% κ.β. μέχρι το 2025 και 60% κ.β. μέχρι το 2030  

Με την εφαρμογή του παρόντος ΕΣΔΑ κρίνεται ως ιδιαίτερα φιλόδοξη και σχετικά δύσκολη 

ηεπίτευξη στόχου 55% κ.β. των ΑΣΑ προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωσης, το έτος 2025, ενώ είναι περισσότερο εφικτή η επίτευξη κατά αντιστοιχία 60% 

κ.β. το έτος 2030, όπως έχουν τεθεί από την οδηγία ΕΕ 2018/851.Παρά ταύτα στο παρόν ΕΣΔΑ 

για το έτος 2025 δεν γίνεται χρήση της δυνατότητας χρονικής αναβολής του στόχου έως και 

κατά 5 έτη, αλλά επιλέγεται συνειδητά η υιοθέτηση του στόχουστο ποσοστό 55% μέχρι το 

2025, ώστε η χώρα αφενός να επιταχύνει τις προσπάθειές της προς την κατεύθυνση αυτή 

αφετέρου να ισχυροποιήσει την εμπρόθεσμη επίτευξη του στόχου 60% και για το 2030. 

Σημειώνεται, ότι ανάλογα με την πορεία του ΕΣΔΑ, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα το αργότερο 

μέχρι 31.12.2023 (δηλαδή 24 μήνες πριν τη λήξη της σχετικής προθεσμίας), να ζητήσει από τις 

αρμόδιεςαρχές της ΕΕ να αναθεωρήσει το συγκεκριμένο στόχο για το έτος 2025, από το 55% 

στο 50%, και να ζητήσει χρονική παράταση για την επίτευξη του στόχου του 55%. Η άσκηση 

του συγκεκριμένου δικαιώματος, θα απαιτήσει τη μερική αναθεώρηση του ΕΣΔΑ, κάτι το 

οποίο πάντως εκτιμάται ότι μπορεί να μην απαιτηθεί. 
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Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασιών: 65% κ.β. έως το 2025 και 70% κ.β. ως το 2030  

Σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852, τίθενται οι 

ακόλουθοι ποσοτικοί στόχοι:  

Αύξηση της ανακύκλωσης Αποβλήτων Συσκευασιών τουλάχιστον στο 65% κ.β. έως το 2025 

και στο 70% κ.β. ως το 2030, με συγκεκριμένους στόχους για τα επιμέρους υλικά, όπως 

εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα. 

 
 

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και κατεδαφίσεων: Επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση 

και ανάκτηση του 70% των παραγόμενων ΑΕΚΚ 

Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση άλλων υλικών, 

συμπεριλαμβανομένων των εργασιών υγειονομικής ταφής, όπου γίνεται χρήση αποβλήτων 

για την υποκατάσταση άλλων υλικών, μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και 

κατεδαφίσεων σε ποσοστό 70 % τουλάχιστον ως προς το βάρος, που αποτελεί στόχο της 

οδηγίας 2008/98/ΕΚ. 

 

Εναλλακτική Διαχείριση, Χωριστή Συλλογή και Ειδικά Ρεύματα 

 Επίτευξη όλων των στόχων για τα ρεύματα αποβλήτων που υπόκεινται σε εναλλακτική 

διαχείριση και υπολείπονται των στόχων, και περαιτέρω αύξηση των επιδόσεων για όσα 

ρεύματα έχουν ήδη πετύχει τους στόχους. Πρόθεση για ένταξη και άλλων ρευμάτων στο 

καθεστώς της Εναλλακτικής Διαχείρισης, με θέσπιση φιλόδοξων αλλά ρεαλιστικών 

στόχων για αυτά.  

 Καθιέρωση υποχρεωτικής χωριστής συλλογής τουλάχιστον για τα μέταλλα, το χαρτί, το 

γυαλί και το πλαστικό, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και άλλα ειδικά ρεύματα όπως 

στρώματα, έπιπλα, ληγμένα φάρμακα, λοιπά επικίνδυνα απόβληταπροερχόμενα από 

νοικοκυριά.  

Σύμφωνα με το άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την 

Οδηγία (ΕΕ) 2018/851, καθίσταται υποχρεωτική η χωριστή συλλογή τουλάχιστον για τα 

μέταλλα, το χαρτί, το γυαλί και το πλαστικό. Θεσμοθετείται παράλληλα η σταδιακή 
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εφαρμογή, ήδη από το 2021 της χωριστής συλλογής των επικίνδυνων αποβλήτων που 

παράγονται από νοικοκυριά και από το 2023 των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. 

Παράλληλα προτείνεται η χωριστή συλλογή (μέσα από συστήματα διευρυμένης ευθύνης 

παραγωγού) σε άλλα ειδικά ρεύματα αποβλήτων, όπως στρώματα, έπιπλα, ληγμένα 

φάρμακα, λοιπά επικίνδυνα απόβλητα προερχόμενα από νοικοκυριά. 

 Υποχρεωτική χωριστή συλλογή των πλαστικών φιαλών ποτών έως τριών λίτρων. Στο 

πλαίσιο προώθησης της χωριστής συλλογής των ρευμάτων αποβλήτων, σύμφωνα με 

τα παραπάνω αναφερόμενα, καθιερώνεται η χωριστή συλλογή για τις πλαστικές φιάλες 

έως τριών λίτρων με την εφαρμογή συστήματος εγγυοδοσίας, ώστε να επιτευχθούν οι 

υψηλοί ευρωπαϊκοί στόχοι χωριστής συλλογής για ανακύκλωση τουλάχιστον κατά 77% 

κ.β. των πλαστικών φιαλών ποτών μέχρι το 2025 και κατά 90% μέχρι το 2029, σύμφωνα με 

το άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904. 

 

Βιομηχανικά Απόβλητα  

Δημιουργία σύγχρονου δικτύου μονάδων διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. Η χώρα 

επιβάλλεται να αποκτήσει το συντομότερο Χώρο/ουςΥγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων 

Βιομηχανικών Αποβλήτων, ώστε να σταματήσει η εισαγωγή της συγκεκριμένης υπηρεσίας 

από το εξωτερικό, που έχει τόσο περιβαλλοντικές και οικονομικές αρνητικές συνέπειες.  

Παρακολούθηση υλοποίησης σχεδίων εφαρμογής για τα ιστορικά αποθηκευμένα απόβλητα. 

 

Μείωση της ρύπανσης από πλαστικά απορρίμματα και αντιμετώπιση της θαλάσσιας 

ρύπανσης  

Ο θαλάσσιος και υποθαλάσσιος πλούτος καθώς και η ακτογραμμή της χώρας αποτελούν 

εθνικό κεφάλαιο τόσο από άποψη βιοποικιλότητας και περιβαλλοντικής ποικιλομορφίας, όσο 

και άποψη συγκριτικού πλεονεκτήματος για την ποιότητα ζωής, την ανάπτυξη και την 

μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας. Στόχος της χώρας πρέπει να είναι η 

μείωση της ρύπανσης από πλαστικά απορρίμματα και αντιμετώπιση της θαλάσσιας 

ρύπανσης μέσω της θέσπισης ολοκληρωμένης στρατηγικής για τα πλαστικά και 

αποτελεσματικής εφαρμογής της Οδηγίας για τα Πλαστικά Μιας Χρήσης.  

Προς την κατεύθυνση αυτή, η αντιμετώπιση των θαλάσσιων αποβλήτων, η θέσπιση μιας 

ολοκληρωμένης στρατηγικής για τα πλαστικά καθώς και η αποτελεσματική εφαρμογή της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 για τα Πλαστικά Μίας Χρήσης αποτελούν θεμελιώδη στόχο στο 

πλαίσιο τόσο της πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ, όσο και στο πλαίσιο του παρόντος ΕΣΔΑ. 
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Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα  

Πλήρης ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποδομήσιμων αποβλήτων γεωργοκτηνοτροφικής 

προέλευσης για την ανάκτηση επ’ ωφελεία της γεωργίας, την παραγωγή προϊόντων (ιδίως 

ζωοτροφών) ή/ και την παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο/ βιομάζα. 

 

Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων  

Βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας δικτύων διαχείρισης των ΑΥΜ εντός και εκτός των 

ΥΜ.  

Υλοποίηση περαιτέρω έργων υποδομής.Επέκταση εφαρμογής των προγραμμάτων χωριστής 

συλλογής σε όλες τις δραστηριότητες από τις οποίες παράγονται ΑΥΜ, όπως η κατ’ οίκον 

νοσηλεία.  

Συλλογή επικινδύνων αποβλήτων από μικρές μονάδες, ιατρεία, κτηνιατρεία, οδοντιατρεία κλπ. 

 

Οι σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει το νέο ΕΣΔΑ συνοψίζονται στα εξής:  

 Ο υπερκείμενος στόχος του νέου ΕΣΔΑ δεν αφορά μόνο στην εφαρμογή της πυραμίδας 

ιεράρχησης των μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων, την προώθηση της πρόληψης και την 

ενίσχυση της ανακύκλωσης, αλλά στοχεύει στη συνολικότερη σταδιακή μετάβαση σε μια 

κυκλική και αειφόρο οικονομία, με περιορισμό της χρήσης των πόρων και βελτίωση της 

αποδοτικότητάς τους, την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και τη δημιουργία 

αγοράς δευτερογενών υλικών για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 

ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, την 

ουσιαστική συμβολή στην επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων του ΕΣΕΚ και 

τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη μέχρι το 2050.  

 Ενισχύονται οι δράσεις πρόληψης στη δημιουργία αποβλήτων μέσω ολοκληρωμένων 

προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα 

θεσπίζονται κίνητρα και αντικίνητρα για τους παραγωγούς αποβλήτων, άμεσους και 

έμμεσους, όπως για τους πολίτες, για τις επιχειρήσεις και για τους ΟΤΑ. Ιδιαίτερη έμφαση 

δίδεται στα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης καθώς και τα τρόφιμα, ενώ προάγεται η 

αντίληψη ότι τα απόβλητα αποτελούν πόρους προς αξιοποίηση στο ευρύτερο πλαίσιο 

της Κυκλικής Οικονομίας.  

 Θεσπίζεται ένας φιλόδοξος στόχος μείωσης της ποσότητας των αστικών αποβλήτων 

που οδηγούνται σε υγειονομική ταφή, σε επίπεδα έως 10% μέχρι το 2030. Για πρώτη φορά 

η Ελλάδα επιλέγει σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων όχι μόνο να μην χρησιμοποιήσει τη 

δυνατότητα παρεκκλίσεων που της παρέχεται για μετάθεση του στόχου για μείωση της 

ποσότητας των αστικών αποβλήτων που διατίθενται με υγειονομική ταφή στο 10% μέχρι 

το 2040, αλλά τουναντίον να υιοθετήσει μικρότερο χρονικό διάστημα για την επίτευξή του, 
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δηλαδή το έτος 2030 έναντι του 2035 που αποτελεί το έτος - στόχο σύμφωνα με την 

Οδηγία (ΕΕ) 2018/850.  

 Ενισχύεται η ανακύκλωση και η διαλογή στην πηγή με σκοπό την προστασία του 

περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, μέσω της επέκτασης της χωριστής συλλογής 

στα υφιστάμενα (όπωςυλικά συσκευασίας, ΑΗΗΕ, ΑΗΣ&Σ) και σε νέα ρεύματα (όπως 

τρόφιμα, επικίνδυνα απόβλητα από νοικοκυριά, κλωστοϋφαντουργικά, πλαστικές φιάλες) 

με συγκεκριμένες διαδικασίες και χρονοδιάγραμμα.  

 Οργανώνονται νέα ΣΕΔ με την υπαγωγή και νέων ρευμάτων σε καθεστώς διευρυμένης 

ευθύνης παραγωγού (ιδίως συσκευασίες φυτοπροστατευτικών, έπιπλα, στρώματα, 

απόβλητα θερμοκηπίου, αλιευτικά εργαλεία, καπνικά προϊόντα).  

 Διαμορφώνεται ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 

ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον.  

 Επιδιώκεται η ουσιαστική διασφάλιση της ισότιμης δυνατότητας συμμετοχής τόσο του 

δημοσίου, όσο και του ιδιωτικού τομέα,σε όλα τα στάδιαδιαχείρισης των αποβλήτων, 

όπως στη συλλογή-μεταφορά και στην υλοποίηση και λειτουργία των αναγκαίων 

υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, με παράλληλη προώθηση των Συμπράξεων 

Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), κατά περίπτωση, ανάλογα με το βέλτιστοαποτέλεσμα 

κόστους-οφέλους κατά την κρίση των αρμοδίων φορέων.  

 Προβλέπεται η θέσπιση ενός πλέγματος κατάλληλων οικονομικών εργαλείων για την 

εκτροπή από την ταφή και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, 

μέσω της εισαγωγής του τέλους ταφής, με πρόβλεψη για σταδιακή αύξησή του, και 

εφαρμογή προγραμμάτων Πληρώνω όσο Πετάω (ΠΟΠ/PAYT). Παροχή κινήτρων προς 

τους ΟΤΑ που υιοθετούν πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης της πρόληψης και της διαλογής 

στην πηγή και χρήση των πόρων από το τέλος ταφής για την ενίσχυση του δικτύου 

χωριστής διαλογής.  

 Υιοθετείταιη ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων και των δευτερογενών 

εναλλακτικών καυσίμων, με στόχο την τελική μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται σε 

υγειονομική ταφή.  

 Επιλέγεται η ενίσχυση και παροχή κινήτρων προς την κυκλική επιχειρηματικότητα, τη 

βιώσιμη χρήση των πόρων, καθώς και την ενσωμάτωση κριτηρίων οικολογικού 

σχεδιασμού και ανάλυσης κύκλου ζωής των προϊόντων, με παράλληλη ενθάρρυνση της 

κυκλικότητας στην παραγωγική διαδικασία, της βιομηχανικής συμβίωσης και της 

εφαρμογής βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών.  

 Βελτιώνεται η ηλεκτρονική καταγραφή και η παρακολούθηση, με σκοπό την αναβάθμιση 

της ποιότητας δεδομένων και τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας, μέσω συστηματικής 

καταχώρησης των στοιχείων διαχείρισης και της προόδου των ΤΣΔΑ και των ΠΕΣΔΑ στο 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.  
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 Προωθείται η ψηφιοποίηση με αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων και μέσω 

προβλέψεων διαλειτουργικότητας σε όλα τα ηλεκτρονικά μητρώα και τις βάσεις 

δεδομένων (ενδεικτικά ΗΜΑ, ΗΠΜ, ΕΜΠΑ, ΓΕΜΗ).  

 Προωθείται η διακριτή αναλυτική τιμολόγηση των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων από 

τους ΟΤΑ Α’ βαθμού για την ορθή καταγραφή και παρακολούθηση της εφαρμογής των 

ΤΣΔΑ και την ενίσχυση της διαφάνειας.  

 

Λοιπή Εθνική Νομοθεσία 

N. 4685/20 (ΦΕΚ 92 Α/7-5-2020) “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 

ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις”. 

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 83 “Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 

Διαχείρισης Αποβλήτων”: 

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 22 του ν. 4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει, αντικαθίσταται 

ως εξής: 

«6. Τα Σχέδια Διαχείρισης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και εξειδικεύονται στο 

άρθρο 35, καλύπτουν χρονική περίοδο τουλάχιστον δέκα (10) ετών, αξιολογούνται 

τουλάχιστον ανά πενταετία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 

αναθεωρούνται εφόσον απαιτείται με την διαδικασία των άρθρων 23 και 35.» 

2. Το πέμπτο, έκτο και έβδομο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 

4042/2012, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: 

«Το ΕΣΔΑ και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, που 

εκπονούνται σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του παρόντος, εγκρίνονται με Πράξη του 

Υπουργικού Συμβουλίου. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί σε τροποποιήσεις 

τους, εφόσον τις θεωρεί αναγκαίες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή και να 

βελτιωθεί η λειτουργικότητά τους. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και των εκάστοτε συναρμόδιων Υπουργών εγκρίνονται ειδικά σχέδια 

διαχείρισης για ρεύματα αποβλήτων, ως προς τα οποία κρίνεται αναγκαία η ειδικότερη 

αντιμετώπιση της διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο.» 

3. Οι περιπτώσεις γ) και δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012, όπως 

ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: 

«γ) Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) εγκρίνεται από την 

Περιφέρεια με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εντός δύο (2) μηνών από τη 

γνώμη του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας των 

δύο (2) μηνών, η έγκριση του ΠΕΣΔΑ γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
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Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως, 

δ) Για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν στη διαχείριση των Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) τα οποία οφείλονται σε απρόβλεπτες καταστάσεις που 

προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης με κίνδυνο την 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή να απειλήσουν τη δημόσια υγεία, και δεν επιδέχονται 

αναβολή, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται, για λόγους δημοσίου 

συμφέροντος, να λάβει με απόφασή του οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο για την επίλυση 

του προβλήματος περιλαμβανομένης και της μεταφοράς των Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων σε μία ή περισσότερες νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις διαχείρισης 

αποβλήτων. Η ανωτέρω απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 

εκτελείται υποχρεωτικά από τους εμπλεκόμενους φορείς, βαρυνομένου του ωφελουμένου 

φορέα με το σύνολο της απαιτούμενης δαπάνης. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να επιχορηγείται ο ωφελούμενος 

φορέας για το σύνολο ή μέρος της απαιτούμενης δαπάνης και η σχετική δαπάνη βαρύνει 

το Πράσινο Ταμείο. Η διάταξη της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζεται και στην 

περίπτωση άμεσης παύσης της λειτουργίας των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης 

αποβλήτων (ΧΑΔΑ) που λειτουργούν σε Διαχειριστικές Ενότητες Περιφερειών, στις οποίες 

δεν υπάρχει νόμιμος εν λειτουργία Χώρος Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) προβλεπόμενος από 

το αντίστοιχο ΠΕΣΔΑ ή νόμιμος εν λειτουργία χώρος αποθήκευσης. 

Για την έκδοση της απόφασης λαμβάνονται υπόψη ιδίως η φέρουσα ικανότητα των 

εγκαταστάσεων παραλαβής των ΑΣΑ και το συνολικό κόστος διαχείρισης των ΑΣΑ. 

Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' αντιστοιχία και για την περίπτωση κατά την οποία εν λειτουργία 

ΧΥΤ έχει κορεστεί ή παύσει με απόφαση του αρμόδιου για τη διαχείρισή του οργάνου, η 

οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» 

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 84 “Τοπικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων”: 

1. Μετά το άρθρο 35 του ν. 4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 35Α ως 

εξής: 

« Άρθρο 35Α 

1. Ως Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) ορίζεται το επιχειρησιακό σχέδιο που 

καταρτίζεται από τους ΟΤΑ Α' Βαθμού για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων, 

σύμφωνα με τους στόχους του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 

(ΠΕΣΔΑ). 

2. Το ΤΣΔΑ εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΟΤΑ Α' Βαθμού, 

μετά από παροχή γνώμης του οικείου ΦΟΔΣΑ μέσα σε ένα μήνα από την αποστολή του 

σχετικού ερωτήματος. Στους ΟΤΑ Α' βαθμού για τους οποίους δεν προβλέπεται 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το ΤΣΔΑ εγκρίνεται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο. 
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Εφόσον ο ΦΟΔΣΑ δεν παρέχει γνώμη εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, το ΤΣΔΑ 

εγκρίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω και υποβάλλεται από τον ΟΤΑ Α' βαθμού στο 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

στη βάση τυποποιημένης ηλεκτρονικής φόρμας και στην οικεία Περιφέρεια και στον 

οικείο περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), κατά την έννοια 

της παραγράφου 4 του άρθρου 104 και του άρθρου 211 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως 

ισχύει, (εφόσον υφίσταται και λειτουργεί περιφερειακός ΦΟΔΣΑ). Το ΤΣΔΑ είναι 

πενταετούς διάρκειας, επικαιροποιείται ετησίως και υποβάλλεται έως τις 31 Μαρτίου κάθε 

έτους στο ΗΜΑ, καθώς και στους φορείς που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο. 

3. Η υποβολή του ΤΣΔΑ αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση προτάσεων του ΟΤΑ 

Α' βαθμού για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον 

τομέα διαχείρισης αποβλήτων.» 

2. Το άρθρο 41 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 41  

(άρθρο 22 της Οδηγίας)  

Βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα) 

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του 

άρθρου 29, τα βιολογικά απόβλητα πρέπει υποχρεωτικά είτε να διαχωρίζονται και να 

ανακυκλώνονται στην πηγή είτε να συλλέγονται χωριστά και να μην αναμιγνύονται με 

άλλα είδη αποβλήτων προκειμένου να υποβάλλονται σε ανακύκλωση, 

συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης και της χώνευσης, κατά τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και το προϊόν που προκύπτει 

από αυτή να πληροί τα σχετικά πρότυπα υψηλής ποιότητας. Επιτρέπεται η κοινή με τα 

βιολογικά απόβλητα συλλογή αποβλήτων με παρόμοιες ιδιότητες βιοαποδόμησης και 

κομποστοποίησης σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα ή ενδεχόμενα ισοδύναμα 

εθνικά πρότυπα για τις συσκευασίες που μπορούν να ανακτηθούν μέσω 

κομποστοποίησης και βιοαποδόμησης. 

2. Οι φορείς των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, κατά την 

έννοια των παραγράφων 5Δ, 5Δ1, 5Δ2, 5Δ3 και 5Δ4 του άρθρου 2 της υπ' αρ. 

47829/23.06.2017 (Β' 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, υποχρεούνται να 

διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων που προκύπτουν από τη 

δραστηριότητά τους, διαθέτοντας εντός της επιχείρησής τους επαρκούς χωρητικότητας 

περιέκτες. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι φορείς των επιχειρήσεων των υπεραγορών 

τροφίμων, των παντοπωλείων, των οπωροπωλείων, των πρατηρίων άρτου, των 

πρατηρίων πώλησης ετοίμων φαγητών, των πρατηρίων ειδών ζαχαροπλαστικής / 

γαλακτοπωλείων / μπουγατσάδικων με παρασκευαστήριο, των λαϊκών αγορών, 

εννοουμένων όλων των ανωτέρω ανεξαρτήτως δυναμικότητας. Ως φορέας επιχείρησης 
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νοείται κατά περίπτωση ο κάτοχος της αντίστοιχης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της 

επιχείρησης ή της γνωστοποίησης της έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης κατά τις 

διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αρ. 16228/2017 (Β' 1723). 

3. Οι φορείς των επιχειρήσεων της παραγράφου 2 υποχρεούνται να εφαρμόσουν άμεσα 

τα ανωτέρω υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκκινήσει η υλοποίηση της χωριστής συλλογής 

βιοαποβλήτων από τον οικείο Δήμο. 

4. Οι Ο.Τ.Α. Α' βαθμού, σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης της παραγράφου 3, 

επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της 

παράβασης, με την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής των ΟΤΑ Α' βαθμού έχει 

αποφασίσει τις οικονομικές κυρώσεις και τις έχει κοινοποιήσει εκ των προτέρων στους 

φορείς των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, κατά την 

έννοια των παραγράφων 5Δ, 5Δ1, 5Δ2, 5Δ3 και 5Δ4 του άρθρου 2 της 47829/23.06.2017 

(Β' 2161) της υπ' αρ. απόφασης του Υπουργού Υγείας, τάσσοντας ρητή προθεσμία 

προσαρμογής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες.» 

 

N. 4496/17 (ΦΕΚ 170 Α/8-11-2017) “Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική 

διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, 

ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις”. 

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 1: 

Το άρθρο 1 του ν. 2939/2001 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Σκοπός του παρόντος είναι: 

α) Η κατά προτεραιότητα πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 23 

του ν. 4042/2012 (Α΄ 24), 

β) η κατά προτεραιότητα προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των 

αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 

4042/2012, 

γ) ο καθορισμός στόχων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση 

των αποβλήτων συσκευασίας από την οποία προκύπτουν σαφή περιβαλλοντικά, 

οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, καθώς και η διασφάλιση ότι πολύτιμα υλικά ανακτώνται 

προοδευτικά και αποτελεσματικά μέσω της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων, σύμφωνα 

με την ιεράρχηση των μεθόδων διαχείρισής τους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα 

αξιοποιήσιμα υλικά που περιέχονται στα απόβλητα διοχετεύονται ξανά στην οικονομία, 

συμβάλλοντας έτσι στην κυκλική οικονομία, 

δ) η ανάκτηση, άλλου είδους, ως δευτερεύουσα επιλογή και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι 

δυνατότητες εφαρμογής των ανώτερων ιεραρχικά δράσεων και εργασιών διαχείρισης 

αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 

4042/2012, 



ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (2021-2025) 

37 
 

ε) ο περιορισμός των συνολικών επιπτώσεων της χρήσης των πόρων και η βελτίωση της 

αποδοτικότητάς της, με την ανάκτηση δευτερογενών πρώτων υλών, 

στ) η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των φορέων που εμπλέκονται 

στον κύκλο ζωής των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, 

ζ) η εφαρμογή της αρχής της διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών, σύμφωνα με το 

άρθρο 25 του ν. 4042/2012, ώστε να επιτυγχάνεται η προστασία του περιβάλλοντος και 

της ανθρώπινης υγείας, σύμφωνα με το πλαίσιο των κανόνων και των απαιτήσεων του 

άρθρου 29 του ν. 4042/2012, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην αειφόρο 

ανάπτυξη. 

2. Ειδικότερα, με τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού επιδιώκεται: 

α) Η υλοποίηση της στρατηγικής, της πολιτικής, των στόχων, των δράσεων και των 

μέτρων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που κυρώθηκε με την 

51373/4684/25.11.2015 (Β΄ 2706) κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και εγκρίθηκε με την 49/15.12.2015 (Α΄ 174) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, 

σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), 

β) η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, 

σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που 

κυρώθηκε με την 51373/4684/25.11.2015 (B΄ 2706) κοινή υπουργική απόφαση και 

εγκρίθηκε με την 49/15.12.2015 (A΄ 174) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το 

άρθρο 31 του ν. 4342/2015 (A΄ 143), 

γ) η μείωση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων με 

την ενθάρρυνση κατά προτεραιότητα της προετοιμασίας για επαναχρη-σιμοποίησή 

τους, καθώς και της ανάκτησης υλικών και ανακύκλωσής τους, ώστε να μειωθεί η 

κατανάλωση ενέργειας και πρωτογενών πρώτων υλών. Η ανάκτηση ενέργειας αποτελεί 

δευτερεύουσα επιλογή και μόνο εφόσον έχει τηρηθεί αυστηρά η ιεράρχηση των 

εργασιών διαχείρισης αποβλήτων, 

δ) ο καθορισμός ποσοτικών στόχων για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση και τις άλλες εργασίες ανάκτησης των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων, 

ε) ο σχεδιασμός και η καθιέρωση προγραμμάτων επιστροφής (εγγυοδοσίας), συλλογής 

και ανάκτησης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών, 

στ) η ενθάρρυνση πρωτοβουλιών συμμετοχής της κοινωνικής οικονομίας και η 

ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των τοπικών κοινωνιών και των εμπλεκόμενων φορέων 

στη διαχείριση αποβλήτων με σκοπό την κοινωνική συμμετοχή, τον κοινωνικό έλεγχο και 

την επίτευξη κοινωνικών συναινέσεων, 
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ζ) η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) με 

τη θέσπιση όρων που αποσκοπούν στη διαφάνεια, τον καλύτερο έλεγχο και τον 

εξορθολογισμό του κόστους των αντίστοιχων υπηρεσιών, καθώς και η προώθηση 

οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων, ώστε να προκύπτει ανταποδοτικό 

όφελος προς τον πολίτη από την ανακύκλωση, 

η) ο καθορισμός των βασικών απαιτήσεων ως προς τη σύνθεση και τη φύση της 

επαναχρησιμοποιήσιμης και αξιοποιήσιμης συσκευασίας και άλλων προϊόντων 

συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, 

θ) ο διαχωρισμός των αποβλήτων στην πηγή, ως ο πλέον δόκιμος τρόπος συλλογής, 

ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών, 

ι) ο περιορισμός των συνολικών επιπτώσεων της χρήσης των πόρων και η βελτίωση της 

αποδοτικότητάς της, με την ανάκτηση δευτερογενών πρώτων υλών και την ανάπτυξη της 

αντίστοιχης αγοράς, 

ια) η υιοθέτηση προτύπων τυποποίησης των συσκευασιών, 

ιβ) η πρόβλεψη μέτρων και όρων για τη συμμετοχή στην ευθύνη των παραγωγών 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων, 

ιγ) η καθιέρωση προγραμμάτων ενημέρωσης του καταναλωτή για την προσαρμογή της 

στάσης και της συμπεριφοράς του κατά τη διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων, 

ιδ) η καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης του κοινού στον τομέα των τεχνικών 

προτύπων και προδιαγραφών. 

3. Οι ρυθμίσεις του νόμου αυτού ως προς τις συσκευασίες και τα απόβλητα των 

συσκευασιών εναρμονίζονται με τις διατάξεις της Οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994 «για τις συσκευασίες και τα 

απόβλητα της συσκευασίας» (EE L 365/10/31.12.1994).». 

 

Αριθμ. οικ.18485/17 (ΦΕΚ 1412 Β/26-04-2017) “Καθορισμός των κατηγοριών και των 

προδιαγραφών των Πράσινων Σημείων (ΠΣ), των Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και 

Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), των Γωνιών Ανακύκλωσης (ΓΑ) και των Κινητών Πράσινων 

Σημείων (ΚΙΠΣ), σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει”. 

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, άρθ. 2 “Ορισμοί”: 

1. Οι έννοιες των όρων «Πράσινο Σημείο (ΠΣ)», «Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης 

Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ)», «Γωνιά Ανακύκλωσης (ΓΑ) και «Κινητό Πράσινο Σημείο 

(ΚΙΠΣ)» προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει. 

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 4 “Κατηγορίες Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ”: 
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1. Τα Πράσινα Σημεία κατηγοριοποιούνται σε: α. Μικρά Πράσινα Σημεία β. Μεγάλα 

Πράσινα Σημεία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ορισμό της παραγράφου 21 του 

άρθρου 11 του ν. 4042/2012 όπως ισχύει. 

2. Στους Πίνακες 1, 2 και 3 του Παραρτήματος 1 της παρούσας αναγράφονται τα 

ειδικότερα χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας ΠΣ και των ΚΑΕΔΙΣΠ. 

3. Σε ότι αφορά στην περιβαλλοντική τους αδειοδότηση, τα ΠΣ και ΚΑΕΔΙΣΠ υπόκεινται 

στις διατάξεις της υπουργικής απόφασης με αρ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 και συγκεκριμένα: 

α. Τα Μικρά Πράσινα Σημεία κατατάσσονται στα έργα ή δραστηριότητες της Κατηγορίας 

Β του α/α 9β της Ομάδας 4, 

β. Τα Μεγάλα Πράσινα Σημεία κατατάσσονται στα έργα ή δραστηριότητες της 

Υποκατηγορίας Α2 του α/α 9β της Ομάδας 4, 

γ. Τα ΚΑΕΔΙΣΠ κατατάσσονται στα έργα ή δραστηριότητες της Υποκατηγορίας Α2 ή της 

Κατηγορίας Β του α/α 9β της Ομάδας 4 ανάλογα με την ικανότητα αποθήκευσης τους. 

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 6 “Προδιαγραφές ΠΣ και ΚΑΕΔΙΣΠ”: 

1. Στα ΠΣ και στα ΚΑΕΔΙΣΠ πραγματοποιούνται οι ακόλουθες εργασίες: 

α. συγκέντρωση των αντικειμένων / αποβλήτων προς επαναχρησιμοποίηση / 

ανακύκλωση αντίστοιχα, σε κάδους, κοντέινερ ή άλλου τύπου περιέκτες, 

β. χειροδιαλογή στην περίπτωση αστοχιών, 

γ. εξασφάλιση ζύγισης εξερχόμενων ποσοτήτων και όπου είναι δυνατόν εισερχομένων 

ποσοτήτων, και προαιρετικά: 

δ. συμπαγοποίηση (δεματοποίηση, συμπίεση). 

2. Τα αντικείμενα/απόβλητα που μπορούν οι πολίτες να αποθέτουν στα ΠΣ και τα 

ΚΑΕΔΙΣΠ διακρίνονται σε: 

α. χρησιμοποιημένα αντικείμενα, τα οποία μπορούν να οδηγηθούν προς 

επαναχρησιμοποίηση, 

β. χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα (ΕΚΑ 20 και 15 01), τα οποία 

μπορούν να οδηγηθούν προς ανακύκλωση ή ανάκτηση, ενώ απαγορεύονται τα 

σύμμικτα αστικά απόβλητα. 

Στους Πίνακες 1, 2 και 3 του Παραρτήματος 1 της παρούσας αναφέρονται οι αποδεκτές 

κατηγορίες ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στα ΠΣ, καθώς και στα ΚΑΕΔΙΣΠ. 

Ο καθορισμός των κατηγοριών των χρησιμοποιημένων αντικειμένων και των 

ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων που μπορούν να γίνονται αποδεκτά ανά ΠΣ και 

ΚΑΕΔΙΣΠ βασίζεται στην εξασφάλιση της περαιτέρω διαχείρισής τους προς 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αντίστοιχα. 

Για τα απόβλητα που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση και συγκεντρώνονται στα 

ΠΣ και ΚΑΕΔΙΣΠ ισχύουν τα προβλεπόμενα από το ν. 2939/2001 όπως 

ισχύει και τις κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. 
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3. Τα ΠΣ και τα ΚΑΕΔΙΣΠ πρέπει να διαθέτουν:  

α. κατάλληλο δάπεδο όπου απαιτείται ώστε να αποτρέπεται η ρύπανση του εδάφους και 

υπεδάφους από πιθανές διαρροές, 

β. περίφραξη στα όρια του γηπέδου, 

γ. κατάλληλο φωτισμό, 

δ. τις αναγκαίες υποδομές για την κάλυψη των λειτουργιών τους, 

ε. κατάλληλο εξοπλισμό, ο οποίος συνίσταται σε: α) μέσα συλλογής, κάδους και 

κοντέηνερ διαφόρων τύπων, για τη χωριστή συλλογή των διαφόρων κατηγοριών 

αποβλήτων/αντικειμένων β) προαιρετικά ζυγούς ή πλάστιγγες και γ) προαιρετικά, 

συμπιεστές ή/και δεματοποιητές. Σε κάθε περίπτωση, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός 

θα πρέπει να πληροί τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τις προδιαγραφές 

ασφαλείας, 

στ. επαρκείς και κατάλληλες πληροφοριακές πινακίδες σε όλα τα σημεία για την 

ενημέρωση των πολιτών. 

4. Στα ΠΣ και στα ΚΑΕΔΙΣΠ πρέπει να τηρούνται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για: 

α. την πυροπροστασία – πυρασφάλεια των χώρων, 

β. την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων αλλά και των πολιτών που 

επισκέπτονται τους χώρους, 

γ. την προστασία από κλοπές, 

δ. την τακτική απομάκρυνση των υλικών που συγκεντρώνονται ανάλογα με το ρυθμό 

συγκέντρωσης και κατ’ ελάχιστον μία φορά το μήνα, ώστε αφενός να μην υπάρχει 

υπέρβαση της ονομαστικής αποθηκευτικής ικανότητας των ΠΣ ή ΚΑΕΔΙΣΠ και αφετέρου 

να διατηρείται η ευταξία του χώρου, 

ε. τον τακτικό και αποτελεσματικό καθαρισμό των χώρων. 

5. Σκόπιμο είναι τα ΠΣ να λειτουργούν και πέραν των εργάσιμων ημερών και ωρών για 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 

6. Κάθε ΠΣ και ΚΑΕΔΙΣΠ πρέπει να έχει Κανονισμό Λειτουργίας, τον οποίον να γνωστοποιεί 

στο κοινό και ο οποίος πρέπει κατ΄ ελάχιστον να περιλαμβάνει πληροφορίες για το 

ωράριο λειτουργίας, τις αποδεκτές κατηγορίες χρησιμοποιημένων αντικειμένων και 

ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων, τον τρόπο παραλαβής τους καθώς και τυχόν 

ανταποδοτικά οφέλη προς τους πολίτες. 

7. Οι ποσότητες των εξερχόμενων αποβλήτων και αντικειμένων ανά κατηγορία πρέπει να 

καταγράφονται και να τηρείται σχετικό αρχείο για το κάθε ΠΣ και ΚΑΕΔΙΣΠ. Επίσης οι ΟΤΑ 

Α’ βαθμού και τα ΚΑΕΔΙΣΠ θα πρέπει να τηρούν τις ισχύουσες διατάξεις για την υποβολή 

στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. 

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 7 “Γωνιές Ανακύκλωσης (ΓΑ) - Κινητά Πράσινα 

Σημεία (ΚΙΠΣ)”: 
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Επιπλέον των ΠΣ και των ΚΑΕΔΙΣΠ, δύναται: α. να δημιουργούνται Γωνιές Ανακύκλωσης 

(ΓΑ), οι οποίες είναι σημεία συλλογής αποβλήτων πολύ μικρής κλίμακας, με κατάλληλο 

δάπεδο, χωρίς περίφραξη ή οποιεσδήποτε κατασκευές αλλά με σαφές περίγραμμα. Στις 

ΓΑ γίνεται χωριστή συλλογή διαφορετικών κατηγοριών ανακυκλώσιμων αστικών 

αποβλήτων σε κατάλληλους περιέκτες με την κατάλληλη σήμανση. Η πρόσβαση του 

κοινού σε αυτές είναι ελεύθερη. Η εγκα-τάστασή τους διέπεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 44Α του ν. 4042/2012, όπως ισχύει. Στον Πίνακα 4 του Παραρτήματος 1 του 

παρόντος αναφέρονται οι αποδεκτές κατηγορίες αποβλήτων στις Γωνιές Ανακύκλωσης. 

Οι ΓΑ δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση. β. να λειτουργούν Κινητά Πράσινα 

Σημεία (ΚΙΠΣ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44Α του ν. 4042/2012, 

όπως ισχύει. Οι κατηγορίες των αποδεκτών από τα ΚΙΠΣ ανακυκλώσιμων αστικών 

αποβλήτων είναι αντίστοιχες με αυτές που δέχονται οι ΓΑ. 

 

K.Y.A. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/19 (ΦΕΚ 1277 Β/15-4-2019) “Κανονισμός 

τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)”. 

Με τον Νόμο 4042/2012 καθορίστηκε το ειδικό τέλος ταφής για τη διάθεση ανεπεξέργαστων 

ΑΣΑ σε ΧΥΤ σε 35€/tn διατιθέμενων αποβλήτων από 01/01/2014 (με παράταση μέχρι 

31/12/2015), με ετήσια αύξηση κατά 5€ /tn έως του ποσού των 60 € /tn.  

Ωστόσο, το τέλος ταφής έως τα τέλη του 2019 δεν είχε εφαρμοστεί ενώ με την υπ’ αρ. 

2105/100 από 18.4.2019 Τροπολογία του ΥΠΕΝ και το άρθρο 55 του Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α' 67) 

το τέλος ταφής καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την περιβαλλοντική εισφορά. Η 

εφαρμογή της περιβαλλοντικής εισφοράς αρχίζει την 1.1.2020 και το ποσό της εισφοράς 

ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων για το 2020 και από την 1.1.2021 αυξάνεται 

ετησίως κατά πέντε (5) ευρώ/τόνο έως τα τριάντα πέντε (35) ευρώ/τόνο, η οποία μπορεί να 

μειώνεται ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των προβλεπόμενων στον Περιφερειακό 

Σχεδιασμό Μονάδων Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και 

εγκαταστάσεων ανάκτησης βιοαποβλήτων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4496/2017 οι ΦοΔΣΑ, κατά τη διαμόρφωση του κανονισμού 

τιμολόγησης, προσδιορίζουν τα τέλη που καταβάλλονται από τους ΟΤΑ ανά παρεχόμενη 

υπηρεσία σε συνάρτηση με την απόδοση της διαλογής στην πηγή, την εκτροπή οργανικών 

αποβλήτων από την υγειονομική ταφή, τη συλλογή αποβλήτων συσκευασιών ανά κάτοικο 

και την πραγματοποιηθείσα ανακύκλωση σε σύνδεση με τους στόχους ανά ΟΤΑ, όπως αυτοί 

προσδιορίζονται βάσει του Τοπικού Σχεδίου και του ΠΕΣΔΑ. 

Με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/2019 (Β΄1277) «Κανονισμός Τιμολόγησης Φορέων 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» καθορίστηκε η νέα τιμολογιακή πολιτική για τους Δήμους, 

με κίνητρα για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή από πολίτες και 

επαγγελματίες. Με βάση την ΚΥΑ από 01/01/2020 εφαρμόζεται διαφορετική τιμολόγηση των 
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υπηρεσιών των ΦΟΔΣΑ, σύμφωνα με την ιεράρχηση των δράσεων και εργασιών διαχείρισης 

αποβλήτων και λαμβάνεται υπόψη η επίδοση κάθε ΟΤΑ στην ανακύκλωση, στη χωριστή 

συλλογή συσκευασιών και βιοαποβλήτων (υπολείμματα τροφών και πράσινα απόβλητα), η 

οποία οδηγεί σε μείωση της εισφοράς στον οικείο ΦΟΔΣΑ. Έτσι, το συνολικό ποσό εισφοράς 

κάθε ΟΤΑ προς τους ΦΟΔΣΑ, απομειώνεται από 5% έως 25%, ανάλογα με τις επιδόσεις κάθε 

ΟΤΑ.  

Η τιμολογιακή πολιτική των ΦΟΔΣΑ συνδέεται άμεσα με τις επιδόσεις κάθε Δήμου στην 

ανακύκλωση, στο πλαίσιο της παροχής κινήτρων για αύξηση της ανακύκλωσης, όπως 

αποτυπώνεται στον νέο Κανονισμό τιμολόγησης ΦΟΔΣΑ σύμφωνα με τον οποίο η 

διαβάθμιση του κόστους ανά υπηρεσία γίνεται με εφαρμογή συγκεκριμένων αντίστοιχων 

συντελεστών βάσει των επιδόσεων του ΟΤΑ όσον αφορά στην πρόληψη, προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση κλπ. Τέλος, με τον παρόντα νόμο προβλέπεται η 

υποχρέωση των Δήμων κατά την κατάρτιση των ΤΣΔΑ να μεριμνούν για την υλοποίηση των 

εθνικών μέτρων μείωσης της χρήσης των λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς από 

τους καταναλωτές και να τοποθετούν στα Πράσινα Σημεία υποδοχείς προσωρινής 

αποθήκευσης πλαστικών σακουλών. 

 

N. 4609/19 (ΦΕΚ 67 Α/3-5-2019) : Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, 

Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 55 “Αντικατάσταση του άρθρου 43 του ν. 4042/2012 

(Α΄ 24)”: 

«Άρθρο 43 

Περιβαλλοντική εισφορά για την ενίσχυση δράσεων κυκλικής οικονομίας 

1. Για την επιδότηση δράσεων κυκλικής οικονομίας, οι φορείς Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και οι O.T.A. α΄ βαθμού ή τα νομικά πρόσωπα αυτών που ασκούν 

τις αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ του άρθρου 227 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133), για τις ποσότητες 

αστικών αποβλήτων με Κωδικούς Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) 20 02 

(απόβλητα κήπων και πάρκων), 20 03 (άλλα αστικά απόβλητα), 20 01 και 15 01 (χωριστά 

συλλεγέντα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των ιδιαιτέρως συλλεγέντων αστικών 

αποβλήτων συσκευασίας) που παράγονται εντός των ορίων τους και διατίθενται σε 

Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) εντός ή εκτός των ορίων τους, καταβάλλουν 

περιβαλλοντική εισφορά. Η εφαρμογή της παρούσας αρχίζει την 1.1.2020 και το ποσό 

της περιβαλλοντικής εισφοράς ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και από 

1.1.2021 αυξάνεται ετησίως κατά πέντε (5) ευρώ ανά τόνο έως τα τριάντα πέντε (35) ευρώ 

ανά τόνο. 
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Νέο Νομοσχέδιο για την ανακύκλωση «Προώθηση της Ανακύκλωσης – Ενσωμάτωση 

των Οδηγιών 2018/851 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 

2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (EE L 150/109) και 2018/852 της 30ής Μαΐου 2018 για την 

τροποποίηση της Οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα 

συσκευασίας (EE L 150/141)»  

[Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο βρίσκεται σε στάδιο δημόσιας διαβούλευσης (έως την 10-

6-2021)] 

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 1 “Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής”: 

Με τον παρόντα θεσπίζεται ενιαίο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων με έμφαση 

στην πρόληψη, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωσή τους. 

Θεσπίζονται μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείαςπου 

αποσκοπούν στην πρόληψη τηςπαραγωγήςαποβλήτων, τη μείωση των αρνητικών 

συνεπειών της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, την 

αύξησητηςανακύκλωσης, τον περιορισμό του συνολικού αντικτύπου της χρήσης των 

πόρων καιτη βελτίωσητηςαποδοτικότητάςτους με στόχο τη μετάβαση σε μια κυκλική 

οικονομία. Παράλληλα, περιέχονται διατάξεις που αφορούν στην οργάνωση και 

λειτουργία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), ενώ ρυθμίζονται και 

άλλα συναφή ζητήματα. 

 

1.5.2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ 

Οι αρμοδιότητες των δήμων δίνονται κωδικοποιημένοι παρακάτω: 

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 75 του ν. 3463/06 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων”: 

Αρμοδιότητες 

Ι. Οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές 

υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την 

προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας 

ζωής της τοπικής κοινωνίας. 

Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς: 

β) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 

4. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η 

αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και 

διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και η λήψη 

προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων 

και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα 

με την κείμενη σχετική νομοθεσία. 
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 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 94 του ν. 3852/010 “Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”: 

Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων 

1. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και υπό τον τομέα β΄ 

(«Περιβάλλον») προστίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες: 

25. Η διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, 

μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, 

λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και 

αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.). Η 

διαχείριση πραγματοποιείται, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό, που καταρτίζεται 

από την Περιφέρεια κατά την ειδικότερη ρύθμιση του άρθρου 186 παρ. ΣΤ΄ αριθμ. 29 του 

παρόντος νόμου. 

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 8 του ν. 2939/01 “Συσκευασίες και εναλλακτική 

διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού 

Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες 

διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4496/17: 

1. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ Βαθμού φέρουν την ευθύνη της 

εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2. 

2. Ειδικότερα, η οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων 

συσκευασιών πραγματοποιείται από: α) τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού ή β) τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού 

σε συνεργασία με τους φορείς ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών ή και τους φορείς 

κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας του άρθρου 3 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205), εφόσον 

αυτό προβλέπεται στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) ή υπάρχει έγγραφη 

συμφωνία αυτών με τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα διοικητικά 

όρια της περιφερειακής ενότητας ή των όμορων ΟΤΑ. 

5. Για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων 

συσκευασιών από τα ΣΣΕΔ καταρτίζονται εξαετείς συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ: α) των 

φορέων ΣΣΕΔ και των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, β) των φορέων ΣΣΕΔ και των φορέων κοινωνικής 

αλληλέγγυας οικονομίας του άρθρου 3 του ν. 4430/2016, εφόσον οι τελευταίοι 

προβλέπονται στα ΤΣΔΑ ή υπάρχει σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Με τη 

σύμβαση καθορίζονται ιδίως: αα) τα επιχειρησιακά σχέδια της εναλλακτικής διαχείρισης 

που περιλαμβάνουν ιδίως τις εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών, τις 

οποίες αναλαμβάνουν τα συμβαλλόμενα μέρη, τους ποσοτικούς στόχους, το 

χρονοδιάγραμμα επίτευξής τους και τις προδιαγραφές των ανακτώμενων υλικών, ββ) το 

πλαίσιο, οι όροι και τα κριτήρια υπολογισμού του ανταλλάγματος που καταβάλλεται από 

το φορέα ΣΣΕΔ στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και στους φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας 
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οικονομίας. Το αντάλλαγμα συνίσταται στην παροχή εξοπλισμού ή και χρηματικού 

ανταλλάγματος. Το χρηματικό αντάλλαγμα πρέπει να ανταποκρίνεται στο πραγματικό 

κόστος της συνολικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών, στο οποίο 

συνυπολογίζεται η μείωση των δαπανών των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού λόγω της εναλλακτικής 

διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών, γγ) τα μέτρα που λαμβάνονται και οι 

συνέπειες που επέρχονται στην περίπτωση αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων των 

μερών. 

 Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει την ιεραρχία διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 29 του ν. 4042/12 “Ποινική προστασία 

του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και 

διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής”: 

1. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη και η ανεξέλεγκτη διαχείριση των 

αποβλήτων. 

2. Στη νομοθεσία και την πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων 

ισχύει κατά προτεραιότητα η ακόλουθη ιεράρχηση όσον αφορά στα απόβλητα: 

α) πρόληψη, 

β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση,  

γ) ανακύκλωση, 

δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και  

ε) διάθεση. 

3.  Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 2 λαμβάνονται μέτρα, τα οποία προωθούν 

εναλλακτικές δυνατότητες που παράγουν το καλύτερο, από περιβαλλοντικής απόψεως, 

αποτέλεσμα. Για το σκοπό αυτόν, ενδέχεται να απαιτείται η παρέκκλιση από την 

ιεράρχηση για ορισμένα ειδικά ρεύματα αποβλήτων, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τον 

κύκλο ζωής των προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές επιπτώσεις της 

παραγωγής και της διαχείρισης τους. 

4.  Κατά τη διαμόρφωση των μέτρων στο πλαίσιο της παραγράφου 1, πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι γενικές αρχές περί προστασίας του περιβάλλοντος, της 

προφύλαξης και της αειφορίας, του τεχνικώς εφικτού και της οικονομικής βιωσιμότητας, 

της προστασίας των πόρων, καθώς και οι συνολικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην 

ανθρώπινη υγεία, στην οικονομία και στην κοινωνία, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 

άρθρου 1 και του άρθρου 14. 

5. Η διαμόρφωση της νομοθεσίας και της πολιτικής για τα απόβλητα είναι διαδικασία 

απόλυτα διαφανής, τηρώντας την υφιστάμενη εθνική νομοθεσία που αφορά στη 

διαβούλευση με τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες και τη συμμετοχή 

αυτών στη διαδικασία. 
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 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 43 του ν. 4042/12 “Περιβαλλοντική εισφορά για την 

ενίσχυση δράσεων κυκλικής οικονομίας”: 

1. Για την επιδότηση δράσεων κυκλικής οικονομίας, οι φορείς Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και οι O.T.A. α΄ βαθμού ή τα νομικά πρόσωπα αυτών που ασκούν 

τις αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ του άρθρου 227 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133), για τις ποσότητες 

αστικών αποβλήτων με Κωδικούς Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) 20 02 

(απόβλητα κήπων και πάρκων), 20 03 (άλλα αστικά απόβλητα), 20 01 και 15 01 (χωριστά 

συλλεγέντα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των ιδιαιτέρως συλλεγέντων αστικών 

αποβλήτων συσκευασίας) που παράγονται εντός των ορίων τους και διατίθενται σε 

Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) εντός ή εκτός των ορίων τους, καταβάλλουν 

περιβαλλοντική εισφορά. Η εφαρμογή της παρούσας αρχίζει την 1.1.2020 και το ποσό 

της περιβαλλοντικής εισφοράς ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και από 

1.1.2021 αυξάνεται ετησίως κατά πέντε (5) ευρώ ανά τόνο έως τα τριάντα πέντε (35) ευρώ 

ανά τόνο. 

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 44 του ν. 4042/12 “Συνέπειες μη συμμόρφωσης με 

την ευρωπαϊκή νομοθεσία”: 

Τα ποσά που καταβάλλονται από την Ελληνική Δημοκρατία ως χρηματικά πρόστιμα 

λόγω παραβιάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα απόβλητα και την επεξεργασία 

των αστικών λυμάτων και που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις φυσικών ή 

νομικών προσώπων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ή νομικών 

προσώπων των ΟΤΑ για τη διαχείριση των αποβλήτων και την επεξεργασία των αστικών 

λυμάτων, επιβάλλονται ως χρηματικά πρόστιμα στα πρόσωπα αυτά, Στην περίπτωση 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), τα οφειλόμενα ποσά παρακρατούνται 

κατά τη διαδικασία κατανομής των κεντρικών αυτοτελών πόρων στους ΟΤΑ. Το ύψος του 

παρακρατούμενου ποσού από τους ανωτέρω πόρους είναι ανάλογο του επιβληθέντος 

προστίμου και επιμερίζεται στους ΟΤΑ, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για τον καθορισμό του. Αν το πρόστιμο που επιβλήθηκε, οφείλεται σε 

υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, είναι δυνατός ο 

συμψηφισμός οφειλών των ΟΤΑ προς τα πρόσωπα αυτά. Για τον επιμερισμό του 

προστίμου στους υπαίτιους ΟΤΑ συνεκτιμάται ο πληθυσμός τους και ο βαθμός 

συμμόρφωσης τους κατά το χρόνο καταλογισμού σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. Τα ανωτέρω επιβάλλονται ανεξάρτητα από τυχόν ποινική, αστική ή διοικητική 

ευθύνη του φορέα ή οργανισμού, που προβλέπονται από άλλες διατάξεις. 

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 228 του ν. 4555/18 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 

Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 

[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
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οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 

ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 

πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 

διατάξεις”: 

Αρμοδιότητες των δήμων επί Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

1. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού έχουν τις εξής αρμοδιότητες: 

α. την εκπόνηση και υλοποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) της παρ. 

γ΄ του άρθρου 2 της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 51373/4684/2015 (Β΄2706) στα 

διοικητικά όρια του οικείου δήμου που αποτελεί τη βάση των συμβάσεων που συνάπτει ο 

δήμος με Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης και άλλους φορείς διαχείρισης 

αποβλήτων. Το ΤΣΔΑ πρέπει να είναι σύμφωνο με το οικείο ΠΕΣΔΑ, 

β. την εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης-μείωσης παραγωγής αποβλήτων και 

προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, 

γ. την οργάνωση και την εφαρμογή της διαλογής στην πηγή των αστικών αποβλήτων 

στα διοικητικά όριά τους σύμφωνα με τα οικεία ΤΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ, 

δ. την οργάνωση και εφαρμογή χωριστής συλλογής για τέσσερα (4) τουλάχιστον 

διακριτά ρεύματα ανακυκλώσιμων αποβλήτων υλικών, ήτοι γυαλί, χαρτί, πλαστικά και 

μέταλλα από αστικά απόβλητα, οι ίδιοι ή σε συνεργασία με Συστήματα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2939/2001, 

ε. την οργάνωση και εφαρμογή χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων που προέρχονται 

ιδίως από χώρους εστίασης, νοικοκυριά, μεγάλους παραγωγούς και πράσινα απόβλητα 

πάρκων και κήπων, 

στ. τη συλλογή και μεταφορά των υπολειπόμενων σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και 

των προδιαλεγμένων ύστερα από Διαλογή στην Πηγή σε κατάλληλες υποδομές 

ανακύκλωσης, ανάκτησης ή διάθεσης και με την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου 

ΠΕΣΔΑ, 

ζ. την εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης των ΑΣΑ και η αποκατάσταση των 

υφισταμένων ΧΑΔΑ, 

η. την ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των δημοτών και των επιχειρήσεων που 

λειτουργούν στα διοικητικά τους όρια, 

θ. το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης-μείωσης αποβλήτων και 

γενικότερα μέτρων για την προώθηση της ιεράρχησης εργασιών και δράσεων 

διαχείρισης αποβλήτων που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της τελικής διάθεσης των 

ΑΣΑ, 

ι. με την επιφύλαξη του άρθρου 3, την προετοιμασία έργων και δράσεων του ΤΣΔΑ για 

την επεξεργασία των ΑΣΑ, που παράγονται στα διοικητικά τους όρια, και την υποβολή 
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τους για χρηματοδότηση από επιχειρησιακά προγράμματα είτε ευρωπαϊκά προγράμματα 

με την ιδιότητα του τελικού δικαιούχου, 

ια. την προώθηση δράσεων και η υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην κυκλική 

οικονομία, 

ιβ. την καταχώρηση σε πληροφοριακό σύστημα με την ονομασία «Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων» που αναπτύσσεται στη Γενική 

Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών, 

πάσης φύσεως στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της πορείας 

υλοποίησης των έργων διαχείρισης αποβλήτων και των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων 

των ΠΕΣΔΑ. Λεπτομέρειες του παρόντος δύναται να καθορίζονται με κοινή απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών και κάθε άλλου αρμόδιου Υπουργού. 

2. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού μπορεί να προβαίνουν: 

α. στην κατασκευή και λειτουργία Πράσινων Σημείων του άρθρου 21 του ν. 4447/2016 και 

με την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ, 

β. στην υλοποίηση και λειτουργία Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) 

μέχρι και Β΄ κατηγορίας της 4ης ομάδας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» της 

αριθμ. 37674/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με την 

επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ, 

γ. στην υλοποίηση και λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων ΣΜΑ μέχρι και Β΄ 

κατηγορίας της 4ης ομάδας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» της αριθμ. 

37674/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με την επιφύλαξη 

των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ, 

δ. στην κατασκευή και λειτουργία Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων μέχρι και Β΄ 

κατηγορίας της 4ης ομάδας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» της αριθμ. 

37674/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με την επιφύλαξη 

των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ. 

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθ. 6 του ν. 4496/17 “Τροποποίηση του ν. 

2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, 

προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού 

Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις”: 

3. Οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται κατά την κατάρτιση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) να μεριμνούν για την υλοποίηση των εθνικών μέτρων μείωσης της 

χρήσης των λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς από τους καταναλωτές και να 

τοποθετούν στα Πράσινα Σημεία υποδοχείς προσωρινής αποθήκευσης πλαστικών 

σακουλών.». 
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 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 1 της Κ.Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/51775/1521/19 

(ΦΕΚ 2218 Β/8-6-2019) “Προσδιορισμός Διοικητικών Κυρώσεων σε παραβάτες ΟΤΑ Α' 

βαθμού”: 

Αντικείμενο 

1. Αντικείμενο της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός της μεθόδου επιμέτρησης 

των διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται στους ΟΤΑ Α' βαθμού, οι οποίοι 

παραβαίνουν τις υποχρεώσεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 8 του ν. 2939/2001, όπως 

ισχύει. 

2. Η επιμέτρηση του επιβαλλόμενου προστίμου γίνεται με βάση την κατάταξη της 

σοβαρότητας της παράβασης της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσης, την κατηγορία 

του ΟΤΑ Α' βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4555/2018 (Α' 133), και τα ειδικά 

κριτήρια του άρθρου 3 της παρούσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ-

ΟΛΥΜΠΟΥ 

 

2.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ο Δήμος Δίου Ολύμπου υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, και συστάθηκε με το 

πρόγραμμα «Καλλικράτης» με την συνένωση των Καποδιστριακών Δήμων Δίου, Λιτοχώρου 

και Αν. Ολύμπου.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ ΓΥΣ 1:50.000 
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Στο Δήμο συγκεντρώνεται το 20,3% του πληθυσμού της Π.Ε. Πιερίας ή το 1,4% του πληθυσμού 

της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα, στην τελευταία απογραφή πληθυσμού του 

2011, απογράφηκαν στον Δήμο 25.668 μόνιμοι κάτοικοι. 

Έδρα του Δήμου είναι το Λιτόχωρο, το οποίο με 6.942 άτομα μόνιμο πληθυσμό, αποτελεί το 

μεγαλύτερο αστικό του κέντρο.  

Η έκταση του Δήμου ανέρχεται σε 495,4 τ.χλμ. και εκτείνεται έως το νότιο άκρο της ΠΕ Πιερίας, 

καλύπτοντας το 32,6% της έκτασής της. Βόρεια, συνορεύει με το Δ. Κατερίνης, ενώ ανατολικά 

βρέχεται από το Θερμαϊκό κόλπο. 

Σύμφωνα με τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου, οι απασχολούμενοι κατά τομέα 

οικονομικής δραστηριότητας (Πρωτογενής, Δευτερογενής, Τριτογενής) στο σύνολο του 

απασχολούμενου πληθυσμού του Δήμου Δίου Ολύμπου είναι ως εξής: 

 το 31,5% απασχολείται στον πρωτογενή τομέα, με κύριες δραστηριότητες τη γεωργία και 

την κτηνοτροφία. 

 το 19,5% απασχολείται στον δευτερογενή τομέα, κυρίως στο παράκτιο και πεδινό τμήμα 

του Δήμου. 

 το 49,0% απασχολείται στον τριτογενή τομέα όπου αποτελεί τον βασικό τομέα 

δραστηριότητας των κατοίκων του Δήμου. Ο τριτογενής τομέας παρουσιάζει μεγάλο 

αριθμό επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Μητρώου Επιχειρήσεων και 

του Επιμελητηρίου με κύρια χαρακτηριστικά: 

 λειτουργία τουριστικών μονάδων στην παράκτια περιοχή, αλλά και στις ορεινές 

περιοχές  

 ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας, κυρίως στις πεδινές περιοχές  

 λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών  

Η σύνδεση των οικισμών γίνεται με πρωτεύον, δευτερεύον και τριτεύον οδικό δίκτυο και 

συμπληρώνεται με οδούς τοπικού ενδοδημοτικού ή διαδημοτικού χαρακτήρα.  

Ο βασικός οδικός άξονας που διέρχεται από το Δήμο είναι η εθνική οδός Αθηνών Θες/κης 

(1), ενώ παράλληλα με αυτήν κινούνται και οι γραμμές του ΟΣΕ.  

Η χωρική συνοχή των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων της κάθε δημοτικής ενότητας του 

δήμου, δηλ. οι σχετικά μικρές χρονοαποστάσεις μεταξύ τους, είναι ένα βασικό πλεονέκτημα 

για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου διαχείρισης στερεών αποβλήτων, αρκεί οι 

προτεινόμενες δράσεις να χωροθετηθούν με γνώμονα τις αρχές της αυτάρκειας 

(κεντροβαρική κάλυψη κάθε κοινότητας) και της εγγύτητας (χωροθέτηση δράσεων κοντά στις 

υφιστάμενες υποδομές). 

 
2.2. ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής πληθυσμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2011) ο 

συνολικός πληθυσμός του Δήμου Δίου Ολύμπου ανέρχεται σε 25.668 μόνιμους κατοίκους, 

σημειώνοντας τη εικοσαετία 1991-2011 μείωση της τάξης του -7,6% σε αντίθεση από τον 



ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (2021-2025) 

53 
 

αντίστοιχο της περιφερειακής ενότητας Πιερίας αλλά και της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας που 

παρουσίασαν αύξηση. 

Ο μόνιμος πληθυσμός είναι 25.668 και ο πραγματικός (DE FACTO) πληθυσμός είναι 26.297 

κάτοικοι. 

Η κατανομή του μόνιμου πληθυσμού στις τρεις (3) δημοτικές ενότητες του Δήμου αλλά και 

ανά Κοινότητα φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. Τα παρατιθέμενα στοιχεία προέρχονται 

από τις απογραφές πληθυσμού των ετών 1991, 2001 και 2011, οπότε προκύπτει και η 

πληθυσμιακή μεταβολή που έχει σημειωθεί αντίστοιχα. 

 

Επεξεργασμένα πληθυσμιακά στοιχεία Δήμου Δίου Ολύμπου 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 
1991 2001 2011 1991-2001 2001-2011 1991-2011 

Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας 1.710.000 1.874.214 1.880.058 9,6% 0,3% 9,9% 
Περιφερειακή Πιερίας 116.763 129.846 126.698 11,2% -2,4% 8,5% 
Δήμος Δίου Ολύμπου 27.766 27.617 25.668 -0,5% -7,0% -7,6% 
Δημοτική Ενότητα Δίου 11.764 11.232 10.066 -4,5% -10,4% -14,4% 

Κ. Βροντούς 2.128 2.061 1.902 -3,1% -7,7% -10,6% 
Κ. Καρίτσας 2.504 2.220 2.025 -11,3% -8,8% -19,1% 
Κ. Νέας Εφέσου 1.903 1.859 1.564 -2,3% -15,9 -17,8% 
Κ. Κονταριώτισσας 2.116 1.980 1.662 -6,4% -16,0% -26,0% 
Κ. Αγ. Σπυρίδωνα 1.621 1.558 1.489 -3,4% -4,4% -8,1% 
Κ. Δίου 1.492 1.554 1.424 -4,2% -8,4 -4,6% 
Δημοτική Ενότητα Λιτοχώρου 7.357 7.011 7.259 -4,7% 3,5% -1,3% 
Κ. Λιτοχώρου 7.357 7.011 7.259 -4,7% 3,5% -1,3% 

Δημοτική Ενότητα 
Ανατολικού Ολύμπου 8.645 9.374 8.343 8,4% -11,0% -3,5% 

Κ. Λεπτοκαρυάς 3.463 4.225 3.700 22% -12,4% 6,8% 
Κ. Πλαταμώνα 1.440 2.197 2.013 52,6% -8,4% 39,8% 
Κ. Παντελεήμονα 1.181 1.187 911 0,5% -23,2% -22,9% 
Κ. Πόρων 1.003 741 770 -26,1% 3,9% -23,2% 
Κ. Σκοτίνας 1.558 1.024 949 -34,3% -7,3% -39,1% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Δ. ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
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Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προκύπτουν τα εξής: Το 42,4% του μόνιμου πληθυσμού 

του Δήμου συγκεντρώνεται στη Δημοτική Ενότητα Δίου, το 26,4% στη Δημοτική  Ενότητα 

Λιτοχώρου και το 31,2% στη Δημοτική Ενότητα Αν. Ολύμπου. 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ ΔΕ

42,40%

26,40%

31,20%
ΔΕ ΔΙΟΥ
ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΔΕ ΑΝ. ΟΛΥΜΠΟΥ 

 
 

Σύμφωνα με την εξέλιξη του πληθυσμού στο Δήμο Δίου-Ολύμπου τη 10ετία 2001-2011, σε όλο 

το Δήμο σημειώθηκε μείωση της τάξης του -7% και στις ΔΕ Δίου, Λιτοχώρου και Αν. Ολύμπου 

-10,4%, +3,5% και -11% αντίστοιχα. Λαμβάνοντας υπόψη τις αναφερόμενες μεταβολές, ο 

εκτιμώμενος πληθυσμός το 2020 δίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 Εκτιμώμενος πληθυσμός  2020 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 23.871 
Δ. Ε. ΔΙΟΥ 9.019 

Δ. Ε. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 7.513 
Δ. Ε. ΑΝ. ΟΛΥΜΠΟΥ 7.425 
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Ο πληθυσμός του Δήμου Δίου Ολύμπου αυξάνεται σημαντικά κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες καθώς δέχεται μεγάλο αριθμό παραθεριστών. Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει τον 

εκτιμώμενο εποχιακό πληθυσμό του ανά Δημοτική Ενότητα. 

 

Ο συνολικός αριθμός των νοικοκυριών του Δήμου Δίου Ολύμπου είναι 9.651 νοικοκυριά, ενώ 

το μέσο μέγεθος νοικοκυριού είναι 2,6 μέλη/νοικοκυριό για τις αγροτικές περιοχές και 2,7 

μέλη/νοικοκυριό για τις αστικές (Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2011). Η κατανομή των νοικοκυριών ανά Δ.Ε. 

για το έτος 2011 δίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Κατανομή νοικοκυριών ανά Δημοτική Ενότητα 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 
ΔΙΟΥ 10.066 3.872 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 7.259 2.689 ΑΣΤΙΚΟΣ 
ΑΝ. ΟΛΥΜΠΟΥ 8.343 3.090 ΑΣΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 25.668 9.651  

 Εποχιακός πληθυσμός αιχμής  Ποσοστό 
% 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 9.180  
Δ. Ε. ΔΙΟΥ 2.000 20 

Δ. Ε. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 2.180 30 
Δ. Ε. ΑΝ. ΟΛΥΜΠΟΥ 5.000 60 



ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (2021-2025) 

56 
 

2.3. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

Η έκταση του Δήμου Δίου-Ολύμπου είναι 459,4 km2 και ο πληθυσμός του 25.668 κάτοικοι 

σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ενώ κατά τη θερινή περίοδο ο πληθυσμός αυξάνεται 

λόγω τουριστικής κίνησης.  

Η πληθυσμιακή πυκνότητα στην περιοχή για το έτος 2011 είναι 55,87 άτομα ανά km2 και 

εμφανίζεται υψηλότερη στη ΔΕ Δίου (58,25 άτομα/ km2) και χαμηλότερη στη ΔΕ Λιτοχώρου 

(42,80 άτομα/ km2). 

 

Πληθυσμιακή πυκνότητα Δημοτικών Ενοτήτων 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ 
Km2 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
2011 

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 
(άτομα/Km2) 

ΔΙΟΥ 172,8 10.066 58,25 
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 169,6 7.259 42,80 

ΑΝ. ΟΛΥΜΠΟΥ 153,0 8.343 54,53 
ΣΥΝΟΛΟ 495,4 25.668 55,87 

 

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα των Κοινοτήτων του Δήμου. Από 

τον πίνακα αυτό διαπιστώνεται ότι τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυκνότητα παρουσιάζει η Κ. 

Πλαταμώνα (236,82 άτομα/ km2) και τη μικρότερη η Κ. Σκοτίνας (27,35 άτομα/ km2).  

 

Πληθυσμιακή πυκνότητα Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

ΔΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ 
Km2 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
2011 

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 
(άτομα/Km2) 

ΔΙΟΥ 

ΒΡΟΝΤΟΥΣ 67,2 1.902 28,30 
ΚΑΡΙΤΣΑΣ 19,3 2.025 104,92 

ΝΕΑ ΕΦΕΣΟΥ 15,3 1.564 102,22 
ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 26,1 1.662 63,68 
ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 13,5 1.489 110,30 

ΔΙΟΥ  31,4 1.424 45,35 
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 169,6 7.259 42,80 

ΑΝ. 
ΟΛΥΜΠΟΥ 

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 66,4 3.700 10,54 
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ 8,5 2.013 236,82 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 16,5 911 55,2 
ΠΟΡΩΝ 26,9 770 28,62 

ΣΚΟΤΙΝΑΣ 34,7 949 27,35 
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2.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός του Δήμου ασχολείται κυρίως με τον τριτογενή τομέα (ποσοστό 49,0%) δεδομένου ότι αυτός αποτελεί πόλο 

προσέλκυσης επισκεπτών λόγω τουρισμού, ακολουθεί ο δευτερογενής τομέας (19,5%) και τέλος ο πρωτογενής με 31,5%. Η ΔΕ Δίου είναι κατά 

βάση αγροτική περιοχή, όπου συγκεντρώνεται το 63% της αγροτικής παραγωγής, ενώ οι ΔΕ Λιτοχώρου και Αν. Ολύμπου συγκεντρώνουν κατά 

βάση τον τριτογενή τομέα σε ποσοστά 59,6 % και 62,6% αντίστοιχα, λόγω τουρισμού και δημόσιων υπηρεσιών. 

 

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η απασχόληση κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. 

 
Απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011) 

 

Περιγραφή 
τόπου 
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ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 39.424 7.842 2.767 6.722 1.574 3.700 639 3.212 3.303 2.124 7.541 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - 
ΟΛΥΜΠΟΥ 7.558 1.901 760 1.089 254 1.097 125 610 416 182 1.124 
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2.5. ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΑ 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 της ΕΛ.ΣΤΑΤ., τα συνολικά κτίρια στο Δήμο ανέρχονται 

σε 16.862 (15.049 θεωρούνται κτίρια αποκλειστικής χρήσης και τα 1.813 μικτής χρήσης). 

Αναλυτικά, η κατανομή των κτιρίων έχει ως εξής: 

 
*κύρια τουριστικά καταλύματα είναι και τα camping (Ν. 4276/2014, όπως ισχύει) 

 

Οι παραπάνω χρήσεις εντοπίζονται κατά βάση εντός του αστικού ιστού, ενώ τα ξενοδοχεία 

στην παραλιακή περιοχή του δήμου.  

Τα  κύρια σημεία ειδικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με την παραγωγή αποβλήτων του 

δήμου είναι οι σχολικές μονάδες, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι υποδομές υγείας, οι αθλητικές 

εγκαταστάσεις, οι τουριστικές εγκαταστάσεις, οι λαϊκές αγορές, τα στρατόπεδα κ.λ.π.. 

Τα απόβλητα από τις δημόσιες υπηρεσίες και τις σχολικές μονάδες παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, λόγω της μεγάλης ποσότητας ξεχωριστά συλλεγέντων μερών χαρτιού – 

χαρτονιού, ενώ από τα υπόλοιπα σημεία παράγονται μεγάλες ποσότητες βιοαποβλήτων, 

συσκευασιών και ανακυκλώσιμων υλικών. Η τοποθέτηση κίτρινου κάδου για την ξεχωριστή 

συλλογή χαρτιού σε κάθε σχολική μονάδα και σε κάθε δημόσια υπηρεσία του δήμου αποτελεί 

ένα θετικό πρώτο βήμα, όπως και η τοποθέτηση καφέ κάδων σε κεντρικά σημεία και κοντά σε 

σημεία παραγωγής μεγάλων ποσοτήτων βιοαποβλήτων.  

Σε ό,τι αφορά στις μονάδες υγείας, αυτές παράγουν ειδικά ρεύματα αποβλήτων, τα οποία 

διαχειρίζονται με ευθύνη του παραγωγού. 

 
 2.6. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
Ο Δήμος Δίου Ολύμπου αποτελείται από 3 δημοτικές ενότητες, το θεσμικό πλαίσιο χρήσεων 

γης των οποίων ποικίλει. Έτσι, στη ΔΕ Δίου υπάρχει το εγκεκριμένο ΓΠΣ Δίου (ΦΕΚ 64/ΑΑΠ/14-

02-08 + ΦΕΚ 203/ΑΑΠ/11-8-2011), στη ΔΕ Λιτοχώρου υπάρχουν ΖΟΕ (ΦΕΚ 87/Δ’/16.2.90) και 

στη ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου οι ΖΟΕ της Λεπτοκαρυάς (ΦΕΚ 447/Δ’/26.7.90) και οι ΖΟΕ 

Σκοτίνας, Παντελεήμονα, Πλαταμώνα και Πόρων (ΦΕΚ 240/Δ’/1991). Επισημαίνεται ότι σε 

εξέλιξη είναι τα ΓΠΣ Λιτοχώρου, Λεπτοκαρυάς και Σκοτίνας, Παντελεήμονα, Πλαταμώνα και 

Πόρων, τα οποία θα αντικαταστήσουν  - ενσωματώσουν τις ΖΟΕ. 

Η κατανομή των χρήσεων γης έχει ως εξής (στατιστικά στοιχεία 2001). Από τη συνολική 

έκταση των 495,4 χιλ. στρ. που καταλαμβάνει ο Δήμος Δίου Ολύμπου, οι καλλιεργούμενες 

Κατοικία  12.330 
Εκκλησία-μοναστήρι 127 
Ξενοδοχείο* 855 
Εργοστάσιο-εργαστήριο 105 
Σχολικό κτίριο 39 
Κατάστημα-γραφείο 767 
Σταθμός αυτοκινήτων (πάρκινγκ) 78 
Νοσοκομείο-κλινική κλπ 7 
Άλλη χρήση 2.558 
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εκτάσεις ανέρχονται σε 114,6 χιλ. στρ., οι βοσκότοποι καταλαμβάνουν 117,6 χιλ. στρ., τα δάση 

καλύπτουν έκταση 217,8 χιλ. στρ., οι υδάτινες επιφάνειες καταλαμβάνουν 17,2 χιλ. στρ., οι 

οικισμοί 18,4 χιλ. στρ. και οι λοιπές εκτάσεις 9,9 χιλ. στρ.. 

Τα παρακάτω αποσπάσματα απεικονίζουν το θεσμικό πλαίσιο των χρήσεων γης ανά 

δημοτική ενότητα. 

 

ΓΠΣ ΔΕ ΔΙΟΥ 
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ΖΟΕ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
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2.7. ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Στο Δ. Δίου Ολύμπου απαντώνται περιοχές NATURA 2000, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο 

Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών και φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και 

οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Οι προστατευόμενες περιοχές που περιλαμβάνονται, εξ ολοκλήρου ή τμήματά τους στο Δήμο 

Δίου Ολύμπου είναι οι εξής:  

 
Κωδικός Ονομασία Τύπος Έκταση (ha) 

GR1250001 Όρος  Όλυμπος Ειδική ζώνη διατήρησης (ΕΖΔ) και  
Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) 19.139,6 

GR1420001 Κάτω Όλυμπος - Καλλιπεύκη Ειδική ζώνη διατήρησης (ΕΖΔ) και  
Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) 

 
12437.8 

 
Επίσης, στον Δήμο υπάρχουν τέσσερα καταφύγια άγριας ζωής, που είναι τα εξής :  

 Βροντού (Καρίτσης-Δίου)-κωδ. K163, φεκ 628/Β/1988 

 Αγ. Ιωάννης-Τρόχαλο (Λιτοχώρου)- κωδ. K173, φεκ 706/Β/1982 

 Δημόσιο Δάσος Κάτω Ολύμπου (Παντελεήμονα-Σκοτίνας)-κωδ. K190, φεκ 485/Β/1985 

 Βαρικό-Καλύβια (Πόρων)- κωδ. K189, φεκ 561/Β/1985 

ΖΟΕ ΣΚΟΤΙΝΑΣ, 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, 



ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (2021-2025) 

64 
 

Στο Δήμο Δίου Ολύμπου υπάρχουν και οι παρακάτω παραδοσιακοί οικισμοί : Παλιά Σκοτίνα, 

Παλιός Παντελεήμονας, Παλιοί Πόροι. 

Το παρακάτω απόσπασμα απεικονίζει τις προστατευόμενες περιοχές στο Δ. Δίου Ολύμπου. 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ GEODATA.GOV.GR 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΑ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
 

3.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ 
Ο Δήμος Δίου Ολύμπου είναι υπεύθυνος για την συλλογή και μεταφορά των στερεών 

αποβλήτων που παράγονται εντός των διοικητικών του ορίων. Τα σύμμεικτα στερεά 

απόβλητα που συλλέγονται από τις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου οδηγούνται στο 

ΧΥΤΑ Λιτοχώρου που έχει κατασκευαστεί εντός των ορίων του Δήμου και συγκεκριμένα στη 

θέση Ξηροκάμπι.  

Στον Δήμο Δίου-Ολύμπου λειτουργούν ήδη μια σειρά προγραμμάτων χωριστής συλλογής 

(διαφόρων ρευμάτων) αποβλήτων τα οποία παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους. 

 

3.2. ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

Οι παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων που παρατίθενται στη συνέχεια αφορούν στο έτος 

2020 και προκύπτουν επίσημα από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ετήσια έκθεση). 

 

3.2.1. ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΕΚΑ 20 03 01) 

Η ποσότητα των παραγόμενων ανάμεικτων αστικών αποβλήτων που οδηγήθηκαν στο ΧΥΤΑ 

Λιτοχώρου για εργασίες διάθεσης, ανήλθαν στους 15.864,94 τόνους. Η συλλογή – μεταφορά 

των απορριμμάτων έγινε, αλλά και γίνεται, από τον ίδιο το Δήμο (σε συνεργασία με 

ιδιώτες/αναδόχους).  

Ο μεγαλύτερος φόρτος παρατηρήθηκε κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, μήνες που η 

τουριστική περίοδος είναι στην αιχμή της (pick). 

 

3.2.2. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ). (ΕΚΑ 15 01 06: ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) 

Η ποσότητα της μεικτής συσκευασίας που οδηγήθηκε στο Κ.Δ.Α.Υ. Πιερίας (Σβορώνος) μέσω 

του δικτύου των ΜΠΛΕ κάδων, ανήλθε στους 223,83 τόνους. 

 

3.2.3. ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ (ΕΚΑ 15 01 07) 

Η ποσότητα της μεικτής συσκευασίας που εκτράπηκε από το ρεύμα του συμβατικού δικτύου 

του πράσινου κάδου μέσω του δικτύου των κωδώνων γυαλιού, ανήλθε στους 40,480 τόνους. 

 

3.2.4. ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΑ ΜΕΡΗ (ΕΚΑ 20 01 10: ΡΟΥΧΑ) 

Η ποσότητα των αποβλήτων που εκτράπηκε από το ρεύμα του συμβατικού δικτύου του 

πράσινου κάδου, ανήλθε στους 48,612 τόνους. (Συνεργασία με την εταιρεία East-West). 
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3.2.5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ (ΕΚΑ 15 01 01) 

Η ποσότητα της συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι που διακριτά συλλέχθηκε (κατόπιν 

ανεπίσημης συνεργασίας με ιδιώτη, εκτός ΣΣΕΔ), ανήλθε στους 11 τόνους. 

 

3.2.6. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΕΚΑ 15 01 02) 

Η ποσότητα της πλαστικής συσκευασίας που διακριτά συλλέχθηκε (κατόπιν ανεπίσημης 

συνεργασίας με ιδιώτη, εκτός ΣΣΕΔ), ανήλθε στους 4 τόνους. 

 

3.2.7. ΑΗΗΕ: ΣΩΛΗΝΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟ (ΕΚΑ 20 

01 21*) 

Η ποσότητα των αποβλήτων που εκτράπηκε από το ρεύμα του συμβατικού δικτύου του 

πράσινου κάδου μέσω ειδικών περιεκτών (κατόπιν σύμβασης συνεργασίας με Σ.Σ.Ε.Δ.), 

ανήλθε στους 0,660 τόνους. 

 

3.2.8. ΑΗΗΕ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΕΙΝΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ 20 01 21, 20 01 23 ΚΑΙ 20 01 35 (ΕΚΑ 20 01 36) 

Η ποσότητα των αποβλήτων που εκτράπηκε από το ρεύμα του συμβατικού δικτύου του 

πράσινου κάδου μέσω ειδικών περιεκτών (κατόπιν σύμβασης συνεργασίας με Σ.Σ.Ε.Δ.), 

ανήλθε στους 0,991 τόνους. 

 

3.2.9. ΑΗΗΕ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, 

ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 16 02 09 ΕΩΣ 16 02 12 (ΕΚΑ 16 02 13*) 

Η ποσότητα των αποβλήτων που εκτράπηκε από το ρεύμα του συμβατικού δικτύου του 

πράσινου κάδου μέσω ειδικών περιεκτών (κατόπιν σύμβασης συνεργασίας με Σ.Σ.Ε.Δ.), 

ανήλθε στους 0,590 τόνους. 

 

3.2.10. ΑΗΗΕ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΧΛΩΡΟΦΘΟΡΑΝΘΡΑΚΕΣ (ΕΚΑ 

20 01 23*) 

Η ποσότητα των αποβλήτων που εκτράπηκε από το ρεύμα του συμβατικού δικτύου του 

πράσινου κάδου μέσω ειδικών περιεκτών (κατόπιν σύμβασης συνεργασίας με Σ.Σ.Ε.Δ.), 

ανήλθε στους 0,860 τόνους. 
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3.2.11. ΑΗΗΕ: ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΚΤΟΣ 

ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 20 01 21 ΚΑΙ 20 01 23 ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΕΚΑ 20 01 35*) 

Η ποσότητα των αποβλήτων που εκτράπηκε από το ρεύμα του συμβατικού δικτύου του 

πράσινου κάδου μέσω ειδικών περιεκτών (κατόπιν σύμβασης συνεργασίας με Σ.Σ.Ε.Δ.), 

ανήλθε στους 2,510 τόνους. 

 

3.2.12. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Η ΕΧΟΥΝ 

ΜΟΛΥΝΘΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ (ΕΚΑ 15 01 10*) 

Η ποσότητα των αποβλήτων που εκτράπηκε από το ρεύμα του συμβατικού δικτύου του 

πράσινου κάδου (κατόπιν σύμβασης συνεργασίας με εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων 

αποβλήτων), ανήλθε στους 0,400 τόνους. (Συνεργασία με την εταιρεία Polyeco) 

 

3.2.13. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΕΚΑ 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*) 

Η ποσότητα των εν λόγω αποβλήτων που εκτράπηκε από το ρεύμα του συμβατικού δικτύου 

του πράσινου κάδου μέσω ειδικών περιεκτών (κατόπιν συνεργασίας με το Σ.Σ.Ε.Δ. ΑΦΗΣ), 

ανήλθε στους 0,016 τόνους. 

 

3.2.14. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ (ΕΚΑ 20 02 01: ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ) 

Τα πράσινα (κλαδέματα, φύλλα κ.o.κ.), τα οποία εκτιμώνται σε 20.000 m3, διαχειρίζονται 

αφενός από την υπηρεσία πρασίνου του Δήμου, αφετέρου από ιδιώτη (μέσω συμβάσεων 

συνεργασίας). Η διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων περιλαμβάνει την κοπή, τον τεμαχισμό 

και θρυμματοποίησή τους με κλαδοτεμαχιστή (όπου σχετικά απαιτείται π.χ. κλαδιά και κορμοί 

ξηρών θαμνοειδών), τη συλλογή τους σε κατάλληλους περιέκτες (σακούλες), τη φόρτωση, 

την μεταφορά και εκφόρτωσή τους (με κατάλληλο όχημα) σε καθορισμένο δημοτικό χώρο 

εναπόθεσης. Τα συλλεγέντα απόβλητα θα οδηγούνται αποκλειστικά για εργασίες ανάκτησης 

(κυρίως R3, R10), ήτοι για οργανική εδαφοκάλυψη περιαστικών υπαίθριων δημοτικών χώρων, 

κήπων κ.ο.κ. Επίσης δίνεται η δυνατότητα διάθεσής τους σε ενδιαφερόμενους δημότες που 

επιθυμούν να κάνουν ιδία χρήση της θρυμματισμένης οργανικής ύλης (π.χ. σε γλάστρες, 

ζαρτινιέρες, κήπους, κ.ο.κ.). 

 

3.2.15. ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗΣ (ΕΚΑ 20 01 

08) 

Στο Δήμο Δίου-Ολύμπου δεν υπάρχει πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης. Σποραδική και 

μικρής έκτασης κομποστοποίηση διενεργείται από ευαισθητοποιημένους πολίτες, οι οποίοι 

διαθέτουν κήπο, ή κατοικούν σε περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού. Η εκτρεπόμενη 

ποσότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί. 
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3.2.16. ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΕΚΑ 20 03 07) 

Τα ογκώδη απόβλητα, η ακριβής ποσότητα των οποίων δεν μπορεί να υπολογιστεί, 

οδηγούνται μέχρι στιγμής στο ΧΥΤΑ Λιτοχώρου. 

 

3.2.17. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΕΚΑ 17) 

Τα απόβλητα που τυχόν παρήχθησαν από κατασκευαστικές εργασίες έργων του Δήμου, 

διαχειρίστηκαν με ευθύνη του εκάστωσε αναδόχου του έργου. Ανεξάρτητα από τα 

παραπάνω, για το έτος αναφοράς (2020) δεν προκύπτουν επισήμως στοιχεία για ποσότητες 

ΑΕΚΚ που έχει διαχειριστεί ο Δήμος. Μικρές ποσότητες από χώματα και πέτρες κωδικού ΕΚΑ 

20 02 02 επαναχρησιμοποιήθηκαν, χωρίς να χρειαστεί να υποβληθούν σε εργασίες τελικής 

διάθεσης D (disposal). 

 

3.3. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Δεδομένου ότι ο μόνιμος πληθυσμός του Δ. Δίου Ολύμπου είναι 25.668 κάτοικοι (ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

2011) και το 2020 παρήχθησαν (σύφφωνα με τα στοιχεία του Η.Μ.Α.) ~16.000 τόνοι στερεών 

αποβλήτων, η μέση παραγωγή ανά κάτοικο το ήταν περίπου ~623 κιλά, ή ~1,71 kg/κάτοικο/d.  

Στο Δ. Δίου Ολύμπου δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια μελέτη για την εξακρίβωση της 

σύστασης των Α.Σ.Α. Για τους σκοπούς του παρόντος σχεδίου χρησιμοποιούνται στοιχεία 

της ποιοτικής σύστασης σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (2020). Η 

μέση ποιοτική σύσταση των δημοτικών αποβλήτων και η αντίστοιχη ποσότητα που 

παράγεται ανά είδος αποβλήτων στο Δήμο (έτος αναφοράς 2020) δίνεται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Ποιοτική σύσταση ΑΣΑ Δήμου Δίου-Ολύμπου 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ 

ΕΣΔΑ 2020-2030 
% ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (2020), tn 

Οργανικό κλάσμα 42,6% 6816,00 

Απόβλητα κουζίνας 37,0% 5920,00 

Απόβλητα κήπων/πράσινα 4,3% 688,00 

Βρώσιμα λίπη και έλαια 1,3% 208,00 

Χαρτί-Χαρτόνι 24,2% 3872,00 

Πλαστικά 13,9% 2224,00 

Μέταλλα 3,7% 592,00 

Γυαλί 4,1% 656,00 

Ξύλο 3,6% 576,00 

Λοιπά 7,9% 1264,00 

Σύνολο 100,0% 16000,00 
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα ανακυκλώσιμα – αξιοποιήσιμα κλάσματα όπως τα 

οργανικά, το χαρτί, τα πλαστικά, τα μέταλλα και το γυαλί, ανέρχονται σε ποσοστό 88,5% της 

συνολικής μάζας των Α.Σ.Α του Δήμου για το έτος 2020, ήτοι 14.160,00 τόνοι. 

Τα άμεσα ανακυκλώσιμα υλικά όπως χαρτί, πλαστικό, μέταλλα και γυαλί ανέρχονται συνολικά 

σε 7.344,00 τόνους ή ποσοστό 45,9% της συνολικής παραγωγής. 

Το 2020 ήταν το έτος κατά το οποίο ξεκίνησε μια ουσιαστική προσπάθεια ορθολογικής 

διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων του Δήμου, μέσω της εκτροπής μιας σειράς 

ρευμάτων αποβλήτων από το δίκτυο των συμβατικών πράσινων κάδων. Παρόλα αυτά οι 

συνολικά εκτρεπόμενες ποσότητες δεν προκύπτει να ξεπερνούν (σύμφωνα με τα επίσημα 

στοιχεία του Η.Μ.Α.) του 335 τόνους, γεγονός που αναδεικνύει τα σημαντικά περιθώρια 

βελτίωσης των επιδόσεων στον συγκεκριμένο τομέα. Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου προκειμένου 

να αποκομίσει ουσιαστικά οφέλη (μεταξύ των οποίων και οικονομικά) από την ορθολογική 

διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων του, καλείται να εστιάσει (πρωτίστως) τις ενέργειές 

του προς την κατεύθυνση της μέγιστης εκτροπής (από την τελική συμβατική διάθεση) αφενός 

των παραγόμενων οργανικών αποβλήτων (για ανάκτηση κομπόστ) και αφετέρου των 

ρευμάτων των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί). 

 
 
 



ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (2021-2025) 

70 
 

3.4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

 

3.4.1. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου που απασχολείται/υπηρετεί στο Τμήμα 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου ανέρχεται στους 47 υπαλλήλους 

διαφόρων ειδικοτήτων [προκύπτει από την αρίθμ. 85 (με α.π. 2713/1-3-2021) Απόφαση του 

Δημάρχου Δίου-Ολύμπου με θέμα ¨Τοποθέτηση σε τμήματα, των υπηρετούντων στο Δήμο 

Δίου-Ολύμπου υπαλλήλων¨ (Παράρτημα 1)]. Το προσωπικό στην παρούσα φάση κρίνεται 

σχετικά επαρκές (τηρουμένων των αναλογιών παρελθοντικών ετών), ενώ παράλληλα 

γίνονται προσπάθειες πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων που αφορούν συγκεκριμένα 

σε ειδικότητες του Τμήματος (εργάτες καθαριότητας, οδηγοί, διοικητικοί υπάλληλοι κ.ο.κ.). 

 

3.4.2 ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

ΟΧΗΜΑΤΑ 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται επίσημα στοιχεία του στόλου των οχημάτων του Δήμου Δίου-

Ολύμπου. 
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Στόλος Οχημάτων Δήμου Δίου-Ολύμπου 

α/α 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ 

ΕΤΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ 

ΕΤΟΣ 
1ΗΣ 

ΚΥΚΛ. 
ΚΡΑΤΙΚΟΣ 
ΑΡ. ΚΥΚΛ.  ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
(ΒΑΣΕΙ ΑΔ. ΚΥΚΛ.) ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΚΥΒΙΣΜΟΣ 
(κ.εκ) 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 

1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 2004 2004 ΚΗΥ 7097 HYUNDAI MATRIX ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KMHPM81CP3U092412 1599 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 2004 2004 ΚΗΥ 7096 HYUNDAI MATRIX ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KMHPM81CP4U113271 1599 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 1994 1994 ΚΗΥ 7005 VOLKSWAGEN GOLF ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ WVWZZZ1HZRW620025 1391 
ΕΛΕΥΘEΡΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ 

4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 2007 2007 ΚΗΗ 5323 KIA CEED ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ U5YFF2418L102607   O.Δ.Δ.Υ 

5 TEXNIKH 2004 2004 ΚΗΙ 4222 MITSUBHISHI PAJERO PININ  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ JMP0NH77W3X015821 1999 
ΕΛΕΥΘEΡΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ 

6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 2004 2004 ΚΗΙ 4226 HYUNDAI MATRIX ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KMHPM81CP2U067253 1599 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

7 TEXNIKH 2000 2000 ΚΗΥ 7066 ISUZU   
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3 

ΤΟΝΩΝ) JAATFS54HT9102712 2499 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

8 ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1991 1991 ΚΗΥ 2829 TOYOTA HILUX 
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3 

ΤΟΝΩΝ) JT131YN8509965889 1812 
ΕΛΕΥΘEΡΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ 

9 ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1996 1996 KHY 2896 TOYOTA   
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3 

ΤΟΝΩΝ) JT132LNB809024377 2446 
ΕΛΕΥΘEΡΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ 

10 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1986 1986 ΚΗΥ 2852 TOYOTA   
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3 

ΤΟΝΩΝ) JTLPOYN6504002187 2315 ΔΩΡΕΑ    

11 TEXNIKH 2010 2010 KHH 5301 
DAIMLER  
CHRYSLER   

ΦΟΡΤΗΓΟ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3 
ΤΟΝΩΝ) WDB9024621P912998 2874 

ΕΛΕΥΘEΡΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ 

12 ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1999 1999 ΚΗΥ 7027 MAZDA B 2600 
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3 

ΤΟΝΩΝ) JMZUF8UE200719863   ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

13 TEXNIKH 2000 2000 KHY 7055 MAGIRUS MP 190E 30W 
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΩ ΤΩΝ 3 

ΤΟΝΩΝ) WJMB1VMTO0C064306 9500 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

14 TEXNIKH 2003 2003 KHY 7082 
DAIMLER  
CHRYSLER   ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ WDB6693631P008311 3792 

ΕΛΕΥΘEΡΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ 

15 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 2012 2012 ΚΝΙ 223 LINGEN.BINQI LB150T-19 ΔΙΚΥΚΛΟ LLMTCK194BL419696 150 
ΕΛΕΥΘEΡΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ 

16 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 2012 2012 ΚΝΙ 225 LINGEN.BINQI LB150T-19 ΔΙΚΥΚΛΟ LLMTCK191BL419669 150 
ΕΛΕΥΘEΡΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ 

17 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2013 2002 ΚΗΗ 5328 
DAIMLER  
CHRYSLER   ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB930621R778990 6374 ΔΩΡΕΑ    
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18 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2013 2000 ΚΗΗ 5329 MAN   ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ WMAE63ZZZ1L024638   
ΕΛΕΥΘEΡΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ 

19 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2014 1998 ΚΗΗ 5330 MAN   ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ WMAT080614M257878 9973 
ΕΛΕΥΘEΡΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ 

20 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2017 2009 ΚΗΗ 5337 
DAIMLER  
CHRYSLER   ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB9505381L439939 6374 

ΕΛΕΥΘEΡΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ 

21 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009 1994 ΚΗΙ 8291 
DAIMLER  
CHRYSLER   ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB6520061K055376 9572 

ΕΛΕΥΘEΡΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ 

22 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2007 2000 ΚΗΙ 8286 MAGIRUS   ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ZCFA1L00302508071 5880 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

23 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2003 2003 ME 85332 MAGIRUS 130E18 ΣΑΡΩΘΡΟ ZCFA1GD000B034681   
ΕΛΕΥΘEΡΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ 

24 ΤΕΧΝΙΚΗ 2000 1999 ΜΕ 49121 KOMATSU WB93R-2 ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΗΧ 93F-21572   
ΕΛΕΥΘEΡΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ 

25 ΤΕΧΝΙΚΗ 2007 2005 ΜΕ 90862 
DAIMLER  
CHRYSLER UNIMOG U300 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΕΡΓΟΥ WDB4051201V209467   

ΕΛΕΥΘEΡΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ 

26 ΤΕΧΝΙΚΗ 2005 1991 ΜΕ 85310 
DAIMLER  
CHRYSLER 308 D ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ WDB6023181P125680   

ΕΛΕΥΘEΡΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ 

27 ΤΕΧΝΙΚΗ 2009 1978 ΜΕ 109868 
DAIMLER  
CHRYSLER UNIMOG 406 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΕΡΓΟΥ 40612110123121   

ΕΛΕΥΘEΡΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ 

28 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2014 2009 ME 123799 MAGIRUS ML 150E22 ΣΑΡΩΘΡΟ ZCFA1LG030255415   
ΕΛΕΥΘEΡΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ 

29 TEXNIKH 2020 2004 AM 57573 
MASSEY 

FERGUSON MF 4245 4WD ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ G 50039   
ΕΛΕΥΘEΡΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ 

30 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2020 2003 ΚΗΗ 8004 
DAIMLER  
CHRYSLER   ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB9576541V203798 6374 ΔΩΡΕΑ    

 

 

 

Ακολουθεί πίνακας των απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου που εμπεριέχονται στην παραπάνω λίστα, πλην των 

περιπτώσεων (του παρακάτω πίνακα) 2 και 3, τα οποία έχουν πρόσφατα ενσωματωθεί στο στόλο οχημάτων του Δήμου. 
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Στόλος Απορριμματοφόρων Οχημάτων Δήμου Δίου-Ολύμπου 
 ΟΧΗΜΑ (ΜΑΡΚΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

1 DAF (ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ. ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ) ΝΙΖ 2794 

2 DAF ΚΗΗ 8009 

3 DAF ΚΗΗ 8010 

4 DAIMLER CHRYSLER ΚΗΗ 8004 

5 DAIMLER CHRYSLER (AXOR) ΚΗΗ 5337 

6 MERCEDES ATEGO (ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΔΕΑΔΟ) ΚΝΤ 7361 

7 MAN ΚΗΗ 5329 

8 ΜΑΝ ΚΗΗ 5330 

9 DAIMLER CHRYSLER (MERCEDES) ΚΗΙ 8291 

10 DAIMLER CHRYSLER (MERCEDES) ΚΗΗ 5328 

11 MAGIRUS IVEGO (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) ΚΗΙ 8286 

 

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου καλύπτει επί το πλείστον τις ανάγκες διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων του με ιδία μέσα και προσωπικό, ενώ 

για έκτακτες περιπτώσεις έχει προβλεφθεί η δυνατότητα μίσθωσης απορριμματοφόρων οχημάτων ή/και ανάθεσης υπηρεσίας αποκομιδής σε 

ιδιώτη ανάδοχο. Παράλληλα γίνονται προσπάθειες ενίσχυσης/ανανέωσης του στόλου των απορριμματοφόρων οχημάτων, με την αγορά 

καινούριων ή/και ελαφρώς μεταχειρισμένων (οχημάτων), δεδομένου ότι αρκετά από τα παραπάνω (λαμβάνοντας υπόψη, αφενός την 

παλαιότητα και αφετέρου τα μηχανικά προβλήματα που διαρκώς παρουσιάζουν) πλησιάζουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους. 
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ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται στοιχεία του τύπου και του αριθμού των περιεκτών 

συλλογής διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων που παράγονται στο Δήμο Δίου-Ολύμπου. 

 

 ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ/ΚΑΔΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Κάδοι απορριμμάτων (πράσινοι)   700 

2 Κάδοι ανάμεικτων ανακυκλωσιμων υλικών (μπλε) 267 

3 Κώδωνες γυαλιού 67 

4 Κάδοι συλλογής μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων 21 

5 Κάδοι Α.Η.Η.Ε. 5 

6 Κάδοι απορριμμάτων ανοιχτού τύπου (σκάφες) 28 

7 Κάδοι συλλογής μπαταριών 150 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις εκτρεπόμενες ποσότητες αποβλήτων (έτους 2020) που αναλυτικά 

παρουσιάστηκαν παραπάνω, η ανάγκη ενίσχυσης των δικτύων των ειδικών (κατά 

περίπτωση) περιεκτών συλλογής αποβλήτων κρίνεται τουλάχιστον επιτακτική, με τον 

σχεδιασμό του παρόντος ΤΣΔΑ να προβλέπει την βαθμιαία τους αύξηση σε πλαίσιο 5ετίας 

(2021-2025). 

 

3.4.3. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 

Σε κάθε οικισμό του Δήμου Δίου-Ολύμπου πραγματοποιούνται τουλάχιστο 2-4 δρομολόγια 

την εβδομάδα το χειμώνα και 3-6 δρομολόγια την εβδομάδα το καλοκαίρι και ανάλογα με τη 

δημοτική ενότητα στην οποία κινείται το σύστημα συλλογής - μεταφοράς του Δήμου. 

 

3.4.4. ΧΥΤΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

Στα όρια του Δήμου Δίου Ολύμπου (θέση Ξηροκάμπι) λειτουργεί από το 2005, ο ΧΥΤΑ 

Λιτοχώρου, ο οποίος εξυπηρετεί και τις τρεις δημοτικές ενότητας του Δήμου (Δ.Ε. Δίου, Δ.Ε. 

Λιτοχώρου, Δ.Ε. Αν. Ολύμπου). Ο ΧΥΤΑ συνεχίζει να εξυπηρετεί και σήμερα (2021) το Δήμο. 

Το 2020 διατέθηκαν στον ΧΥΤΑ Λιτοχώρου 15.864,94 τόνοι σύμμεικτων αστικών αποβλήτων. 

Η κατασκευαθείσα χωρητικότητα του ΧΥΤΑ ανέρχεται σε 625.000 m3 και αποτελείται από δύο 

κύτταρα. Το νότιο κύτταρο, το οποίο έχει πληρωθεί κατά 95% και έχει πεπερασμένη διάρκεια 

ζωής και το βόρειο κύτταρο το οποίο είναι ημιτελές και έχει διάρκεια ζωής 14,5 έτη.  Για την 

ολοκλήρωση του βόρειου κυττάρου απαιτούνται εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης 

πρανών, στεγάνωση πυθμένα και πρανών, κατασκευή συστήματος συλλογής – απαγωγής 
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στραγγισμάτων, διαχείρισης όμβριων και βιοαερίου (αρμοδιότητα Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής 

Μακεδονίας). 

Στο παρακάτω απόσπασμα από το GOOGLE EARTH, δίνεται η θέση του ΧΥΤΑ Λιτοχώρου. 

 
 

3.4.5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η καθαριότητα των οικισμών και η προστασία του περιβάλλοντος επιτυγχάνεται με την 

καθημερινή συνεργασία Δήμου και πολιτών. Αυτές διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και 

δικαιώματα που καταγράφονται και αναφέρονται στον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου 

Δίου - Ολύμπου, που ψηφίστηκε με την αρ. 108/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Δίου - Ολύμπου (ΑΔΑ: ΨΟ3ΡΩ9Δ-Τ63) [Παράρτημα 2]. 

Σύμφωνα με το άρθ. 1 του Κανονισμού Καθαριότητας “Αντικείμενο του Κανονισμού”: 

1. Η καθαριότητα, η διαχείριση των απορριμμάτων και η προστασία του περιβάλλοντος είναι 

κοινωνικά αγαθά άμεσης προτεραιότητας, επιτυγχάνονται μέσα από τη 

διαρκήσυνεργασία του Δήμου και των πολιτών και διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις 

καιδικαιώματα. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού σε καμία περίπτωση δεν 

αποκλείουν την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και είναι 
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έγκυρες εφόσον δεν αντίκεινται στις υγειονομικές, αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις 

(Παράρτημα 3 του παρόντος Κανονισμού). 

2. Ο παρών Κανονισμός έχει ως αντικείμενο: 

α) Την ενιαία ρύθμιση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του Δήμου και των 

πολιτών  που αφορούν την τήρηση της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, 

τηνπροστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας στην πόλη. 

β) Τη γνωστοποίηση των σχετικών κανόνων και η συντονισμένη εφαρμογή τους απόκάθε 

εμπλεκόμενο μέρος (Υπηρεσία Καθαριότητας, λοιπές δημοτικές υπηρεσίες,πολίτες, 

δημότες, κάτοικοι, επιχειρηματίες, έμποροι και επισκέπτες της πόλης). 

γ) Την ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων κάθε μορφήςκαι 

είδους (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση, κ.λπ.) με μεθόδους 

που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. 

3. Στόχοι του παρόντος Κανονισμού είναι: 

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος. 

β) Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

γ) Η ενίσχυση της προσπάθειας βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών στους 

δημότες,κατοίκους, επισκέπτες της πόλης και επαγγελματίες που 

δραστηριοποιούνταιστην περιοχή ευθύνης του Δήμου. 

δ) Η περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών, των κατοίκων καιτων 

επαγγελματιών, όπως και η ενεργός συμμετοχή τους. 

ε) Η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη αυτών των σκοπών. 

4. Η ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων στηρίζεται στην αειφόρο ανάπτυξηκαι 

στις βασικές αρχές της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

χώραςμας, οι οποίες είναι: 

α) Η αρχή της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, η οποία αφορά την εκ 

τωνπροτέρων περιβαλλοντική προστασία. 

β) Η αρχή της αποφυγής παραγωγής αποβλήτων. 

γ) Η αρχή της πρόληψης ή και μείωσης παραγωγής αποβλήτων. 

δ) Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», η οποία αποσκοπεί στην πρόληψη ή διαφορετικάστην 

αποκατάσταση της περιβαλλοντικής βλάβης. 

ε) Η αρχή της εγγύτητας, όπου τα απόβλητα θα πρέπει να διαθέτονται κοντά στο 

σημείοπαραγωγής. 

στ) Η αρχή της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της ανάκτησης των υλικών. 

ζ) Η αρχή της ανάκτησης ενέργειας, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η 

ανάκτησηυλικών λόγω τεχνικών περιορισμών. 
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η) Η αρχή της ασφαλούς διάθεσης, η οποία αποτελεί την έσχατη λύση, εφόσον η 

απόρριψηαποβλήτων σε χώρους διάθεσης έχει βαρύτατες επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. 

 

3.5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΟ Δ. ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ) 
Στον υπολογισμό του λειτουργικού κόστους της υφιστάμενης κατάστασης λήφθηκαν υπόψη 

όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με τη διαδικασία αποκομιδής (σύμμεικτα, ογκώδη, πράσινα) 

των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, συντήρησης οχημάτων και λοιπόν μέσων, προμήθειας 

απαιτούμενων υλικών, συμπεριλαμβανομένου του κόστους μισθοδοσίας, ασφαλιστικών 

εισφορών, υπερωριών, καυσίμων, ελαστικών, κ.λ.π.  

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΑ (2020) 

 Δαπάνη (€) 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΙΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΠΛΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ) Κ.Α. 20.60 894.386,23 

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΛΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ)  

20. (61,62,63,64,65,66,67) 
714.549,32 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 20. 378.118,65 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΠΛΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ) Κ.Α. 20.7 85.326,38 

ΣΥΝΟΛΑ 2.072.380,58 

 
 
3.6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΑ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Σύνοψη χαρακτηριστικών υφιστάμενης διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο Δήμο Δίου-

Ολύμπου : 

 Πλημμελής εφαρμογή πολιτικών πρόληψης - μείωσης των αποβλήτων, διαλογής στην 

πηγή, ανακύκλωσης και άλλου είδους ανάκτηση (π.χ. κομποστοποίηση) 

 Συλλογή πλέον του 95% των αποβλήτων σε σύμμεικτη μορφή και διάθεσή τους στο ΧΥΤΑ 

Λιτοχώρου. Το 2020 οδηγήθηκαν στο ΧΥΤΑ Λιτοχώρου για εργασίες διάθεση (D) περίπου 

15.864,94 τόνοι σύμμεικτων (οικιακού τύπου) αποβλήτων από τις τρεις ΔΕ του Δήμου.  

 Μη επαρκής εφαρμογή της ανακύκλωσης μέσω του συστήματος των μπλε κάδων. Η 

ποσότητα της μεικτής συσκευασίας που οδηγήθηκε στο Κ.Δ.Α.Υ. Πιερίας (Σβορώνος) 

μέσω του δικτύου των ΜΠΛΕ κάδων, ανήλθε μόλις στους 223,83 τόνους. 

 Μη επαρκές δίκτυο των ειδικών (κατά περίπτωση) περιεκτών/κάδων συλλογής 

αποβλήτων. 

 Σποραδική και μικρής έκτασης κομποστοποίηση από ευαισθητοποιημένους πολίτες, οι 

οποίοι διαθέτουν κήπο, ή κατοικούν σε περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού. 



ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (2021-2025) 

78 
 

 ικρής έκτασης και άτυπη συνεργασία με ιδιώτη για τη διαχείριση των πράσινων 

(κλαδέματα, φύλλα κ.λ.π.). 

 Μικρής έκτασης διαχείριση των ΑΗΗΕ και ΗΣ&Σ. 

 Διάθεση των ογκωδών στο ΧΥΤΑ Λιτοχώρου. 

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου ουσιαστικά έως και το 2019 περιοριζόταν στη συλλογή και 

μεταφορά των στερεών και σύμμεικτων αποβλήτων και τη διάθεσή τους στο ΧΥΤΑ Λιτοχώρου, 

χωρίς κανένα πρόγραμμα ανακύκλωσης, πλην του προγράμματος των κωδώνων γυαλιού 

(πολύ μικρής έκτασης). Από το 2020 έχουν εκκινήσει φιλόδοξα μια σειρά προγραμμάτων 

ανακύκλωσης τα οποία όμως (βάσει των επίσημα καταγεγραμμένων εκτρεπόμενων 

ποσοτήτων αποβλήτων) χρήζουν υποστήριξης, παρακολούθησης και ενίσχυσης 

προκειμένου να επιφέρουν τα επιθυμητά οφέλη από την εφαρμογή τους. 

Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 Ο Δήμος καλύπτει τις ανάγκες συλλογής – μεταφοράς σύμμεικτων σε όλες τις ΔΕ και 

καταφέρνει να επιλύει τα όποια προβλήματα. Επομένως η κατάσταση διαχείρισης 

σύμμεικτων αποβλήτων κρίνεται ικανοποιητική. 

 Στο Δήμο δε λαμβάνει χώρα επαρκής εκτροπή αποβλήτων από το ρεύμα των 

σύμμεικτων. Η όποια προσπάθεια στην παρούσα φάση είναι μικρής κλίμακας (σύμφωνα 

με τις επίσημα καταγεγραμμένες ποσότητες στο Η.Μ.Α.). 

 Ο Δήμος συμμετέχει στο σύστημα διαχείρισης της ΕΕΑΑ (ανακύκλωση μέσω μπλε 

κάδων). Γίνονται συνεχείς προσπάθειες ενίσχυσης του δικτύου των μπλε κάδων. 

 Η τουριστική κίνηση, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου είναι ένα στοιχείο που δεν 

πρέπει να αγνοηθεί στις όποιες μελλοντικές δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν. 

 Το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης (συλλογής – μεταφοράς) προσδίδει στο Δήμο την 

εμπειρία να οργανώσει με επιτυχία και την εκτροπή των διαφόρων ρευμάτων από τα ΑΣΑ 

με την ανάπτυξη του δικτύου κάδων σε σωστά επιλεγμένες θέσεις και να εναρμονιστεί 

ευκολότερα με τους στόχους που τίθενται στον εθνικό σχεδιασμό. 

 Ο Δήμος δύναται να αυξήσει το προσωπικό του με νέες προσλήψεις (μόνιμο ή εποχικό 

προσωπικό), το οποίο μπορεί να εκπαιδεύει στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται στη 

διαχείριση των ΑΣΑ. 

 Το κόστος διαχείρισης ΑΣΑ δύναται να μειωθεί σημαντικά δεδομένου του σημαντικού 

περιθωρίου βελτίωσης των επιδόσεων στον τομέα της ανακύκλωσης. 

Σημειώνεται ότι το κόστος ανακύκλωσης είναι φθηνότερο από το αντίστοιχο κόστος 

διαχείρισης ΑΣΑ, γεγονός που σηματοδοτεί ότι η ενίσχυση της ανακύκλωσης, εκτός από 

περιβαλλοντικά οφέλη, δύναται να έχει και οικονομικά οφέλη για το Δήμο και τους πολίτες 

του. 
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3.7. ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου είναι ενεργός στη διαχείριση ΑΣΑ και επιθυμεί να υιοθετήσει 

συστήματα διαλογής στην πηγή υψηλής ποιότητας. Εκτιμάται ότι με την παροχή των 

διαφόρων μέσων που παρατίθενται στην παρούσα μελέτη για να καλυφθούν οι ελλείψεις σε 

εξοπλισμό (κάδοι, οχήματα) το ποσοστό εκτροπής θα αυξηθεί σημαντικά. 

 

Ανάλυση για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης διαχείρισης. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

 Διάθεση στο ΧΥΤΑ του μεγαλύτερου 

μέρους των ΑΣΑ 

 Άγνοια δημοτών σε θέματα διαχείρισης 

αποβλήτων και διαδικασιών 

ανακύκλωσης. 

 Χαμηλό ποσοστό ανακύκλωσης υλικών 

 Προώθηση πρακτικών ανακύκλωσης μέσα 

από την εφαρμογή ολοκληρωμένου τοπικού 

σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων με έμφαση 

στην προδιαλογή. 

 Εθελοντική δράση μετά από ενημέρωση 

 Διερεύνηση συνεργασιών με όμορους 

Δήμους 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 Παλαιωμένος στόλος οχημάτων και 

ανάγκες αντικατάστασης αυτών 

 Ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού 

 Έλλειψη πολεοδομικού σχεδιασμού στις 

τουριστικές περιοχές 

 Ορεινές περιοχές 

 Ανάπτυξη πράσινων σημείων 

 Ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέματα 

καθαριότητας και ανακύκλωσης. 

 Αξιοποίηση του Εθνικού Σχεδιασμού για τα 

απορρίμματα 

 Κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος 

 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από προγράμματα 

ΕΣΠΑ 

 Βελτιστοποίηση χρήσης υπέρ/διαδημοτικών 

εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων 

 Οικονομικά οφέλη από την εμπορική διάθεση 

υλικών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 

ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

 

4.1. ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
Υποχρέωση κάθε Δήμου είναι καταρχήν να θέσει στόχους για τα ποσοστά ανακύκλωσης, 

οργανικών και ανακυκλώσιμων υλικών. Οι στόχοι αυτοί αποτελούν υποχρεώσεις που έχουν 

αναληφθεί σε εθνικό επίπεδο και (οι κρισιμότεροι εξ αυτών) είναι: 

 Ελαχιστοποίηση της υγειονομικής ταφής στο 10% μέχρι το 2030. 

 Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων. Τα βιοαπόβλητα πρέπει υποχρεωτικά να συλλέγονται 

χωριστά στον καφέ κάδο και να μην αναμιγνύονται με άλλη είδη αποβλήτων έως τις 

31/12/2022. 

 Αύξηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της ανακύκλωση των ΑΣΑ 

τουλάχιστον σε ποσοστό 55% κ.β. μέχρι το 2025 και 60% κ.β. μέχρι το 2030. 

 Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασιών: 65% κ.β. έως το 2025 και 70% κ.β. ως το 2030. 

 Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και κατεδαφίσεων. Επαναχρησιμοποίηση, 

ανακύκλωση και ανάκτηση του 70% των παραγόμενων ΑΕΚΚ. 

 Εναλλακτική Διαχείριση, Χωριστή Συλλογή και Ειδικά Ρεύματα.  

o Επίτευξη όλων των στόχων για τα ρεύματα αποβλήτων που υπόκεινται σε εναλλακτική 

διαχείριση και υπολείπονται των στόχων, και περαιτέρω αύξηση των επιδόσεων για 

όσα ρεύματα έχουν ήδη πετύχει τους στόχους. Πρόθεση για ένταξη και άλλων 

ρευμάτων στο καθεστώς της Εναλλακτικής Διαχείρισης, με θέσπιση φιλόδοξων αλλά 

ρεαλιστικών στόχων για αυτά. 

o Καθιέρωση υποχρεωτικής χωριστής συλλογής τουλάχιστον για τα μέταλλα, το χαρτί, 

το γυαλί και το πλαστικό, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και άλλα ειδικά ρεύματα 

όπως στρώματα, έπιπλα, ληγμένα φάρμακα, λοιπά επικίνδυνα απόβλητα 

προερχόμενα από νοικοκυριά. 

Σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα: 

 Στην ιεράρχηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων: πρόληψη, 

επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλου είδους ανάκτηση (π.χ. κομποστοποίηση, 

παραγωγή ενέργειας κ.λ.π.). 

 Στη βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου. 

 Σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. 
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4.2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ 
Προς εφαρμογή των κατευθύνσεων του νέου ΕΣΔΑ, διαστασιολογούνται στο παρόν Σχέδιο, 

τα αναγκαία έργα και υποδομές προκειμένου να ικανοποιούνται οι στόχοι που τίθενται έως το 

2025 υπέρ της ανακύκλωσης και των ανώτερων μορφών διαχείρισης, με ιδιαίτερη έμφαση 

στη διαλογή στην πηγή (ΔσΠ) και με ελαχιστοποίηση της επεξεργασίας συμμείκτων.  

Για το σχεδιασμό και τους σχετικούς υπολογισμούς ελήφθησαν υπόψη η υφιστάμενη 

παραγωγή ΑΣΑ και η ποιοτική σύνθεση αποβλήτων που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενα 

κεφάλαια και θεωρήθηκε για το 2025 παραγωγή ΑΣΑ σταθεροποιημένη στα σημερινά 

επίπεδα (έτος αναφοράς 2020). 

 

Σχεδιασμός διαχείρισης ΑΣΑ του Δήμου Δίου-Ολύμπου για την 5ετία 2021-2025 

 
© Στόχος ανακύκλωσης με προδιαλογή στην πηγή για το 2025  

Με το νέο ΕΣΔΑ τίθεται στόχος ανακύκλωσης με προδιαλογή στην πηγή (μέσω της 

προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των ΑΣΑ) τουλάχιστον σε 

ποσοστό 55% κ.β. μέχρι το 2025. 

 

Για το Δήμο Δίου Ολύμπου, ο στόχος αυτός ποσοτικοποιείται ως ακολούθως : 

 

© Στόχος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων για το 2025  

Σύμφωνα με τον Ν. 4042/2012, ως βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα) ορίζονται τα 

βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από 

σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα 

συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων. 

Τα βιοαπόβλητα πρέπει υποχρεωτικά να συλλέγονται χωριστά στον καφέ κάδο και να μην 

αναμιγνύονται με άλλη είδη αποβλήτων έως τις 31/12/2022. 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΑ 2020, t ΣΤΟΧΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 2025, t 

16.000,00 8.800,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΑ 2020, t ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΚΛΑΣΜΑ (42,6%), t 

16.000,00 6.816,00 
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Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση (του άρθ. 100 του ν. 3852/10) 

με τον Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας για την Πράξη “Προμήθεια Εξοπλισμού Συλλογής 

Βιοαποβλήτων στους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” [Παράρτημα 3]. Η 

προμήθεια θα περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 
 

Όσον αφορά στη διαχείριση του οργανικού κλάσματος που παράγεται στο Δήμο, 

σχεδιάζεται (για τα έτη 2021-2025): 

 μια ετήσια αύξηση εκτροπής (από το δικτυο του συμβατικου πράσινου καδου) των 

οικιακών βιοαποβλήτων, κατά 30% ανά έτος (έως το 2025) με αρχική εκτιμώμενη 

εκτρεπόμενη ποσότητα για το έτος έναρξης της δράσης (2021) τους 1500 τόνους, 

 μια ετήσια αύξηση εκτροπής (από το δικτυο του συμβατικου πράσινου καδου) των 

αποβλήτων κηπευτικών εργασιών, κατά 30% ανά έτος (έως το 2025) με αρχική εκτιμώμενη 

εκτρεπόμενη ποσότητα για το έτος έναρξης της δράσης (2021) τους 200 τόνους, καθώς 

και  

 αύξηση συλλογής κατά 30% ανά έτος των βρώσιμων λιπών και ελαίων με αρχική 

εκτιμώμενη ποσότητα για το έτος έναρξης της δράσης (2021) τους 40 τονους. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (tn)  

Είδος αποβλήτου 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Βιοαπόβλητα οικιακά (καφέ κάδος)- 

20 01 08, 20 03 02 
- 1500 1950 2535 3295,5 4284,15 

Απόβλητα κηπευτικών εργασιών –  

20 02 01 
- 200 260 338 439,4 571,22 

Βρώσιμα λίπη και έλαια-20 01 25 - 40 52 67,6 87,88 114,24 

 

Η επίτευξη των ανωτέρω προϋποθέτει την ουσιαστική ενίσχυση του δικτύου των ειδικών 

περιεκτών συλλογής τους, η οποία μελετάται και δίνεται συγκεκτρωτικά στη συνέχεια 

(συγκεντρωτικός πίνακας). 

 

Μέσα προσωρινής αποθήκευσης 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 Παρατηρήσεις 
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Αριθμός κάδων οικιακών 

βιοαποβλήτων  
- 488 537 590 650 715 

Ετήσια αύξηση της 

τάξης του 10%. 

Αριθμός δοχείων για τη 

συλλογή των βρώσιμων 

λιπών 

- 12 24 36 48 60 

Ετήσια αύξηση του 

αριθμού κατά 12 

(αριθμός Κοινοτήτων 

Δήμου). 

 

© Στόχος ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασιών για το 2025  

Με το νέο ΕΣΔΑ τίθεται στόχος της ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασιών τουλάχιστον σε 

ποσοστό 65% κ.β. μέχρι το 2025. 

 

Για το Δήμο Δίου Ολύμπου, ο στόχος αυτός ποσοτικοποιείται ως ακολούθως : 

 

Σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας ο Δήμος συνεργάζεται: 

1. Με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) Ελληνική Εταιρεία 

Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.), στο πλαίσιο της από 22-2-2018 σύμβασης 

συνεργασίας, όσον αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥ (χαρτί/χαρτόνι, 

πλαστικό, αλουμίνιο), καθώς και του ρεύματος των γυάλινων συσκευασιών (μέσω του 

δικτύου των ΚΩΔΩΝΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ) [Παράρτημα 4]. Οι συσκευασίες από χαρτί, πλαστικό, 

αλουμίνιο, λευκοσίδηρο χωρίς υπολείμματα, καθώς και έντυπα (εφημερίδες, περιοδικά, 

βιβλία) πρέπει να εναποτίθενται στον ειδικό μπλε κάδο ανακύκλωσης συσκευασιών ενώ το 

γυαλί στους αντίστοιχους ειδικούς υποδοχείς (κώδωνες γυαλιού). Ειδικότερα, οι 

επιχειρήσεις (σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα κ.λπ.), που ο όγκος των ανακυκλώσιμων 

υλικών τους είναι μεγάλος, πρέπει να ελαχιστοποιούν τον όγκο τους, πριν τα υλικά αυτά 

οδηγηθούν για ανακύκλωση. Για μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών θα πρέπει 

να υπάρχει συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας. 

2. Με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) Ανταποδοτική Ανακύκλωση 

Α.Ε., στο πλαίσιο της από 21-1-2020 σύμβασης συνεργασίας, όσον αφορά την ανάπτυξη 

συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων (παράλληλα 

με το πρόγραμμα του ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥ και των ΚΩΔΩΝΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ) [Παράρτημα 5]. Το 

πρόγραμμα αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή σε εύλογο χρόνο με την τοποθέτηση (εκ 

μέρους του Σ.Σ.Ε.Δ. Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.) των κέντρων ανταποδοτικής 

ανακύκλωσης (σπιτάκια ανακύκλωσης) στα σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος. Στόχος 

του συστήματος είναι η δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος ανταποδοτικής 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΑ 2020, t ΣΤΟΧΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 2025, t 

16.000,00 4.773,60 
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ανακύκλωσης με τη χρήση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας για την ανακύκλωση των 

πλαστικών, μεταλλικών, γυάλινων συσκευασιών και χαρτιού-χαρτονιού, προσφέροντας 

ανταποδοτικό κίνητρο στους καταναλωτές. 

Όσον αφορά στη διαχείριση των ανάμεικτων αποβλήτων συσκευασίας μπλε κάδου (ΕΚΑ: 15 

01 06) που παράγοται στο Δήμο, σχεδιάζεται (για τα έτη 2021-2025): 

 μια ετήσια αύξηση εκτροπής (από το δικτυο του συμβατικου πράσινου καδου) των 

ανάμεικτων αποβλήτων συσκευασίας, κατά 50% ανά έτος (έως το 2025). Ειδικά για το 

έτος 2021 εκτιμάται (βασει των σχεδιασμών μας) ότι η εκτρεπόμενη ποσότητα θα 

διπλασιαστεί (σε σχεση με την αντίστοιχη του 2020). 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (tn)  

Είδος αποβλήτου 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ανάμεικτα απόβλητα συσκευασίας  

 - 15 01 06 
223,83 447,66 671,49 1007,24 1510,85 2266,28 

 

Η επίτευξη των ανωτέρω προϋποθέτει την ουσιαστική ενίσχυση του δικτύου των ειδικών 

περιεκτών συλλογής τους, η οποία μελετάται και δίνεται συγκεκτρωτικά στη συνέχεια 

(συγκεντρωτικός πίνακας). 

 

Μέσα προσωρινής αποθήκευσης 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Παρατηρήσεις 

Αριθμός κάδων ανάμεικτων 

αποβλήτων συσκευασίας 
267 320 385 461 554 664 

Ετήσια αύξηση της 

τάξης του 20% 

 

© Διαχείριση λοιπών ρευμάτων αποβλήτων  

Πέραν του προγραμματισμού της διαχείρισης των ανωτέρω βασικών ανακυκλώσιμων-

αξιοποιήσιμων ρευμάτων αποβλήτων όπως τα οργανικά, το χαρτί, τα πλαστικά, τα μέταλλα 

και το γυαλί (τα οποία ανέρχονται σε ποσοστό 88,5% της συνολικής μάζας των Α.Σ.Α.), στο 

πλαίσιο εκπόνησης του παρόντος σχεδίου μελετάται και η διαχείριση των λοιπών ρευμάτων 

αποβλήτων με ορίζοντα 5ετίας (2021-2025). Η αποτύπωση του σχεδιασμού παρουσιάζεται 

στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα:  
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (tn)  

Είδος αποβλήτου 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Παρατηρήσεις 

Σύμμεικτα δημοτικά απόβλητα - 20 03 01 15865 13500 12400 11100 9400 7000 

Οι ποσότητες έχουν υπολογιστεί βάσει της 

παραδοχής της αμετάβλητης συνολικής ποσότητας 

παραγόμενων ΑΣΑ/έτος (ήτοι, ~16.000 tn). 

Υπολείμματα από ΚΔΑΥ – 19 12 12 97,24 179,06 268,6 402,9 604,34 906,51 

Η τάξη μεγεθους του υπολείμματος που εξέρχεται 

από το ΚΔΑΥ είναι περίπου το 40% των εισερχόμενων 

ανάμεικτων αποβλήτων συσκευασίας. 

Γυαλί από χωριστή συλλογή - 15 01 07 40,48 48,58 58,29 69,9 83,94 100,73 Αύξηση συλλογής κατά 20% ανά έτος. 

Χαρτί από χωριστή συλλογή –  

15 01 01, 20 01 01 
11 11 200 260 338 440 

Αύξηση συλλογής κατά 30% ανά έτος με αρχική 

εκτιμώμενη ποσότητα για το έτος έναρξης της 

δράσης (2022) τους 200 τονους. Το 2022 έχει επιλεγεί 

ως έτος αναφοράς για την κατασκευή του πράσινου 

σημείου. 

Λοιπά ανακυκλώσιμα (πλαστικά ή μέταλλα) 

από χωριστή συλλογή –  

20 01 39, 20 01 40 

- - 50 65 84,5 109,85 

Αύξηση συλλογής κατά 30% ανά έτος με αρχική 

εκτιμώμενη ποσότητα για το έτος έναρξης της 

δράσης (2022) τους 50 τονους. Το 2022 έχει επιλεγεί 

ως έτος αναφοράς για την κατασκευή του πράσινου 

σημείου. 

Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός - 

20 01 23, 20 01 35, 20 01 36 
4,94 6,42 8,35 10,85 14,11 18,34 Αύξηση συλλογής κατά 30% ανά έτος. 

Λαμπτήρες –  

20 01 21, 20 01 35, 20 01 36 
1,26 1,64 2,13 2,77 3,60 4,68 Αύξηση συλλογής κατά 30% ανά έτος. 

Είδη ένδυσης και υπόδησης, 

κλωστοϋφαντουργικά - 

 20 01 10, 20 01 11 

48,61 63,19 82,15 106,80 138,84 180,49 Αύξηση συλλογής κατά 30% ανά έτος. 
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Ογκώδη (έπιπλα, στρώματα κ.ά.) - 20 03 07 - - 50 65 84,5 109,85 

Αύξηση συλλογής κατά 30% ανά έτος με αρχική 

εκτιμώμενη ποσότητα για το έτος έναρξης της 

δράσης (2022) τους 50 τονους. Το 2022 έχει επιλεγεί 

ως έτος αναφοράς για την κατασκευή του πράσινου 

σημείου. 

Μπαταρίες - 20 01 33, 20 01 34 - - 2 2,6 3,38 4,39 

Αύξηση συλλογής κατά 30% ανά έτος με αρχική 

εκτιμώμενη ποσότητα για το έτος έναρξης της 

δράσης (2022) τους 2 τονους. Το 2022 έχει επιλεγεί 

ως έτος αναφοράς για την κατασκευή του πράσινου 

σημείου. 

Μικρές ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων 

από νοικοκυριά-08 03 17*, 15 01 10*, 20 01 

13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 

27*, 20 01 31* 

- - 2 2,6 3,38 4,39 

Αύξηση συλλογής κατά 30% ανά έτος με αρχική 

εκτιμώμενη ποσότητα για το έτος έναρξης της 

δράσης (2022) τους 2 τονους. Το 2022 έχει επιλεγεί 

ως έτος αναφοράς για την κατασκευή του πράσινου 

σημείου. 

 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Είδος αποβλήτου 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Παρατηρήσεις 

Απόβλητα Επισκευών, Κατασκευών και 

Κατεδαφίσεων –  

17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 04 

01, 17 04 02 

- - 150 165 181,5 199,65 

Αύξηση συλλογής κατά 30% ανά έτος με αρχική 

εκτιμώμενη ποσότητα για το έτος έναρξης της 

δράσης (2022) τους 2 τονους. Το 2022 έχει επιλεγεί 

ως έτος αναφοράς για την κατασκευή του πράσινου 

σημείου. 

Οχήματα τέλους του κύκλου ζωής –  

16 01 04* 
- - - - - - 

Επίκειται συνεργασία με εγκεκριμένο σύστημα Σ.Σ.Ε.Δ. 

(ή αντίστοιχα, με εταιρεία συμβεβλημένη με το 

σίστημα). Οι ποσότητες δεν είναι δυνατόν να 

υπολογιστούν. (ετήσια επικαιροποίηση) 
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Η επίτευξη των ανωτέρω προϋποθέτει την ουσιαστική ενίσχυση του δικτύου των ειδικών 

περιεκτών συλλογής τους, η οποία μελετάται και δίνεται συγκεκτρωτικά στη συνέχεια 

(συγκεντρωτικός πίνακας). 

 

Μέσα προσωρινής αποθήκευσης 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Παρατηρήσεις 

Αριθμός κάδων συμμείκτων 

δημοτικών αποβλήτων 
 700 770 847 932 1025 

Ετήσια αύξηση της τάξης 

του 10%.  

Αριθμός κάδων 

ανακύκλωσης χαρτιού 
- - 50 55 61 67 

Ετήσια αύξηση της τάξης 

του 10%. 

Αριθμός κάδων λοιπών 

ανακυκλώσιμων υλικών 

(πλαστικά ή μέταλλα) 

- - 50 55 61 67 
Ετήσια αύξηση της τάξης 

του 10%. 

Αριθμός κάδων για ηλεκτρικό 

και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
5 12 24 36 48 60 

Ετήσια αύξηση του αριθμού 

κατά 12 (αριθμός 

Κοινοτήτων Δήμου). 

Αριθμός κάδων για 

λαμπτήρες 
5 12 24 36 48 60 

Ετήσια αύξηση του αριθμού 

κατά 12 (αριθμός 

Κοινοτήτων Δήμου). 

Αριθμός κάδων για είδη 

ένδυσης και υπόδησης, 

κλωστοϋφαντουργικά 

21 21 25 30 35 35 
Ετήσια αύξηση του αριθμού 

κατά 5 ανά έτος. 

Αριθμός ανοικτών δοχείων για 

ογκώδη (έπιπλα, στρώματα) 
28 28 28 28 28 28 

Διατήρηση των 

υπαρχόντων. 

Αριθμός κάδων για μπαταρίες 150 160 170 180 190 200 

Ο αριθμός αφορά στο 

σύνολο των περιεκτών που 

βρίσκονται στα διοικητικά 

όρια του Δήμου. Ετήσια 

αύξηση του αριθμού κατά 

10 ανά έτος. 

Αριθμός σημείων συλλογής 

για μικρές ποσότητες 

επικινδύνων αποβλήτων από 

νοικοκυριά 

- - 12 12 12 12 
Τουλάχιστον 1 ανά 

Κοινότητα. 

Αριθμός ανοιχτών δοχείων για 

απόβλητα κατασκευών και 

κατεδαφίσεων 

- - 12 24 24 24 
Τουλάχιστον 1-2 ανά 

Κοινότητα. 

Γωνιές ανακύκλωσης - - 12 12 12 12 
Τουλάχιστον 1 ανά 

Κοινότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ 
 

5.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ 
 Το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου έχει καταρτιστεί 

λαμβάνοντας υπόψη : 

© Τους στόχους που τίθενται από την εθνική νομοθεσία για τη διαχείριση των ΑΣΑ, όπως 

περιγράφονται και εξειδικεύονται στα προηγούμενα κεφάλαια. 

© Τις υφιστάμενες υποδομές του Δήμου. 

© Τις δυνατότητες διαχείρισης ΑΣΑ. 

Βάσει αυτών, οι δράσεις που προτείνονται σε τοπικό επίπεδο για την επίτευξη των στόχων του 

ΕΣΔΑ έως το 2025, επικεντρώνονται: 

Με γνώμονα την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων 

(Ε.Σ.Δ.Α.) έως και το 2025, ο Δήμος Δίου-Ολύμπου (μέσω του πενταετούς επιχειρησιακού του 

σχεδίου) επικεντρώνει τις δράσεις του στα κάτωθι: 

1. Στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, μέσω της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 

πολιτών (με κάθε πρόσφορο μέσο), με στόχο τη μείωση ή/και την επαναχρησιμοποίηση 

των παραγόμενων αποβλήτων. Ενδεικτικά οι δράσεις εστιάζουν: 

- σε ενημερωτικές παρουσιάσεις (στις Κοινότητες και τις Σχολικές Μονάδες του Δήμου),  

- στη χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,  

- στην οργάνωση περιβαλλοντικών δράσεων και εκδηλώσεων, κ.ο.κ. 

2. Στην μέγιστη εκτροπή των ανακυκλώσιμων αποβλήτων από το ρεύμα του συμβατικού 

πράσινου κάδου (αστικά στερεά απόβλητα) μέσω της ανακύκλωσης. Ενδεικτικά οι δράσεις 

επικεντρώνονται: 

- στην ενίσχυση του συστήματος των μπλε κάδων και των κωδώνων γυαλιού (το οποίο θα 

επιτευχθεί έπειτα από την αύξηση του δικτύου των περιεκτών και των αντίστοιχων 

δρομολογίων συλλογής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών),  

- στην ενίσχυση της διαλογής στην πηγή 3-4 ρευμάτων ξεχωριστά συλλεγόμενων 

αποβλήτων (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί) μέσω: 

** της ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης,  

** της ανάπτυξης επίγειων και υπόγειων συστημάτων γωνιών ανακύκλωσης, καθώς και  

** της ανάπτυξης δικτύου συμβατικών περιεκτών (ξεχωριστά συλλεγόμενων αποβλήτων 

στην πηγή) σε αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, βρεφονηπιακούς σταθμούς, 

σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και άλλες 

δημοτικές εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού. 
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3. Στην μέγιστη εκτροπή των βιοαποδομίσιμων αποβλήτων (βιοαποβλήτων) από το ρεύμα του 

συμβατικού πράσινου κάδου (αστικά στερεά απόβλητα) μέσω: 

- της ενίσχυσης της οικιακής κομποστοποίησης καθώς και  

- της ανάπτυξης συστήματος καφέ κάδων, αρχικά σε σημεία που παράγονται μεγάλες 

ποσότητες βιοαποβλήτων, με προοπτική την ανάπτυξη του δικτύου σε όλο το Δήμο. 

4. Στη δημιουργία πράσινων σημείων [ενός κεντρικού και  δύο δορυφορικών] καθώς και ενός 

κινητού πράσινου σημείου. Επισημαίνεται ότι στα πράσινα σημεία θα προβλεφθεί και η 

χωριστή συλλογή επικινδύνων αποβλήτων των νοικοκυριών (χρώματα, βερνίκια, προϊόντα 

καθαρισμού κ.ο.κ.). 

5. Στη δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) για σύμμεικτα, 

βιοαποικοδομήσιμα (ΒΑΑ) και ανακυκλώσιμα απόβλητα, στη ΔΕ Λιτοχώρου. Επισημαίνεται 

ότι κατά την κατάρτιση του υφιστάμενου ΠΕ.Σ.Δ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας είχε προταθεί η 

δημιουργία και ενός επιπλέον Σ.Μ.Α. στη ΔΕ Αν. Ολύμπου, πρόταση η οποία είχε 

ενσωματωθεί και στη μελέτη αναθεώρησης Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στέρεων 

Απόβλητων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας & Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.). 

6. Στην ενίσχυση της ανακύκλωσης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

(Α.Η.Η.Ε.), με την ανάπτυξη ευρύτερου δικτύου ειδικών κάδων συλλογής. 

7. Στην μέγιστη δυνατή εκτροπή των αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών, με ενίσχυση 

του δικτύου των ειδικών κάδων συλλογής (μπαταριών). 

8. Στη διατήρηση και παρακολούθηση του υφιστάμενου προγράμματος ανακύκλωσης 

μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων. 

9. Στη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

(Σ.Σ.Ε.Δ.) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) ή αντίστοιχα με 

εταιρεία συμβεβλημένη με Σ.Σ.Ε.Δ. 

10. Στη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Οχημάτων στο Τέλος Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) ή αντίστοιχα με εταιρεία συμβεβλημένη με 

Σ.Σ.Ε.Δ. 

11. Στη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) ή αντίστοιχα με εταιρεία συμβεβλημένη με Σ.Σ.Ε.Δ. 

12. Στη συνεργασία με εξουσιοδοτημένα συνεργεία τα οποία θα είναι συμβεβλημένα με 

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων μεταχειρισμένων ελαστικών 

οχημάτων.  

13. Στη διαχείριση των χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων (τηγανελαίων), κατόπιν 

συνεργασίας με εγκεκριμένη (νόμιμα υφιστάμενη) εταιρία. 

14. Στην εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου. 
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15. Στη διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης του  «Πληρώνω όσο Πετάω – ΠΟΠ» (pay as 

you throw), ενός νέου/καινοτόμου συστήματος τιμολόγησης των υπηρεσιών διαχείρισης 

αποβλήτων το οποίο στηρίζεται στη βασική αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

 

5.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  
Η δραση στοχεύει στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση του πληθυσμού του 

Δήμου Δίου - Ολύμπου σε θέματα διαχείρισης των βιοαποβλήτων καθώς και στην ανάπτυξη 

συνείδησης και συμπεριφοράς για την ανακύκλωση στο γενικό πληθυσμό αλλά και σε 

συγκεκριμένες ομάδες του (π.χ. μαθητές, επαγγελματίες, νοικοκυρές κ.λπ.). 

Σε αυτό το πλαίσιο έχει εκπονηθεί σχετική μελέτη που αφορά στην παροχή υπηρεσιών 

συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης του Δήμου για την υλοποίηση υποέργου ως οριζόντια 

επικουρική δράση με τίτλο Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης 

πληθυσμού για την πράξη με τίτλο “Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, γωνιές ανακύκλωσης 

και σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων” στο πλαίσιο του Προγράμματος “Αντώνης 

Τρίτσης”, προυπολογισμού 37.200,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). 

Η εν λόγω μελέτη (αρίθμ. 2/2021) αποτελεί τμήμα του παρόντος σχεδίου [Παράρτημα 6]. 
 
5.3. ΕΚΤΡΟΠΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΣΑ 
5.3.1. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΡΟΠΗΣ 

Με τις τεχνικές διαλογής στην πηγή επιδιώκεται η ανάκτηση υλικών-στόχων με σκοπό την μείωση 

του ρεύματος των ΑΣΑ τα οποία καταλήγουν στο ΧΥΤΑ. 

Τα συστήματα διαλογής στην πηγή δύναται να κατηγοριοποιηθούν με βάση τον αριθμό των 

τύπων υλικών – στόχων που προδιαλέγονται σε (α) χωριστή συλλογή ενός υλικού – στόχου και 

σε (β) χωριστή ή μη χωριστή συλλογή τουλάχιστον δύο τύπων υλικών – στόχων. Επιπλέον, με 

βάση τα οργανωτικά σχήματα συλλογής των υλικών – στόχων από τις πηγές παραγωγής οι 

μέθοδοι διαλογής στην πηγή περιλαμβάνουν (α) τη συλλογή με τη μέθοδο ‘Πόρτα – Πόρτα’, (β) 

τη συλλογή με κάδους ανά ομάδες κατοικιών, (γ) τη συγκέντρωση προδιαλεγμένων υλικών – 

στόχων σε Κέντρα Συλλογής και (δ) το συνδυασμό δύο ή περισσοτέρων των 

προαναφερόμενων οργανωτικών σχημάτων. Στις μεθόδους διαλογής στην πηγή εντάσσονται 

επιπλέον συστήματα όπως η συλλογή υλικών – στόχων από ειδικές κατηγορίες πηγών 

προέλευσης (π.χ. χώρους μαζικής σίτισης, εστιατόρια, ξενοδοχεία κ.ά.) και από ειδικές 

πληθυσμιακές ομάδες (π.χ. σχολεία, στρατόπεδα). 

 

Περιγραφή των πλέον διαθέσιμων τεχνικών διαλογής στην πηγή: 

Συστήματα διαλογής στην Πηγή 

 Χωριστή Συλλογή Ενός Τύπου Υλικού – Στόχου 

 Χωριστή, ή Μη Χωριστή, Συλλογή Τουλάχιστον Δύο Τύπων Υλικών – Στόχων 

 Συλλογή με τη μέθοδο Πόρτα – Πόρτα 
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 Συλλογή με Κάδους ανά Ομάδες Κατοικιών 

 Συγκέντρωση Διαχωρισμένων Υλικών – Στόχων σε Κέντρα Συλλογής 

 Συνδυασμός Οργανωτικών Σχημάτων 

 Συλλογή Υλικών – Στόχων από Ειδικές Κατηγορίες Πηγών Προέλευσης 

 Συλλογή Υλικών – Στόχων από Ειδικές Πληθυσμιακές Ομάδες 

 

Εξοπλισμός Συστημάτων Διαλογής στην Πηγή 

 Εξοπλισμός Προσωρινής Αποθήκευσης σε Επίπεδο Κατοικίας (Σάκοι - Τυποποιημένοι Κάδοι 

με Πώμα - Κλειστοί Σάκοι Πολλαπλών Χρήσεων) 

 Εξοπλισμός Προσωρινής Αποθήκευσης σε Κάδους Μηχανικής Φόρτωσης (Κάδοι 

Μηχανικής Φόρτωσης Ανοιγόμενοι εκ των Άνω - Κάδοι Μηχανικής Φόρτωσης Τύπου 

‘Καμπάνας’ Ανοιγόμενοι στη Βάση - Κάδοι Σταθεροί - Μεγάλοι Υποδοχείς) 

 

5.3.2. ΔΡΑΣΕΙΣ  ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΑΣΑ 

Σύμφωνα με το Ν. 4042/2012, θα πρέπει να υιοθετηθεί η ξεχωριστή διαλογή τουλάχιστον του 

χαρτιού, του γυαλιού, των μετάλλων και του πλαστικού, με την ανάπτυξης δικτύου κάδων για την 

προδιαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών. Σημειώνεται ότι οι βασικές μέριμνες για την 

επιτυχημένη εφαρμογή προγραμμάτων διαλογής στην πηγή πρέπει να είναι δύο: αφενός η 

μέγιστη δυνατή συμμετοχή των πολιτών με σκοπό την μέγιστη εκτροπή υλικών και αφετέρου η 

αποφυγή ακατάλληλων προσμίξεων μη ανακυκλώσιμων υλικών στους μπλε κάδους, οι οποίες 

μειώνουν την ποιότητα και την αξία των προϊόντων, επιβαρύνουν τις διεργασίες στα ΚΔΑΥ και 

δυσχεραίνουν την αποδοχή από τους τελικούς βιομηχανικούς χρήστες. 

Για την επίτευξη των στόχων θα υιοθετηθούν οι ακόλουθες δράσεις: 

 Άμεση ενίσχυση του δικτύου μπλε κάδων για τη συλλογή ανάμεικτων ανακυκλώσιμων 

υλικών (χαρτί – γυαλί – μέταλλο – πλαστικό), προκειμένου να μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος 

για χωριστή συλλογή του 65% αυτών που παράγονται. 

 Άμεση ενίσχυση του δικτύου των κωδώνων συλλογής γυαλιού για τη χωριστή συλλογή 

γυαλιού στο Δήμο, κυρίως σε μαζικά σημεία εστίασης και διασκέδασης, με προοπτική, έως 

το 2025 το δίκτυο να καλύψει το σύνολο του Δήμου. 

 Ανάπτυξη του δικτύου προδιαλογής με τη σταδιακή τοποθέτηση (π.χ. σε σημεία μαζικής 

εστίασης, ξενοδοχείων, εμπορικών επιχειρήσεων κ.λ.π.) κάδων για χαρτί – χαρτόνι, 

πλαστικό, μέταλλο, γυαλί  και ανάλογα με τις παραγόμενες ποσότητες των ξεχωριστά 

συλλεγόμενων μερών. Τα υλικά της προδιαλογής μπορούν να οδηγούνται απευθείας σε 

μονάδες ανακύκλωσης έναντι τιμήματος, ή στα πράσινα σημεία που παρουσιάζονται 

παρακάτω. Σε πρώτη φάση, η τοποθέτηση κίτρινων κάδων στα σχολεία και στις δημόσιες 

υπηρεσίες είναι ένα καλό πρώτο βήμα. Προτείνεται η τοποθέτηση 50 κίτρινων κάδων στα 

αναφερόμενα σημεία.  
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Ενδεικτική φωτογραφία κίτρινου κάδου 

 

 Προσπάθεια ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, στο 

πλαίσιο της συναφθείσας σύμβασης συνεργασίας με το Σ.Σ.Ε.Δ. Ανταποδοτική 

Ανακύκλωση [Παράρτημα 5]. 

 

 Ανάπτυξη επίγειων και υπόγειων συστημάτων γωνιών ανακύκλωσης. Σε αυτό το πλαίσιο έχει 

εκπονηθεί σχετική μελέτη που αφορά στην προμήθεια τεσσάρων (4) υπόγειων συστημάτων 
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4 ρευμάτων και τριών (3) επίγειων συστημάτων 4+3 ρευμάτων με σύστημα 

ανταποδοτικότητας, για την βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Ο 

παραπάνω εξοπλισμός θα τοποθετηθεί στις παρακάτων κοινότητες:  

α) Υπόγεια συστήματα 

1. Κοινότητα Βροντού (δίπλα απο την Κοινότητα)  

2. Κοινότητα Δίου (μπροστά απο το σχολείο) 

3. Κοινότητα Πλαταμώνα (μπροστά απο το σχολείο) 

4. Κοινοτητα Νέοι Πόροι  

β) Επίγεια συστήματα 

1. Κοινότητα Κονταριώτισσας (δίπλα στο Δημαρχείο) 

2. Κοινότητα Λιτοχώρου (παλιά λαϊκή αγορά) 

3. Κοινότητα Λεπτοκαρυάς (κάτω από το σχολείο) 

Η εν λόγω μελέτη (αρίθμ. 15/2021) προϋπολογισμού 396.800,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), συντάχθηκε 

στο πλαίσιο του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” Πρόσκληση 04 - “Χωριστή συλλογή 

βιοαποβλήτων, γωνιές ανακύκλωσης και σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων” και αποτελεί 

τμήμα του παρόντος σχεδίου [Παράρτημα 7]. 

 

5.3.3. ΔΡΑΣΕΙΣ  ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΑΠΑΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΣΑ 

Σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ, τα παραγόμενα βιοαπόβλητα πρέπει υποχρεωτικά να συλλέγονται 

χωριστά στον καφέ κάδο και να μην αναμιγνύονται με άλλη είδη αποβλήτων έως τις 

31/12/2022.Η δράση αυτή επιτυγχάνεται με τη χωριστή διαλογή βιοαποβλήτων:  

o τροφίμων  

o πράσινων, και 

o βρώσιμων λιπών και ελαίων 

Για την οργάνωση του συστήματος ΔσΠ βιοαποβλήτων (αποβλήτων τροφίμων) απαιτούνται τα 

εξής: 

 Σχεδιασμός του συστήματος διαλογής στην πηγή του Δήμου. 

 Προμήθεια καφέ κάδων συλλογής και βιοδιασπώμενων σάκων. 

 Σχεδιασμός εκστρατείας ευαισθητοποίησης (έχει γίνει ήδη σχετική αναφορά). 

Επίσης, θα πρέπει να προωθείται η οικιακή κομποστοποίηση κατά προτεραιότητα για τη 

διαχείριση των βιοαποβλήτων στις περιοχές με χαμηλή πυκνότητα ή/και σε νοικοκυριά που 

διαθέτουν κήπο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται τα εξής πλεονεκτήματα για το Δήμο: 

 Μείωση των συνολικών αποβλήτων που δύναται να συλλεχθούν και να διαχειριστούν. 

 Μείωση του κόστους διαχείρισης (συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και ταφής) λόγω 

μείωσης των ποσοτήτων. 

 Προώθηση της βέλτιστης περιβαλλοντικά πρακτικής για τη διαχείριση των αποβλήτων 

αυτών. 



ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (2021-2025) 

94 
 

Να σημειωθεί ότι στην οικιακή κομποστοποίηση, δεν γίνονται δεκτά όλα τα βιοαπόβλητα, αλλά 

κατεξοχήν φυτικά υπολείμματα (φρούτα, λαχανικά) καθώς και υπολείμματα κήπου (γκαζόν, 

φύλλα, μικρά κλαδιά, κλπ.). 

Σε ό,τι αφορά στην ξεχωριστή διαλογή πράσινων, θα πρέπει να ενισχυθεί η χωριστή συλλογή 

των ποσοτήτων των πράσινων αποβλήτων που προκύπτουν από κλαδέματα και καθαρισμό 

πάρκων, οικοπέδων και άλλων χώρων ώστε αυτές να μην αναμιγνύονται με τα ΑΣΑ.  

Η διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων περιλαμβάνει την κοπή, τον τεμαχισμό και 

θρυμματοποίησή τους με κλαδοτεμαχιστή (όπου σχετικά απαιτείται π.χ. κλαδιά και κορμοί ξηρών 

θαμνοειδών), τη συλλογή τους σε κατάλληλους περιέκτες (σακούλες), τη φόρτωση, την 

μεταφορά και εκφόρτωσή τους (με κατάλληλο όχημα) σε καθορισμένο δημοτικό χώρο 

εναπόθεσης. Τα συλλεγέντα απόβλητα θα οδηγούνται αποκλειστικά για εργασίες ανάκτησης 

(κυρίως R3, R10), ήτοι για οργανική εδαφοκάλυψη περιαστικών υπαίθριων δημοτικών χώρων, 

κήπων κ.ο.κ. Επίσης δίνεται η δυνατότητα διάθεσής τους σε ενδιαφερόμενους δημότες που 

επιθυμούν να κάνουν ιδία χρήση της θρυμματισμένης οργανικής ύλης (π.χ. σε γλάστρες, 

ζαρτινιέρες, κήπους, κ.ο.κ.). 

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση (του άρθ. 100 του ν. 3852/10) με 

τον Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας για την Πράξη “Προμήθεια Εξοπλισμού Συλλογής 

Βιοαποβλήτων στους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” [Παράρτημα 3]. Η 

προμήθεια θα περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 
 
Για την εκτροπή των βιοαποβλήτων από τα ΑΣΑ προτείνεται η ανάπτυξη ενός δικτύου καφέ 

κάδων ως εξής : 

 Ενίσχυση της οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο με την προμήθεια και δωρεάν διανομή 

καφέ κάδων σε μικρό αριθμό νοικοκυριών (μικρή κλίμακα), έτσι ώστε να εξεταστεί η επιτυχία 

προώθησης του μέτρου. Στα νοικοκυριά που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, 

προβλέπεται η διανομή κατάλληλου ενημερωτικού υλικού καθώς και παρακολούθηση – 

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από κατάλληλο επιστήμονα. 
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Ενδεικτική εικόνα κάδων οικιακής κομποστοποίησης 

 

 Ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων, δίδοντας έμφαση στις δημοτικές ενότητες του Λιτοχώρου 

και του Ανατολικού Ολύμπου που έχουν χαρακτήρα αστικό δεδομένου ότι στη ΔΕ Δίου που 

χαρακτηρίζεται ως αγροτική περιοχή τα απόβλητα τροφών χρησιμοποιούνται για 

ζωοτροφές.  

 Ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων σε σημεία μεγάλων παραγωγών (χώροι εστίασης, 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ). Στους καφέ κάδους θα τοποθετούνται 

προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα (απόβλητα κουζίνας, κήπων, κλπ), τα οποία θα συλλέγονται 

και θα οδηγούνται σε αδειοδοτημένες μονάδες παραγωγής κομπόστ (ιδιωτικές ή 

περιφερειακής – διαδημοτικής συνεργασίας). Η τοποθέτηση κάδων των 1100 lt σε κεντρικά 

σημεία και κοντά στους παραγωγούς βιοαποβλήτων είναι ένα θετικό πρώτο βήμα. 

Σημειώνεται ότι μέρος της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων θα πραγματοποιείται και στα 

Πράσινα Σημεία.  

Εκτός από τους κάδους, κατά την έναρξη του προγράμματος μπορούν να διατεθούν στα 

νοικοκυριά βιοδιασπώμενες (κομποστοποιήσιμες) σακούλες π.χ. από άμυλο και αεριζόμενα 

«καδάκια» κουζίνας τα οποία καθιστούν το σύστημα πιο φιλικό στο χρήστη και διευκολύνουν την 

τοποθέτηση αποβλήτων τροφών. Σε σχέση με τη μεταφορά, αυτή μπορεί να γίνεται από τους 

ίδιους τους παραγωγούς στα πράσινα σημεία ή στους ΣΜΑ, μετά από κίνητρα που μπορούν 

να τους δοθούν.  
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Σε ό,τι αφορά στην ξεχωριστή διαλογή πράσινων, θα πρέπει να ενισχυθεί η χωριστή συλλογή 

των ποσοτήτων των πράσινων αποβλήτων που προκύπτουν από κλαδέματα και καθαρισμό 

πάρκων, οικοπέδων και άλλων χώρων ώστε αυτές να μην αναμιγνύονται με τα ΑΣΑ.  Oι 

ποσότητες αυτές προτείνεται να οδηγούνται στους προβλεπόμενους ΣΜΑ ή στο προβλεπόμενο 

κεντρικό πράσινο σημείο για εργασίες ανάκτησης (κυρίως R3, R10), ήτοι για οργανική 

εδαφοκάλυψη περιαστικών υπαίθριων δημοτικών χώρων, κήπων κ.ο.κ. ή σε μονάδα 

κομποστοποίησης (ιδιωτικές ή περιφερειακής – διαδημοτικής συνεργασίας). 

 

5.4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

5.4.1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 

Για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης που θέτει ο Νόμος 4042/2012 και την προώθηση της 

χωριστής συλλογής αποβλήτων, προωθείται η δημιουργία ενός κεντρικού πράσινου σημείου 

στη ΔΕ Λιτοχώρου (πρόβλεψη του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ Κεντρική Μακεδονίας). Σε αυτό το 

πλαίσιο εκπονήθηκαν από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δίου - Ολύμπου η αρίθμ. 

5/2021 μελέτη με θέμα “Πράσινο Σημείο Δήμου Δίου – Ολύμπου” προυπολογισμού 570.000,00 

ευρώ (με Φ.Π.Α.) και η αρίθμ. 7/2021 μελέτη με θέμα “Προμήθεια εξοπλισμού Πράσινου Σημείου 

Δήμου Δίου - Ολύμπου” προυπολογισμού 307.520,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). 

Βασικός σκοπός του Πράσινου Σημείου είναι η διαλογή στην πηγή και ο διαχωρισμός 

διαφορετικών υλικών και ρευμάτων αποβλήτων, με στόχο: 

© Την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. 

© Την περιβαλλοντική εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση. 

© Τη μείωση του κόστους μεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων. 

© Τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας των ανακυκλώσιμων υλικών. 

© Τη μείωση των αποβλήτων προς το ΧΥΤΑ. 
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Τα Πράσινα Σημεία αποτελούν μια διεθνή και δοκιμασμένη πρακτική που βασίζεται στη 

συμμετοχή των πολιτών και σκοπεύει στην ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών.  

Βασικά στοιχεία-χαρακτηριστικά πράσινου σημείου 

 Οι πολίτες παραδίδουν χωριστά συλλεγέντα είδη αποβλήτων με δικό τους μεταφορικό μέσο 

στο Πράσινο Σημείο. 

 Οι πολίτες μπορούν να παραδίδουν χρήσιμα υλικά προς επαναχρησιμοποίηση (π.χ. έπιπλα, 

παιχνίδια, βιβλία). 

 Ο Δήμος τροφοδοτεί το Πράσινο Σημείο απ’ ευθείας με υλικά που δεν συγκεντρώθηκαν από 

τους πολίτες στο Σημείο Συλλογής. 

 Θα πρέπει να καλύπτει όσο το δυνατό περισσότερα είδη αποβλήτων. 

 Υλοποιούνται δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης – ευαισθητοποίησης (παρουσιάσεις 

περιβαλλοντικών θεμάτων για τη ΔσΠ, την ανακύκλωση, κλπ. για τους πολίτες, σχολεία και 

λοιπούς φορείς κλπ.). 

Διαχείριση συλλεγόμενων υλικών πράσινου σημείου 

Τα απόβλητα που συλλέγονται σε ένα πράσινο σημείο μπορούν να οδηγηθούν για 

επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση, ανάλογα πάντα και με την προσφορά και ζήτηση στην 

αγορά.  

Τα «πράσινα σημεία» πρέπει να είναι επιλεγμένοι χώροι, σηματοδοτημένοι, σε σημεία σταθερά, 

γνωστά και προσιτά στους πολίτες. Στα πράσινα σημεία θα συγκεντρώνονται ανακυκλώσιμα 

και άλλα υλικά που δεν κατευθύνονται στους κάδους, όπως ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 

συσκευές, συσσωρευτές, ελαστικά, βρώσιμα έλαια, ογκώδη αντικείμενα, πράσινα/κλαδέματα, 

καθώς και άλλα υπό εξέταση ρεύματα με ενδεχόμενη χρέωση του κατόχου. επίσης, τυχόν 

συγκεντρωμένες μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων από πολίτες, επιχειρήσεις, υπηρεσίες, 

σχολεία ενώ θα προωθείται η επαναχρησιμοποίηση – ανταλλαγή υλικών όπως ρουχισμού, 

επίπλων και παλαιών αντικειμένων κλπ. Απαιτείται ο ανάλογος εξοπλισμός και χώρος για ένα 

εργαστήριο ανάκτησης ανταλλακτικών, επισκευής - ανακατασκευής υλικών και διάθεσης. 

 

Το Κεντρικό Πράσινο σημείο του Δήμου Δίου-Ολύμπου, θα είναι επιλεγμένος χώρος, 

σηματοδοτημένος, σε σημείο σταθερό, γνωστό και προσιτό στους δημότες, θα λειτουργεί με 

ωράριο που εξυπηρετεί τους δημότες, θα διαθέτει ασφαλείς αποθηκευτικούς χώρους και τον 

αναγκαίο εξοπλισμό για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο δημιουργείται.  

Οι αρίθμ. 5/2021 και 7/2021 μελέτες αποτελούν τμήματα του παρόντος σχεδίου [Παραρτήματα 8 

και 9]. 

Παρακάτω ακολουθούν φωτογραφίες με διαμορφώσεις Μεγάλων Πράσινων Σημείων που 

βρίσκονται κοντά στην προτεινόμενη λύση καθώς και σκαρίφημα με την προτεινόμενη 

διαμόρφωση του χώρου (σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη). 
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5.4.2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ  

Συμπληρωματικά του κεντρικού πράσινου σημείου στη ΔΕ Λιτοχώρου, προτείνεται η δημιουργία 

ενός δορυφορικού πράσινου σημείου στη ΔΕ Δίου και ενός ακόμη στη ΔΕ Αν. Ολύμπου, έτσι 

ώστε να καλύπτεται το σύνολο του Δήμου Δίου Ολύμπου. Επίσης, πρέπει να υπάρχει ευελιξία για 

περισσότερα δορυφορικά σημεία, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. Επισημαίνεται 

ότι τα δορυφορικά πράσινα σημεία είχαν προβλεφθεί στον υφιστάμενο ΠΕΣΔΑ Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

Η χωροθέτηση των σημείων αυτών θα γίνει σε επόμενη φάση, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής 

αδειοδότησής τους, όπου θα εξεταστούν θέματα χρήσεων γης και πολεοδομικών διατάξεων, 

έκτασης γηπέδου και κεντροβαρικότητας σημείου, προσβασιμότητας, ιδιοκτησιακό καθεστώτος 

κ.λ.π. 

Όσον αφορά τα δορυφορικά πράσινα σημεία, το κόστος επένδυσης ανέρχεται σε 35.000 ευρώ 

έκαστο και συνολικά για τις 2 μονάδες σε 70.000 ευρώ. Τα υλικά από όλα τα ΠΣ θα μεταφέρονται 

είτε με οχήματα των τελικών χρηστών (του αντίστοιχου ΣΕΔ ή του βιομηχανικού χρήστη) είτε με το 

όχημα μεταφοράς – κινητό πράσινο σημείο, όταν είναι διαθέσιμο. 

 

5.4.3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ)  

Παράλληλα, κατά την υλοποίηση των ανωτέρω έργων, προτείνεται και η χρήση ενός κινητού 

Πράσινου Σημείου για την εξυπηρέτηση κυρίως ορεινών και απομακρυσμένων οικισμών 

(πράσινο σημείο γειτονιάς). Το κινητό ΠΣ θα συμβάλλει στην αύξηση της συμμετοχής του κοινού 

στην ανακύκλωση, καθώς με αυτό θα διευκολύνεται η πρόσβαση σε πολίτες που δεν έχουν την 

ευχέρεια μεταφοράς αντικειμένων/υλικών στα ΠΣ.  

Σε αυτό το πλαίσιο έχει εκπονηθεί η αρίθμ. 30/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου με αντικείμενο την προμήθεια 

κινητού εξοπλισμού για διαλογή στην πηγή (στο πλαίσιο του έργου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ) προϋπολογισμού 

372.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). 

H αρίθμ. 30/2021 μελέτη αποτελεί τμήμα του παρόντος σχεδίου [Παράρτημα 10]. 

Επιπλέον στο πλαίσιο υλοποίησης του ίδιου έργου έχει εκπονηθεί η αρίθμ. 30/2021 μελέτη της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου με θέμα 

“Μελέτη σκοπιμότητας τεxνικού συμβούλου Δήμου Δίου-Ολύμπου”, προϋπολογισμού 7.440,00 

ευρώ (με Φ.Π.Α.). Αντικείμενο του συμβούλου υποστήριξης θα είναι η προώθηση της διακριτής 

συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο, μέσω της οργάνωσης και του συντονισμού των 

απαιτούμενων δράσεων για την υλοποίηση και την παρακολούθηση του προγράμματος. 

H αρίθμ. 33/2021 μελέτη αποτελεί τμήμα του παρόντος σχεδίου [Παράρτημα 11]. 
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5.5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΜΑ  
Ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) αποτελεί χώρο όπου συντελείται η 

μεταφόρτωση των δημοτικών αποβλήτων. Ως μεταφόρτωση, σύμφωνα με την ΚΥΑ 

114218/1997, νοούνται οι εργασίες μετακίνησης των αποβλήτων από τα μέσα συλλογής σε 

άλλα μέσα μεταφοράς. Τα απόβλητα, κατά τη διαδικασία αυτή υφίστανται συμπίεση, η οποία 

στοχεύει στην επίτευξη του μέγιστου επιτρεπόμενου, κατά περίπτωση, ωφέλιμου φορτίου για την 

περαιτέρω μεταφορά τους. 

Λόγω των σχετικά μεγάλων αποστάσεων μεταξύ των τριών δημοτικών ενοτήτων και της 

χρονοαπόστασης που απαιτείται για την προσέγγιση των απορριμματοφόρων στο ΧΥΤΑ 

Λιτοχώρου, προτείνεται η δημιουργία ενός ΣΜΑ για σύμμεικτα, ΒΑΑ και ανακυκλώσιμα στη ΔΕ 

Λιτοχώρου. Επίσης, πρέπει να υπάρχει ευελιξία για τη δημιουργία ενός ακόμα ΣΜΑ στον 

Πλαταμώνα. Επισημαίνεται ότι η πρόταση για τη δημιουργία ΣΜΑ στη ΔΕ Λιτοχώρου είχε 

προβλεφθεί στον υφιστάμενο ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας [Παράρτημα 12], ενώ σε ότι αφορά 

στην ευελιξία δημιουργίας επιπλέον ΣΜΑ, στην παρ. Α.2.1.9. του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ 

προβλέφθηκαν τα εξής: “Έργα και δράσεις μικρής κλίμακας (π.χ. πράσινα σημεία, ΣΜΑ/Υ) 

δύναται να μεταβάλλονται ως προς τον αριθμό, το μέγεθος, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση 

του εγκεκριμένου ΠΕΣ∆Α, εφόσον αυτές εγκριθούν από την Αρχή Σχεδιασμού του ΠΕΣ∆Α, είναι 

σύμφωνες με τους στόχους του και ληφθούν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις”. 

Στους ΣΜΑ θα μεταφορτώνονται τα χωριστά συλλεγόμενα βιοαπόβλητα (τροφίμων και 

πρασίνων - ΒΑΑ) και θα οδηγούνται σε συστήματα διαχείρισης τέτοιου είδους αποβλήτων (π.χ. 

για παραγωγή κομπόστ). Θετικό βήμα για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων θα αποτελέσει η 

διαχείριση μέσω διαδημοτικής συνεργασίας, με την κατασκευή π.χ. μιας κεντρικής μονάδας 

κομποστοποίησης (ΜΕΒΑ) σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (ΠΕ Πιερίας). Στους ΣΜΑ θα 

μπορούν να οδηγούνται και τα βιοαπόβλητα που συλλέγονται χωριστά από ιδιώτες. 

Επίσης, θα μεταφορτώνονται σύμμεικτα απόβλητα, τα οποία θα οδηγούνται στο ΧΥΤΑ 

Λιτοχώρου, μειώνοντας το κόστος διαχείρισης (π.χ. μείωση της κατανάλωσης καυσίμου στο 

στόλο των οχημάτων, λόγω μικρότερων διαδρομών). Η διαδημοτική συνεργασία στη διαχείριση 

σύμμεικτων σε επίπεδο περιφέρειας (Π.Κ.Μ.), κρίνει επιτακτική την ανάγκη χωροθέτησης ΣΜΑ π.χ. 

για να οδηγούνται τα σύμμεικτα σε μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) στην Π.Κ.Μ.  

 

Διαδικασίες για την ωρίμανση της κατασκευής ενός ΣΜΑ 

Συνοπτικά οι διαδικασίες και ενέργειες που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία και την 

ωρίμανση της κατασκευής ενός ΣΜΑ είναι: 

 Διερεύνηση κατάλληλης θέσης χωροθέτησης (συμβατότητα με τις θεσμοθετημένες χρήσεις 

γης, επάρκεια χώρου, εγγύτητα στο κέντρο παραγωγής, οδοποιία πρόσβασης κ.λ.π.). 

 Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (διαδικασίες αδειοδότησης του έργου σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4014/2011). 
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 Διαδικασίες απόκτησης κυριότητας χώρου (στην περίπτωση που το οικόπεδο δεν ανήκει 

στο Δήμο απόκτηση/μίσθωση του οικοπέδου από ιδιοκτήτη ή με κίνηση διαδικασιών 

απαλλοτρίωσης ή με παραχώρηση αν είναι δημόσιο). 

 Αίτηση Χρηματοδότησης (προετοιμασία και υποβολή φακέλου σε Επιχειρησιακά 

Προγράμματα για εξασφάλιση χρηματοδότησης). 

 Δράσεις Δημοσιότητας και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών για την ενεργό συμμετοχή τους 

στην λειτουργία του ΣΜΑ. 

 
Διερεύνηση Χωροθέτησης 

Για την κατασκευή των ΣΜΑ απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση και σύμφωνα με την Υ.Α. 

1958/2012. Οι ΣΜΑ κατατάσσονται στην Ομάδα 4 – Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών και 

συγκεκριμένα στην εξής κατηγορία: Α/Α 7 «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης 

(ΣΜΑ) στερεών, μη επικίνδυνων αποβλήτων (εργασίες R12 και R13)»  

Πέρα από τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης για τη χωροθέτηση του ΣΜΑ λαμβάνονται και τα εξής 

κριτήρια για την επιλογή της βέλτιστης θέσης :  

 Επάρκεια έκτασης. Έκταση γηπέδου τουλάχιστον 2.000 τ.μ. 

 Θέση – Κεντροβαρικότητα. Να βρίσκεται πλησίον του κέντρου βάρους της παραγωγής ΑΣΑ 

με στόχο τη μείωση των αποστάσεων από τους παραγωγούς  

 Προσβασιμότητα. Να βρίσκεται πλησίον κεντρικών οδικών αξόνων και σε θέσεις όπου να 

αποφεύγεται η χρήση οδών εντός του οικιστικού ιστού. Η οδός πρόσβασης να είναι 

ασφαλτοστρωμένη, καλής βατότητας και διπλής κατεύθυνσης 

 Ιδιοκτησιακό Καθεστώς. Να εξεταστούν κατά προτεραιότητα εκτάσεις ιδιοκτησίας του Δήμου 

κατάλληλης έκτασης και ελλείψει δημοτικών εκτάσεων, στη συνέχεια να εξεταστεί η αγορά ή 

η μίσθωση ιδιωτικής έκτασης. 

 

5.6. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΥΛΛΟΓΗ–ΜΕΤΑΦΟΡΑ) 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΑ 

5.6.1. ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ/ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Σχεδιάζεται σταδιακή αντικατάσταση πεπαλαιωμένων περιεκτών συλλογής (διαφόρων 

ρευμάτων αποβλήτων) με ταυτόχρονη ενίσχυση του δικτύου τους σύμφωνα με τον παρακάτω 

συγκεντρωτικό πίνακα (για τα έτη 2021-2025). Το ανωτέρω θα επιτευχθεί αφενός κατόπιν 

συνεννόησης με τα Σ.Σ.Ε.Δ. και τις συνεργασίες του Δήμου (εκτός Σ.Σ.Ε.Δ., π.χ. για τα 

μεταχειρισμένα ενδύματα), αφετέρου αναζήτηση χρηματοδοτήσεων από Επιχειρησιακά 

Προγράμματα ή/και με ιδίους πόρους του Δήμου. 
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 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Παρατηρήσεις 

Αριθμός κάδων συμμείκτων 

δημοτικών αποβλήτων 
 700 770 847 932 1025 

Ετήσια αύξηση της τάξης 

του 10%.  

Αριθμός κάδων 

ανακύκλωσης χαρτιού 
- - 50 55 61 67 

Ετήσια αύξηση της τάξης 

του 10%. 

Αριθμός κάδων οικιακών 

βιοαποβλήτων  
- 488 537 590 650 715 

Ετήσια αύξηση της τάξης 

του 10%. 

Αριθμός δοχείων για τη 

συλλογή των βρώσιμων 

λιπών 

- 12 24 36 48 60 

Ετήσια αύξηση του αριθμού 

κατά 12 (αριθμός 

Κοινοτήτων Δήμου). 

Αριθμός κάδων ανάμεικτων 

αποβλήτων συσκευασίας 
267 320 385 461 554 664 

Ετήσια αύξηση της τάξης 

του 20% 

Αριθμός κάδων λοιπών 

ανακυκλώσιμων υλικών 

(πλαστικά ή μέταλλα) 

- - 50 55 61 67 
Ετήσια αύξηση της τάξης 

του 10%. 

Αριθμός κάδων για ηλεκτρικό 

και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
5 12 24 36 48 60 

Ετήσια αύξηση του αριθμού 

κατά 12 (αριθμός 

Κοινοτήτων Δήμου). 

Αριθμός κάδων για 

λαμπτήρες 
5 12 24 36 48 60 

Ετήσια αύξηση του αριθμού 

κατά 12 (αριθμός 

Κοινοτήτων Δήμου). 

Αριθμός κάδων για είδη 

ένδυσης και υπόδησης, 

κλωστοϋφαντουργικά 

21 21 25 30 35 35 
Ετήσια αύξηση του αριθμού 

κατά 5 ανά έτος. 

Αριθμός ανοικτών δοχείων για 

ογκώδη (έπιπλα, στρώματα) 
28 28 28 28 28 28 

Διατήρηση των 

υπαρχόντων. 

Αριθμός κάδων για μπαταρίες 150 160 170 180 190 200 

Ο αριθμός αφορά στο 

σύνολο των περιεκτών που 

βρίσκονται στα διοικητικά 

όρια του Δήμου. Ετήσια 

αύξηση του αριθμού κατά 

10 ανά έτος. 

Αριθμός σημείων συλλογής 

για μικρές ποσότητες 

επικινδύνων αποβλήτων από 

νοικοκυριά 

- - 12 12 12 12 
Τουλάχιστον 1 ανά 

Κοινότητα. 

Αριθμός ανοιχτών δοχείων για 

απόβλητα κατασκευών και 

κατεδαφίσεων 

- - 12 24 24 24 
Τουλάχιστον 1-2 ανά 

Κοινότητα. 

Γωνιές ανακύκλωσης - - 12 12 12 12 
Τουλάχιστον 1 ανά 

Κοινότητα. 
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5.6.2. ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Παράλληλα θα ενισχυθεί και ο στόλος των των οχημάτων συλλογής και μεταφοράς του Δήμου 

μας με αγορά καινούριων ή/και ελαφρώς μεταχειρισμένων οχημάτων (και λοιπών μέσων) με 

δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.  

Σε αυτό το πλαίσιο έχει εκπονηθεί η αρίθμ. 29/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου με θέμα “Προμήθεια 

Απορριμματοφόρων,  Μηχανημάτων και λοιπού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας 

καθαριότητας και πρασίνου του  Δήμου  Δίου – Ολύμπου”, προϋπολογισμού 854.354,94 ευρώ 

(με Φ.Π.Α.) [Παράρτημα 13]. 

 
 
 
5.7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ  
5.7.1. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΚΔΑΥ 

Τα συλλεγόμενα ανακυκλώσιμα υλικά (μπλε κάδος) από το Δήμο θα συνεχίσουν να οδηγούνται 

στο ιδιωτικό ΚΔΑΥ της Κατερίνης. Ο σχεδιασμός θα επικαιροποιηθεί με την ολοκλήρωση του 

Κεντρικού Πράσινου Σημείου στη ΔΕ Λιτοχώρου. 

 

5.7.2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ (ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) 

Τα συλλεγόμενα βιοαπόβλητα (καφέ κάδος, απόβλητα λαϊκών και πράσινα) από το Δήμο, έως 

ότου δρομολογηθεί και ολοκληρωθεί η δημιουργία της κεντρικής μονάδας κομποστοποίησης 

(ΜΕΒΑ) σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (ΠΕ Πιερίας), θα πρέπει να οδηγούνται σε μονάδα 

κομποστοποίησης που θα μας υποδειχθεί από τον Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

5.7.3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ (AEKK) 

Η συλλογή των ΑΕΚΚ δεν αποτελεί υποχρέωση του δήμου, καθώς αυτά δεν εντάσσονται στα 

αστικά στερεά απόβλητα. Παρόλα αυτά, ο Δήμος καλείται πολλές φορές να συλλέξει ΑΕΚΚ 

λόγω μη οργανωμένης διαχείρισης από τους υπόχρεους φορείς ή ελλείψει άλλης υποδομής 

ειδικότερα όταν πρόκειται για μικρές ποσότητες από νοικοκυριά (π.χ. σπασμένα πλακίδια). 

Η συγκέντρωση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) θα πρέπει 

να γίνεται σε containers ανοιχτού τύπου, τα οποία θα τοποθετούνται στα σημεία που 

παράγονται τα απόβλητα αυτά και θα οδηγούνται στα πράσινα σημεία με στόχο να εκτρέπονται 

από το ρεύμα των αποβλήτων που οδηγούνται στο ΧΥΤΑ. Στη συνέχεια θα διαχειρίζονται από 

ιδιωτικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ. 
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5.7.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ   

Τα σύμμεικτα απόβλητα (πράσινοι κάδοι) που θα συλλέγονται από το Δήμο και τα οποία θα 

βαίνουν μειούμενα, μετά την εφαρμογή του προτεινόμενου προγράμματος ανακύκλωσης, θα 

συνεχίσουν να οδηγούνται στο ΧΥΤΑ Λιτοχώρου.   

Η πρόβλεψη του τοπικού σχεδίου είναι η σταδιακή μετατροπή του ΧΥΤΑ Λιτοχώρου σε ΧΥΤΥ, ο 

οποίος θα δέχεται το υπόλειμμα, δηλ. ό,τι δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, ανακυκλωθεί ή 

ανακτηθεί. 

 

5.7.5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ (ΜΕΑ)  

Οι μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) δέχονται προς επεξεργασίας το υπόλειμμα που 

προκύπτει από τα ΚΔΑΥ (ό,τι δεν μπορεί να ανακτηθεί) και το υπόλειμμα από ένα καλά 

σχεδιασμένο σύστημα διαλογής στην πηγή (ό,τι δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, 

ανακυκλωθεί ή ανακτηθεί).  Το υπόλειμμα από τις ΜΕΑ οδηγείται σε ΧΥΤΥ. Η ΜΕΑ Δυτικού Τομέα 

Π.Κ.Μ. έχει ήδη προβλεφθεί στον υφιστάμενο ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας [Παράρτημα 12]. 
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5.8. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
Παρακάτω δίνεται το διάγραμμα ροής διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου, όπως αυτό θα διαμορφωθεί με την εφαρμογή του 

τοπικού σχεδίου διαχείρισης ΑΣΑ. Ο σχεδιασμός θα επικαιροποιηθεί με την ολοκλήρωση του Κεντρικού Πράσινου Σημείου στη ΔΕ Λιτοχώρου. 



ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (2021-2025) 

107 
 

5.9. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ  
Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου ουσιαστικά έως και το 2019 περιοριζόταν στη συλλογή και μεταφορά 

των στερεών και σύμμεικτων αποβλήτων και τη διάθεσή τους στο ΧΥΤΑ Λιτοχώρου, χωρίς 

κανένα πρόγραμμα ανακύκλωσης, πλην του προγράμματος των κωδώνων γυαλιού (πολύ 

μικρής έκτασης). Από το 2020 έχουν εκκινήσει φιλόδοξα μια σειρά προγραμμάτων 

ανακύκλωσης τα οποία όμως (βάσει των επίσημα καταγεγραμμένων εκτρεπόμενων ποσοτήτων 

αποβλήτων) χρήζουν υποστήριξης, παρακολούθησης και ενίσχυσης προκειμένου να επιφέρουν 

τα επιθυμητά οφέλη από την εφαρμογή τους. Η υλοποίηση του συνόλου σχεδόν των 

προτεινόμενων δράσεων (του παρόντος σχεδίου) βρίσκεται σε εξέλιξη και έχουν ορίζοντα 5ετίας 

(2021-2025). 

 

5.10. ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ   
Για την ταχύτερη υλοποίηση των δράσεων και την επίτευξη των στόχων του ΕΣΔΑ, προτείνεται 

μια σειρά αντισταθμιστικών μέτρων προς όφελος των πολιτών που συμμετέχουν ενεργά στις 

δράσεις του τοπικού σχεδίου. Παράδειγμα ενός τέτοιου μέτρου είναι η λειτουργία ανταποδοτικής 

κάρτας του πολίτη τόσο στα νοικοκυριά που συμμετέχουν ενεργά στα προγράμματα ΔσΠ όσο 

και στους πολίτες που μεταφέρουν υλικά στα πράσινα σημεία, έτσι ώστε οι πολίτες να 

λαμβάνουν εκπτώσεις σε υπηρεσίες του Δήμου (πχ δωρεάν compost σε νοικοκυριά με κήπους, 

μείωση των τελών ύδρευσης – αποχέτευσης κ.λ.π.), ανάλογα με τις ποσότητες των υλικών που 

ανακυκλώνουν και επαναχρησιμοποιούν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 

6.1. ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Το κόστος επένδυσης για τους σκοπούς του παρόντος σχεδίου προέκυψε από τις εκπονηθείσες 

μελέτες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Δίου-

Ολύμπου λαμβάνοντας υπόψη: 

 οικονομικές προσφορές εξοπλισμού από προμηθευτές  

 τιμές που αναζητήθηκαν στο διαδίκτυο και  

 από τιμές μονάδος εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων. 

Ειδικότερα, τα προτεινόμενα έργα και δράσεις παρουσιάζονται στον κάτωθι συγκεντρωτικό 

πίνακα: 

 
Έργα/δράσεις Προϋπολογισμός (€) 

(με Φ.Π.Α.) 

1 
Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης 

πληθυσμού 
37.200,00  

2 Αγορά 50 κίτρινων κάδων για τη συλλογή χαρτιού (50χ300) 1.500,00  

3 
Ανάπτυξη επίγειων και υπόγειων συστημάτων γωνιών 

ανακύκλωσης 
396.800,00  

4 Δημιουργία κεντρικού πράσινου σημείου 877.520,00  

5 Δημιουργία δορυφορικών πράσινων σημείων 70.000,00  

6 Προμήθεια κινητού εξοπλισμού για διαλογή στην πηγή 372.000,00  

7 Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου 7.740,00  

8 

Προμήθεια Απορριμματοφόρων,  Μηχανημάτων και λοιπού 

Εξοπλισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και 

πρασίνου του  Δήμου  Δίου – Ολύμπου 

854.354,94 

ΣΥΝΟΛΟ 2.617.114,94 
 

6.2. ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Επισημαίνεται ότι βασικά στοιχεία (και παραδοχές) του κόστους λειτουργίας των προτεινόμενων 

έργων προέκυψαν από το υφιστάμενο Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων 

Δήμου Δίου-Ολύμπου το οποίο εγκρίθηκε με την αρίθμ 168/2016 Απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου (ΑΔΑ: 6ΔΜΓΩ9Δ-ΜΒΘ) 
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6.2.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Για τον υπολογισμό του λειτουργικού κόστους των προτεινόμενων έργων διαχείρισης 

αποβλήτων, εξετάζονται ακόλουθες κατηγορίες κόστους. 

Κόστος Συντήρησης 

Οι ετήσιες δαπάνες συντήρησης για όλες τις εγκαταστάσεις έχουν υπολογιστεί σε 2% του 

κόστους επένδυσης, ήτοι 52.342,30 €.  

Κόστος Εργασίας 

Το κόστος εργασίας έχει υπολογιστεί με βάση τυπικούς μισθούς για διάφορες κατηγορίες 

προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των φόρων, εργοδοτικών εισφορών, κ.α.  

o Ανειδίκευτο εργατικό προσωπικό: 11.000 € 

o Εξειδικευμένο εργατικό προσωπικό - οδηγοί: 14.500 € 

o Επόπτες – μηχανικοί: 22.000 € 

Ενέργεια – Καύσιμα  

Η ηλεκτρική ενέργεια είναι αναγκαία για τη λειτουργία όλων των μονάδων ενώ τα καύσιμα για τη 

λειτουργία του κινητού εξοπλισμού.  

Το κόστος της kWh βιομηχανικού ρεύματος ανέρχεται σε 0,08 €. Το τρέχον κόστος καυσίμου 

ντίζελ λαμβάνεται ίσο με 1,6 € ανά λίτρο. 

Ασφάλιση εγκαταστάσεων  

Στις προτεινόμενες δράσεις είναι η κατασκευή 3 σταθερών πράσινων σημείων καθώς και 

κινητού εξοπλισμού, συνολικού κόστους 1.319.520,00 €. Το κόστος ασφάλιση των 

εγκαταστάσεων λαμβάνεται ίση με 0,5% της αξίας αυτών, ήτοι 6.597,6 €. 

 

6.2.2. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΑ 

Αναμένεται αύξηση του κόστους συλλογής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων ΑΣΑ, με 

ταυτόχρονη όμως μείωση του κόστους συλλογής και μεταφοράς των σύμμεικτων 

απορριμμάτων. Η συνολική ποσότητα των παραγόμενων ΑΣΑ δεν αναμένεται να μεταβληθεί σε 

βάθος 5ετίας γεγονός που συνεπάγεται σημαντική μείωση του κόστους συλλογής και 

μεταφοράς των ΑΣΑ, δεδομένου ότι το κόστος συλλογής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων 

ΑΣΑ είναι μικρότερο του αντίστοιχου των σύμμεικτων απορριμμάτων (που καταλήγουν στον 

ΧΥΤΑ). 

 
6.2.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

Το κεντρικό Πράσινο Σημείο θα διαθέτει έναν εξειδικευμένο εργάτη γενικών καθηκόντων, ο 

οποίος θα καθοδηγεί τους επισκέπτες στα κατάλληλα σημεία, θα δίνει οδηγίες, θα καταγράφει 

τα δρομολόγια, θα συνεργάζεται με τον ΦοΔΣΑ σε θέματα προγραμματισμού - παράδοσης 

υλικών και εν γένει θα είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του σημείου. Ό ίδιος θα 

επισκέπτεται περιοδικά και τα υπόλοιπα μικρά Π.Σ. Το κόστος εργασίας ανέρχεται σε 14.500 €/y. 
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Προτείνεται ακόμα ένας ηλεκτρολόγος τεχνίτης, ο οποίος θα εργάζεται εκ περιτροπής και θα 

είναι υπεύθυνος για τις δράσεις επαναχρησιμοποίησης – ανταλλαγής υλικών καθώς και για το 

χειρισμό του τεμαχιστή - πελετοποιητή. Το κόστος εργασίας ανέρχεται σε 14.500 €/y. 

Τέλος, θα υπάρχει ένας οδηγός για το χειρισμό του κινητού Πράσινου Σημείου και τις μεταφορές 

των υλικών. Το κόστος εργασίας ανέρχεται σε 14.500 €/y. 

Τα υπόλοιπα ετήσια κόστη θα διαμορφωθούν ως εξής:  

 Λειτουργία: 260 μέρες 

 Κόστος προσωπικού: 43.500 € 

 Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας: 1.200 € 

 Κόστος καυσίμων: 9.000 € 

 Κόστος συντήρησης: 15.026 € 

 Κόστος ασφάλισης: 2.500 € 

 Έμμεσα κόστη: 10.000 € 

Σύνολο: 81.226 €  

 

6.2.4. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Υπάρχουν διάφορα παρατηρητήρια τιμών (π.χ. ιστοσελίδα www.euwid-recycling.com), όπου 

ανακοινώνονται οι τιμές των ανακυκλώσιμων υλικών για σκραπ μέταλλα, πλαστικό, κλπ,. Έτσι, 

μπορούν να ληφθούν οι τιμές του κατωτέρου Πίνακα:  

Ένα μέρος από τα ανακυκλώσιμα υλικά θα ανακτάται στο ΚΔΑΥ, ενώ ένα άλλο στα Πράσινα 

Σημεία (θα είναι ιδιοκτησία του Δήμου) και θα καλύπτει κάποιο ποσοστό των εξόδων 

λειτουργίας. 

 

 
6.2.5. ΚΟΣΤΟΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ (ΑΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ) 

Το κόστος ταφής των ΑΣΑ, μετά την εκτροπή των ανακυκλώσιμων και προς 

επαναχρησιμοποίηση υλικών και σύμφωνα με τους στόχους του ΕΣΔΑ αναμένεται να μειωθεί 

σημαντικά (έως και 50%) με ορίζοντα 5ετίας. Εάν από το κόστος αυτό αφαιρεθεί και το όφελος 

από την πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών, το κόστος ταφής ελαττώνεται ακόμη 

περισσότερο. 

 

6.2.6. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ 

Επισημαίνεται ότι με την ενεργό συμμετοχή της πλειοψηφίας των πολιτών στο πρόγραμμα του 

τοπικού σχεδίου και τη σωστή οργάνωσης των πράσινων σημείων και των ΣΜΑ, το όφελος από 

τη διαχείριση των ΑΣΑ στο Δήμο Δίου-Ολύμπου θα είναι πολλαπλάσιο,  η πίεση στο περιβάλλον 

θα είναι μικρότερη και το κέρδος θα μπορεί να μετακυλιστεί στους πολίτες. 
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6.3. ΔΕΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα συμπλήρωσης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) για τους ΟΤΑ, στη διεύθυνση https://tosdaota.ypen.gov.gr/login/. 

Πρόκειται για μια τυποποιημένη ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη σύνταξη των ΤΣΔΑ, συνδεδεμένη 

με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), την οποία διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία 

Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΓΓΣΔΑ). Μέσω της συμπλήρωσης βήμα-βήμα των 

απαραίτητων στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι ΟΤΑ θα υποβάλουν το αναθεωρημένο 

για την επόμενη πενταετία ΤΣΔΑ, σε συμφωνία με τους στόχους του οικείου Περιφερειακού 

Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 

(ΕΣΔΑ). Η πλατφόρμα των ΤΣΔΑ είναι λειτουργική, εύχρηστη και δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις για 

τον χειρισμό της. 

Με την ηλεκτρονική πλατφόρμα των ΤΣΔΑ: 

 Απλοποιείται η διαδικασία για τους ΟΤΑ και αποφεύγεται η μακροσκελής σύνταξη των ΤΣΔΑ. 

 Αποτυπώνονται τα δεδομένα σχεδιασμού και διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων 

σε μία ενιαία ηλεκτρονική βάση συλλογής και με κοινό για όλους τους ΟΤΑ τρόπο 

καταγραφής. 

 Παρακολουθείται συντονισμένα και εντατικά η επίδοση των ΟΤΑ στη διαχείριση αποβλήτων 

και εντοπίζονται τυχόν ελλείψεις ή ανάγκες που αφορούν στη διαχείριση των αποβλήτων. 

 Παρακολουθείται η επίτευξη των στόχων του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού 

Διαχείρισης Αποβλήτων. 

 Αξιολογείται συνολικότερα η επίδοση της χώρας αναφορικά με τη μείωση των αστικών 

αποβλήτων και τη διαλογή στην πηγή. 

 Διασυνδέεται με το ΗΜΑ για τη λήψη στοιχείων παραγωγής αποβλήτων. 

 

 
Ο συντάξας 

 
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος  

του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 
 και Συντήρησης Πρασίνου 

 
 
 
 

Κωνσταντίνος Στρογγύλης 
ΠΕ Περιβαλλοντολόγων (ΠΕ Χημικών) 

Θεωρήθηκε 

 
Ο Διευθυντής 

Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και 
Πολεοδομίας 

 
 
 

κ.α.α. 
Ηρακλής Χατζημήτρος 
Πολιτικός Μηχανικός 
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

Αριθμός 

παραρτήματος 
Θέμα/Αντικείμενο 

1 
Η αρίθμ. 85 (με α.π. 2713/1-3-2021) Απόφαση του Δημάρχου Δίου-Ολύμπου 

με θέμα ¨Τοποθέτηση σε τμήματα, των υπηρετούντων στο Δήμο Δίου-

Ολύμπου υπαλλήλων¨ . 

2 
Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Δίου - Ολύμπου, που ψηφίστηκε με την 

αρ. 108/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δίου - Ολύμπου (ΑΔΑ: 

ΨΟ3ΡΩ9Δ-Τ63). 

3 

Προγραμματική σύμβαση (του άρθ. 100 του ν. 3852/10) μεταξύ του Δήμου 

Δίου-Ολύμπου και του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας για την Πράξη 

“Προμήθεια Εξοπλισμού Συλλογής Βιοαποβλήτων στους Δήμους της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”. 

4 
Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δίου-Ολύμπου και του Συλλογικού 

Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) Ελληνική Εταιρεία 

Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.). 

5 
Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δίου-Ολύμπου και του Συλλογικού 

Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) Ανταποδοτική Ανακύκλωση 

Α.Ε. 

6 Η αρίθμ. 2/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και 

Περιβάλλοντος του Δήμου Δίου-Ολύμπου. 

7 Η αρίθμ. 15/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και 

Περιβάλλοντος του Δήμου Δίου-Ολύμπου. 

8 Η αρίθμ. 5/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και 

Περιβάλλοντος του Δήμου Δίου-Ολύμπου. 

9 Η αρίθμ. 7/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και 

Περιβάλλοντος του Δήμου Δίου-Ολύμπου. 

10 Η αρίθμ. 30/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και 

Περιβάλλοντος του Δήμου Δίου-Ολύμπου. 

11 Η αρίθμ. 33/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και 

Περιβάλλοντος του Δήμου Δίου-Ολύμπου. 

12 Υφιστάμενος ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας 

13 Η αρίθμ. 29/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και 

Περιβάλλοντος του Δήμου Δίου-Ολύμπου. 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΗΔΡΗΑ 

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ – ΟΛΤΜΠΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

 

Λιηόσυπο, 1 Μαπηίος 2021 
Απιθμόρ ππυηοκόλλος: 2713 
Απ. απόθαζηρ: 85 
 
 
 Σασ. Γιεύθςνζη: 

Σασ. Κώδικαρ: 
Πληποθοπίερ: 
Email.: 

Αγίος Νικολάος 15 
602 00,  Λιηόσυπο 
2352350105 
ggd@dion-olympos.gr 
 

 

ΑΠΟΦΑΖ 

Θέμα: Σοποθέτηση σε τμήματα, των υπηρετούντων στο Γήμο Γίου-Ολύμπου 

υπαλλήλων. 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΓΗΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 
Έσονηαρ ςπότη 

1. Σιρ διαηάξειρ ηος ν. 3852/2010(87 Α) «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ και ηηρ 
Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ - Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ», όπυρ ηποποποιήθηκε και 
ιζσύει. 

2. Σιρ διαηάξειρ ηος ν. 3463/2006 (114 Α) «Κύπυζη ηος Κώδικα Γήμυν και Κοινοηήηυν», 
όπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει και ειδικόηεπα ηυν άπθπυν 75 και 86 αςηού.  

3. Ση με απ. 269/28.01.2021 Απόθαζη ηος ςνηονιζηή Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ 
Μακεδονίαρ-Θπάκηρ (ΦΔΚ 443 Β/05.02.2021) «Οπγανιζμόρ Δζυηεπικήρ Τπηπεζίαρ ηος 
Γήμος Γίος-Ολύμπος». 

4. Σιρ ανάγκερ πος έσοςν δημιοςπγηθεί για ηην εύπςθμη λειηοςπγία ηος Γήμος ζηο πλαίζιο 
ηος ςπαλληλικού δςναμικού πος ζήμεπα ςπηπεηεί ζηη Γήμο Γίος-Ολύμπος. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 
Σοποθεηούμε ηοςρ ςπηπεηούνηερ ζηο Γήμο Γίος-Ολύμπος ςπαλλήλοςρ ζε ημήμαηα, όπυρ 
παπακάηυ: 
 

ΔΠΩΝΤΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΓΟ 
ΥΔΖ 

ΔΡΓΑΗΑ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ   

ΕΟΤΓΓΟΤΡΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔ ΜΑΓΔΗΡΧΝ ΜΟΝΗΜΟ 

ΚΑΡΑΣΔΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ΣΔ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΧΝ ΜΟΝΗΜΟ 

ΝΗΚΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΠΔ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΜΟΝΗΜΟ 

ΥΑΣΕΖΕΖΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΑ ΣΔ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ  ΜΟΝΗΜΟ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΗΣΩΝ 

ΓΗΑΝΣΗΟΤ ΔΤΓΔΝΗΑ 
ΠΔ ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ 
ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 

ΜΟΝΗΜΟ 

ΓΚΑΡΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ 
ΠΔ ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ 
ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 

ΜΟΝΗΜΟ 

ΑΔΑ: 9ΘΜΟΩ9Δ-Δ31
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ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ 
ΣΔ ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ 
ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 

ΜΟΝΗΜΟ 

ΜΠΑΓΡΑ ΥΡΗΣΗΝΑ 
ΣΔ ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ 
ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 

ΜΟΝΗΜΟ 

ΠΑΣΗΑ ΓΛΤΚΔΡΗΑ 
ΣΔ ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ 
ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 

ΜΟΝΗΜΟ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

ΒΑΗΛΔΗΑΓΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ ΠΔ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΗΓΟΥ 

ΒΔΛΧΝΖ ΔΛΔΝΖ ΓΔ ΒΟΖΘΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ ΗΓΑΥ 

ΒΡΟΤΗΑ ΒΗΡΓΗΝΗΑ ΣΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΧΝ ΗΓΟΥ 

ΔΤΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΠΗΝΗΚΖ ΤΔ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΧΝ ΒΟΖΘΧΝ ΗΓΑΥ 

ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ ΜΑΡΗΑ 
ΤΔ ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ 
ΜΟΝΑΓΧΝ 

ΗΓΑΥ 

ΜΑΚΡΖ ΣΔΛΛΑ ΤΔ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΧΝ ΒΟΖΘΧΝ  ΗΓΟΥ 

ΜΑΝΑΚΟΤ ΜΑΡΗΑ ΣΔ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ ΗΓΟΥ 

ΜΟΤΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ ΠΔ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΗΓΟΥ 

ΜΠΔΛΔΜΔ ΓΔΧΡΓΗΑ ΣΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΏΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΧΝ ΗΓΑΥ 

ΜΠΡΑΒΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ 
ΤΔ ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ 
ΜΟΝΑΓΧΝ 

ΗΓΑΥ 

ΜΤΛΧΝΗΓΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΣΔ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΝΟΜΗΑ ΗΓΑΥ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΗΓΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ 
ΤΔ ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ 
ΜΟΝΑΓΧΝ 

ΗΓΑΥ 

ΠΑΡΟΤΗΑΓΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ ΣΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΧΝ ΗΓΑΥ 

ΠΑΣΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΔ ΦΤΗΚΟΘΑΡΑΠΔΤΣΧΝ ΗΓΟΥ 

ΠΡΗΟΝΑ ΓΖΜΖΣΡΑ 
ΤΔ ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ 
ΜΟΝΑΓΧΝ 

ΗΓΑΥ 

ΠΡΟΒΑΣΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ 
ΤΔ ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ 
ΜΟΝΑΓΧΝ 

ΗΓΑΥ 

ΑΒΒΑ-ΕΟΡΜΠΑ ΑΝΝΑ 
ΤΔ ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ 
ΜΟΝΑΓΧΝ 

ΗΓΑΥ 

ΒΑΡΝΑ ΔΛΔΝΖ 
ΤΔ ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ 
ΜΟΝΑΓΧΝ 

ΗΓΑΥ 

ΣΕΗΚΑΚΟΛΗΑ ΦΑΝΖ ΤΔ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΧΝ ΒΟΖΘΧΝ  ΗΓΟΥ 

ΣΕΗΟΤΒΑΡΑ ΜΑΡΗΑ 
ΠΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ 

ΗΓΟΥ 

ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ 
ΤΔ ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ 
ΜΟΝΑΓΧΝ 

ΗΓΑΥ 

ΥΡΗΣΗΑΝΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ ΓΔ ΒΟΖΘΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ ΗΓΟΥ 

ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΓΟΤΨΓΟΤ ΑΝΘΟΤΑ ΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΜΟΝΗΜΟ 
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ΓΟΣΗΟΤ ΑΡΔΣΖ ΠΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΟΝΗΜΟ 

ΔΤΓΔΝΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 
ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 
(ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ) 

ΜΟΝΗΜΟ 

ΚΑΕΑΚΛΑΡΖ ΓΖΜΖΣΡΑ ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΜΟΝΗΜΟ 

ΚΟΤΣΡΟΤΛΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΗΓΑΥ 

ΜΗΥΧΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΤΔ ΚΛΖΣΖΡΧΝ-ΘΤΡΧΡΧΝ ΜΟΝΗΜΟ 

ΜΗΥΧΛΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΜΟΝΗΜΟ 

ΜΠΑΣΕΗΚΧΣΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΜΟΝΗΜΟ 

ΜΤΣΖΛΖ ΥΡΖΣΟ ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΗΓΑΥ 

ΠΑΠΑΨΧΑΝΝΟΤ ΓΡΖΓΟΡΗΟ ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΜΟΝΗΜΟ 

ΡΗΕΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΗΓΑΥ 

ΚΡΔΣΑ ΣΑΜΑΣΗΑ ΤΔ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΧΝ ΒΟΖΘΧΝ ΗΓΑΥ 

ΤΝΣΡΗΒΑΝΖ ΟΤΡΑΝΗΑ ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΜΟΝΗΜΟ 

ΣΗΝΣΗΦΑ ΔΛΔΝΖ ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΜΟΝΗΜΟ 

ΦΟΤΝΣΟΤ ΦΧΣΔΗΝΖ ΣΔ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ ΗΓΑΥ 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ, ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΗΑ ΠΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ -ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΜΟΝΗΜΟ 

ΓΑΛΑΝΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΓΑΥ 

ΓΗΑΓΚΟΤΖ ΑΠΑΗΑ ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΜΟΝΗΜΟ 

ΚΑΡΑΨΚΟ ΗΧΑΝΝΖ ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΜΟΝΗΜΟ 

ΜΟΥΛΑ ΟΤΡΑΝΗΑ ΠΔ ΓΗΟΚΖΣΗΚΟΤ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΜΟΝΗΜΟ 

ΜΠΟΤΕΟΤΚΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΜΟΝΗΜΟ 

ΠΗΑΛΗΓΖ ΖΛΗΑ ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΜΟΝΗΜΟ 

ΣΕΗΟΤΚΑ ΔΤΡΗΠΗΓΖ ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΗΓΑΥ 

ΣΜΖΜΑ ΔΟΓΩΝ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΓΚΟΤΝΟΤ ΑΖΜΗΝΑ   ΜΔ ΑΠΟΠΑΖ 

ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΖ ΟΛΤΜΠΗΑ ΣΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΟΝΗΜΟ 

ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΜΟΝΗΜΟ 

ΚΟΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΜΟΝΗΜΟ 
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ΚΟΤΚΛΖ ΜΗΥΑΖΛ ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΜΟΝΗΜΟ 

ΚΧΣΑ ΥΡΤΑΝΘΖ ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΜΟΝΗΜΟ 

ΠΟΤΡΠΟΤΣΗΓΟΤ ΓΟΜΝΑ ΠΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΜΟΝΗΜΟ 

ΤΝΣΡΗΒΑΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 
ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΜΟΝΗΜΟ 

ΣΗΝΗΑΝΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΜΟΝΗΜΟ 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

ΓΔΧΡΓΑΝΣΑ ΘΔΟΓΧΡΟ ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΜΟΝΗΜΟ 

ΥΟΝΓΡΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΜΟΝΗΜΟ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 

ΒΑΗΛΟΤΓΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΔ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΜΟΝΗΜΟ 

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΑΛΔΞΗΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΗΓΑΥ 

ΒΑΡΝΑ ΚΛΔΑΝΘΖ ΓΔ ΣΔΥΝΗΣΧΝ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΜΟΝΗΜΟ 

ΓΡΖΓΟΡΗΑΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΜΟΝΗΜΟ 

ΓΗΑΦΑ ΑΘΑΝΑΗΟ 
ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 
ΔΡΓΟΤ 

ΜΟΝΗΜΟ 

ΖΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

  ΜΔ ΑΠΟΠΑΖ 

ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΟΝΗΜΟ 

ΚΑΡΣΗΧΣΖ ΘΧΜΑ    ΜΔ ΑΠΟΠΑΖ 

ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ ΕΑΥΑΡΗΑ ΣΔ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΜΟΝΗΜΟ 

ΠΗΣΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ   ΜΔ ΑΠΟΠΑΖ 

ΣΤΛΗΓΟΤ-ΤΜΔΧΝΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ΣΔ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΜΟΝΗΜΟ 

ΦΔΡΛΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 
ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 
ΔΡΓΟΤ 

ΜΔ ΑΠΟΠΑΖ 

ΥΑΣΕΖΜΖΣΡΟ ΖΡΑΚΛΖ ΠΔ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΜΟΝΗΜΟ 

ΥΡΗΣΗΝΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΔ ΣΔΥΝΗΣΧΝ (ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ) ΜΟΝΗΜΟ 

ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 

ΜΔΡΔΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΠΔ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΜΟΝΗΜΟ 

ΜΠΟΝΟΒΟΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΔ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΜΟΝΗΜΟ 

ΤΡΑΝΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΔ ΓΑΟΛΟΓΧΝ ΜΟΝΗΜΟ 
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ΦΡΑΗΟΛΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 
ΣΔ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

ΜΟΝΗΜΟ 

ΣΜΖΜΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ 

ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΜΟΝΗΜΟ 

ΓΚΑΛΔΡΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΗΓΑΥ 

ΓΚΟΤΝΣΑ ΑΠΟΣΟΛΟ ΓΔ  ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΗΓΑΥ 

ΓΚΟΤΝΣΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΔ ΣΔΥΝΗΣΧΝ (ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ) ΜΟΝΗΜΟ 

ΓΡΖΓΟΡΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ ΜΟΝΗΜΟ 

ΓΑΛΑΜΖΣΡΑ ΗΧΑΝΝΖ ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΜΟΝΗΜΟ 

ΓΑΚΑΛΟΓΡΖΓΟΡΑΚΖ  
ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΜΟΝΗΜΟ 

ΓΗΝΟΚΑ ΓΗΟΝΤΗΟ ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΖΠΟΤ ΜΟΝΗΜΟ 

ΕΑΥΟΠΟΤΛΟ ΓΗΟΝΤΗΟ ΓΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΖΠΧΝ ΗΓΑΥ 

ΕΟΡΜΠΑ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ ΜΟΝΗΜΟ 

ΚΑΚΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΖΠΧΝ ΜΟΝΗΜΟ 

ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΜΟΝΗΜΟ 

ΚΟΡΓΔΛΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ   ΜΔ ΑΠΟΠΑΖ 

ΚΟΤΡΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΜΟΝΗΜΟ 

ΚΟΤΡΗΣΑ ΑΣΔΡΗΟ ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΗΓΑΥ 

ΛΑΕΑΡΗΓΖ  ΝΗΚΟΛΑΟ ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΜΟΝΗΜΟ 

ΛΔΨΝΑ ΥΡΖΣΟ ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΑ ΗΓΑΥ 

ΜΑΡΝΔΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΑ ΗΓΑΥ 

ΜΑΤΡΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ ΜΟΝΗΜΟ 

ΜΑΤΡΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΜΟΝΗΜΟ 

ΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΔΞΗΑ ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΜΟΝΗΜΟ 

ΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΜΟΝΗΜΟ 

ΠΑΠΑΝΗΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ ΜΔ ΑΠΟΠΑΖ 

ΠΔΠΗΝΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΗΓΑΥ 

ΠΗΠΔΡΗΓΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ ΜΟΝΗΜΟ 

ΠΟΤΡΛΗΧΣΖ ΗΧΑΝΝΖ ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΑ ΗΓΑΥ 
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ΡΟΤΕΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΜΟΝΗΜΟ 

ΒΑΡΝΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΜΟΝΗΜΟ 

ΗΑΠΑΚΑ ΕΖΖ ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ ΜΟΝΗΜΟ 

ΚΟΤΣΑΡΗΧΣΖ ΒΔΝΗΑΜΗΝ ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ ΜΟΝΗΜΟ 

ΣΑΘΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ ΜΟΝΗΜΟ 

ΣΟΓΗΑΝΝΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ   ΜΔ ΑΠΟΠΑΖ 

ΣΡΟΓΓΤΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΧΝ ΜΟΝΗΜΟ 

ΣΟΣΗΓΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΜΟΝΗΜΟ 

ΣΡΟΨΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΖΠΧΝ ΗΓΑΥ 

ΣΗΛΗΚΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΜΟΝΗΜΟ 
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Ζ παπούζα να κοινοποιηθεί απμοδίυρ και να αναπηηθεί ζηο ππόγπαμμα 

«ΓΗΑΤΓΔΗΑ». 
 

 Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ Κ. ΓΔΡΟΛΗΟΛΗΟ 
 

 

ΑΔΑ: 9ΘΜΟΩ9Δ-Δ31



 

 

Στο Λιτόχωρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στι̋ 19-06-2020, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δια ζώση̋ κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Δίου - Ολύμπου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8077/15-06-2020 
πρόσκληση τoυ Προέδρου του, που στάλθηκε με mail στον κάθε σύμβουλο χωριστά σύμφωνα με τι̋ 
διατάξει̋ του άρθρου 67 του ν.3852/2010. 

Αφου διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
βρέθηκαν παρόντα δέκα εννέα (19) μέλη και συγκεκριμένα οι παρακάτω αναφερόμενοι:  

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ    ΑΠΟΝΤΕΣ 
1 Σαμαρά̋ Κων/νο̋ 15   Φαρμάκη̋ Αστέριο̋ 1 Μυλωνέρο̋ Δημήτριο̋ 
2 Κουριάτη̋ Κων/νο̋ 16   Ντινάκη̋ Απόστολο̋ 2 Δαδούλη Ολυμπία 
3 Ζουρζούρα Σοφία  17 Λιάπη̋ Απόστολο̋ 3 Δημόπουλο̋ Κων/νο̋ 
4 Καλαϊτζή̋ Αθανάσιο̋    18 Κιάφα̋ Πέτρο̋ 4 Γρεβενίτη̋ Ευάγγελο̋ 
5 Κατσαμάκα Ουρανία  19 Τζίκα̋ Θεόδωρο̋ 5 Νούλα Σοφία 
6 Λαμπονίκο̋ Νικόλαο̋   6 Κεχαγιά̋ Γεώργιο̋ 
7 Βροχαρίδη̋ Βασίλειο̋                       7 Κουρίτα Αικατερίνη 
8 Καραλή̋ Γεώργιο̋   8 Δημητριάδη̋ Κων/νο̋ 
9 Πατσιαρίκα̋ Δημήτριο̋     

10 Κουρινιώτη Βασιλική     
11 Πούλιο̋ Ιωάννη̋    Οι οποίοι δεν προσήλθαν 

12 Χονδρόπουλο̋ Αστέριο̋    αν και κλήθηκαν 

13   Τσιμήτρη Μαρία     νόμιμα. 

14   Φόλιο̋ Διονύσιο̋     

 
 

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 11-03-2020/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020)  
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπιση̋ συνεπειών τη̋ εμφάνιση̋ του κορωνοϊού COVID-19 
και τη̋ ανάγκη̋ περιορισμού τη̋ διάδοσή̋ του», και συγκεκριμένα το άρθρο 10 αναφέρει 
ότι «…Στην περίπτωση τη̋ δια ζώση̋ σύγκληση̋ των συμβουλίων, οι συνεδριάσει̋ 
πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών» και την εγκύκλιο με αρ.40/20930/31-03-2020 
«Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπιση̋ του COVID-19, 
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»  το συμβούλιο πραγματοποιήθηκε 
δια ζώση̋ κεκλεισμένων των θυρών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου.    
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την πρακτικογράφο Φούντου Φωτεινή. 
Η Δημοτική Σύμβουλο̋ Τσιμήτρη Μαρία δεν παρευρίσκονταν στην αίθουσα κατά το  7ο, 8ο, 9ο 
θέμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Καλαϊτζή̋ Αθανάσιο̋, Κουριάτη̋ Κων/νο̋ και Κουρινιώτη Βασιλική 
δεν παρευρίσκονταν στην αίθουσα κατά το 13ο και 14ο θέμα,  ο Δημοτικό̋ Σύμβουλο̋ Καραλή̋ 
Γεώργιο̋  δεν παρευρίσκονταν στην αίθουσα κατά το 15,16ο  θέμα.  

Μετά την ανάγνωση του δωδέκατου (12) θέματο̋ ο Πρόεδρο̋ έδωσε τον λόγο στην Γενική 
Γραμματέα η οποία παρουσίασε το νέο Κανονισμό Καθαριότητα̋ επισημαίνοντα̋ την ανάγκη 
έγκρισή̋ του, καθώ̋ συντάχθηκε λαμβάνοντα̋ υπόψη το ισχύον θεσμικό πλάισιο και είναι 
σχεδιασμένο̋ να ανταποκρίνεται στι̋ ανάγκε̋ τη̋ καθημερινότητα̋ και να υπηρετεί αρχέ̋ και 
στόχου̋ που αφορούν την τήρηση τη̋ καθαριότητα̋, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντο̋, 
τη διασφάλιση τη̋ δημόσια̋ υγεία̋ και  τη βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ ζωή̋ των κατοίκων. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση τη̋ Γενική̋ Γραμματέα καλείται από τον 
Πρόεδρο να εγκρίνει τον Κανονισμό Καθαριότητα̋ του Δήμου Δίου Ολύμπου. 

 

 
 
 
Αριθμό̋ Απόφαση̋  108/2020 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα πρακτικά τη̋ αριθ.  

                                      11η̋ 19-06-2020 
τακτική̋ δια ζώση̋ κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση̋ 

του Δ.Σ. Δήμου Δίου -  Ολύμπου. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητα̋ 
 του Δήμου Δίου Ολύμπου 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει τον Κανονισμό Καθαριότητα̋ του Δήμου Δίου Ολύμπου ο οποίο̋ έχει ω̋ εξή̋: 

Κανονισμό̋ Καθαριότητα̋ Δήμου Δίου-Ολύμπου 

 

 

 

Σκοπό̋ 

Προτεραιότητα τη̋ Δημοτική̋ Αρχή̋ αποτελεί ένα̋ καθαρό̋ Δήμο̋ και ένα περιβάλλον όμορφο και 

υγιέ̋ για του̋ κατοίκου̋, του̋ επαγγελματίε̋ και του̋ επισκέπτε̋. Το σημαντικότερο βήμα για να 

διατηρήσουμε το Δήμο μα̋ καθαρό και να του δώσουμε την εικόνα που όλοι επιθυμούμε είναι, 

καταρχά̋, μία καλά οργανωμένη και πλήρω̋ εξοπλισμένη Υπηρεσία Καθαριότητα̋. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η συνεργασία και η ενεργό̋ συμμετοχή των πολιτών, στη βάση ενό̋ πλαισίου 

αρχών και κανόνων. Σημαντικό̋ είναι ο ρόλο̋ που έχει η θέσπιση και η αυστηρή εφαρμογή ενό̋ 

σύγχρονου Κανονισμού Καθαριότητα̋, που θα καλύπτει όλο το πλέγμα των σχέσεων Δήμου και 

πολιτών με ξεκάθαρου̋ όρου̋ σε ότι αφορά τα δικαιώματα και τι̋ υποχρεώσει̋. 

Ο παρών Κανονισμό̋ είναι σχεδιασμένο̋ να ανταποκρίνεται στι̋ ανάγκε̋ τη̋ καθημερινότητα̋ και 

να υπηρετεί αρχέ̋ και στόχου̋ που αφορούν την τήρηση τη̋ καθαριότητα̋, την προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντο̋, τη διασφάλιση τη̋ δημόσια̋ υγεία̋, τη βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ ζωή̋ των 

κατοίκων, την ανάδειξη των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, την ενίσχυση τη̋ 

λειτουργικότητα̋ των εμπορικών περιοχών, την εφαρμογή τη̋ ανακύκλωση̋, την ευαισθητοποίηση 

και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Προσδοκία τη̋ Υπηρεσία̋ Καθαριότητα̋ είναι ο παρών 

Κανονισμό̋ να αποτελέσει την αφετηρία στενότερη̋ συνεργασία̋ μεταξύ Δήμου και πολιτών, ώστε 

να ανταποκριθούμε στην απαίτηση των καιρών που προτάσσει την περιβαλλοντική κουλτούρα ω̋ 

τη σταθερή αξία ανάπτυξη̋ και εξέλιξη̋ τη̋ κοινωνία̋ μα̋. 

 

Περιεχόμενα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Κανονιστικέ̋ διατάξει̋ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Προσδιορισμό̋ Απορριμμάτων 
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Κεφάλαιο Α 

Κανονιστικέ̋ Διατάξει̋ 

Άρθρο 1: Αντικείμενο του Κανονισμού 

1. Η καθαριότητα, η διαχείριση των απορριμμάτων και η προστασία του περιβάλλοντο̋ είναι 

κοινωνικά αγαθά άμεση̋ προτεραιότητα̋, επιτυγχάνονται μέσα από τη διαρκή συνεργασία του 

Δήμου και των πολιτών και διέπονται από διατάξει̋, υποχρεώσει̋ και δικαιώματα. Οι διατάξει̋ 

του παρόντο̋ Κανονισμού σε καμία περίπτωση δεν αποκλείουν την εφαρμογή των ισχυουσών 

διατάξεων τη̋ κείμενη̋ νομοθεσία̋ και είναι έγκυρε̋ εφόσον δεν αντίκεινται στι̋ υγειονομικέ̋, 

περιβαλλοντικέ̋, αστυνομικέ̋ και άλλε̋ ειδικέ̋ διατάξει̋ (Παράρτημα 3 του παρόντο̋ 

Κανονισμού). 

2. Ο παρών Κανονισμό̋ έχει ω̋ αντικείμενο: 

α) Την ενιαία ρύθμιση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του Δήμου και των πολιτών  

που αφορούν την τήρηση τη̋ καθαριότητα̋ των κοινόχρηστων χώρων, την προστασία του 

περιβάλλοντο̋ και τη διασφάλιση τη̋ δημόσια̋ υγεία̋ στην πόλη. 

β) Τη γνωστοποίηση των σχετικών κανόνων και η συντονισμένη εφαρμογή του̋ από κάθε 

εμπλεκόμενο μέρο̋ (Υπηρεσία Καθαριότητα̋, λοιπέ̋ δημοτικέ̋ υπηρεσίε̋, πολίτε̋, 

δημότε̋, κάτοικοι, επιχειρηματίε̋, έμποροι και επισκέπτε̋ τη̋ πόλη̋). 

γ) Την ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων-απορριμμάτων κάθε μορφή̋ και είδου̋ 

(συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση, κ.λπ.) με μεθόδου̋ που δεν 

επιβαρύνουν το περιβάλλον. 

3. Στόχοι του παρόντο̋ Κανονισμού είναι: 

α) Η αποτροπή τη̋ ρύπανση̋ και υποβάθμιση̋ του περιβάλλοντο̋. 

β) Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντο̋. 

γ) Η ενίσχυση τη̋ προσπάθεια̋ βελτίωση̋ των προσφερόμενων υπηρεσιών στου̋ δημότε̋, 

κατοίκου̋, επισκέπτε̋  και επαγγελματίε̋ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνη̋ 

του Δήμου. 

δ) Η περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών, των κατοίκων και των 

επαγγελματιών, όπω̋ και η ενεργό̋ συμμετοχή του̋. 

ε) Η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη αυτών των σκοπών. 

4. Η ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων στηρίζεται στην αειφόρο ανάπτυξη και στι̋ 

βασικέ̋ αρχέ̋ τη̋ περιβαλλοντική̋ πολιτική̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ και τη̋ χώρα̋ μα̋, οι 

οποίε̋ είναι: 

α) Η αρχή τη̋ προφύλαξη̋ και τη̋ προληπτική̋ δράση̋, η οποία αφορά την εκ των προτέρων 

περιβαλλοντική προστασία. 

β) Η αρχή τη̋ αποφυγή̋ παραγωγή̋ αποβλήτων. 

γ) Η αρχή τη̋ πρόληψη̋ ή και μείωση̋ παραγωγή̋ αποβλήτων. 
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δ) Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», η οποία αποσκοπεί στην πρόληψη ή διαφορετικά στην 

αποκατάσταση τη̋ περιβαλλοντική̋ βλάβη̋. 

ε) Η αρχή τη̋ εγγύτητα̋, όπου τα απόβλητα θα πρέπει να αποθέτονται κοντά στο σημείο 

παραγωγή̋. 

στ) Η αρχή τη̋ επαναχρησιμοποίηση̋, τη̋ ανακύκλωση̋ και τη̋ ανάκτηση̋ των υλικών. 

ζ) Η αρχή τη̋ ανάκτηση̋ ενέργεια̋, στι̋ περιπτώσει̋ που δεν είναι δυνατή η ανάκτηση υλικών 

λόγω τεχνικών περιορισμών. 

η) Η αρχή τη̋ ασφαλού̋ διάθεση̋, η οποία αποτελεί την έσχατη λύση, εφόσον η απόρριψη 

αποβλήτων σε χώρου̋ διάθεση̋ έχει βαρύτατε̋ επιπτώσει̋ στο περιβάλλον. 

Άρθρο 2: Φορέα̋ εφαρμογή̋ των διατάξεων 

1. Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού ανήκει στη Δημοτική Αρχή, 

όπω̋ αυτή εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, ασκούμενη από την 

Υπηρεσία Καθαριότητα̋. Η Υπηρεσία Καθαριότητα̋ ορίζεται ω̋ αρμόδια για τον έλεγχο τη̋ 

τήρηση̋ τη̋ καθαριότητα̋ σε κοινόχρηστου̋ υπαίθριου̋ χώρου̋ τη̋ εδαφική̋ περιφέρεια̋ του 

οικείου Δήμου και γενικότερα την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείμενη 

νομοθεσία και τι̋ τοπικέ̋ κανονιστικέ̋ αποφάσει̋ που εκδίδουν οι δημοτικέ̋ αρχέ̋ για την 

αναβάθμιση τη̋ αισθητική̋ των πόλεων και των οικισμών. Ο Δήμαρχο̋ έχει τη διακριτική 

ευχέρεια, με αποφάσει̋ του, να αναθέτει σε δημοτικού̋ υπαλλήλου̋ την εφαρμογή μέρου̋ ή του 

συνόλου των διατάξεων του παρόντο̋ Κανονισμού και τη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων. 

2. Η Υπηρεσία Καθαριότητα̋ έχει την υποχρέωση να φροντίζει για την καθαριότητα όλων των 

κοινόχρηστων χώρων. Τα συμβούλια Κοινοτήτων, οι φορεί̋, σύλλογοι, οργανισμοί 

επαγγελματίε̋ και κάτοικοι του Δήμου οφείλουν να συνδράμουν την Υπηρεσία για την όσο το 

δυνατόν αποτελεσματικότερη επιτέλεση τη̋ αποστολή̋ τη̋. 

3. Όλε̋ οι αρμοδιότητε̋ του Δήμου που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό ασκούνται 

παράλληλα και κατά περίπτωση από τι̋ αρμόδιε̋ αρχέ̋ (Ελληνική Αστυνομία, Υπηρεσίε̋ 

Περιβάλλοντο̋ κ.λπ.). 

Άρθρο 3: Πρόστιμα και αναπροσαρμογή προστίμων 

1. Η επιβολή των προστίμων που προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό Καθαριότητα̋ 

καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση τη̋ Υπηρεσία̋ 

Καθαριότητα̋. Κατά την επιβολή του προστίμου λαμβάνεται υπόψη κυρίω̋ η σοβαρότητα τη̋ 

παράβαση̋, η συχνότητα και η υποτροπή.  

2. Η διαδικασία επιβολή̋ του προστίμου ξεκινά με τη βεβαίωση τη̋ παράβαση̋ από την αρμόδια 

υπηρεσία του Δήμου (αρμόδιο̋ Αντιδήμαρχο̋, υπάλληλοι τη̋ υπηρεσία̋, επόπτε̋ 

καθαριότητα̋) (βλ. άρθ. 2). Σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν. 3852/2010 και τα Συμβούλια 

Κοινοτήτων μπορούν να γνωμοδοτούν-εισηγούνται προ̋ την ω̋ άνω υπηρεσία για παραβάσει̋ 

που λαμβάνουν χώρα στα διοικητικά όρια των κοινοτήτων του̋. Ο παραβάτη̋ έχει το δικαίωμα 
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να υποβάλλει εγγράφω̋ τι̋ απόψει̋ του μέσα σε τρει̋ (3) εργάσιμε̋ ημέρε̋ στην αρμόδια 

Υπηρεσία που βεβαίωσε την παράβαση. 

3. Τα πρόστιμα που προβλέπονται στο παράρτημα 4 του παρόντο̋ διπλασιάζονται μετά από 

υποτροπή του παραβάτη. 

Άρθρο 4: Τέλη καθαριότητα̋ 

1. Για την αντιμετώπιση των δαπανών καθαριότητα̋ ο Δήμο̋ επιβάλλει τέλη καθαριότητα̋  

σύμφωνα με τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋. 

2. Τα τέλη αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 5: Ισχύ̋ Κανονισμού 

1. Οι δημοτικέ̋ κανονιστικέ̋ διατάξει̋ του παρόντο̋ Κανονισμού καταρτίστηκαν με βάση το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο και δεν θίγουν τι̋ γενικέ̋ διατάξει̋ τη̋ σχετική̋ νομοθεσία̋, τι̋ υγειονομικέ̋ 

διατάξει̋, τι̋ αστυνομικέ̋ και άλλε̋ ειδικέ̋ διατάξει̋ τη̋ κείμενη̋ νομοθεσία̋. Αποσκοπούν 

στην οριοθέτηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πολιτών σε θέματα καθαριότητα̋, 

προστασία̋ του περιβάλλοντο̋ και ευταξία̋ των κοινόχρηστων και ιδιωτικών υπαίθριων 

χώρων. 

2. Η έναρξη ισχύο̋ του παρόντο̋ Κανονισμού αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισή̋ του και 

διαρκεί μέχρι την τροποποίηση ή κατάργησή του από νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

3. Από την έναρξη ισχύο̋ του παρόντο̋ Κανονισμού καταργείται ο υφιστάμενο̋ Κανονισμό̋ 

Καθαριότητα̋ του Δήμου Δίου - Ολύμπου, που ψηφίστηκε με την αρ. 128/2011 Απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δίου - Ολύμπου (ΑΔΑ: 4ΑΣ0Ω9Δ-9ΓΡ). 

 

Κεφάλαιο Β 

Προσδιορισμό̋ Απορριμμάτων 

Άρθρο 6: Ταξινόμηση απορριμμάτων 

1. Ω̋ απορρίμματα/στερεά απόβλητα νοούνται όλε̋ οι ουσίε̋ ή αντικείμενα κυρίω̋ στερεά̋  

μορφή̋, που προέρχονται από ανθρώπινε̋ δραστηριότητε̋ ή φυσικού̋ κύκλου̋ και παράγονται 

σε χώρου̋ διαβίωση̋, εργασία̋, παραγωγή̋, ψυχαγωγία̋ και γενικώ̋ αστικού περιβάλλοντο̋ 

που είναι εγκαταλελειμμένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν, όπω̋ περιλαμβάνονται αναλυτικά 

στο παράρτημα ΙΒ΄ του άρθρου 17 τη̋ ΚΥΑ 50910/2727/2003 (1909 Β) «Ευρωπαϊκό̋ 

Κατάλογο̋ Αποβλήτων», απόφαση 2001/118/ΕΚ (Παράρτημα 2 του παρόντο̋ Κανονισμού). Τα 

απορρίμματα ταξινομούνται σε αστικά, ειδικά, τοξικά-επικίνδυνα και ανακυκλώσιμα. 

2. Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν: 

α) Εσωτερικά απορρίμματα που προέρχονται από οικίε̋, καταστήματα, γραφεία, 

επαγγελματικού̋ χώρου̋, νοσοκομεία, πλην αυτών που περιγράφονται στην παρ. 4γ, 

ιδρύματα, εκκλησίε̋, σχολεία, και γενικά από όλου̋ του̋ χώρου̋ όπου εκδηλώνονται 

ανθρώπινε̋ δραστηριότητε̋. 
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β) Εξωτερικά απορρίμματα οποιασδήποτε φύση̋ και προέλευση̋ που βρίσκονται σε οδού̋, 

κοινόχρηστου̋ χώρου̋, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λπ. 

γ) Προϊόντα κηπευτικών εργασιών καλλωπιστικών φυτών (κλαδιά, φύλλα, χόρτα κ.λπ.). 

δ) Ογκώδη αστικά απορρίμματα (παλαιά έπιπλα, στρώματα, οικιακέ̋ συσκευέ̋ κ.λπ.). 

3. Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν: 

α) Υπόλοιπα που προέρχονται από την δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων 

συνεργείων, υπεραγορών τροφίμων, κέντρων διασκέδαση̋ και άλλων μονάδων παραγωγή̋ 

ή παροχή̋ υπηρεσιών και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά, λόγω όγκου, ποσότητα̋, 

ποιότητα̋, δυνατότητα̋ μεταφορά̋ και τελική̋ επεξεργασία̋ (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, 

πλαστικά, κ.λπ.). 

β) Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφέ̋, κατεδαφίσει̋ και γενικά οικοδομικέ̋ 

εργασίε̋. 

γ) Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικά καθώ̋ και μέρη του̋, άχρηστα ή 

εγκαταλελειμμένα κατά τι̋ κείμενε̋ διατάξει̋. 

4. Τοξικά-επικίνδυνα απορρίμματα θεωρούνται όλα όσα περιέχουν ουσίε̋ που εγκυμονούν 

κινδύνου̋ για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κ.λπ.) των 

οποίων η συλλογή, αποκομιδή και διάθεση γίνεται με τρόπου̋, μεθόδου̋ και  μεταφορικά μέσα 

διαφορετικά από τα συνήθη και τα οποία περιλαμβάνουν: 

α) Όλα τα απορρίμματα που περιέχουν ουσίε̋ οι οποίε̋ εγκυμονούν κινδύνου̋ για την υγεία, 

την ασφάλεια και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, τοξικά κ.λπ.), 

τα οποία περιέχονται στην ΚΥΑ 13588/725/2006 (383 Β) με αντικείμενο «Μέτρα, όροι και 

περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» σε συμμόρφωση με τι̋ διατάξει̋ τη̋ 

οδηγία̋ 91/689/ΕΟΚ. 

β) Απόβλητα που δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν με τι̋ συνήθει̋ μεθόδου̋ και οχήματα. 

γ) Υπόλοιπα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώ̋, εκτό̋ εκείνων που προέρχονται από 

αίθουσε̋ χειρουργείου και τοκετών, μικροβιολογικά εργαστήρια, νοσοκομεία ή τμημάτων 

αυτών για λοιμώδη νοσήματα, τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά προ̋ καύση σε ειδικού̋ 

κλιβάνου̋. 

5. Στα ανακυκλώσιμα υλικά ανήκουν όλα τα προ̋ απόρριψη υλικά τα οποία με την κατάλληλη 

επεξεργασία παρέχουν εκ νέου πρώτε̋ ύλε̋, όπω̋: 

α) Γυάλινε̋ συσκευασίε̋ (νερό, αλκοολούχα ποτά, χυμοί, αναψυκτικά, βαζάκια τροφίμων). 

β) Χάρτινε̋ συσκευασίε̋ (δημητριακά, μπισκότα, ζάχαρη, απορρυπαντικά, συσκευασία 

οδοντόκρεμα̋), χαρτοσακούλε̋, χαρτοκιβώτια, έντυπο χαρτί (εφημερίδε̋, περιοδικά, βιβλία), 

χάρτινε̋ συσκευασίε̋ υγρών προϊόντων (γάλατα, χυμοί). 

γ) Πλαστικέ̋ συσκευασίε̋ (νερό, μπουκάλια πλαστικά, αναψυκτικά, γιαούρτια, απορρυπαντικά, 

είδη καθαρισμού, σαμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμε̋, αποσμητικά), πλαστικέ̋ 

σακούλε̋. 
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δ) Μεταλλικέ̋ συσκευασίε̋ από αλουμίνιο ή λευκοσίδηρο (αναψυκτικά, μπύρε̋, γάλατα 

εβαπορέ, τόνο̋, καφέ̋, τοματοπολτό̋). 

ε) Συσσωρευτέ̋ (μπαταρίε̋) πάση̋ φύσεω̋, μεγάλε̋ ηλεκτρικέ̋ συσκευέ̋ (ψυγεία, πλυντήρια, 

ηλεκτρικέ̋ κουζίνε̋), μικροσυσκευέ̋ (κλιματιστικά, φωτιστικά είδη, συσκευέ̋ 

τηλεπικοινωνία̋, σεσουάρ, μίξερ, προϊόντα εικόνα̋ και ήχου, εξοπλισμό̋ πληροφορική̋, 

ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά εργαλεία και παιχνίδια), ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όργανα 

παρακολούθηση̋ και ελέγχου, συσκευέ̋ αυτόματη̋ διανομή̋, καταλύτε̋ εξάτμιση̋ 

οχημάτων, λάστιχα μηχανοκίνητων μέσων, λάδια πάση̋ φύσεω̋ (τηγανέλαια, καμένα λίπη-

ορυκτέλαια). 

στ) Ενδύματα και υποδήματα 

Άρθρο 7: Χώροι παραγωγή̋ απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρηση̋ διατάξεων 

1. Κατοικίε̋ θεωρούνται οι αυτοτελεί̋ χώροι, καθώ̋ και τα συγκροτήματα κατοικιών 

(πολυκατοικίε̋), όπου μένουν, μόνιμα ή πρόσκαιρα, μεμονωμένα άτομα ή οικογένειε̋. 

Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντο̋ Κανονισμού είναι οι 

ιδιοκτήτε̋ των κατοικιών, ενώ για του̋ κοινόχρηστου̋ χώρου̋ των πολυκατοικιών και 

οικιστικών συγκροτημάτων είναι οι διαχειριστέ̋ του̋. Αν δεν υπάρχει διαχειριστή̋, τότε ω̋ 

υπεύθυνοι θεωρούνται όλοι οι ιδιοκτήτε̋ των διαμερισμάτων και καταστημάτων του κτιρίου. 

2. Επιχειρήσει̋-Καταστήματα θεωρούνται οι αυτοτελεί̋ χώροι, όπου λειτουργούν κάθε φύσεω̋ 

εμπορικέ̋ επιχειρήσει̋, καθώ̋ και τα κάθε είδου̋ εργαστήρια και βιοτεχνίε̋. Υπεύθυνοι για την 

καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντο̋ Κανονισμού κατά περίπτωση είναι: 

α) Για τι̋ προσωπικέ̋ επιχειρήσει̋, ο ιδιοκτήτη̋ ή ο Διευθυντή̋ του̋. 

β) Για τι̋ Ανώνυμε̋ Εταιρείε̋, ο Πρόεδρο̋, Αντιπρόεδρο̋, Διευθύνων ή Εντεταλμένο̋ 

Σύμβουλο̋ και Γενικό̋ Διευθυντή̋. 

γ) Για τι̋ Ομόρρυθμε̋ και Ετερόρρυθμε̋ Εταιρείε̋, καθώ̋ και για τι̋ Εταιρείε̋ Περιορισμένη̋ 

Ευθύνη̋, ο Διαχειριστή̋. 

δ) Για του̋ Συνεταιρισμού̋, ο Πρόεδρο̋ και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ε) Για τα Σωματεία, ο Πρόεδρο̋ και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Γραφεία θεωρούνται οι αυτοτελεί̋ χώροι, όπου ασκείται οποιοδήποτε επάγγελμα, μόνιμο ή 

πρόσκαιρο. Υπεύθυνο̋ για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντο̋ 

Κανονισμού είναι ο ιδιοκτήτη̋, νομέα̋ ή κάτοχο̋ του γραφείου. 

4. Οικόπεδα θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντό̋ ή εκτό̋ σχεδίου. 

Υπεύθυνο̋ για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντο̋ Κανονισμού είναι 

ο ιδιοκτήτη̋, νομέα̋ ή κάτοχο̋ του οικοπέδου. 

5. Βιομηχανικέ̋ και βιοτεχνικέ̋ μονάδε̋, καθώ̋ και εργαστήρια θεωρούνται οι στεγασμένοι ή 

υπαίθριοι χώροι, που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικέ̋ ή βιοτεχνικέ̋ επιχειρήσει̋ για 

παραγωγική δραστηριότητα και υποστηρικτικέ̋ δράσει̋. Στι̋ μονάδε̋ αυτέ̋ ο υπεύθυνο̋ για 

την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντο̋ Κανονισμού ορίζεται με απόφαση 
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τη̋ διεύθυνση̋ τη̋ μονάδα̋, που κοινοποιείται ταυτόχρονα στον Δήμο. Σε περίπτωση που δεν 

έχει οριστεί τέτοιο πρόσωπο, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτη̋ και ο διευθυντή̋ τη̋ μονάδα̋. 

6.  Υπεύθυνοι μεταφορά̋ και μεταφόρτωση̋ θεωρούνται όσοι εκτελούν τι̋ αντίστοιχε̋ εργασίε̋, 

καθώ̋ επίση̋ και οι οδηγοί, οι χειριστέ̋ μηχανημάτων και γενικά καθένα̋ που ορίζεται από 

όσου̋ εκτελούν τι̋ εργασίε̋ αυτέ̋. 

7.  Για τι̋ υπό ανέγερση οικοδομέ̋ κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων κ.λπ. υπεύθυνο̋ είναι το 

φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμο̋ εκπρόσωπο̋ του νομικού προσώπου στο όνομα των οποίων έχει 

εκδοθεί η αντίστοιχη οικοδομική άδεια. 

8.  Για τα κάθε είδου̋ οχήματα, υπεύθυνο̋ για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του 

παρόντο̋ Κανονισμού είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμο̋ εκπρόσωπο̋ του νομικού 

προσώπου, στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια κυκλοφορία̋ του οχήματο̋. 

Για κάθε είδου̋ οχήματα του Δήμου υπεύθυνο̋ είναι ο Προϊστάμενο̋ του Γραφείου Κίνηση̋ και 

στην περίπτωση που τέτοιο̋ δεν υπάρχει, ο Προϊστάμενο̋ τη̋ αντίστοιχη̋ υπηρεσία̋ στην 

οποία είναι χρεωμένο το όχημα και από την οποία παίρνει εντολέ̋ κίνηση̋. 

9.  Οι υπεύθυνοι των προηγουμένων παραγράφων του παρόντο̋ Κανονισμού μπορούν να 

ορίσουν με έγγραφό του̋ συγκεκριμένο πρόσωπο, που συμβιώνει ή συνεργάζεται στον ίδιο 

χώρο και αποδέχεται να αναλάβει την ευθύνη για την καθαριότητα και την τήρηση και εφαρμογή 

των διατάξεων του παρόντο̋ Κανονισμού. Για να ισχύει η παραπάνω μεταβίβαση τη̋ ευθύνη̋, 

πρέπει τόσο εκείνο̋ που αναθέτει, όσο και εκείνο̋ που αποδέχεται την ανάθεση τη̋ 

συγκεκριμένη̋ υπευθυνότητα̋, να συνυπογράψουν το σχετικό έγγραφο ενώπιον του αρμοδίου 

υπαλλήλου τη̋ Υπηρεσία̋ Καθαριότητα̋ ή ενώπιον τη̋ Αστυνομική̋ Αρχή̋ και ταυτόχρονα να 

βεβαιωθεί αρμοδίω̋ η ημερομηνία και το περιεχόμενο του κειμένου, καθώ̋ και η γνησιότητα 

των υπογραφών. Ακριβέ̋ αντίγραφο του παραπάνω θεωρημένου εγγράφου κατατίθεται 

υποχρεωτικά και με ευθύνη του ενδιαφερομένου στην Υπηρεσία Καθαριότητα̋. 

10. Ιδιοκτήτη̋ οικοπέδου, ο οποίο̋ απουσιάζει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτου̋ από τον 

τόπο του ακινήτου του, υποχρεούται να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο την ευθύνη για την τήρηση 

και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντο̋ Κανονισμού. 

11. Όλοι ανεξαιρέτω̋ οι κάτοικοι ή οι διερχόμενοι από το Δήμο μα̋, καθώ̋ και όλοι οι φορεί̋ του 

Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώ̋ και οι Δημόσιε̋ Επιχειρήσει̋ και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ) είναι 

υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τον παρόντα Κανονισμό. 

Άρθρο 8: Διαχείριση απορριμμάτων 

1. Ω̋ διαχείριση απορριμμάτων νοείται η συλλογή, η μεταφορά, η διαλογή, η αποθήκευση, η 

εναπόθεση καθώ̋ και οι αναγκαίε̋ εργασίε̋ επεξεργασία̋ του̋ για την επαναχρησιμοποίηση, 

ανάκτηση ή ανακύκλωση πρώτων υλών. Πιο συγκεκριμένα νοούνται ω̋: 

α) «Συλλογή»: η συγκέντρωση, ο διαχωρισμό̋ σε κατηγορίε̋ υλικών σύμφωνα με τι̋ φυσικέ̋ ή 

χημικέ̋ ιδιότητέ̋ του̋ και η ανάμειξη των αποβλήτων για τη μεταφορά του̋. Στην έννοια τη̋ 
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συλλογή̋ περιλαμβάνεται και η συγκέντρωση/τοποθέτηση των αποβλήτων σε κάδου̋ μέχρι 

να πραγματοποιηθεί η μεταφορά του̋. 

β) «Διαλογή στην πηγή»: όλοι οι τρόποι και μέθοδοι αρχική̋ συλλογή̋ υλικών με σκοπό την 

ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτησή του̋. 

γ) «Αποκομιδή»: το σύνολο των εργασιών μετακίνηση̋ των αποβλήτων από τα μέσα ή του̋ 

χώρου̋ συλλογή̋ στου̋ χώρου̋ διάθεση̋, αξιοποίηση̋ ή μεταφόρτωση̋. 

δ) «Μεταφόρτωση»: οι εργασίε̋ μετακίνηση̋ των αποβλήτων από τα μέσα ή χώρου̋ συλλογή̋ 

σε άλλα μέσα μεταφορά̋ με ενδεχόμενη συμπίεσή του̋ (στην έννοια αυτή περιλαμβάνεται 

κινητό̋ ή σταθερό̋ σταθμό̋ μεταφόρτωση̋). 

ε) «Προσωρινή αποθήκευση»: η αποθήκευση των αποβλήτων για ορισμένο χρόνο σε 

εγκεκριμένο χώρο ή εγκατάσταση, μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεταφορά του̋ σε 

εγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασία̋ ή τελική̋ διάθεση̋. 

στ) «Διάθεση»: Όλε̋ οι εργασίε̋ που γίνονται στο χώρο τελική̋ διαχείριση̋ και εναπόθεση̋, 

που αποσκοπούν στη διαφύλαξη τη̋ δημόσια̋ υγεία̋ και του περιβάλλοντο̋, καθώ̋ και οι 

εργασίε̋ ανακύκλωση̋, επαναχρησιμοποίηση̋, ανάκτηση̋ και παραγωγή̋ ενέργεια̋. 

2. Παραγωγό̋ απορριμμάτων ορίζεται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η 

δραστηριότητα παράγει απόβλητα (αρχικό̋ παραγωγό̋) ή κάθε πρόσωπο που πραγματοποιεί 

εργασίε̋ προεπεξεργασία̋, ανάμειξη̋ ή άλλε̋ εργασίε̋ που οδηγούν σε μεταβολή τη̋ φύση̋ ή 

τη̋ σύνθεση̋ των αποβλήτων. 

 

Κεφάλαιο Γ 

Υποχρεώσει̋ Δήμου 

Άρθρο 9: Καθορισμό̋ υποχρεώσεων 

1. Η συλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων, όπω̋ 

αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6 παρ. 2α πραγματοποιείται σύμφωνα με τι̋ ανάγκε̋ κάθε 

περιοχή̋, βάσει σχετικού (εποχικού) προγράμματο̋ που καταρτίζει η Υπηρεσία Καθαριότητα̋. 

2. Η συλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των αστικών απορριμμάτων που αναφέρονται 

στο άρθρο 6 παρ. 2β και 2γ,  πραγματοποιείται βάσει ειδικού προγράμματο̋ αποκομιδή̋, που 

καταρτίζεται από την Υπηρεσία Καθαριότητα̋ (χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση μεγάλη̋ 

χωρητικότητα̋ υποδοχεί̋/containers, οι οποίοι τοποθετούνται σε επιλεγμένα σημεία). 

3. Η συλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των αστικών και ειδικών απορριμμάτων του 

άρθρου 6 παρ. 2δ, 3α 3β και 3γ, πραγματοποιείται με ευθύνη του παραγωγού των αποβλήτων. 

Ο Δήμο̋ μπορεί κατά περίπτωση να αναλαμβάνει την υποχρέωση αποκομιδή̋ των ειδικών 

απορριμμάτων, εφ’ όσον έχει τη δυνατότητα και την υποδομή να εκτελέσει σχετικό πρόγραμμα. 

Στην τελευταία περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν πριν από την αποκομιδή να έχουν 

καταβάλει το προβλεπόμενο τέλο̋ αποκομιδή̋ ανά τόνο, κυβικό μέτρο (π.χ. απόβλητα 
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κατηγορία̋ αρθ. 6, παρ. 3.β.) ή τεμάχιο (π.χ. απόβλητα κατηγορία̋ αρθ. 6, παρ. 2.δ.), όπω̋ 

αυτό καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

4. Στον Δήμο εφαρμόζονται προγράμματα διαλογή̋ απορριμμάτων για ανακύκλωση, ανάκτηση και 

επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών, όπω̋ αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6 παρ. 5. 

5. Τα απορρίμματα μεταφέρονται, με ειδικά μέσα του Δήμου, σε νόμιμα αδειοδοτημένου̋ χώρου̋ 

υποδοχή̋/διάθεση̋ (χώρου̋ υγειονομική̋ ταφή̋, εγκαταστάσει̋ διαλογή̋ και ανακύκλωση̋, 

εγκαταστάσει̋/μονάδε̋ επεξεργασία̋ κ.ο.κ.). Η Υπηρεσία Καθαριότητα̋ οφείλει να διατηρεί τα 

μέσα προσωρινή̋ αποθήκευση̋ σε καλή κατάσταση και να προβαίνει σε πλύσιμο, απολύμανση 

και συντήρησή του̋. 

6. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων γίνεται με εργασίε̋ περισυλλογή̋ και απομάκρυνση̋ 

απορριμμάτων που βρίσκονται σε οδού̋, πλατείε̋, κοινόχρηστου̋ χώρου̋, ακάλυπτα οικόπεδα 

και εκτάσει̋ από τι̋ Υπηρεσίε̋ του Δήμου ανάλογα με τι̋ εποχιακέ̋ ή τρέχουσε̋ ανάγκε̋. Η 

συχνότητα και οι μέθοδοι σκουπίσματο̋ των δρόμων καθορίζονται από τον Δήμο, δεδομένων 

των αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαθέσιμων μέσων και τη̋ επάρκεια̋ του προσωπικού. 

Για τη διατήρηση τη̋ καθαριότητα̋ των εξωτερικών χώρων, ο Δήμο̋ τοποθετεί καλαίσθητα και 

εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή άλλου̋ ειδικού̋ κάδου̋ υποδοχή̋. 

7. Ο Δήμο̋ οφείλει: 

α) Να γνωστοποιεί άμεσα στου̋ πολίτε̋ τα καταρτιζόμενα προγράμματα συλλογή̋ και 

μεταφορά̋ αποβλήτων/αποκομιδή̋ (καθώ̋ και τι̋ τυχόν τροποποιήσει̋ του̋), με κάθε 

πρόσφορο μέσο [δύναται να περιλαμβάνει δημοσιοποίηση στην επίσημη ιστοσελίδα του 

Δήμου (και στα μέσα κοινωνική̋ δικτύωση̋), ανάρτηση στου̋ πίνακε̋ ανακοινώσεων 

κεντρικών δημοτικών καταστημάτων κ.ο.κ]. 

β) Να ενημερώνει για τη λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα τη̋ πόλη̋ όταν αυτό 

απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων. 

γ) Να διατηρεί ξεχωριστό πρόγραμμα με το ειδικό όχημα πλυντηρίου κάδων τη̋ Υπηρεσία̋ 

Καθαριότητα̋, μετά την αποκομιδή των απορριμμάτων και ανάλογα με τι̋ δυνατότητέ̋ του. 

δ) Να φροντίζει να είναι καθαρά εξωτερικά τα φρεάτια του Δήμου. 

ε) Να μεριμνά για την προστασία τη̋ υγεία̋ των εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητα̋. 

στ) Να δημοσιεύσει και να γνωστοποιήσει τον παρόντα Κανονισμό, όπω̋ ορίζεται σχετικά στι̋ 

οικείε̋ διατάξει̋ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

Άρθρο 10: Εξαιρέσει̋ από τι̋ υποχρεώσει̋ 

1. Η συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων του άρθρου 6 παρ. 4 και όσων χαρακτηρίζονται 

ω̋ τοξικά-επικίνδυνα ή διέπονται από ειδικέ̋ υγειονομικέ̋ διατάξει̋. 

2. Η συντήρηση και ο καθαρισμό̋ του αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου όμβριων εσωτερικά, 

για το οποίο είναι υπεύθυνη η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ή η ΔΕΥΑΔΟΛ αντίστοιχα. 

3. Ο καθαρισμό̋ αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε ιδιωτικού̋ ή άλλου̋ 

δημόσιου̋ φορεί̋, εκτό̋ αν έχει υπάρξει προηγούμενη συμφωνία. 
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4. Σε περιπτώσει̋ ανωτέρα̋ βία̋ ή λήψη̋ εκτάκτων μέτρων για λόγου̋ δημόσια̋ τάξη̋ ή 

διακοπή̋ λειτουργία̋ των χώρων διάθεση̋ απορριμμάτων (ΧΥΤΑ κ.λπ.), ο Δήμο̋, μετά από 

ενημέρωση των πολιτών, μπορεί τοπικά ή συνολικά να τροποποιεί ή και να διακόπτει τα 

προγράμματα αποκομιδή̋ μέχρι να αρθούν τα έκτακτα μέτρα ή επαναλειτουργήσουν οι χώροι 

διάθεση̋. 

5. Η άρση και μεταφορά ογκωδών και βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων εργοστασίων και 

βιοτεχνιών, τα οποία μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη, πλην όσων περιγράφονται  στο 

άρθρο 6 παρ. 3γ του παρόντο̋ Κανονισμού για τα οποία ισχύουν όσα αναγράφονται στο άρθρο 

29. 

6. Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων, που εκχύνονται σε δίκτυα αποχετεύσεων, στο έδαφο̋ και 

σε υδάτινου̋ αποδέκτε̋, καθώ̋ και τα αέρια απόβλητα που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα. 

7. Η καθαριότητα των δημοσίων και δημοτικών χώρων, που χρησιμοποιούνται από διάφορου̋ 

φορεί̋ για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, η οποία ανήκει στου̋ διοργανωτέ̋. Αυτοί 

οφείλουν να διατηρούν του̋ παραχωρημένου̋ χώρου̋ καθαρού̋ κατά την διάρκεια των 

εκδηλώσεων και μετά το πέρα̋ αυτών του̋ αποδίδουν στην κοινή χρήση, στην κατάσταση που 

του̋ παρέλαβαν. Ο Δήμο̋ αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων, μετά το πέρα̋ των 

εκδηλώσεων, μόνον κατόπιν συνεννοήσεω̋ των διοργανωτών με την Υπηρεσία Καθαριότητα̋ 

και αφού προηγηθεί η καταβολή τέλου̋, όπω̋ αυτό ορίζεται κάθε φορά αναλόγω̋ με τι̋ 

ανάγκε̋ που προκύπτουν. Σε κάθε περίπτωση, τα απορρίμματα, πρέπει να αποθηκεύονται 

προσωρινά σε μέσα μηχανική̋ αποκομιδή̋ ή οι υπεύθυνοι να τα συσκευάζουν κατάλληλα και 

να τα τοποθετούν σε σημεία που υποδεικνύει η Υπηρεσία Καθαριότητα̋. 

 

Κεφάλαιο Δ 

Υποχρεώσει̋ Πολιτών 

Άρθρο 11: Υποχρεώσει̋ υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα 

1. Όλοι οι πολίτε̋ πρέπει να συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία τη̋ αποκομιδή̋ των 

απορριμμάτων συμπιέζοντά̋ τα όσο το δυνατόν περισσότερο και τοποθετώντα̋ τα στου̋ 

κάδου̋ όσο το δυνατόν πιο κοντά χρονικά στην προγραμματισμένη από την Υπηρεσία 

Καθαριότητα̋ ώρα αποκομιδή̋ από την εκάστοτε περιοχή. 

2. Όλοι οι δημότε̋, εφόσον ο Δήμο̋ δεν διαθέτει ή δεν έχει τη δυνατότητα, υποχρεούνται να 

διαθέτουν κάδου̋ μηχανική̋ αποκομιδή̋, στου̋ οποίου̋ θα τοποθετούν τι̋ σακούλε̋ των 

σκουπιδιών.  

3. Απαγορεύεται η τοποθέτηση πλαστικών σάκων με σκουπίδια στο πεζοδρόμιο για την 

προστασία των πεζών και των οχημάτων, αλλά και λόγω τη̋ πρόληψη̋ τη̋ διαρροή̋ υλικών 

για την προστασία τη̋ δημόσια̋ υγεία̋. Οι σακούλε̋ απορριμμάτων πρέπει να τοποθετούνται 

μέσα στου̋ κάδου̋ με τρόπο που να επιτρέπει στο καπάκι του κάδου να ξανακλείνει ομαλά μετά 

τη χρήση. Όταν κάποιο̋ κάδο̋ μηχανική̋ αποκομιδή̋ απορριμμάτων γεμίσει και δεν μπορεί να 
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δεχθεί άλλε̋ ποσότητε̋ απορριμμάτων, τότε οι σακούλε̋ των απορριμμάτων που δεν χωρούν 

πλέον σε αυτόν δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στο πεζοδρόμιο ή το οδόστρωμα, δίπλα ή έξω 

από τον κάδο, αλλά να μεταφέρονται και να φυλάσσονται σε κατάλληλου̋ χώρου̋, όπου δεν 

δημιουργούνται προβλήματα σε γειτονικέ̋ κατοικίε̋. 

4. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα των χώρων, όπω̋ αυτοί χαρακτηρίζονται στο άρθρο 7 του 

παρόντο̋ Κανονισμού, πρέπει να ενημερώνονται για το πρόγραμμα αποκομιδή̋ απορριμμάτων 

που ο Δήμο̋ έχει καταρτίσει για την περιοχή του̋. Την ώρα διέλευση̋ του απορριμματοφόρου 

οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματά του̋ σε πλαστικού̋ ανθεκτικού̋ σάκου̋, 

του̋ οποίου̋ έχουν τοποθετήσει μέσα στον κάδο μηχανική̋ αποκομιδή̋. 

5. Οι κάδοι τοποθετούνται σε συγκεκριμένε̋ θέσει̋, κατόπιν επιτόπια̋ αυτοψία̋ τη̋ Υπηρεσία̋ 

Καθαριότητα̋ του Δήμου, σύμφωνα με τα κριτήρια χωροθέτηση̋ κάδων (Παράρτημα 1 του 

παρόντο̋ Κανονισμού). Επίση̋, κάδοι τοποθετούνται και σε οποιοδήποτε κτίριο κρίνει η 

Υπηρεσία ότι εξυπηρετεί τι̋ ανάγκε̋ τη̋ αποκομιδή̋. Η Υπηρεσία Καθαριότητα̋ είναι η αρμόδια 

για τη μετακίνηση ή αλλαγή θέσεω̋, μόνιμη̋ ή προσωρινή̋, των κάδων. Απαγορεύεται 

οποιαδήποτε παρεμβολή σε άνοιγμα χώρου που προορίζεται για την τοποθέτηση κάδου 

απορριμμάτων. 

6. Απαγορεύεται η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών και η αναγραφή 

συνθημάτων σε κάδου̋ ή άλλα μέσα προσωρινή̋ αποθήκευση̋ απορριμμάτων. 

7. Οι επαγγελματικοί χώροι που έχουν αυξημένο όγκο απορριμμάτων (σούπερ μάρκετ, 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντο̋ κ.λπ.), εφόσον ο Δήμο̋ δεν διαθέτει ή δεν έχει τη 

δυνατότητα να τοποθετήσει κάδου̋, υποχρεούνται στην εγκατάσταση κάδων, προδιαγραφών 

σύμφωνα με αυτού̋ που έχει ήδη εγκαταστήσει ο Δήμο̋ και σε αριθμό και χωρητικότητα 

σύμφωνα με τι̋ υποδείξει̋ τη̋ Υπηρεσία̋ Καθαριότητα̋. 

8. Για λόγου̋ που σχετίζονται με την αισθητική του Δήμου και τη δημόσια υγεία δεν επιτρέπεται η 

τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από του̋ κάδου̋. Σε περίπτωση απεργία̋ συστήνεται στου̋ 

δημότε̋ να μην βγάζουν τα απορρίμματά του̋ στου̋ κάδου̋, αλλά να τα κρατούν σε ιδιωτικό 

χώρο, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική ρύπανση. Για όσου̋ εντοπίζονται να 

παραβαίνουν τη διάταξη αυτή εφαρμόζεται ο παρών Κανονισμό̋ Καθαριότητα̋. 

9. Οι υπεύθυνοι χώρων μαζική̋ εστίαση̋ (εστιατορίων, μαγειρείων, καφενείων, ουζερί, 

ψητοπωλείων, ταχυφαγείων, ή κάθε άλλη̋ εκμετάλλευση̋ ή φορέα δημοσίου ή ιδιωτικού που 

ασκεί δραστηριότητα εστίαση̋ και σίτιση̋) πριν τοποθετήσουν τα απορρίμματά του̋ μέσα σε 

σακούλε̋ απορριμμάτων οφείλουν να τα έχουν στραγγιστεί επιμελώ̋ και σε καμία περίπτωση 

να μην σύρονται επί του οδοστρώματο̋ προκαλώντα̋ ρύπου̋. 

10. Στι̋ περιοχέ̋ όπου δεν υπάρχουν κάδοι μηχανική̋ αποκομιδή̋, οι υπεύθυνοι δεν πρέπει να 

εγκαταλείπουν τα προ̋ αποκομιδή απορρίμματα στο πεζοδρόμιο ή το οδόστρωμα, αλλά 

υποχρεούνται να τα μεταφέρουν στου̋ πλησιέστερου̋ κάδου̋ μηχανική̋ αποκομιδή̋. 
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11. Οι κάδοι μηχανική̋ αποκομιδή̋ απορριμμάτων θα πρέπει να καλύπτονται με το καπάκι του̋ και 

να παραμένουν κλειστοί μεταξύ τη̋ προσωρινή̋ αποθήκευση̋ των απορριμμάτων και τη̋ 

αποκομιδή̋ αυτών από τα συνεργεία καθαριότητα̋ του Δήμου. 

12. Απαγορεύεται να ρίχνονται μέσα στου̋ κάδου̋ μηχανική̋ αποκομιδή̋ απορριμμάτων υγρά 

απόβλητα ή απόβλητα που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση ή ζημιά στον κάδο (κολλώδει̋ ή 

τοξικέ̋ ουσίε̋ κ.λπ.), υλικά ή ουσίε̋ που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά στον κάδο 

(αναμμένα τσιγάρα ή αποτσίγαρα, στάχτε̋ κ.λπ.) ή υλικά που μπορούν να αυξήσουν 

υπερβολικά το βάρο̋ του κάδου (μπάζα, χώματα, λάσπε̋ κ.λπ.) και να προκαλέσουν 

καταστροφέ̋ στου̋ κάδου̋ και στου̋ αντίστοιχου̋ ανυψωτικού̋ μηχανισμού̋ των 

απορριμματοφόρων. 

13. Απαγορεύεται η αναρρίχηση σε κάδο μηχανική̋ αποκομιδή̋ και το ανακάτεμα που 

δημιουργείται στα υπάρχοντα απορρίμματα σε αυτόν από άτομα μη εξουσιοδοτημένα, για 

λόγου̋ διασφάλιση̋ τη̋ ατομική̋ του̋ ακεραιότητα̋, αλλά και για τη μη ρύπανση του άμεσου 

περιβάλλοντο̋. 

Άρθρο 12: Υποχρεώσει̋ υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματα 

1. Τα ογκώδη αστικά απορρίμματα, όπω̋ αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6 παρ. 2δ, αποτελούν 

κατηγορία αποβλήτων, η ευθύνη διαχείριση̋ των οποίων (συλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και 

διάθεση) σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3, ανήκει στον παραγωγό του̋. 

2. Αυτά τα απορρίμματα δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε, αλλά παραλαμβάνονται από την 

Υπηρεσία Καθαριότητα̋ μόνο εφόσον αυτή διαθέτει τα μέσα και έχει τη δυνατότητα αποκομιδή̋ 

του̋. Αυτό υλοποιείται κατόπιν τηλεφωνική̋ επικοινωνία̋ των υπεύθυνων παραγωγών, όπω̋ 

αυτοί ορίζονται στο άρθρο 8, παρ. 2, με την Υπηρεσία Καθαριότητα̋, λαμβάνοντα̋ υπόψη τα 

τυχόν προβλήματα που προκύπτουν για τη μεταφορά και τη διάθεση των παραπάνω 

απορριμμάτων (μεγάλο̋ όγκο̋, επικινδυνότητα κ.λπ.). 

3. Στην περίπτωση που η Υπηρεσία Καθαριότητα̋ δύναται να αποκομίσει τα απορρίμματα αυτά, οι 

υπεύθυνοι παραγωγοί υποχρεούνται: 

α) Να προετοιμάσουν για παράδοση τα αντικείμενα στην κατάσταση και με τη συσκευασία που 

έχει συμφωνηθεί με την Υπηρεσία Καθαριότητα̋. 

β) Να μην εναποθέτουν ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα, ή σε 

κοινόχρηστου̋ χώρου̋ από πριν, αλλά μόνον κατόπιν συνεννοήσεω̋ και σύμφωνα με τι̋ 

υποδείξει̋ τη̋ Υπηρεσία̋ Καθαριότητα̋ για την ημέρα, την ώρα και τον τόπο που πρέπει να 

εναποθέσουν προσωρινά τα προ̋ αποκομιδή αντικείμενα. 

γ) Να παραδίδουν τα αντικείμενα προ̋ αποκομιδή την ημέρα, την ώρα και στο σημείο που θα 

καθορίσει η Υπηρεσία Καθαριότητα̋. 

δ) Τα αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλο σημείο, ώστε να μην εμποδίζεται η 

κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων και να είναι ευχερή̋ η συλλογή του̋. Το σημείο 

τοποθέτησή̋ του̋ θα βρίσκεται στο πεζοδρόμιο μπροστά από την ιδιοκτησία του̋ (ή για 
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περίπτωση πεζοδρόμου στο όριο τη̋ οικοδομική̋ του̋ γραμμή̋) ή στον πλησιέστερο κάδο 

απορριμμάτων. 

4. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο και εφαρμόζεται ό,τι 

προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό για την παράνομη κατάληψη κοινόχρηστων χώρων. 

5. Ειδικότερα για τα ογκώδη απόβλητα οικιακού τύπου και σε περιορισμένε̋ ποσότητε̋ που 

προέρχονται από καταστήματα, γραφεία κ.λπ., οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να έχουν 

προηγουμένω̋ ελαχιστοποιήσει τον όγκο στα πάση̋ φύσεω̋ απορρίμματα συσκευασία̋, που 

τοποθετούν προ̋ αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.λπ.) με συμπίεση ή άλλο πρόσφορο 

τρόπο (περίδεση, δίπλωμα κ.λπ.). 

Άρθρο 13: Υποχρεώσει̋ υπευθύνων για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών 

1. Τα φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, φυτά με γλάστρα, γκαζόν κ.λπ. στην 

περίπτωση που έχουν μικρό όγκο και βάρο̋ συσκευάζονται σε ανθεκτικού̋ πλαστικού̋ σάκου̋ 

και τοποθετούνται εντό̋ των κάδων μηχανική̋ αποκομιδή̋ (όπω̋ τα οικιακά απορρίμματα) ή 

στου̋ ειδικού̋ υποδοχεί̋/containers που έχουν τοποθετηθεί σε επιλεγμένα σημεία από την 

Υπηρεσία Καθαριότητα̋. 

2. Τα υπόλοιπα προϊόντα που δημιουργούνται ω̋ αποτέλεσμα κοπή̋ δέντρων, θάμνων, κλαδιών 

κ.λπ. συσκευάζονται σε ελαφρά δέματα, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα και με ευθύνη του 

παραγωγού μεταφέρονται κατόπιν συνεννόηση̋ σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία 

Καθαριότητα̋. 

3. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο και εφαρμόζεται ό,τι 

προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό για την παράνομη κατάληψη κοινόχρηστων χώρων. 

4. Υπόλοιπα χώματο̋ και κοπροχώματο̋ απομακρύνονται υποχρεωτικά από του̋ υπεύθυνου̋ 

παραγωγού̋ με δικά του̋ μέσα. Απαγορεύεται η ανάμιξή του̋ με οικιακά απορρίμματα ή η 

ανεξέλεγκτη διάθεσή του̋.  

5. Απαγορεύεται το φύσημα το φύλλων στο πεζοδρόμιο, εάν δεν υπάρχει η πρόθεση να 

δημιουργηθεί στοίβα και να αποθηκευτεί σε ανθεκτικό πλαστικό σάκο. 

6. Τα ανωτέρω αναμένεται να τροποποιηθούν/αναπροσαρμοστούν άμεσα, μόλι̋ ολοκληρωθεί η 

διαδικασία ενίσχυση̋ του Δήμου με μέσα συλλογή̋ και μεταφορά̋ οργανικών και λοιπών 

πράσινων αποβλήτων και οργανωθεί η διαχείριση του̋ από την αρμόδια Υπηρεσία 

Καθαριότητα̋. 

Άρθρο 14: Υποχρεώσει̋ υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων 

Στην περίπτωση που ο Δήμο̋ δεν έχει τη δυνατότητα αποκομιδή̋, μεταφορά̋ και διάθεση̋ των 

ειδικών απορριμμάτων που περιγράφονται στο άρθρο 6 παρ. 3α οι υπεύθυνοι βιομηχανιών, 

βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κ.λπ. υποχρεούνται να απομακρύνουν τα απορρίμματα με 

δικά του̋ μέσα. Επίση̋ υποχρεούνται μέχρι την ημέρα τη̋ απομάκρυνση̋ να τα κρατούν 

συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μην τα εναποθέτουν στο πεζοδρόμιο. 
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Άρθρο 15: Υποχρεώσει̋ υπευθύνων σχετικά με υπόλοιπα οικοδομικών εργασιών 

1. Μπάζα και γενικά απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που προέρχονται από 

οποιεσδήποτε οικοδομικέ̋ εργασίε̋, μικροεπισκευέ̋ κ.λπ. πρέπει να μεταφέρονται με ευθύνη 

και δαπάνη του ιδιοκτήτη, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται από 

κατάλληλα αδειοδοτημένο μεταφορέα Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 

(να είναι κάτοχο̋ άδεια̋ συλλογή̋/μεταφορά̋ σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ τη̋ κείμενη̋ σχετική̋ 

νομοθεσία̋) και να παραδίδονται είτε σε εγκεκριμένε̋ μονάδε̋ επεξεργασία̋ ή σε 

εγκεκριμένου̋ χώρου̋ αξιοποίηση̋ ή διάθεση̋ (στον Δήμο Δίου-Ολύμπου η ΔΕΑΔΟ Α.Ε. 

διαθέτει εγκεκριμένη μονάδα επεξεργασία̋ ΑΕΚΚ), από του̋ οποίου̋ εκδίδονται και τα 

κατάλληλα παραστατικά παράδοση̋, όπω̋ ορίζεται από την ΚΥΑ 36259/1757/2010 (ΦΕΚ Β΄ 

1312). 

2. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτησή του̋ σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστου̋ χώρου̋ χωρί̋ τη σχετική 

άδεια του Δήμου. 

3. Στην περίπτωση που παραμείνουν επί του πεζοδρομίου και το πρόσωπο για λογαριασμό του 

οποίου γίνονται οι μικροεπισκευέ̋ δεν τα απομακρύνει έγκαιρα, θεωρείται ότι καταλαμβάνουν 

κοινόχρηστο χώρο και οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην καταβολή ειδικού τέλου̋ και σχετικού 

προστίμου σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

4. Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση μπάζων μέσα στου̋ κάδου̋ απορριμμάτων, λόγω τη̋ 

καταστροφή̋ που μπορεί να επιφέρει στον κάδο μηχανική̋ αποκομιδή̋ ή στο 

απορριμματοφόρο. 

5. Στην περίπτωση που μπάζα απορρίπτονται σε ακάλυπτου̋ χώρου̋, όπω̋ οικόπεδα, χείμαρροι, 

ρέματα, πάρκα, άλση, δάση εντό̋ ή εκτό̋ σχεδίου, αυτά γίνονται σοβαρέ̋ εστίε̋ ρύπανση̋ και 

προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον. Για αυτό τέτοιε̋ ενέργειε̋ απαγορεύονται 

αυστηρά. Στου̋ παραβάτε̋ επιβάλλονται (σε εφαρμογή τη̋ κείμενη̋ νομοθεσία̋) αστικέ̋, 

διοικητικέ̋ και ποινικέ̋ κυρώσει̋. 

6. Οι υπεύθυνοι οικοδομικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν του̋ χώρου̋ γύρω από το 

εργοτάξιο καθαρού̋ για λόγου̋ καθαριότητα̋ και υγιεινή̋. 

7. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε παρεμβολή σε άνοιγμα χώρου που προορίζεται για την 

τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων. 

8. Όσον αφορά τον τρόπο εκτέλεση̋ των κάθε είδου̋ εργασιών (εκσκαφών τομών, 

αποκαταστάσεων κ.λπ.) επί οδοστρωμάτων, ερεισμάτων, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και 

κοινόχρηστων χώρων για την εγκατάσταση ή επισκευή ή ανακατασκευή υπόγειων και 

υπέργειων δικτύων μετά των υπόγειων και επίγειων εγκαταστάσεων (προσαρτημάτων) και 

λοιπών εργασιών που εκτελούνται από τι̋ επιχειρήσει̋ κοινή̋ ωφέλεια̋, οργανισμού̋, 

παρόχου̋ δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, νομικά ή φυσικά πρόσωπα ισχύουν τα άρθρα  

79 του Ν. 3463/2006 και  73 του Ν. 3852/2010, με αρμόδια υπηρεσία τη Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 
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Άρθρο 16: Υποχρεώσει̋ υπευθύνων ειδικών και τοξικών απορριμμάτων που δεν 

μεταφέρονται από τι̋ Υπηρεσίε̋ του Δήμου 

1. Τα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 6 παρ. 4 συλλέγονται αποκομίζονται και 

μεταφέρονται αποκλειστικά από του̋ υπευθύνου̋, όπω̋ αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 7 

του Κανονισμού. 

2. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται: 

α) Μέχρι την ημέρα τη̋ αποκομιδή̋ του̋, να τα κρατούν συσκευασμένα σε ειδικά 

προστατευμένου̋ χώρου̋ εντό̋ τη̋ ιδιοκτησία̋ του̋ και να μην τα εναποθέτουν στο 

πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε άλλου̋ κοινόχρηστου̋ χώρου̋. 

β) Να προβαίνουν σε άμεση απομάκρυνσή του̋ με δικά του̋ μέσα. 

γ) Εφόσον του̋ ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα εφαρμογή̋ του παρόντο̋ Κανονισμού, να 

παρουσιάζουν, κατά του̋ ελέγχου̋, αποδεικτικά τη̋ αποκομιδή̋ και τελική̋ διάθεση̋ των 

ειδικών και τοξικών-επικίνδυνων απορριμμάτων.  

3. Απαγορεύεται η ανάμειξη ειδικών και τοξικών-επικίνδυνων απορριμμάτων με τα οικιακά 

απορρίμματα και η τοποθέτησή του̋ σε κάδου̋ και λοιπά μέσα αποκομιδή̋ από υγειονομικέ̋ 

μονάδε̋ ή άλλε̋ επιχειρήσει̋ ή ιδιώτε̋. 

4. Για τη μη συμμόρφωση των υπευθύνων του παρόντο̋ άρθρου, εκτό̋ όσων προβλέπονται από 

υγειονομικέ̋ ή άλλε̋ διατάξει̋, εφαρμόζεται ο παρών Κανονισμό̋ Καθαριότητα̋. 

 

Κεφάλαιο Ε 

Συμμετοχή στην Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων 

Άρθρο 17: Ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση απορριμμάτων 

1. Η μείωση του όγκου των στερεών αποβλήτων είναι ένα̋ από του̋ περιβαλλοντικού̋ στόχου̋ 

τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋.  

2. Στόχο̋ του Δήμου είναι η μείωση του όγκου των απορριμμάτων πριν την τελική του̋ διάθεση, 

ενθαρρύνοντα̋ την προώθηση συστημάτων ανακύκλωση̋, καθώ̋ η υλοποίησή του εξυπηρετεί 

δύο επιμέρου̋ προτεραιότητε̋, την προστασία του περιβάλλοντο̋ και τη μείωση του κόστου̋ 

αποκομιδή̋ και διάθεση̋ των αποβλήτων που συλλέγονται στην πόλη. 

3. Ο στόχο̋ τη̋ μείωση̋ του όγκου των απορριμμάτων μπορεί να επιτευχθεί με την ενθάρρυνση 

τη̋ ορθολογική̋ διαχείριση̋ και αξιοποίησή̋ του̋ μέσω τη̋ επαναχρησιμοποίηση̋ τμήματο̋ 

του̋, τη̋ συνεργασία̋ με τα πιστοποιημένα συστήματα εναλλακτική̋ διαχείριση̋ και 

αξιοποίηση̋ αποβλήτων, κ.λπ. 

4. Η ορθολογική διαχείριση και η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των απορριμμάτων, υλικών 

συσκευασία̋ και άλλων προϊόντων στοχεύει: 

α) Στην πρόληψη τη̋ δημιουργία̋ αποβλήτων και τη μείωση του συνολικού όγκου του̋ πριν 

από την τελική του̋ διάθεση. 
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β) Στην επαναχρησιμοποίηση των υλικών και την ενθάρρυνση συνεργασιών με τα συστήματα 

εναλλακτική̋ διαχείριση̋ απορριμμάτων με σκοπό τη διεύρυνση των δυνατοτήτων 

ανακύκλωση̋ και αξιοποίησή̋ του̋. 

γ) Στην ανάληψη ευθυνών για εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από του̋ οικονομικού̋ 

παράγοντε̋ (δημόσιου̋ και ιδιωτικού̋). 

δ) Στην ανάδειξη του ρόλου των χρηστών και των καταναλωτών ω̋ βασικών παραγόντων για 

την επίτευξη των παραπάνω στόχων. 

5. Ο Δήμο̋, σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, έχει τη δυνατότητα αυτοτελώ̋ ή και σε 

συνεργασία με άλλου̋ φορεί̋ να καταρτίζει και να υλοποιεί προγράμματα συστημάτων 

εναλλακτική̋ διαχείριση̋ και διαλογή̋ στην πηγή, καθώ̋ και ανακύκλωση̋. Ενημερώνει, 

ευαισθητοποιεί και ενεργοποιεί του̋ πολίτε̋ προκειμένου να συμβάλλουν στην καλύτερη 

υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. 

6. Ο Δήμο̋ προτίθεται να διοργανώνει εκδηλώσει̋ και δράσει̋ περιβαλλοντική̋ ευαισθητοποίηση̋ 

(π.χ. με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντο̋, κ.ο.κ.), με στόχο τη διαμόρφωση 

οικολογική̋ συνείδηση̋ στου̋ πολίτε̋. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με φορεί̋ του 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με πανεπιστήμια, με επιστημονικά ινστιτούτα, με οικολογικέ̋ 

ομάδε̋, με Συνδέσμου̋ Δήμων που προστατεύουν το περιβάλλον, με όμορου̋ Δήμου̋, με 

άλλου̋ φορεί̋ τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋, με σχολεία και με άλλου̋ επαγγελματικού̋ και 

κοινωνικού̋ φορεί̋, ενώ παράλληλα αναπτύσσει εθελοντικέ̋ ομάδε̋ ευαισθητοποίηση̋ των 

πολιτών (υπό την εποπτεία των αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου). 

Άρθρο 18: Προγράμματα εναλλακτική̋ διαχείριση̋ απορριμμάτων 

· Ο Δήμο̋ εκτελεί προγράμματα εναλλακτική̋ διαχείριση̋ αποβλήτων σε συνεργασία με 

εγκεκριμένα από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωση̋ (Ε.Ο.ΑΝ) συλλογικά συστήματα 

εναλλακτική̋ διαχείριση̋. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών, ο Δήμο̋ αναπτύσσει 

διαρκώ̋ συνεργασίε̋ με επαγγελματικού̋ και κοινωνικού̋ φορεί̋ τη̋ πόλη̋, με διάφορε̋ 

κοινωνικέ̋ ομάδε̋, με οικολογικέ̋ κινήσει̋, με τι̋ μαθητικέ̋ και εκπαιδευτικέ̋ κοινότητε̋ και 

άλλου̋ φορεί̋. 

· Ο Δήμο̋ έχει επιλέξει και υλοποιεί τα εξή̋ προγράμματα (πλην του προγράμματο̋ του 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ κάδου, όπου συλλέγονται τα συμβατικά οικιακά απορρίμματα τα οποία εν συνεχεία 

οδηγούνται σε εγκεκριμένο χώρο διάθεση̋ αποβλήτων): 

α) Στου̋ ΜΠΛΕ κάδου̋ συλλέγονται οι συσκευασίε̋ από χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, 

λευκοσίδηρο χωρί̋ υπολείμματα και από εκεί οδηγούνται στο εγκεκριμένο σύστημα για 

περαιτέρω αξιοποίηση. 

β) Στου̋ υποδοχεί̋ γυαλιού (κώδωνε̋ διαφόρων μεγεθών, κάδοι αλουμινίου), που βρίσκονται 

σε επιλεγμένα σημεία όπου υπάρχει αυξημένη χρήση του εν λόγω υλικού, συλλέγονται 

αποκλειστικά οι συσκευασίε̋ από γυαλί χωρί̋ υπολείμματα και από εκεί οδηγούνται στο 

εγκεκριμένο σύστημα για περαιτέρω αξιοποίηση. 
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γ) Στου̋ ειδικού̋ κάδου̋ ανακύκλωση̋ μπαταριών συλλέγονται οι μεταχειρισμένε̋ μπαταρίε̋ 

(στήλε̋ οικιακού τύπου) και από εκεί αποδίδονται στο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα για 

επεξεργασία. 

Επιπλέον ο Δήμο̋ εκτελεί προγράμματα εναλλακτική̋ διαχείριση̋ αποβλήτων σε συνεργασία με 

νόμιμα αδειοδοτημένου̋ φορεί̋ (ελλείψει εγκεκριμένου Σ.Σ.Ε.Δ.). Ειδικότερα: 

δ) Σε ειδικού̋ μεταλλικού̋ κάδου̋ (και σε επιλεγμένα σημεία), συλλέγονται απόβλητα 

μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων, τα οποία διαχειρίζεται νόμιμα αδειοδοτημένο̋ 

φορέα̋ (συλλογή/μεταφορά και περαιτέρω αξιοποίηση). 

Οι συνεργασίε̋ του Δήμου που δεν έχουν ολοκληρωθεί ή δεν έχουν (μέχρι στιγμή̋) τεθεί σε 

εφαρμογή είναι: 

ε) Σε ειδικά επιλεγμένα σημεία εναπόθεση̋ σε κλειστού̋ (προσβάσιμου̋ στο κοινό) χώρου̋ 

του Δήμου, θα συλλέγονται απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Α.Η.Η.Ε. 

(ηλεκτρονικοί υπολογιστέ̋, εκτυπωτέ̋, φωτοτυπικά, μηχανήματα φαξ, ραδιόφωνα καθώ̋ και 

λαμπτήρε̋, τόνερ εκτυπωτών κ.οκ.), διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα συλλεγέντα 

απόβλητα θα οδηγούνται σε κεντρικό σημείο συλλογή̋ (κλειστού τύπου container) και 

κατόπιν σε εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα για περαιτέρω επεξεργασία.  

στ) Στου̋ ΚΑΦΕ κάδου̋ θα συλλέγονται οργανικά και λοιπά πράσινα απόβλητα (διαδικασία 

που βρίσκεται σε εξέλιξη) τα οποία κατόπιν θα οδηγούνται σε νομιμά αδειοδοτημένε̋ 

εγκαταστάσει̋ αποθήκευση̋ και περαιτέρω αξιοποίηση̋. 

ζ) Σε Κέντρα Ανταποδοτική̋ Ανακύκλωση̋, οι καταναλωτέ̋ θα επιστρέφουν υλικά 

συσκευασιών με παροχή ανταποδοτικού αντιτίμου (διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη). 

η) Στη διαδικασία διαχείριση̋ των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε 

συνεργασία με αδειοδοτημένη εταιρεία η οποία θα παραλαμβάνει τι̋ κενέ̋ συσκευασίε̋ από 

συγκεκριμένα σημεία. Επισημαίνεται η σπουδαιότητα τη̋ ορθή̋ διαχείριση̋ των κενών 

συσκευασία̋ και του τυχόν εναπομείναντο̋ σκευάσματο̋ ή ψεκαστικού διαλύματο̋, η οποία 

συμβάλλει στην ανάκτηση ενέργεια̋ και στην προστασία τη̋ δημόσια̋ υγεία̋ και του 

περιβάλλοντο̋.  

Τα δημοτικά απόβλητα που προέρχονται από οχήματα, ελαστικά, καταλύτε̋ αυτοκινήτων, 

χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, ηλεκτρικέ̋ στήλε̋ και συσσωρευτέ̋, ηλεκτρικέ̋ και ηλεκτρονικέ̋ 

συσκευέ̋, υλικά εκσκαφών, λαμπτήρε̋ οικονομία̋ ή εξοικονόμηση̋ ενέργεια̋, όπω̋ λαμπτήρε̋ 

φθορισμού, ατμών νατρίου χαμηλή̋/υψηλή̋ πίεση̋, ατμών υδραργύρου υψηλή̋ πίεση̋, κ.λπ. 

απαγορεύεται να ρίπτονται σε δημοτικού̋ κάδου̋ και καθιερώνεται η υποχρέωση των υπευθύνων 

να μεριμνούν για την συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωσή του̋, όπω̋ αναλυτικά καθορίζεται από 

ειδικότερε̋ διατάξει̋ σε εφαρμογή του Νόμου 2939/01. 

Τέλο̋ επισημαίνεται η πρόθεση τη̋ Δημοτική̋ Αρχή̋ για την υποβολή αιτήματο̋ ενίσχυση̋ τη̋ 

δράση̋ για  τη δημιουργία Πράσινων Σημείων, όπω̋ αυτά έχουν προβλεφθεί στο  Περιφερειακό 

Σχέδιο Διαχείριση̋ Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) τη̋ Περιφέρεια̋ Κεντρική̋ Μακεδονία̋ 
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Άρθρο 19: Συνεργασία με εγκεκριμένα συστήματα, φορεί̋ και αδειοδοτημένου̋ 

επαγγελματίε̋ εναλλακτική̋ διαχείριση̋ αποβλήτων 

Σε εφαρμογή τη̋ κείμενη̋ νομοθεσία̋ ο Δήμο̋ συνεργάζεται:  

1. Με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτική̋ Διαχείριση̋ (Σ.Σ.Ε.Δ.) Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίηση̋ 

Ανακύκλωση̋ (Ε.Ε.Α.Α.), στο πλαίσιο τη̋ από 22-2-2018 σύμβαση̋ συνεργασία̋, όσον αφορά 

τη διαχείριση των αποβλήτων ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥ (χαρτί/χαρτόνι, πλαστικό, αλουμίνιο), καθώ̋ και 

του ρεύματο̋ των γυάλινων συσκευασιών (μέσω του δικτύου των ΚΩΔΩΝΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ). Οι 

συσκευασίε̋ από χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, λευκοσίδηρο χωρί̋ υπολείμματα, καθώ̋ και 

έντυπα (εφημερίδε̋, περιοδικά, βιβλία) πρέπει να εναποτίθενται στον ειδικό μπλε κάδο 

ανακύκλωση̋ συσκευασιών ενώ το γυαλί στου̋ αντίστοιχου̋ ειδικού̋ υποδοχεί̋ (κώδωνε̋ 

γυαλιού). Ειδικότερα, οι επιχειρήσει̋ (σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα κ.λπ.), που ο όγκο̋ των 

ανακυκλώσιμων υλικών του̋ είναι μεγάλο̋, πρέπει να ελαχιστοποιούν τον όγκο του̋, πριν τα 

υλικά αυτά οδηγηθούν για ανακύκλωση. Για μεγάλε̋ ποσότητε̋ ανακυκλώσιμων υλικών θα 

πρέπει να υπάρχει συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητα̋. 

2. Με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτική̋ Διαχείριση̋ (Σ.Σ.Ε.Δ.) ΑΦΗΣ Α.Ε., όσον αφορά στη 

διαχείριση των αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών (μπαταρίε̋), στοχεύοντα̋ στην 

ανάπτυξη ενό̋ επαρκού̋ δικτύου κάδων  συλλογή̋, τουλάχιστον στα Δημοτικά Καταστήματα 

καθώ̋ και τι̋ εκπαιδευτικέ̋ δομέ̋ του Δήμου (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια). Οι μπαταρίε̋ 

συλλέγονται στου̋ ειδικού̋ κάδου̋ ανακύκλωση̋ μπαταριών, ενώ η ευθύνη 

συλλογή̋/μεταφορά̋ και περαιτέρω επεξεργασία̋ του̋ ανήκει στο εγκεκριμένο συλλογικό 

σύστημα. 

3. Με τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρική̋ Μακεδονία̋, στο πλαίσιο τη̋ από 21-10-

2019 προγραμματική̋ σύμβαση̋ συνεργασία̋ σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού συλλογή̋ 

βιοαποβλήτων. Αμέσω̋ μετά την παραλαβή του προβλεπόμενου (στη σύμβαση) εξοπλισμού, 

θα προγραμματιστεί η διαχείριση του εν λόγω αποβλήτου (κατόπιν χωροθέτηση̋ του δικτύου 

του ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΥ), εξασφαλίζοντα̋ την (καταρχήν) διάθεσή του σε νόμιμα αδειοδοτημένο 

φορέα αποθήκευση̋ και περαιτέρω επεξεργασία̋ του. 

4. Με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτική̋ Διαχείριση̋ (Σ.Σ.Ε.Δ.) Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε., 

στο πλαίσιο τη̋ από 21-1-2020 σύμβαση̋ συνεργασία̋, όσον αφορά την ανάπτυξη συστήματο̋ 

εναλλακτική̋ διαχείριση̋ συσκευασιών και άλλων προϊόντων (παράλληλα με το πρόγραμμα του 

ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥ και των ΚΩΔΩΝΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ). Το πρόγραμμα αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή 

σε εύλογο χρόνο με την τοποθέτηση (εκ μέρου̋ του Σ.Σ.Ε.Δ. Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.) 

των κέντρων ανταποδοτική̋ ανακύκλωση̋ (σπιτάκια ανακύκλωση̋) στα σημεία που θα 

υποδείξει ο Δήμο̋. Στόχο̋ του συστήματο̋ είναι η δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματο̋ 

ανταποδοτική̋ ανακύκλωση̋ με τη χρήση εξοπλισμού υψηλή̋ τεχνολογία̋ για την ανακύκλωση 
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των πλαστικών, μεταλλικών, γυάλινων συσκευασιών και χαρτιού-χαρτονιού, προσφέροντα̋ 

ανταποδοτικό κίνητρο στου̋ καταναλωτέ̋. 

5. Με την εταιρεία East-West Greece, στο πλαίσιο τη̋ από 10-12-2019 σύμβαση̋ συνεργασία̋, 

όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων. Το 

πρόγραμμα λειτουργεί αρχικά πιλοτικά, με την εγκατάσταση 10 κάδων σε επιλεγμένα κεντρικά 

σημεία των Κοινοτήτων του Δήμου μα̋, ενώ αναμένεται (ανάλογα με την επιτυχία του 

προγράμματο̋) το δίκτυο των κάδων να επεκταθεί έω̋ και του̋ 34. Τα απόβλητα συλλέγονται 

στου̋ ειδικού̋ μεταλλικού̋ κάδου̋, ενώ η ευθύνη συλλογή̋/μεταφορά̋ και περαιτέρω 

επεξεργασία̋ του̋ ανήκει στην εν λόγω εταιρεία. 

6. Με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτική̋ Διαχείριση̋ (Σ.Σ.Ε.Δ.) Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., 

όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) 

(συμπεριλαμβανομένου των λαμπτήρων αλλά και των τόνερ εκτυπωτών). Τα απόβλητα θα 

συλλέγονται σε ειδικού̋ κάδου̋ που θα τοποθετηθούν σε κλειστού̋ (προσβάσιμου̋ στο κοινό) 

χώρου̋ του Δήμου, ενώ η ευθύνη συλλογή̋/μεταφορά̋ και περαιτέρω επεξεργασία̋ του̋ θα 

ανήκει στο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα. 

Σχετικά με τη διαχείριση λοιπών αποβλήτων από άλλα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτική̋ 

διαχείριση̋: 

7. Ανακύκλωση Ορυκτελαίων: Σύμφωνα με το Π.Δ. υπ’ αρ.  82/2004 (ΦΕΚ 6/Α/2004) «Καθορισμό̋ 

μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων. Μέτρα, όροι και 

πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων», ορίζεται η 

διαδικασία για την επαναξιοποίηση των ορυκτελαίων. Οι ιδιοκτήτε̋ των συνεργείων επισκευή̋ 

αυτοκινήτων, των πρατηρίων καυσίμων, κ.λπ., όπου γίνεται και η αλλαγή των παλαιών λαδιών 

στα οχήματα, καθώ̋ και αυτών που προορίζονται για βιομηχανική χρήση, πρέπει να μεριμνούν 

ώστε να οδηγούνται τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά έλαια σε κάποιο πιστοποιημένο Σύστημα 

Εναλλακτική̋ Διαχείριση̋. Οι διακινητέ̋ και οι τελικοί πωλητέ̋ λιπαντικών λαδιών υποχρεούνται 

να διακινούν λιπαντικά έλαια, τα οποία είναι ενταγμένα σε Σύστημα Εναλλακτική̋ Διαχείριση̋. 

Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να προσκομίζουν συμφωνητικά ή τιμολόγια με συμβεβλημένο 

πιστοποιημένο Σύστημα Εναλλακτική̋ Διαχείριση̋ κατά απαίτηση τη̋ Υπηρεσία̋ 

Καθαριότητα̋. 

8. Ανακύκλωση Ελαστικών: Σύμφωνα με το Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/2004) «Μέτρα και όροι για 

την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για 

την εναλλακτική διαχείρισή του̋.» και με την 106157/2004(ΦΕΚ 1145 Β/2004) Υπουργική 

Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (η οποία ανανεώθηκε στι̋ 23/11/2011 με απόφαση του̋ διοικητικού 

συμβουλίου του ΕΟΑΝ), εγκρίθηκε το Σύστημα Συλλογική̋ Εναλλακτική̋ Διαχείριση̋ Παλαιών 

Ελαστικών «Eco-Elastika». Οι ιδιοκτήτε̋ των συνεργείων επισκευή̋ αυτοκινήτων, οι διακινητέ̋ 

και οι πωλητέ̋ ελαστικών, όπου γίνεται και η αλλαγή των παλαιών ελαστικών στα οχήματα, 
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καθώ̋ και τα καταστήματα εμπορία̋ μοτοσικλετών, οφείλουν να εντάσσονται στο σύστημα 

εναλλακτική̋ διαχείριση̋ ελαστικών, ώστε να οδηγούνται τα παλαιά του̋ ελαστικά σε κάποιο 

πιστοποιημένο Σύστημα Εναλλακτική̋ Διαχείριση̋. Οι διακινητέ̋ και οι τελικοί πωλητέ̋ 

ελαστικών υποχρεούνται να διακινούν ελαστικά, τα οποία ανήκουν σε κάποιο πιστοποιημένο 

σύστημα. Οι αγοραστέ̋ αφήνουν τα παλαιά ελαστικά προ̋ διάθεση και ανακύκλωση στου̋ 

πωλητέ̋. 

9. Ανακύκλωση Αυτοκινήτων: Σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/2004) «Μέτρα, όροι και 

πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλο̋ του κύκλου ζωή̋ του̋, των 

χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών του̋ και των απενεργοποιημένων καταλυτικών 

μετατροπέων» και με την 105136/2004 (ΦΕΚ 907 Β/2004 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, 

εγκρίθηκε το Σύστημα Συλλογική̋ Εναλλακτική̋ Διαχείριση̋ Οχημάτων Ελλάδο̋ (ΕΔΟΕ). Οι 

ιδιοκτήτε̋ παλαιών αυτοκινήτων που έχουν αποφασίσει να μην τα ξαναχρησιμοποιήσουν και 

επιθυμούν να καταθέσουν μόνιμα τι̋ πινακίδε̋ του̋, ώστε να μην επιβαρύνονται άλλο με τα 

διάφορα κόστη (τέλη κυκλοφορία̋, ασφάλεια, κ.λπ.), είναι υποχρεωμένοι μόνοι του̋ να 

παραδίδουν τα οχήματά του̋ σε κάποιο πιστοποιημένο Σύστημα Εναλλακτική̋ Διαχείριση̋ και 

να λαμβάνουν βεβαίωση παραλαβή̋. Η παράδοση των παλαιών αυτοκινήτων ολοκληρώνεται με 

την έκδοση του πιστοποιητικού καταστροφή̋, το οποίο αποτελεί το μόνο νόμιμο έγγραφο για 

την αποταξινόμηση του οχήματο̋. 

10. Μαγειρικά Έλαια και Λίπη: Τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια απαγορεύεται να 

απορρίπτονται στο αποχετευτικό σύστημα ω̋ υγρά απόβλητα, καθώ̋ δημιουργείται τεράστιο 

πρόβλημα αποφράξεων στου̋ αγωγού̋. Οι ιδιοκτήτε̋ των εστιατορίων, ταχυφαγείων, ταβερνών 

κ.λπ., θα πρέπει να μεριμνούν, ώστε αυτά να οδηγούνται σε κάποιο πιστοποιημένο σύστημα 

εναλλακτική̋ διαχείριση̋ (ή ελλείψει τέτοιου σε αντίστοιχο αδειοδοτημένο φορέα διαχείριση̋). Σε 

κάθε περίπτωση οφείλουν να προσκομίζουν συμφωνητικά ή τιμολόγια με συμβεβλημένο 

πιστοποιημένο Σύστημα Εναλλακτική̋ Διαχείριση̋ (ή ελλείψει τέτοιου με αντίστοιχο 

αδειοδοτημένο φορέα διαχείριση̋) κατά απαίτηση τη̋ Υπηρεσία̋ Καθαριότητα̋. 

Άρθρο 20: Υποχρεώσει̋ υπευθύνων σχετικά με την αξιοποίηση των απορριμμάτων 

1. Στον Δήμο λειτουργεί πρόγραμμα ανακύκλωση̋ και όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να συμβάλλουν 

και να συμμορφώνονται με τι̋ κείμενε̋ διατάξει̋ και τον τρόπο συλλογή̋ και απόρριψη̋ των 

προ̋ ανακύκλωση απορριμμάτων. 

2. Ο Δήμο̋ υποχρεούται να προβεί: 

α) Στη γνωστοποίηση προ̋ του̋ κατοίκου̋ με ειδικά φυλλάδια, τακτέ̋ ανακοινώσει̋ και 

διαφημιστικά μηνύματα για την ύπαρξη του προγράμματο̋ ανακύκλωση̋. 

β) Στην ευαισθητοποίηση των παιδιών και των νέων σε θέματα σχετικά με την ανακύκλωση. 

γ) Στην ενίσχυση και συνεργασία με εθελοντικέ̋ ομάδε̋ και μη κερδοσκοπικού̋ φορεί̋ 

προστασία̋ του περιβάλλοντο̋. 

3. Ο Δήμο̋ δεν υποχρεούται να προβεί: 
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α) Στην άμεση αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών τα οποία είναι σε μεγάλε̋ ποσότητε̋. Η 

αποκομιδή του̋ πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνική̋ επικοινωνία̋ και συνεννόηση̋ με 

την Υπηρεσία Καθαριότητα̋ σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε διαφορετική περίπτωση, και 

αν ο υπεύθυνο̋ παραγωγό̋ το επιθυμεί, μπορεί να τα μεταφέρει μόνο̋ του για διάθεση σε 

νόμιμο χώρο υποδοχή̋ αποβλήτων-ανακυκλώσιμων υλικών. 

β) Στην αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών τα οποία είναι αναμιγμένα με σκουπίδια και 

διάφορα άλλα υλικά όπω̋ νάιλον, φελιζόλ κ.λπ. Οι υπεύθυνοι παραγωγοί των αποβλήτων 

αυτών πρέπει να φροντίζουν να είναι καθαρά και χωρί̋ άλλε̋ προσμίξει̋.  

4. Όλοι οι κάτοικοι, επαγγελματίε̋ ή επισκέπτε̋, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τι̋ 

διατάξει̋ του παρόντο̋ Κανονισμού και τι̋ οδηγίε̋ τη̋ Υπηρεσία̋ Καθαριότητα̋ προκειμένου 

να υπάρξει αποδοτική λειτουργία των συστημάτων εναλλακτική̋ διαχείριση̋ που εφαρμόζει ο 

Δήμο̋. 

5. Για οποιαδήποτε φθορά που προκλήθηκε με δόλο σε μηχάνημα ανταποδοτική̋ ανακύκλωση̋ ή 

σε κάδο οποιουδήποτε εφαρμοζόμενου συστήματο̋ εναλλακτική̋ διαχείριση̋, εφαρμόζεται ο 

παρών Κανονισμό̋ Καθαριότητα̋. 

6. Στι̋ επιχειρήσει̋ στι̋ οποίε̋ οι παραγόμενε̋ ποσότητε̋ ανακυκλωμένων απορριμμάτων είναι 

σχετικά μεγάλε̋, οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα συλλέγουν ξεχωριστά από τα άλλα απορρίμματα, 

να τα συμπιέζουν και να τα αποδίδουν στην Υπηρεσία Καθαριότητα̋ σύμφωνα με το ισχύον 

πρόγραμμα περισυλλογή̋. 

7. Τα χαρτοκιβώτια και τα παρεμφερή υλικά συσκευασία̋ εμπορευμάτων, όπω̋ και τα λοιπά είδη 

που μπορούν να αξιοποιηθούν για επαναξιοποίηση και ανακύκλωση πρέπει να σπάζονται και 

να συσκευάζονται σε στερεά δεμένα πακέτα, να καταλαμβάνουν το μικρότερο δυνατό όγκο, να 

προκαλούν τη μικρότερη δυνατή αισθητική ενόχληση όταν εκτεθούν προ̋ αποκομιδή, να είναι 

απαλλαγμένα από σκουπίδια, νάιλον, φελιζόλ ή άλλα υλικά και να φυλάσσονται μέχρι την 

αποκομιδή του̋ σε κατάλληλου̋ μη κοινόχρηστου̋ χώρου̋ (υπόγεια, ειδικοί αποθηκευτικοί 

χώροι, κ.λπ.), ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα σε γειτονικέ̋ κατοικίε̋-καταστήματα. 

8. Γενικά τα δημοτικά απόβλητα που προέρχονται από οχήματα (ελαστικά, καταλύτε̋ αυτοκινήτων 

κ.λπ.), χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, ηλεκτρικέ̋ στήλε̋ και συσσωρευτέ̋, ηλεκτρικέ̋ και 

ηλεκτρονικέ̋ συσκευέ̋, υλικά εκσκαφών, απαγορεύεται να ρίπτονται σε δημοτικού̋ κάδου̋ και 

καθιερώνεται η υποχρέωση των υπευθύνων να μεριμνούν για τη συλλογή, μεταφορά και 

ανακύκλωσή του̋ (εφόσον δεν προκύπτει εναλλακτική διαχείριση αυτών από το Δήμο και την 

αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητα̋), όπω̋ αναλυτικά καθορίζεται από ειδικότερε̋ διατάξει̋. 
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Κεφάλαιο ΣΤ: 

Καθαριότητα Κοινόχρηστων Χώρων 

Άρθρο 21: Υποχρεώσει̋ πεζών και οδηγών οχημάτων 

1. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη στο δρόμο άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών 

συσκευασία̋, μικρών αντικειμένων ή ειδών ατομική̋ χρήση̋. Το ίδιο ισχύει και στου̋ 

κοινόχρηστου̋ και ελεύθερου̋ χώρου̋ του Δήμου. Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να 

ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια απορριμμάτων, στου̋ κάδου̋ απορριμμάτων ή στου̋ κάδου̋ 

εναλλακτική̋ διαχείριση̋ συσκευασιών, αν πρόκειται για ανακυκλώσιμα υλικά. 

2. Απαγορεύεται η στάση ή η στάθμευση οχημάτων στι̋ γωνίε̋ δρόμων ή με τρόπο που να 

εμποδίζουν την ελεύθερη προσπέλαση ή ελιγμού̋ των απορριμματοφόρων για την 

προγραμματισμένη αποκομιδή απορριμμάτων. Επίση̋, απαγορεύεται η στάση ή η στάθμευση 

μπροστά σε κάδου̋ απορριμμάτων με τρόπο που να εμποδίζεται η ελεύθερη μετακίνηση κάδων 

απορριμμάτων προ̋ ή από το απορριμματοφόρο ή ακόμα και το πλήρε̋ άνοιγμα του καπακιού 

των κάδων. Τα οχήματα θα απομακρύνονται σε συνεργασία με την τροχαία. 

3. Η ρύπανση με λάδια κάθε είδου̋ οχημάτων που εγκαταλείπονται στο οδόστρωμα ή σε άλλου̋ 

κοινόχρηστου̋ χώρου̋ μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα σε πεζού̋ και τροχοφόρα και 

αποτελεί παράβαση του παρόντο̋ κανονισμού. Οι ιδιοκτήτε̋ των οχημάτων πρέπει να 

φροντίζουν για την καλή κατάσταση των οχημάτων του̋ και σε περίπτωση διαρροή̋ να 

μεριμνούν για τον καθαρισμό του χώρου. Σε έκτακτε̋ περιπτώσει̋, όπω̋ διαρροή μετά από 

σύγκρουση, οι ιδιοκτήτε̋ των οχημάτων οφείλουν να ειδοποιούν αμέσω̋ τι̋ αρμόδιε̋ 

Υπηρεσίε̋ (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστική, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου). 

 

Άρθρο 22: Υποχρεώσει̋ καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντο̋ 

- Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντο̋, στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε μορφή̋ 

απορριμμάτων από την κατανάλωση ειδών, οφείλουν να τοποθετούν τα απορρίμματά του̋ μέσα 

στου̋ κάδου̋ και να διατηρούν καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο. 

- Τα κάθε είδου̋ καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντο̋, στα οποία παρατηρείται μεγάλη 

παραγωγή κάθε μορφή̋ απορριμμάτων (οργανικών ουσιών, συσκευασιών κ.λπ.), οφείλουν να 

συσκευάζουν σε ανθεκτικού̋ σάκου̋ τα ευπαθή και δύσοσμα απόβλητα (κρέατα, ψάρια, 

υπολείμματα τροφών κ.λπ.), να κλείνουν καλά τι̋ σακούλε̋ και να τα τοποθετούν στα μέσα 

μηχανική̋ αποκομιδή̋ μετά το τέλο̋ ωραρίου λειτουργία̋ του̋. Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση 

απορριμμάτων ή συσκευασιών έξω από του̋ κάδου̋ ή τα άλλα μέσα προσωρινή̋ 

αποθήκευση̋ και ιδιαιτέρω̋ των ευπαθών και όσων αλλοιώνονται εύκολα.  

- Αν ο όγκο̋ των απορριμμάτων είναι μεγάλο̋ και δεν καλύπτεται από τα υπάρχοντα μέσα 

αποκομιδή̋, οι υπεύθυνοι οφείλουν, στα πάση̋ φύσεω̋ απορρίμματα και υλικά συσκευασία̋ 

που τοποθετούν προ̋ αποκομιδή, να έχουν προηγουμένω̋ ελαχιστοποιήσει τον όγκο του̋. 
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Επίση̋, οι υπεύθυνοι οφείλουν να ενημερώσουν την Υπηρεσία Καθαριότητα̋ και να 

υποβάλλουν αίτημα προσθήκη̋ μέσων για την εξυπηρέτηση των αναγκών τη̋ επιχείρηση̋ 

του̋. Τα πρόσθετα μέσα τοποθετούνται υποχρεωτικά σε χώρο που καθορίζεται από την 

Υπηρεσία Καθαριότητα̋. 

- Οι κάθε είδου̋ επιχειρήσει̋ μαζική̋ εστίαση̋ απαιτείται να συμβληθούν με αδειοδοτημένο, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συλλογέα/μεταφορέα χρησιμοποιούμενων λιπών και 

ελαίων, στον οποίο θα παραδίνουν τα λίπη και τα έλαια που έχουν συλλέξει στην κουζίνα του̋. 

- Καταστήματα όπω̋ κρεοπωλεία, ψαράδικα καθώ̋ και αντίστοιχα τμήματα υπεραγορών 

οφείλουν να συλλέγουν τα υπολείμματα των προϊόντων του̋ και να τα διαθέτουν σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείριση̋ των αποβλήτων ζωϊκών υποπροϊόντων (ΖΥΠ). 

Άρθρο 23: Καθαριότητα δημοτικών χώρων χρησιμοποιούμενων από επιχειρήσει̋ 

1. Επιχειρήσει̋ που χρησιμοποιούν, κατόπιν αδεία̋, δημοτικού̋ και κοινόχρηστου̋ χώρου̋ όπω̋ 

περίπτερα, καφενεία, καφετέριε̋, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή καταστήματα 

οφείλουν να διατηρούν του̋ χώρου̋ καθαρού̋ όλο το εικοσιτετράωρο με δικά του̋ μέσα και με 

την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων, ανεξάρτητα από τον χρόνο καθαρισμού από τα 

συνεργεία του Δήμου. Υποχρεούνται επίση̋ να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν κατάλληλο 

χώρο προσωρινή̋ αποθήκευση̋ απορριμμάτων σε εσωτερικό χώρο τη̋ επιχείρησή̋ του̋ και 

να μεριμνούν για την τήρηση των υγειονομικών διατάξεων. Στου̋ μη συμμορφούμενου̋ με την 

διάταξη αυτή εφαρμόζεται ο παρών Κανονισμό̋ Καθαριότητα̋ και συντάσσεται εισήγηση περί 

άμεση̋ ανάκληση̋ αδεία̋ απευθυνόμενη στην αρμόδια Υπηρεσία που τη χορήγησε. 

2. Εάν το κατάστημα παραμένει ανοικτό μετά την προγραμματισμένη ώρα αποκομιδή̋, οι 

υπεύθυνοι οφείλουν να αποκομίζουν με δικά του̋ μέσα τυχόν απορρίμματα και να τα 

μεταφέρουν σε χώρο που θα του̋ υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία ή να τα φυλάσσουν σε 

ειδικού̋ χώρου̋, τηρώντα̋ τι̋ προβλεπόμενε̋ υγειονομικέ̋ διατάξει̋, ώστε να γίνει η 

αποκομιδή του̋ σύμφωνα με το πρόγραμμα τη̋ περιοχή̋. 

Άρθρο 24: Καθαριότητα πεζοδρομίων 

1. Οι υπεύθυνοι, όπω̋ αυτοί ορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντο̋ Κανονισμού, οφείλουν να 

μεριμνούν για τη συχνή καθαριότητα των πεζοδρομίων του̋ και να μεριμνούν για τον καθαρισμό 

άγριων χόρτων που τυχόν φύονται σε αυτά, ιδιαίτερα το καλοκαίρι λόγω τη̋ ανάγκη̋ πρόληψη̋ 

πυρκαγιά̋. 

2. Κατά τη λήψη έκτακτων μέτρων, όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών, τοπικών 

ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων, οι πολίτε̋ και κάτοικοι οφείλουν να επικοινωνούν με την 

Υπηρεσία Πολιτική̋ Προστασία̋ του Δήμου για κάθε απαραίτητη ενημέρωση και πληροφορία. 

Σε περίπτωση κάλυψη̋ των πεζοδρομίων από χιονόπτωση, οι παρόδιοι κάτοικοι υποχρεούνται 

στον καθαρισμό του τμήματο̋ που αντιστοιχεί στην ιδιοκτησία του̋. 
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Άρθρο 25: Καθαριότητα αγορών και λαϊκών αγορών 

1. Οι πωλητέ̋ και έμποροι στι̋ λαϊκέ̋ αγορέ̋ που λειτουργούν στον Δήμο, καθώ̋ επίση̋ 

πλανόδιοι μικροπωλητέ̋, καντίνε̋ (μόνιμε̋ ή αυτοκινούμενε̋) οφείλουν να διατηρούν τον γύρω 

του̋ χώρο καθαρό, να συλλέγουν τα κάθε είδου̋ απόβλητα σε ανθεκτικού̋ σάκου̋ και να του̋ 

μεταφέρουν στου̋ κάδου̋ μηχανική̋ αποκομιδή̋, ή σε ειδική θέση που του̋ έχει υποδειχθεί 

από τον Δήμο. 

2. Σε περίπτωση αδιαφορία̋, παρά τι̋ συστάσει̋, ο Δήμο̋ προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου 

καταλογίζοντα̋ τα έξοδα στου̋ υπευθύνου̋. 

3. Για την τήρηση τη̋ καθαριότητα̋ κατά την ώρα που λειτουργούν οι λαϊκέ̋ αγορέ̋ (από την 

έναρξη μέχρι την λήξη τη̋ λειτουργία̋ του̋) υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητέ̋ 

(επαγγελματίε̋, παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικέ̋ οργανώσει̋) έστω και αν 

αναπληρώνονται, υποβοηθούνται ή προσλαμβάνουν υπαλλήλου̋ ή δεν παρουσιάζονται 

αυτοπροσώπω̋ στι̋ λαϊκέ̋ αγορέ̋. Οι ίδιοι οφείλουν να μεριμνούν ώστε να απομακρύνουν 

του̋ πάγκου̋ πώληση̋ των ειδών του̋ και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί μέσα στο 

προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργία̋ τη̋ λαϊκή̋ αγορά̋, καθώ̋ η παραμονή των 

πωλητών ή των υπαλλήλων του̋, μετά το πέρα̋ του νόμιμου ωραρίου, θεωρείται αυθαίρετη 

κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. 

4. Οι πωλητέ̋ και έμποροι στι̋ αγορέ̋ που λειτουργούν στον Δήμο οφείλουν: 

α) Να διατηρούν το χώρο των πάγκων του̋ καθώ̋ και το γύρω από αυτού̋ χώρο πάντοτε 

καθαρό, αλλά και να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστου̋ ή ιδιωτικού̋ χώρου̋, εκτό̋ των 

ορίων τη̋ έκταση̋ που του̋ αναλογεί, σύμφωνα με την άδειά του̋. 

β) Να τηρούν του̋ κανόνε̋ υγιεινή̋ και να διατηρούν σε ειδικού̋ κάδου̋ ή καλά κλεισμένε̋ 

σακούλε̋ τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργία̋ τη̋ λαϊκή̋ αγορά̋. 

γ) Να μη ρυπαίνουν με τη ρίψη κάθε είδου̋ απορριμμάτων και ιδιαιτέρω̋ ευπαθών και ειδών 

που αλλοιώνονται εύκολα, καθώ̋ και ειδών συσκευασία̋. 

δ) Να διευκολύνουν την Υπηρεσία Καθαριότητα̋ στην αποκομιδή των απορριμμάτων και τον 

γενικό καθαρισμό των λαϊκών αγορών, συμμορφούμενοι με τον παρόντα Κανονισμό 

Καθαριότητα̋ και να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την εκτέλεση του έργου τη̋. 

Άρθρο 26: Υπαίθρια αποθήκευση υλικών 

1. Η πλημμελή̋ εναπόθεση, αποθήκευση και στοίβαξη υλικών, εμπορευμάτων, οικοδομικών 

υλικών κ.λπ. μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από τον διασκορπισμό των υλικών αυτών 

στο περιβάλλον. Στην χορηγούμενη από τον Δήμο άδεια κατάληψη̋ του πεζοδρομίου ή του 

κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή στοίβαξη των παραπάνω υλικών 

πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα που πρέπει να λάβει ο 

δικαιούχο̋ ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνο̋ διασκορπισμού του̋. 

2. Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω προστατευτικών μέτρων προκληθεί ρύπανση 

των κοινόχρηστων χώρων, ο Δήμο̋, πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη 
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νομοθεσία, επιβάλλει κατά των υπευθύνων πρόστιμο ανάλογα με τη σοβαρότητα και το μέγεθο̋ 

τη̋ ρύπανση̋. 

Άρθρο 27: Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων 

1. Τα απορρίμματα οποιασδήποτε μορφή̋ που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση 

εμπορευμάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αμέσω̋ μετά το πέρα̋ κάθε εργασία̋. Σε αντίθετη 

περίπτωση εφαρμόζεται ο παρών Κανονισμό̋ Καθαριότητα̋. 

Άρθρο 28: Υγρά απόβλητα 

1. Απαγορεύεται η απόρριψη λυμάτων από βυτιοφόρα σε φρεάτια αγωγών όμβριων ή ακάθαρτων 

ή κατοικιών. 

2. Απαγορεύεται η παράνομη σύνδεση οικιών με αγωγού̋ ακάθαρτων λυμάτων ή όμβριων υδάτων 

και η παράνομη σύνδεση όμβριων υδάτων σε αγωγού̋ αποχέτευση̋ ακαθάρτων. 

Άρθρο 29: Εγκαταλελειμμένα οχήματα 

- Τα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτε̋, λοιπά οχήματα, σκάφη αναψυχή̋, τρέιλερ και μηχανήματα πάση̋ 

μορφή̋, όπω̋ ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 3δ, τα οποία βρίσκονται σταθμευμένα για 

περισσότερο από έναν (1) μήνα στο ίδιο σημείο, θεωρούνται ότι αποτελούν στερεά απόβλητα 

και ο ιδιοκτήτη̋ του̋ οφείλει να τα απομακρύνει αμέσω̋. Εφόσον διαπιστωθεί η παράβαση από 

τα όργανα του Δήμου ειδοποιείται σχετικά ο ιδιοκτήτη̋ και αν εξακολουθεί η στάθμευση 

θεωρείται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ισχύουν οι διατάξει̋ του αρθ. 3, παρ. 8 του Ν. 

1080/1980, όπω̋ ισχύει. 

- Η διαδικασία περισυλλογή̋ ενό̋ εγκαταλελειμμένου οχήματο̋ έχει ω̋ εξή̋:  

α) Η αρμόδια υπηρεσία εντοπίζει το εγκαταλελειμμένο όχημα και επικολλά αυτοκόλλητη 

ειδοποίηση απομάκρυνση̋. Η καταστροφή ή η αποκόλληση του ειδικού σήματο̋ αποτελεί 

παράβαση και επισύρει πρόστιμο. 

β) Το όχημα, εφόσον δεν φέρει πινακίδε̋, απομακρύνεται μετά την πάροδο σαράντα πέντε (45) 

ημερών, ενώ όταν φέρει πινακίδε̋ απομακρύνεται μετά την πάροδο σαράντα πέντε (45) 

ημερών και έπειτα από την έγγραφη ενημέρωση αρμόδιων φορέων (Υπουργείο Μεταφορών, 

Τροχαία, Εφορία, κ.ά.). Οχήματα ή μηχανήματα που μεταφέρονται από του̋ ιδιοκτήτε̋ του̋ 

πριν τη λήξη τη̋ προθεσμία̋ σε παρακείμενη θέση στην ίδια περιοχή, θεωρείται ότι 

συμπλήρωσαν το χρόνο από την ημερομηνία τη̋ πρώτη̋ καταγραφή̋ και αποσύρονται. 

γ) Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που περισυλλέγονται από τον Δήμο οδηγούνται προ̋ 

ανακύκλωση. Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάλειψη οχήματο̋ ή μηχανήματο̋ επί του 

οδοστρώματο̋ ή σε άλλο κοινόχρηστο χώρο αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιμο. 

Άρθρο 30: Κατοικίδια ζώα 

1. Οι ιδιοκτήτε̋ ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) 

να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντο̋ από τι̋ ακαθαρσίε̋ που 

δημιουργούν τα κατοικίδια [Ν. 4039/2012 (15 Α), όπω̋ ισχύει]. 
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2. Οι ιδιοκτήτε̋ ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται, κατά τη διάρκεια τη̋ βόλτα̋ του̋, να 

έχουν ειδικέ̋ σακούλε̋ και να περισυλλέγουν τα περιττώματα που δημιουργούν τα κατοικίδια. 

Άρθρο 31: Ρύπανση εξωτερικών χώρων 

1. Απαγορεύεται η ρύπανση με σπρέι, μπογιά ή άλλο μέσο τοίχων δημοτικών κτηρίων, δρόμων ή 

πεζοδρομίων, κάδων ή άλλων μέσων προσωρινή̋ αποθήκευση̋ απορριμμάτων, μνημείων ή 

αγαλμάτων. 

2. Απαγορεύεται η επικόλληση ή αυθαίρετη τοποθέτηση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών, 

πινακίδων ή εντύπων σε στύλου̋ και υποσταθμού̋ κοινή̋ ωφελεία̋, σηματοδότε̋, δέντρα και 

σε κάδου̋ ή άλλα μέσα προσωρινή̋ αποθήκευση̋ απορριμμάτων. 

3. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών γιγαντοαφισών και αεροπανό σε κοινόχρηστου̋ 

χώρου̋ και η αυθαίρετη ρίψη φυλλαδίων και διαφημιστικών εντύπων ή η τοποθέτησή του̋ σε 

παρμπρίζ αυτοκινήτων. 

 

Κεφάλαιο Ζ: 

Καθαριότητα Ιδιωτικών Χώρων 

Άρθρο 32: Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασμένων ή μη) 

- Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων, στεγασμένοι ή μη, 

πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, 

ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτου̋. 

- Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ιδιωτικό̋ χώρο̋ είναι ακάθαρτο̋, αποτελεί εστία μόλυνση̋ 

ή προκαλεί δυσοσμία και κινδύνου̋ για τη δημόσια υγεία, ο Δήμο̋, μετά από σχετική έγγραφη 

προειδοποίηση και αυτοψία τη̋ αρμόδια̋ Υπηρεσία̋, μπορεί να προβεί σε καθαρισμό 

ιδιόκτητων χώρων, σύμφωνα με τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋ και να καταλογίσει τη δαπάνη 

καθαρισμού στον εκάστοτε υπεύθυνο. 

Άρθρο 33: Καθαριότητα οικοπέδων 

1. Οι ιδιοκτήτε̋, νομεί̋ και επικαρπωτέ̋ των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων (που 

βρίσκονται εντό̋ πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών) και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από 

τα όριά του̋, υποχρεούνται (σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη αρ. 4/2012/2012 (1346 Β) 

στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση του̋, την απομάκρυνση 

τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται 

μέσα σε αυτού̋, προ̋ αποτροπή του κινδύνου πρόκληση̋ πυρκαγιά̋ ή ταχεία̋ επέκτασή̋ τη̋, 

καθώ̋ και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων 

και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά. 

2. Οι ιδιοκτήτε̋, νομεί̋ ή κάτοχοι οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από 

απορρίμματα, να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και να τα περιφράξουν σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 
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3. Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται κατόπιν των σχετικών συστάσεων, ο 

Δήμο̋ έχει το δικαίωμα, μετά από σχετική ειδοποίηση, να παρέμβει καθαρίζοντά̋ τα και να 

χρεώνει τη σχετική δαπάνη στου̋ ιδιοκτήτε̋, νομεί̋ ή κατόχου̋. 

4. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτη̋ είναι άγνωστο̋ στον Δήμο, η ειδοποίηση τοιχοκολλείται στην 

ιδιοκτησία και μετά την παρέλευση προθεσμία̋ εφαρμόζονται τα ανωτέρω. 

5. Η υπαίθρια καύση κλαδιών και χόρτων επιτρέπεται υπό τι̋ προϋποθέσει̋ τη̋ αριθμ. 9/2000 

(1459 Β) Πυροσβεστική̋ Διάταξη̋ (όπω̋ ισχύει), κατόπιν σχετική̋ ενημέρωση̋ (για τυχόν 

έκδοση άδεια̋) τη̋ αρμόδια̋ Πυροσβεστική̋ Υπηρεσία̋.  
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Παράρτημα 1: 

Κριτήρια Χωροθέτηση̋ Κάδων 

1. Η Υπηρεσία Καθαριότητα̋ είναι η αποκλειστικά υπεύθυνη για τη χωροθέτηση των κάδων στα 

όρια του Δήμου, λαμβάνοντα̋ υπόψη: 

α) Την υφιστάμενη μέχρι σήμερα εθνική και κοινοτική νομοθεσία που σχετίζεται με τη διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων, την καθαριότητα, την υγιεινή και ασφάλεια. 

β) Την καταγραφή των ποσοτήτων των αστικών αποβλήτων που διαχειρίζεται ο Δήμο̋ από 

στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία Καθαριότητα̋, από ζυγίσει̋ στον ΧΥΤΑ ή άλλε̋ σχετικέ̋ 

μετρήσει̋ ή εκτιμήσει̋ σε σχέση με τα αδρανή, κλαδιά δένδρων, απορρίμματα κήπου και 

άλλα ειδικά απόβλητα που πιθανόν συλλέγει. 

γ) Τον βασικό εξοπλισμό τη̋ Υπηρεσία̋ Καθαριότητα̋ (απορριμματοφόρα, μηχανικά 

σάρωθρα, φορτηγά, υδροφόρε̋, πλυντήρια κάδων), καθώ̋ επίση̋ και του σχετικού 

εξοπλισμού του αμαξοστασίου (αντλίε̋ καυσίμων, εξοπλισμό̋ συνεργείου, κ.λπ.). 

δ) Την αποτύπωση των κάδων (θέση, πλήθο̋, χωρητικότητα, ποιοτική κατάσταση). 

ε) Την οργάνωση των ημερήσιων διαδρομών των απορριμματοφόρων, μηχανικών σαρώθρων, 

φορτηγών συλλογή̋ ογκωδών αποβλήτων και κλαδεμάτων. 

2. Ειδικότερε̋ επιδιώξει̋ και στόχοι: 

α) Η λειτουργική, η αισθητική και η περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημόσιου ελεύθερου χώρου 

και η αρμονική ένταξη των κάδων στον αστικό ιστό. 

β) Η ενίσχυση τη̋ περιβαλλοντική̋ συνείδηση̋ των πολιτών. 

γ) Η προβολή τη̋ ανακύκλωση̋ και η ενθάρρυνση τη̋ συμμετοχή̋ σε αυτή. 

δ) Ο περιορισμό̋ τη̋ οπτική̋ όχληση̋ και η διευκόλυνση τη̋ κυκλοφορία̋ πεζών και 

οχημάτων πλησίον των κάδων. 

ε) Η βελτίωση τη̋ προσβασιμότητα̋ του πολίτη στου̋ κάδου̋ και η εύκολη πρόσβαση των 

απορριμματοφόρων για τη μείωση τη̋ ρύπανση̋ και τη̋ όχληση̋ από την προσέλευσή 

του̋. 

3. Κατά την επιλογή, η Υπηρεσία Καθαριότητα̋ λαμβάνει υπόψη τη̋ τι̋ ιδιαιτερότητε̋ και τι̋ 

ανάγκε̋ τη̋ κάθε περιοχή̋, όπω̋ επίση̋ του̋ επιπλέον κάδου̋ που απαιτούνται για την 

κάλυψη αναγκών των διάφορων συστημάτων ανακύκλωση̋ στα οποία συμμετέχει ο Δήμο̋. 

4. Δεν τοποθετούνται κάδοι στι̋ παρακάτω περιπτώσει̋: 

α) Σε αδιέξοδο και γενικά όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση απορριμματοφόρου. 

β) Κοντά σε διασταυρώσει̋, όταν εμποδίζεται η οπτική του διερχόμενου οδηγού. 

γ) Πλησίον εξόδου γκαράζ αντίθετα από τη φορά τη̋ κατεύθυνση̋ οχημάτων για να μην 

εμποδίζεται η οπτική του οδηγού. 

δ) Πάνω σε φρεάτια. 

ε) Σε διαβάσει̋ πεζών και σε ράμπε̋ ατόμων με ειδικέ̋ ανάγκε̋. 
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στ) Σε σημεία όπου εμποδίζεται η πρόσβαση Υπηρεσιών που καλύπτουν έκτακτε̋ ανάγκε̋ 

(Πυροσβεστική, ασθενοφόρο κ.λπ.). 

ζ) Σε εισόδου̋ παιδικών σταθμών, σχολείων και παιδικών χαρών. 

η) Σε σημεία όπου κωλύεται η κυκλοφορία πεζών. 

θ) Σε στάσει̋ λεωφορείων 

5. Σε δρόμου̋ όπου το εύρο̋ του̋ δεν επιτρέπει τη διέλευση απορριμματοφόρου, οι κάδοι 

τοποθετούνται κατά κανόνα στι̋ διασταυρώσει̋ με του̋ δρόμου̋ διέλευση̋ των 

απορριμματοφόρων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εμποδίζουν την ορατότητα των εξερχόμενων 

οχημάτων. 

6. Όταν ένα̋ πεζόδρομο̋ απαιτεί κάδου̋, αυτοί τοποθετούνται στην αρχή και το τέλο̋ του 

πεζόδρομου. 

7. Η χωροθέτηση των κάδων και η χωρητικότητά του̋ πρέπει να είναι τέτοια που να παρέχει 

περιθώρια ασφάλεια̋, ώστε να μην παρατηρείται υπερχείλισή του̋ στην περιβάλλουσα 

περιοχή. 

8. Αρμόδια για τη μετακίνηση ή αλλαγή θέση̋ των κάδων είναι αποκλειστικά η Υπηρεσία 

Καθαριότητα̋. 

9. Σε αυθαίρετε̋ μετακινήσει̋ κάδων από πολίτε̋ επιβάλλεται πρόστιμο. 

10. Όταν υπάρχει αμφισβήτηση τη̋ θέση̋ ενό̋ κάδου, αυτή μπορεί να αλλάξει με τη σύμφωνη 

γνώμη όλων των ενδιαφερομένων, εφόσον δεν ενοχλεί και δεν διαταράσσει τη σωστή λειτουργία 

τη̋ μηχανική̋ αποκομιδή̋ (συχνέ̋ στάσει̋ απορριμματοφόρων, κυκλοφοριακά προβλήματα 

κ.λπ.). 

11. Κάθε νέα οικοδομή οφείλει να διαθέτει χώρο για την τοποθέτηση κάδου μηχανική̋ αποκομιδή̋ 

σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση από το 

απορριμματοφόρο. Οι κατασκευαστέ̋ οφείλουν, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητα̋, 

να κατασκευάζουν τη θέση των κάδων κατά τη διάρκεια των οικοδομικών εργασιών. 
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Παράρτημα 2: 

Κωδικοί Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων 

Ευρωπαϊκό̋ Κατάλογο̋ Αποβλήτων (ΕΚΑ) σύμφωνα με το Παράρτημα τη̋ απόφαση̋ 

2000/532/ΕΚ, όπω̋ έχει τροποποιηθεί με τι̋ Αποφάσει̋ 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 

2001/573/ΕΚ τη̋ Επιτροπή̋ ΕΚ. Στην έννοια του στερεού (μη επικίνδυνου) αποβλήτου δεν 

υπάγονται τα απόβλητα εκείνα που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) και τα οποία χαρακτηρίζονται 

ω̋ εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα. 

20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 

20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη 

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια 

20 01 02 γυαλιά 

20 01 08 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνα̋  και χώρων ενδιαίτηση̋ 

20 01 10 ρούχα 

20 01 11 υφάσματα 

20 01 13* διαλύτε̋ 

20 01 14* οξέα 

20 01 15* αλκαλικά απόβλητα 

20 01 17* φωτογραφικά χημικά 

20 01 19* ζιζανιοκτόνα 

20 01 21* σωλήνε̋ φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 

20 01 22 αεροζόλ 

20 01 23* απορριπτόμενο̋ εξοπλισμό̋ που περιέχει χλωροφθοράνθρακε̋ 

20 01 25 βρώσιμα έλαια και λίπη 

20 01 26* έλαια και λίπη άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 25 

20 01 27* χρώματα, μελάνε̋, κόλλε̋ και ρητίνε̋ που περιέχουν επικίνδυνε̋ ουσίε̋ 

20 01 28 χρώματα, μελάνε̋, κόλλε̋ και ρητίνε̋ άλλε̋ από τι̋ αναφερόμενε̋ στο σημείο 20 01 27 

20 01 29* απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνε̋ ουσίε̋ 

20 01 30 απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 29 

20 01 31* κυτταροτοξικέ̋ και κυτταροστατικέ̋ φαρμακευτικέ̋ ουσίε̋ 

20 01 32 φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 31 

20 01 33* μπαταρίε̋ και συσσωρευτέ̋ και μεικτέ̋ μπαταρίε̋ και συσσωρευτέ̋ που περιέχουν τι̋ εν 

λόγω μπαταρίε̋ 

20 01 34 μπαταρίε̋ και συσσωρευτέ̋ άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 33 

20 01 35* απορριπτόμενο̋ ηλεκτρικό̋ και ηλεκτρονικό̋ εξοπλισμό̋ άλλο̋ από τον αναφερόμενο 

στα σημεία 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία (τα επικίνδυνα 
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κατασκευαστικά στοιχεία από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό μπορεί να περιλαμβάνουν 

συσσωρευτέ̋ και μπαταρίε̋ και επισημαίνονται ω̋ επικίνδυνα, διακόπτε̋ υδραργύρου, γυαλί από 

καθοδικού̋ σωλήνε̋ και άλλα είδη ενεργοποιημένη̋ υάλου κ.λπ.) 

20 01 36 απορριπτόμενο̋ ηλεκτρικό̋ και ηλεκτρονικό̋ εξοπλισμό̋ άλλο̋ από τον αναφερόμενο 

στα σημεία 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35 

20 01 37* ξύλο που περιέχει επικίνδυνε̋ ουσίε̋ 

20 01 38 ξύλο εκτό̋ εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37 

20 01 39 πλαστικά 

20 01 40 μέταλλα 

20 01 41 απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων 

20 01 99 άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλω̋ 

20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων) 

20 02 01 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 02 02 χώματα και πέτρε̋ 

20 02 03 άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 03 άλλα δημοτικά απόβλητα 

20 03 01 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα 

20 03 02 απόβλητα από αγορέ̋ 

20 03 03 υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων 

20 03 04 λάσπη σηπτική̋ δεξαμενή̋ 

20 03 06 απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων 

20 03 07 ογκώδη απόβλητα 

20 03 99 δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλω̋ 
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Παράρτημα 3: 

Θεσμικό Πλαίσιο Κανονισμού 

· Άρθρο 102 του Συντάγματο̋ «Περί οργάνωση̋ και λειτουργία̋ τη̋ Πολιτεία̋». 

· Ν. 3463/2006 (114 A) «Νέο̋ δημοτικό̋ και κοινοτικό̋ κώδικα̋», όπω̋ ισχύει. 

· Ν. 1650/1986 (160 A) «Για την προστασία του περιβάλλοντο̋», όπω̋ τροποποιήθηκε με τον Ν. 

3010/2002 (91 A) και όπω̋ ισχύει. 

· Ν. 4042/2012 (24 Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντο̋ - Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγή̋ και διαχείριση̋ αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντο̋, Ενέργεια̋ και Κλιματική̋ 

Αλλαγή̋», όπω̋ ισχύει. 

· N. 4685/2020 (92 A) «Εκσυγχρονισμό̋ περιβαλλοντική̋ νομοθεσία̋, ενσωμάτωση στην 

ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και λοιπέ̋ διατάξει̋». 

· ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003 (1909 B) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. 

Εθνικό̋ και περιφερειακό̋ σχεδιασμό̋ διαχείριση̋», όπω̋ ισχύει. 

· ΚΥΑ 114218/1997 (1016 B) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων 

διαχείριση̋ στερεών αποβλήτων». 

· Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 82/2004 (64 A) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων». Αντικατάσταση τη̋ ΚΥΑ 

98012/2001/1996 «Καθορισμό̋ μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιουμένων 

ορυκτελαίων», όπω̋ ισχύει. 

· Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 116/2004 (81 Α) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλο̋ του κύκλου ζωή̋ του̋, των 

χρησιμοποιουμένων ανταλλακτικών του̋ και των απενεργοποιημένων καταλυτικών 

μετατροπέων σε συμμόρφωση με τι̋ διατάξει̋ τη̋ Οδηγία̋ 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο 

τέλο̋ του κύκλου ζωή̋ του̋», όπω̋ ισχύει. 

· Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 109/2004 (805 B) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική 

διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική 

διαχείρισή του̋». 

· ΚΥΑ οικ.146163/2012 (1537 Β) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών 

Μονάδων.». 

· Ν. 2939/2001 (179 A) «Συσκευασίε̋ και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων, ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτική̋ Διαχείριση̋ Συσκευασιών και άλλων 

Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ)», όπω̋ ισχύει. 

· Ν. 1892/1990 (1892 A) «Απαγόρευση ρίψεω̋ υλικών ή απορριμμάτων σε δάση και δασικέ̋ 

εκτάσει̋». 
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· Πυροσβεστική διάταξη υπ’ αριθμ. 9/2000 (1459 Β) «Κανονισμό̋ ρύθμιση̋ μέτρων για την 

πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικέ̋ και αγροτικέ̋ εκτάσει̋», όπω̋ ισχύει. 

· Άρθρο 15 ΚΟΚ (Ν. 2696/1999) «Εκπομπέ̋ ρύπων, θορύβων κ.λπ.», όπω̋ ισχύει. 

· Αστυνομική διάταξη 1023/2/37-κε'/1996 (1028 Β) «Μέτρα ευταξία̋ και ευκοσμία̋». 

· Ν. 2946/2001 (224 A) «Υπαίθρια διαφήμιση, συμπολιτείε̋ Δήμων και Κοινοτήτων», όπω̋ ισχύει. 

· Ν. 3170/2003 (191 A) «Ζώα συντροφιά̋, αδέσποτα ζώα συντροφιά̋ και άλλε̋ διατάξει̋», όπω̋ 

ισχύει. 

· Ν. 4039/2012 (15/1 A) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιά̋ και την 

προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», 

όπω̋ ισχύει. 

· ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 (383 B) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων 

αποβλήτων σε συμμόρφωση με τι̋ διατάξει̋ τη̋ οδηγία̋ 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα 

απόβλητα», όπω̋ ισχύει. 

· ΚΥΑ οικ. 62952/5384/2016 (4326 Β) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείριση̋ Επικίνδυνων 

Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015». 

· KYA  οικ. 51373/4684/2015 (2706 Β) «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείριση̋ Αποβλήτων 

(ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψη̋ Δημιουργία̋ Αποβλήτων», όπω̋ 

ισχύει. 

· Αρίθμ. 108/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου (ΑΔΑ: 

6ΔΜΓΩ9Δ-ΜΒΘ) με θέμα “Παραλαβή τη̋ μελέτη̋ με τίτλο «Μελέτη τοπικού σχεδίου 

αποκεντρωμένη̋ διαχείριση̋ αποβλήτων Δήμου  Δίου – Ολύμπου»”. 

· Αρίθμ. 220/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου τη̋ Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΕΕΠ7ΛΛ-ΠΥ3) με 

θέμα «Έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείριση̋ Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) 

Κεντρική̋ Μακεδονία̋». 

· Π.Υ.Σ. 49/2015 (174 A) «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείριση̋ 

Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψη̋ Δημιουργία̋ 

Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25-11-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών και Διοικητική̋ Ανασυγκρότηση̋ και Περιβάλλοντο̋ και Ενέργεια̋, σύμφωνα με το 

άρθρο 31 του Ν. 4342/2015». 

· N. 4496/2017 (170 Α) «Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων 

του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωση̋ και άλλε̋ διατάξει̋», όπω̋ ισχύει. 

· KYA οικ.18485/2017 (1412 Β) «Καθορισμό̋ των κατηγοριών και των προδιαγραφών των 

Πράσινων Σημείων (ΠΣ), των Κέντρων Ανακύκλωση̋, Εκπαίδευση̋ και Διαλογή̋ στην Πηγή 

(ΚΑΕΔΙΣΠ), των Γωνιών Ανακύκλωση̋ (ΓΑ) και των Κινητών Πράσινων Σημείων (ΚΙΠΣ), 

σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4042/2012, όπω̋ ισχύει». 
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· N. 4036/2012 (8 Α) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και 

συναφεί̋ διατάξει̋», όπω̋ ισχύει. 

· Η με α.π. 5919/62354/13-5-2014 εγκύκλιο̋ του Τμήματο̋ Γεωργικών Φαρμάκων του 

Υπουργείου Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ και Τροφίμων με θέμα «Βέλτιστε̋ Εργασιακέ̋ Πρακτικέ̋ 

Χρήση̋ Γεωργικών Φαρμάκων». 

· Το με α.π. 10373/103613/8-10-2012 έγγραφο του Τμήματο̋ Γεωργικών Φαρμάκων του 

Υπουργείου Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ και Τροφίμων με θέμα «Κατευθυντήρια οδηγία: Διαδικασίε̋ 

διαχείριση̋ αποβλήτων χρήση̋ φυτοπροστατευτικών προϊόντων». 

· Αρίθμ. 1069/2009 Κανονισμό̋ τη̋ ΕΕ με θέμα «Περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά 

υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο 

και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμό̋ για τα ζωικά 

υποπροϊόντα)». 
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Παράρτημα 4: 

Πρόστιμα για την Τήρηση Καθαριότητα̋ 

Σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (114 A) του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων, ο καθορισμό̋ των διατάξεων επιβολή̋ προστίμων για την τήρηση τη̋ καθαριότητα̋ 
καθώ̋ και το ύψο̋ του προστίμου για κάθε περίπτωση αποτελεί απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Οι παραβάτε̋ που θα υποπέσουν στο ίδιο παράπτωμα θα καλούνται να πληρώσουν 
το διπλάσιο πρόστιμο.  Ειδικότερα (στο πλαίσιο εφαρμογή̋ του παρόντο̋ Κανονισμού 
Καθαριότητα̋) οι παραβάσει̋ που υπόκεινται σε επιβολή (σύμφωνα με τι̋ διαδικασίε̋ των αρθ. 2 
και 3) διοικητικών κυρώσεων/προστίμων είναι οι εξή̋: 
Παράβαση Πρόστιμο 

Εναπόθεση μπάζων και προϊόντων που δημιουργούνται ω̋ αποτέλεσμα 
κοπή̋ δέντρων, θάμνων, κλαδιών κ.λπ. σε οποιοδήποτε σημείο του Δήμου 

1000 € 

Εναπόθεση μπάζων 5 ημέρε̋ μετά την ολοκλήρωση των έργων από ΔΕΗ, 
ΟΤΕ, κ.λπ. 

100 €/m3 

Εναπόθεση μπάζων σε πεζοδρόμιο ή οδόστρωμα 10 ημέρε̋ μετά την 
εκσκαφή για οικοδομή 

100€/ m3 

Ρίψη μπάζων σε κάδου̋ απορριμμάτων  100 € συν την 
αξία του κάδου 
σε περίπτωση 
καταστροφή̋ του 

Απόρριψη λυμάτων σε φρεάτια αγωγών όμβριων ή ακαθάρτων ή κατοικιών 
από βυτιοφόρα  
 

2.000 €  

Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με αντικείμενα, τα οποία παρεμποδίζουν την 
διέλευση πεζών ή αυτοκινήτων, όπω̋ εμπορεύματα και παρεμφερή 

100 € 

Τοποθέτηση από του̋ καταστηματάρχε̋ στα πεζοδρόμια, στο οδόστρωμα ή 
σε πλατεία που βρίσκεται μπροστά από το κατάστημα του̋ κινητών 
πραγμάτων σχετικώ̋ ή μη με την εμπορική του̋ δραστηριότητα (π.χ. καφάσια 
φρούτων, ψαριών,  κιβώτια ποτών, παλαιά σίδερα, επισκευαζόμενε̋ μηχανέ̋ 
ή αυτοκίνητα,  τραπεζοκαθίσματα, χαρτοκιβώτια κ.λπ.) χωρί̋ την έγγραφη 
άδεια τη̋ Δημοτική̋ Αρχή̋ στον προσδιορισμένο από αυτήν χώρο και για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μετά την καταβολή σχετικού τέλου̋ 

100 € 

Προσωρινή φύλαξη σε ακατάλληλε̋ ώρε̋ και σε μη επιλεγμένα από την 
Υπηρεσία Καθαριότητα̋ σημεία, των απορριμμάτων καθώ̋ και 
κατεστραμμένων ειδών συσκευασία̋ που προέρχονται από τη χρήση και 
κατανάλωση ποτών, από νυχτερινά κέντρα διασκέδαση̋,  καφετερίε̋, 
ταβέρνε̋ κ.λπ. 

150 € 

Μη τήρηση καθαριότητα̋ παλαιών ακατοίκητων ακινήτων και οικοπέδων. Σε 
περίπτωση μη τήρηση̋ τη̋ παραπάνω υποχρέωση̋, νομιμοποιείται ο Δήμο̋ 
να παρέμβει καταλογίζοντα̋ στην υπόχρεο τη δαπάνη και το προβλεπόμενο 
πρόστιμο  

300 € 

Μη ορθή χρήση των κάδων (απορρίμματα εκτό̋ κάδων, ρύπανση των κάδων 
τόσο εξωτερικά όσο και στο στόμιο αυτών, μετακίνηση κάδων από το σημείο 
τοποθέτησή̋ του̋, καταστροφή κάδων). Οι παραβάτε̋ θα τιμωρούνται με 
χρηματικό πρόστιμο  

100 € 

Απορροή όμβριων υδάτων από τα μπαλκόνια κατευθείαν στο οδόστρωμα 
πέρα από τι̋ ειδικέ̋ σωληνώσει̋ ή ρίψη ακαθάρτων υδάτων που 
προέρχονται από πότισμα λουλουδιών ή το πλύσιμο των κατοικιών ή από 
οποιαδήποτε άλλη χρήση 

50 € 

Παρκάρισμα κάθε είδου̋ οχήματο̋ μπροστά από κάδο απορριμμάτων  100 € 

Εγκατάλειψη οχημάτων με ή χωρί̋ πινακίδα κυκλοφορία̋, τροχόσπιτων, 
βαρκών, τα οποία ρυπαίνουν τον χώρο 

200 € συν έξοδα 
μεταφορά̋ 

Παράνομη σύνδεση οικιών με αγωγού̋ ακάθαρτων λυμάτων ή όμβριων 1.500 € 
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υδάτων  

Παράνομη σύνδεση όμβριων υδάτων με αγωγού̋ αποχέτευση̋ ακαθάρτων  1.000 € 

Απόρριψη μικροαντικειμένων (χαρτάκια, κουτιά από τσιγάρα κ.λπ.) εκτό̋ 
ειδικών δοχείων ή κάδων απορριμμάτων που έχει τοποθετήσει ο Δήμο̋ σε 
διάφορα σημεία 

50 € 

Μη τήρηση τη̋ καθαριότητα̋ από καταστηματάρχε̋ στου̋ οποίου̋ χορηγείται 
άδεια κατάληψη̋ κοινόχρηστου χώρου (καφετέριε̋, πιτσαρίε̋, αναψυκτήρια 
κ.λπ.)  

300 € 

Ρύπανση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου σχολείων  500 € 

Ρύπανση ή καταστροφή μνημείων, αγαλμάτων και πρασίνου  1.000 € 

Ρύπανση ή καταστροφή οδών από οχήματα (λάδια, μεταφερόμενα υλικά 
κ.λπ.)  

500 € συν έξοδα 
καθαρισμού ή 
επισκευή̋ 

Ανάρτηση πανό γιγαντοαφισών και διαφημιστικών πινακίδων σε παλαιά 
οικήματα, σχολεία, κοινόχρηστου̋ χώρου̋ κ.λπ.  

80 € 

Αφισοκόλληση  
(Στον παρόντα Κανονισμό εμπίπτουν και η αφισοκόλληση, ο διασκορπισμό̋ 
εντύπων, η αναγραφή συνθημάτων και διαφημίσεων, η ανάρτηση ταμπλό, η 
ηχοδιαφήμιση, επιγραφών/σημάτων κλπ, που αποτελούν πηγή ρύπανση̋, 
αλλοίωση̋ και υποβάθμιση̋ του περιβάλλοντο̋. 
β. Οι ενέργειε̋ του προηγούμενου εδαφίου του παρόντο̋ άρθρου μπορούν να 
πραγματοποιούνται μόνο μετά από σχετική άδεια τη̋ Δημοτική̋ Αρχή̋, 
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και κατόπιν καταβολή̋ σχετικού 
τέλου̋ προ̋ το Δήμο. Η άδεια δίνεται  αφού ληφθούν υπόψη οι συνθήκε̋ και 
συνήθειε̋, η καθαριότητα, η αισθητική και το δημόσιο συμφέρον τη̋ πόλη̋ σε 
προγραμματισμένο χρόνο και σημεία συγκεκριμένα επιλεγμένα από το Δήμο, 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία. 
γ. Εξαιρούνται τα κόμματα και οι δημοτικοί συνδυασμοί, κατά την προεκλογική 
περίοδο και μόνο. Οι χώροι προβολή̋ του̋ καθορίζονται με  απόφαση Δ.Σ. 
συμφωνά με  το άρθρο 3 του Ν.1491/1984 και όπω̋ αυτό̋ τροποποιήθηκε. 

8€ ανά αφίσα 

Ρύπανση τοίχων ή κοινοχρήστων χώρων με σπρέι, χρώματα κ.λπ.  100 € 

Ρίψη διαφημιστικών εντύπων  200 € 

Ρύπανση με προϊόντα στο χώρο τη̋ λαϊκή̋ μετά το πέρα̋ τη̋ λειτουργία̋ τη̋  300 € 

Ρύπανση από ακαθαρσίε̋ κατοικίδιων ζώων  50 € 

Οποιαδήποτε παρεμβολή σε άνοιγμα χώρου που προορίζεται για την 
τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων (μπάζωμα κ.λπ.)  

200 € συν τα 
έξοδα 
αποκατάσταση̋ 

Ρίψη υγρών (λάδια, πετρέλαια κ.λπ.) σε κάδου̋ απορριμμάτων  200 € 

Εναπόθεση νεκρών ζώων σε κοινόχρηστου̋ χώρου̋  100 € 

Καύση απορριμμάτων οποιασδήποτε μορφή̋ και σύσταση̋ σε ανοικτού̋ ή 
στεγασμένου̋ δημόσιου̋, δημοτικού̋ και ιδιωτικού̋ χώρου̋ και κυρίω̋ 
υλικών όπω̋ πλαστικά, ελαστικά και γενικά οποιονδήποτε υλικών που 
προκαλούν αξιοσημείωτη ρύπανση του περιβάλλοντο̋ 
Πρόκληση φωτιά̋ με κίνδυνο πυρκαγιά̋ σε αγροτικέ̋, δασικέ̋, αστικέ̋ 
περιοχέ̋ σε σκουπιδότοπου̋ ή άλλου̋ κοινόχρηστου̋ χώρου̋ 

300 € 

 

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δύνανται να αναπροσαρμόζονται κάθε φορά τα κατά 
περίπτωση πιο πάνω χρηματικά ποσά. 

Οι παραβάτε̋ του παρόντο̋ Κανονισμού, πέρα από τι̋ συνέπειε̋ του άρθρου 459 Π.Κ. και τι̋ 
νομικέ̋ διατάξει̋ που προστατεύουν τη δημοτική περιουσία, τιμωρούνται με τι̋ κυρώσει̋ του 
παρόντο̋ Κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δ.Κ.Κ. (N.3463/2006). 
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Στην περίπτωση που τα ανωτέρω επιβαλλόμενα πρόστιμα ρυθμίζονται από ειδικότερε̋ διατάξει̋ 
κείμενη̋ νομοθεσία̋, υπερισχύουν οι διατάξει̋ τη̋ τελευταία̋ έναντι των διατάξεων του παρόντο̋ 
Κανονισμού. 

Πολιτική του Δήμου δεν είναι η επιβολή προστίμων, τα οποία θεωρούνται ω̋ έσχατο μέτρο για τη 
συμμόρφωση των «συνειδητά ασυνείδητων», αλλά η συνεργασία και η συμμετοχή όλων των 
πολιτών, έτσι ώστε όλοι μαζί να βοηθήσουμε στην αναβάθμιση τη̋ πόλη̋ μα̋. 

Είναι χρέο̋ όλων μα̋ να διατηρούμε το Δήμο καθαρό. 

2. Tο Δ.Σ. διαβιβάζει αρμοδίω̋ την παρούσα απόφαση για περαιτέρω ενέργειε̋. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  108/2020 

Το πρακτικό αυτό, αφού συντάχθηκε, υπογράφεται ω̋ εξή̋ : 

Ο Πρόεδρο̋ 

υπογραφή 

Τα μέλη 

υπογραφή 

Ακριβέ̋ απόσπασμα 
Λιτόχωρο 22/06/2020 

Ο Πρόεδρο̋ 
 
 

Σαμαρά̋ Κωνσταντίνο̋ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ 
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ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΟ:ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 

Αρ. Μελέτης: 5/2021 
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1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Σύμφωνα με το Νόμο 4042/2012, άρθρο 11, όπως συμπληρώθηκε με το νόμο 
4447/2016, άρθρο 21, παράγρ.2: Πράσινο Σημείο: ορίζεται χώρος οργανωμένος από 
Ο.Τ.Α. Α' βαθμού, ο οποίος είναι οριοθετημένος και διαμορφωμένος με την κατάλληλη 
υποδομή και εξοπλισμό, ώστε οι πολίτες να αποθέτουν χωριστά συλλεγέντα 
ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα, προκειμένου αυτά 
να προωθηθούν για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. Τα Πράσινα Σημεία (ΠΣ) 
διακρίνονται σε μικρά και σε μεγάλα ανάλογα με τον όγκο και τις κατηγορίες των 
ανακυκλώσιμων υλικών που δέχονται, τη λειτουργία τους και την έκταση που 
καταλαμβάνουν. Στα Πράσινα Σημεία δύνανται να πραγματοποιούνται και δράσεις 
εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Είναι λοιπόν ένας ελεγχόμενος χώρος, 
στον οποίο ο δημότης ενδεικτικά, θα μπορεί να προσκομίζει ανακυκλώσιμα υλικά 
(χαρτί-γυαλί-πλαστικό-μέταλλο), ογκώδη (π.χ. έπιπλα, στρώματα, ηλεκτρικές 
συσκευές), μικρές ποσότητες μικρομπάζων, μικρά επικίνδυνα απόβλητα (μπαταρίες, 
χρώματα, κ.λπ.), πράσινα απόβλητα και άλλα είδη αποβλήτων τα οποία δεν πρέπει 
αλλά και δεν επιτρέπεται να τοποθετεί στους κάδους της γειτονιάς του. Στόχος μιας 
τέτοιας εγκατάστασης είναι να δοθεί στο δημότη η δυνατότητα να απαλλαχθεί από τα 
απόβλητα αυτά, προσκομίζοντάς τα σε οργανωμένη εγκατάσταση ώστε να 
διαχειρισθούν κατά τον πρέποντα τρόπο. Έτσι η εγκατάσταση προωθεί:  

• Την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.  

• Τη μείωση του κόστους μεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων.  

• Τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας των ανακυκλώσιμων υλικών.  

• Τη μείωση των αποβλήτων προς ταφή 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά στο έργο «Πράσινο Σημείο Δήμου Δίου – Ολύμπου» 
Αντικείμενο της μελέτης είναι η διαμόρφωση του χώρου και οι υποδομές που θα 
κατασκευαστούν έτσι ώστε η εγκατάσταση Πράσινου Σημείου να λειτουργήσει 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θα περιγραφούν αναλυτικά παρακάτω. 

Φορέας Διαχείρισης του έργου είναι ο Δήμος Δίου - Ολύμπου της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η υπ΄ αριθ. 5/2021 μελέτη εκπονήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Δίου – Ολύμπου.  

Με προαναφερόμενη μελέτη προτείνεται η δημιουργία ενός κεντρικού πράσινου 
σημείου στη ΔΕ Λιτοχώρου, λόγω κεντροβαρικότητας, που δύναται να συμπληρωθεί 
με δύο ακόμα δορυφορικά πράσινα σημεία συλλογής σε κάποια άλλη περιοχή του 
Δήμου, έχοντας υπόψη: 

• Το ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο εγκρίθηκε με την ΚΥΑ oικ. 
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58971/5144/2016 (ΦΕΚ 4010 Β/14-12-2016), στο οποίο προβλέπεται η 
δημιουργία ενός Κεντρικού Πράσινου Σημείου στο Δήμο Δίου-Ολύμπου  

• Το Τοπικό του Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου, που συντάχθηκε και 
εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2016, για την εξυπηρέτηση των δημοτών του Δήμου 
Δίου-Ολύμπου. 

Στα πράσινα σημεία θα συλλέγονται χωριστά ανακυκλώσιμα υλικά, όπως χαρτί, 
μέταλλο, πλαστικό και γυαλί (όχι αποκλειστικά απόβλητα συσκευασιών), πράσινα, 
ογκώδη, ΑΗΗΕ και άλλα είδη. Το πράσινο σημείο θα λειτουργεί συμπληρωματικά των 
συστημάτων διαλογής στην πηγή που εφαρμόζονται για τα διάφορα ρεύματα υλικών 
(π.χ. συσκευασίες, έντυπο υλικό, ΑΗΗΕ, ηλεκτρικές στήλες, κλπ.). Τμήμα του πράσινου 
σημείου μπορεί να εξειδικευτεί στη διαχείριση μόνο επικίνδυνων. 

Το Κεντρικό Πράσινο σημείο του Δήμου Δίου-Ολύμπου, θα είναι επιλεγμένος χώρος, 
σηματοδοτημένος, σε σημείο σταθερό, γνωστό και προσιτό στους δημότες, θα 
λειτουργεί με ωράριο που εξυπηρετεί τους δημότες, θα διαθέτει ασφαλείς 
αποθηκευτικούς χώρους και τον αναγκαίο εξοπλισμό για την επίτευξη του σκοπού για 
τον οποίο δημιουργείται.  

 

2.1 Είδη ανακυκλώσιμων που οδηγούνται στο Πράσινο Σημείο 

Τα είδη των αποβλήτων που θα προσκομίζουν οι δημότες και θα παραλαμβάνονται 
στην εγκατάσταση είναι αυτά που καθορίζονται στη ΚΥΑ 18485/2017 (ΦΕΚ 1412 
Β/2017), τα οποία περιγραφικά δίνονται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1: Είδη που παραλαμβάνονται στο Πράσινο Σημείο Βάση της ΚΥΑ 
18485/2017 (ΦΕΚ 1412 Β/2017). 

Διάφορα είδη οικιακού εξοπλισμού: Έπιπλα, μεταλλικά αντικείμενα, ρούχα, στρώματα, 
χαλιά, παιδικά παιχνίδια, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, χαλασμένα ποδήλατα, 
CD. Τα είδη αυτά θα συλλέγονται σε ξεχωριστούς κάδους ή θα εναποτίθενται σε ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους.  

Μικρά ειδικά απόβλητα, όπως ληγμένα φάρμακα, χρώματα, χημικά, τηγανέλαια, κ.λπ. 
Τα είδη αυτά θα συλλέγονται σε κάδους με ειδική σήμανση  

Πράσινα απόβλητα από πάρκα, κήπους, κλαδέματα, γκαζόν. Η χρήση κλαδοτεμαχιστή 
συμβάλλει στη μείωση του όγκου τους και τη μείωση του κόστους μεταφοράς για τη 
μετέπειτα επεξεργασία τους.  

Απόβλητα από κατασκευές που παράγονται εντός των νοικοκυριών από μικρές 
ανακατασκευές (π.χ. σπασμένα πλακίδια, μικρομπάζα, κ.λπ.)  

 Ενδεικτικά οι κωδικοί του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) των υλικών που 
θα γίνονται δεκτά στο Πράσινο Σημείο του Δήμου παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 
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Πίνακας 2: Κωδικοί του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) των υλικών 
που θα γίνονται δεκτά στο Πράσινο Σημείο του Δήμου Δίου-Ολύμπου. 

Μέταλλα 20 01 40 / 15 01 04 

Χαρτί 20 01 01 / 15 01 01 

Πλαστικά 20 01 39 / 15 01 02 

Γυάλινη συσκευασία 15 01 07 

Ξύλινη συσκευασία 15 01 03 

Σύνθετη συσκευασία 15 01 05 

Βρώσιµα λίπη και έλαια 20 01 25 

Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) 

20 01 21* 

20 01 23* 

20 01 35* 

20 01 36 

Απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών & συσσωρευτών 
20 01 33* 

20 01 34 

Απόβλητα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 

20 01 10 

20 01 11 

15 01 09 

Βιοαποδοµήσιµα απόβλητα κήπων και πάρκων 20 02 01 

Μικρές ποσότητες αποβλήτων από µικροεπισκευές και συντηρήσεις οικοδοµών 

  

2.2 Εκτιμώμενες ποσότητες ανακυκλώσιμων που θα οδηγούνται στο 
Πράσινο Σημείο. 

Με τον Ν. 4042/2012 προβλέπονταν έως το 2020 η προετοιμασία για την 
επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, όπως τουλάχιστον 
το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομένως 
άλλης προέλευσης στο βαθμό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα 
των νοικοκυριών, να αυξηθεί κατά ελάχιστο στο 50% κατά βάρος. 

Ο στόχος αυτός με το νέο ΕΣΔΑ αυξήθηκε από 50% σε 65%, και οι ποσότητες θα πρέπει 

να ανακτώνται με διαλογή στην πηγή (ΔσΠ). Για το Δήμο Δίου Ολύμπου, ο στόχος 
αυτός ποσοτικοποιείται στον Πίνακα 3. 
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Πίνακας 3: Συνολικές εκτιμώμενες ποσότητες ανακυκλώσιμων στο Δήμο Δίου 
Ολύμπου (Στοιχεία ΤΣΔΑ Δήμου Δίου-Ολύμπου). 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΑ 
2014, t 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΒΑΣΗ ΕΣΔΑ 2015, t 

ΣΤΟΧΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 
t 

15.135 ΣΥΝΟΛΙ6.705 4.358 

Υπάρχει ήδη ανεπτυγμένο δίκτυο μπλε κάδων για συλλογή υλικών συσκευασίας στην 
έκταση του Δήμου καθώς και κάδων για χωριστή συλλογή γυαλιού και ρούχων. 
Επιπλέον ήδη έχει εγκατασταθεί σύστημα ξεχωριστής συλλογής αποβλήτων 
συσκευασιών φυτοφαρμάκων στις αγροτικές περιοχές του Δήμου. 

Εκτιμάται ότι από τις εκτιμώμενες ποσότητες παραγωγής ανακυκλώσιμων του Δήμου 
(Πίνακας 3) ποσοστό άνω του 60% καλύπτεται ή προβλέπεται να καλυφθεί από το 
πρόγραμμα συλλογής ανακυκλώσιμων με κάδους όπως περιγράφηκε παραπάνω. Οι 
υπόλοιπες ποσότητες (~2600t ανά έτος) προβλέπεται να καλυφθούν κατά 70% (1800t 
ανά έτος) από το κεντρικό Πράσινο Σημείο καθώς και τα δύο περιφερειακά Πράσινα 
Σημεία, όπως αυτά περιγράφονται στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του 
Δήμου Δίου Ολύμπου. Εκτιμάται ότι το υπό μελέτη Κεντρικό Πράσινο Σημείο του 
Δήμου Δίου-Ολύμπου θα απορροφήσει το 55% της ποσότητας των υπολειπόμενων 
ανακυκλώσιμων και τα δύο περιφερειακά πράσινα σημεία από 22,5%. Αυτό 
συνεπάγεται ότι το υπό μελέτη Πράσινο Σημείο προβλέπεται να έχει δυναμικότητα της 
τάξης των 990 t ανά έτος. 

3. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο πρόκειται να κατασκευασθεί και λειτουργήσει, στην περιοχή της ΔΕ 
Λιτοχώρου σε δημοτικό γήπεδο 4,2 στρέμματα στη θέση που φαίνεται στο σχήμα 1 με 
τις συντεταγμένες του πίνακα 4. 

Εικόνα 1: Προτεινόμενη θέση του Πράσινου Σημείου. 
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Πίνακας  4:Συντεταγμένες της θέσης του Πράσινου Σημείου 

 

Α/Α Χ Υ 

0 374079.96 4441287.65 

1 374079.96 4441287.65 

2 374171.91  4441304.19 

3 374092.53  4441329.32 

 

Για τη δημιουργία του Πράσινου Σημείου του Δήμου Δίου-Ολύμπου επιλέχθηκε να 
αξιοποιηθεί ένας χώρος, ο οποίος αφενός δε θα δημιουργεί αντιδράσεις πολιτών και 
αφετέρου να είναι επίπεδος μορφολογικά και εύκολα προσβάσιμος μέσω της 
κεντρικής αρτηρίας που συνδέει την έδρα του Δήμου με την Εθνική Οδό και αποτελεί 
την κύρια πρόσβαση προς τη ΔΕ Λιτοχώρου. 

Για την αξιολόγηση εναλλακτικών θέσεων και την επιλογή χώρου που δύναται να 
εγκατασταθεί το Πράσινο Σημείο, λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:  

• θέση σε εκτός ορίων οικισμών, ώστε να αποφεύγονται συνήθεις οχλήσεις,  

• συμβατότητα µε τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης της περιοχής,  

• επάρκεια οδικού δικτύου ή εγγύτητα µε κύριους οδικούς άξονες,  

• επαρκής έκταση αγροτεμαχίου, για να αναπτυχθούν οι δράσεις του ΠΣ 
(περίπου 4 στρέμματα),  

• εγγύτητα στους οικισμούς µε μεγάλο αριθμό κατοίκων και ευκολία πρόσβασης,  

• ιδιοκτησιακό καθεστώς: δημοτικό.  

 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια επιλέχθηκε ότι η βέλτιστη επιλογή είναι η 
χωροθέτηση του Πράσινου Σημείου, σε τμήμα του Κτήματος 12 του αγροκτήματος 
Λιτοχώρου. 

Πρόκειται για αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «Ξηροκάμπι» και σε ευθεία 
απόσταση 1700 m περίπου από τα όρια της Κοινότητας Λιτοχώρου, και ως σημείο 
βρίσκεται στο κέντρο του Δήμου.  

Το εμβαδό του προτεινόμενου αγροτεμαχίου είναι 4.200,00 m2.  
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4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ – 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

4.1 Γενικά 

Το Πράσινο Σημείο προσφέρει τη δυνατότητα χωριστής συλλογής μιας σειράς υλικών 
τα οποία μπορεί να οδηγηθούν προς ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση ανάλογα με 
την κατάσταση στην οποία παραδίδονται. Τα υλικά θα προσκομίζονται από τους 
χρήστες με δικά τους μέσα και θα αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα συλλογής 
διαφόρων χαρακτηριστικών ανάλογα την περίπτωση. 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την κατασκευή και λειτουργία του 
Πράσινου Σημείου είναι οι ακόλουθες: 

 Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου που θα 
δεχθεί τις εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης. 

 Λοιπά οικοδομικά έργα (διαμόρφωση πλατείας κίνησης οχημάτων, στέγαστρο 
κλπ.). 

 Έργα εσωτερικής οδοποιίας. 

 Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων. 

 Έργα βοηθητικών δικτύων υποδομής π.χ. ύδρευσης, πυρόσβεσης, ηλεκτρικού 
δικτύου, εξωτερικού φωτισμού κ.λ.π. 

 Λοιπά έργα υποδομής (π.χ. πύλη, περίφραξη κ.λ.π.) 

 

Ο κύριος εξοπλισμός του Πράσινου Σημείου θα αποτελείται από:  

Μέσα συλλογής / προσωρινής αποθήκευσης 

 Ανοικτά container όγκου 20,00m3. 

 Container με ενσωματωμένη πρέσα (press container) όγκου 20,00m3. 

 Πλαστικοί κάδοι όγκου 1100lt και 360lt. 

 

Λοιπός εξοπλισμός 

 Τεμαχιστής για πράσινα απόβλητα και ογκώδη 

 Πλυστικό μηχάνημα 

 Γεφυροπλάστιγγα 

 

4.2 Γενική διάταξη έργων 

Η χωροθέτηση των έργων υποδομής και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων έχει 
γίνει με τρόπο ώστε να αξιοποιηθεί με βέλτιστο τρόπο στο σύνολό της η διαθέσιμη 
έκταση, τηρώντας πιστά τους περιορισμούς που θέτουν οι χωματουργικές και οι 
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εδαφοτεχνικές εργασίες. Ο χώρος θα περιλαμβάνει όλες τις εγκαταστάσεις 
υποστήριξης και λειτουργίας του, όπως περίφραξη, έργα διαχείρισης ομβρίων κτλ. 
Παρακάτω δίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά του χώρου και των έργων υποδομής 
αυτού: 

 Γενική διαμόρφωση χώρου:  

Ο χώρος διαμορφώνεται σε δύο (2) επίπεδα με υψομετρική διαφορά από +/-
0,00μ. έως 1,40μ.(υψομετρική διαφορά μεταξύ διαμορφωμένης τελικής 
επιφάνειας πλατείας και περιμετρικής οδού κίνησης φορτηγών). Στη μελέτη ως 
¨ΕΠΙΠΕΔΟ 1¨ θα ονομάζεται το επίπεδο εισόδου στον χώρο του Πράσινου 
σημείου και το επίπεδο της διαμορφωμένης οδού περιμετρικά της ¨Πλατείας¨ 
εκφόρτωσης. Ως ¨ΕΠΙΠΕΔΟ 2¨ θα χαρακτηρίζεται η επιφάνεια της ¨Πλατείας ¨ 
εκφόρτωσης. Το υψηλότερο ¨ΕΠΙΠΕΔΟ 2¨ θα χρησιμοποιείται από τους χρήστες 
για την εκφόρτωση υλικών ενώ στο χαμηλότερο ¨ΕΠΙΠΕΔΟ 1¨ θα τοποθετηθούν 
container συλλογής και θα εκτελούνται οι εργασίες απομάκρυνσης των 
container και οι απαραίτητοι ελιγμοί από τα οχήματα μεταφοράς. Στα σημεία 
επαφής των δύο επιπέδων θα κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης και ο χώρος 
της ¨Πλατείας¨ θα μπαζωθεί με προϊόντα εκσκαφών. Η διαμόρφωση της 
¨Πλατείας¨  θα γίνει με μια μικρή κλίση της τάξης του 4,5%, ξεκινώντας από το 
σημείο +0,00 (σημείο αρχής ράμπας) και φτάνοντας στο +2,65m (υψηλότερο 
σημείο διαμόρφωσης δαπέδου ¨Πλατείας¨). 

 Έργα εσωτερικής οδοποιίας- Διαμόρφωση Πλατείας εκφόρτωσης: Το επίπεδο 
της ¨ΕΠΙΠΕΔΟ 2¨ θα χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από τους επισκέπτες του 
Πράσινου Σημείου. Η είσοδος των επισκεπτών θα γίνεται από μια πύλη 
εισόδου που βρίσκεται στο Βορειοανατολικό όριο του οικοπέδου και στη 
συνέχεια με μια μικρή κλίση της τάξης του 4,5% θα ανεβαίνουν στο επίπεδο 
της ¨Πλατείας¨. Η οδός περιμετρικά της ¨Πλατείας¨  θα αξιοποιείται από τα 
οχήματα μεταφοράς. Εκκινεί από την είσοδο της εγκατάστασης οδεύει δυτικά 
και εξασφαλίζει την πρόσβαση στα μέσα συλλογής (κάδοι, container). Εργασίες 
ασφαλτόστρωσης θα γίνουν στο χώρο που βρίσκεται περιμετρικά της  
¨Πλατείας¨  εκφόρτωσης, ενώ στο επίπεδο της ¨Πλατείας¨  το δάπεδο θα 
κατασκευασθεί από πλάκα σκυροδέματος ποιότητας C16/20 με δύο στρώσεις 
Δομικού πλέγματος B500C (S500s). 

 Περίφραξη – Πύλη: Στο χώρο θα τοποθετηθεί περίφραξη και πύλη εισόδου. Η 
περίφραξη θα γίνει περιμετρικά του οικοπέδου και θα πρέπει να είναι ισχυρής 
κατασκευής και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η περίφραξη θα 
τοποθετηθεί πάνω σε τοιχίο πάχους 25 εκ. και κυμαινόμενου ύψους, που θα 
ακολουθεί την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του έργου. 

  Η είσοδος κατασκευάζεται στο βορειοανατολικό  όριο του γηπέδου. Δίπλα 
στην πύλη θα τοποθετηθεί πινακίδα στην οποία θα αναγράφονται το όνομα και 
το είδος εγκατάστασης, οι ώρες λειτουργίας της εγκατάστασης, το όνομα, η 
διεύθυνση και το τηλέφωνο του υπεύθυνου λειτουργίας της, η αρμόδια αρχή 
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και το ωράριο λειτουργίας της εγκατάστασης κ.λ.π. σύμφωνα με τα πρότυπα 
και τις προδιαγραφές του χρηματοδοτικού μέσου του έργου. 

 Διαμόρφωση χώρου εισόδου: Η διαμόρφωση της  εισόδου έχει γίνει ώστε να 
εξασφαλίζεται η ευχερής διακίνηση των εισερχομένων και εξερχομένων 
οχημάτων, χωρίς να δημιουργείται συμφόρηση ακόμη και στο μέγιστο 
κυκλοφοριακό φόρτο. Η θέση που προτείνεται να τοποθετηθεί ο οικίσκος 
ελέγχου (φυλάκιο εισόδου) είναι κομβική αφού πρέπει να εξασφαλίζεται 
οπτική επαφή για την είσοδο και την έξοδο των οχημάτων δίπλα στην πύλη  
εισόδου και θα διαθέτει και ζυγοπλάστιγγα για την ζύγιση των φορτηγών. 

 Χώρων συλλογής/ συγκέντρωσης επικίνδυνων αποβλήτων : Για τη συλλογή/ 
συγκέντρωση επικίνδυνων αποβλήτων θα τοποθετηθούν ειδικά μέσα συλλογής 
σε συγκεκριμένα σημεία, όπου θα φυλάσσονται. Οι κάδοι θα είναι κλειδωμένοι 
ώστε να αποτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση, άνευ συνοδείας προσωπικού του 
Π.Σ.  

 Διαχείριση ομβρίων υδάτων: Ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) Περιμετρική τάφρο, όπου απαιτείται, για την 
αποτροπή εισροής ομβρίων στην εγκατάσταση από τον περιβάλλοντα χώρο και 
την εκτροπή τους προς φυσικό αποδέκτη μακράν του χώρου, β) Για την 
παροχέτευση των απορροών εντός της εγκατάστασης θα τοποθετηθούν 
φρεάτια υδροσυλλογής με σχάρα και πλευρικό στόμιο τα οποία θα συλλέγουν 
τα όμβρια και θα τα οδηγούν σε σωληνωτό αγωγό διαμέτρου Φ315  σε κάποια 
τμήματα του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και Φ500 στα σημεία όπου θα 
καταλήγουν μεγαλύτερες ποσότητες ομβρίων.  

 Εξωτερικός φωτισμός: Για την κάλυψη των αναγκών της εγκατάστασης 
προβλέπεται εξωτερικός φωτισμός ο οποίος εκτείνεται στην περιοχή της 
εισόδου, στην εσωτερική οδοποιία και στην περιοχή εγκατάστασης των μέσων 
συλλογής. 

 

4.3 Συνοπτική περιγραφή λειτουργίας της εγκατάστασης 

Οι χρήστες θα εισέρχονται στην εγκατάσταση με τα οχήματά τους από την πύλη 
εισόδου όπου θα υπάρχει επαρκής χώρος για στάση/ προσωρινή στάθμευση για τις 
περιπτώσεις που απαιτείται παροχή πληροφοριών από το προσωπικό. Στη συνέχεια 
ακολουθούν την διαμορφωμένη πλατεία , η οποία οδηγεί προς τις θέσεις εκφόρτωσης 
όπου σταθμεύουν τα οχήματά τους και απορρίπτουν χειρονακτικά τα υλικά στους 
αντίστοιχους κάδους ή container. Στην περίπτωση που διαθέτουν επικίνδυνα υλικά 
προς παράδοση, ενημερώνουν τον υπεύθυνο στην είσοδο, ο οποίος τους συνοδεύει, 
τους παρέχει πρόσβαση στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο και χειρίζεται τα υλικά. Στη 
συνέχεια οι χρήστες ακολουθούν μια κυκλική πορεία για να εξέλθουν από την 
εγκατάσταση. Για τη διευκόλυνση της κίνησης στο κέντρο περίπου της πλατείας θα 
κατασκευασθεί μια πλακοστρωμένη νησίδα πάνω στην οποία θα τοποθετηθούν κάδοι 
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για ανακύκλωση διαφόρων ειδών. Πάνω στην νησίδα θα τοποθετηθεί ένα στέγαστρο 
μήκους περίπου 10m, πλάτους 6,00m και ύψους 2,50m. Κάτω από το στέγαστρο θα 
τοποθετηθούν τα δοχεία συγκέντρωσης βρώσιμων ελαίων, καθώς και οι κάδοι 
συγκέντρωσης ρούχων, λαμπτήρων, μπαταριών. 

Τα οχήματα για την απομάκρυνση των υλικών, θα εισέρχονται από την πύλη εισόδου 
όπου θα ζυγίζονται στη γεφυροπλάστιγγα και θα καταγράφεται το απόβαρό τους. Στη 
συνέχεια θα ακολουθούν την οδό που βρίσκεται περιμετρικά της ¨Πλατείας¨  όπου θα 
φορτώνουν το υλικά. Στην περίπτωση κάδων, οι κάδοι θα εκκενώνονται και θα 
επανατοποθετούνται στη θέση τους. Στην περίπτωση container, θα παραλαμβάνεται 
όλο το container από το όχημα και στη θέση του θα τοποθετείται ένα νέο. Μετά τη 
φόρτωση, τα οχήματα θα ξαναζυγίζονται στη γεφυροπλάστιγγα ενώ εκτός του 
(μεικτού πλέον) βάρους, θα καταγράφονται το είδος των υλικών και ο προορισμός 
τους. 

Τα πράσινα απόβλητα θα συλλέγονται σε χώρο πλησίον του κλαδοτεμαχιστή όπου 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα τεμαχίζονται και θα φορτώνονται σε απευθείας σε 
container. Η κοκκομετρία τεμαχισμού θα καθορίζεται από τη μετέπειτα διαχείριση/ 
χρήση. 

Τα αντικείμενα που θα προσκομίζονται προς επαναχρησιμοποίηση, θα συλλέγονται 
σε στεγασμένο χώρο όπου θα πραγματοποιείται έλεγχος της κατάστασής τους από το 
προσωπικό και θα αποφασίζεται εάν: α) μπορούν να οδηγηθούν προς πώληση ως 
έχουν, β) μπορούν να οδηγηθούν προς πώληση μετά από επισκευή/ μεταποίηση ή γ) 
η κατάστασή τους δεν επιτρέπει επαναχρησιμοποίηση και θα οδηγηθούν προς 
ανακύκλωση μετά από απόσυναρμολόγηση ή/ και τεμαχισμό. Ο συγκεκριμένος 
στεγασμένος χώρος θα είναι μια αποθήκη (ISOBOX) που θα βρίσκεται στο επίπεδο της  
¨Πλατείας¨ εκφόρτωσης. 
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5.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 

5.1 Έργα διαμόρφωσης γηπέδου 

Οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου αφορούν: 

 εργασίες εξυγίανσης του χώρου (π.χ. αφαίρεση λίθων), 

 χωματουργικές εργασίες για την περίπτωση εξομάλυνσης του εδάφους του 
γηπέδου (εκσκαφές ή/και επιχώσεις), την διαμόρφωση των επιπέδων του 
χώρου (στάθμες), τις ράμπες πρόσβασης από το ένα επίπεδο στο άλλο και τη 
δημιουργία κλίσεων 1-2 % προς τα έξω για την απορροή ομβρίων. Πρόκειται 
γενικά για εργασίες που διαμορφώνουν την επιφάνεια του εδάφους του 
γηπέδου υπερυψώνοντας ή υποβαθμίζοντάς την κατάλληλα, ώστε να 
επιτευχθεί το απαιτούμενο ύψος για να υποδεχθεί τις επιμέρους 
εγκαταστάσεις και γενικότερα του συνόλου των έργων υποδομής.  

Οι επί μέρους χώροι που διαμορφώνονται είναι: 

 ¨ΕΠΙΠΕΔΟ 2¨, με στάθμη διαμορφωμένου δαπέδου στο +1.40m και επιφάνεια 
1030,00m2. 

 ¨ΕΠΙΠΕΔΟ 1¨  με στάθμη +/-0,00 και θα ακολουθεί την φυσική κλίση του 
εδάφους με μια μικρή κλίση της τάξης του 2,5%. 

 Η Ράμπα πρόσβασης μεταξύ του  ¨ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1¨  και ¨ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2¨  με μέγιστη 
κλίση 4,5%. 

 
5.2  Έργα διαμόρφωσης ¨Πλατείας¨ εκφόρτωσης / ¨ΕΠΙΠΕΔΟ 2¨  

Για την κατασκευή της ¨Πλατείας¨ εκφόρτωσης θα απαιτηθούν έργα εκσκαφών ώστε 
να δημιουργηθούν τα τοιχία αντιστήριξης σε όλη την περίμετρο της ¨Πλατείας¨ και στη 
συνέχεια να γίνει επίχωση όλης της επιφάνειας με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. Στη 
συνέχεια θα γίνει διάστρωση πλάκας σκυροδέματος , στην οποία θα έχει τοποθετηθεί 
κατάλληλο δομικό πλέγμα B500C. Προτείνεται επίσης η κατασκευή βιομηχανικού 
δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελάχιστου πάχους 5εκ. 

Το ¨ΕΠΙΠΕΔΟ 2¨ θα κατασκευασθεί με  μια ομαλή σταθερή κλίση 4,5%, η οποία θα 
δίνει την αίσθηση μιας οριζόντιας επιφάνειας καθώς η κλίση αυτή σε σχέση με την 
συνολική επιφάνεια της ¨Πλατείας¨ θα είναι ανεπαίσθητη. 

Στο χώρο του ¨ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2¨ θα μπορούν οι χρήστες να σταθμεύουν και να 
απορρίπτουν τα προϊόντα ανακύκλωσης. 

Στο κέντρο της ¨Πλατείας θα κατασκευασθεί μια πλακοστρωμένη νησίδα, ώστε σε 
αυτήν να τοποθετηθούν κάδοι ανακύκλωσης για έλαια, μπαταρίες, λαμπτήρες, ρούχα 
κ.λπ. Οι κάδοι αυτοί θα βρίσκονται κάτω από ένα στέγαστρο, ώστε να μην βρέχονται 
σε περίπτωση βροχής. 
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Επίσης κατά την πορεία ανόδου στο ¨ΕΠΙΠΕΔΟ 2¨ θα τοποθετηθεί ISOBOX διαστάσεων 
4,50x6,00 μ.  το οποίο θα χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος για 
επαναχρησιμοποιούμενα υλικά. 

Παρακάτω ακολουθούν κάποιες φωτογραφίες με διαμορφώσεις Μεγάλων Πράσινων 
Σημείων που βρίσκονται κοντά στην προτεινόμενη λύση της μελέτης μας. 

 
Εικόνα 2 

 
Εικόνα 3 
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Εικόνα 4 

 
Εικόνα 5 

 

Η γενική φιλοσοφία της διαμόρφωσης του χώρου έχει ως εξής: 

 Δημιουργία μιας ¨Κεντρικής Πλατείας Εκφόρτωσης¨ για τους επισκέπτες, η 
οποία θα είναι μιας κατεύθυνσης ώστε να μην εμπλέκονται οι κινήσεις των 
οχημάτων και να είναι ξεκάθαρη η πορεία κίνησής τους. 

 Δημιουργία ενός άξονα κίνησης  για τα φορτηγά κυρίως, που θα είναι μιας 
κατεύθυνσης ώστε να μην εμπλέκεται η κίνησή τους με αυτή των επισκεπτών. 

 Δημιουργία ζώνης πρασίνου σε όλη την περίμετρο του οικοπέδου, ώστε το 
Πράσινο Σημείο να είναι αισθητικά  όμορφο και εναρμονισμένο με το 
περιβάλλον. 
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 Στο σκαρίφημα που ακολουθεί φαίνεται η προτεινόμενη διαμόρφωση του χώρου. 

 

 

 
Σκαρίφημα 1 
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5.3 Κτιριακές εγκαταστάσεις 

Κτίριο διοίκησης/ γραφείων /αποθήκες 

Για τη στέγαση των γραφείων προσωπικού και τη δημιουργία  αποθηκευτικών χώρων, 
θα επιλεγεί η λύση προκατασκευασμένων οικίσκων (ISOBOX). Συγκεκριμένα  το  κτίριο 
διοίκησης/γραφείων θα έχει συνολική επιφάνεια 50m2 και θα περιλαμβάνει χώρο  
γραφείων, κουζίνα, αποθήκη και χώρους WC/αποδυτηρίων. Το κτίριο θα λειτουργεί και 
ως φυλάκιο εισόδου οπότε στο χώρο του γραφείου θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός 
ζύγισης. Το εσωτερικό καθαρό ύψος του κτιρίου θα είναι τουλάχιστον 2,30m. 

Στις φωτογραφίες που ακολουθούν φαίνονται δύο ενδεικτικά σκαριφήματα της 
κάτοψης  και όψης που προτείνεται να έχει το ΙSOBOX. 

Σκαρίφημα 2: Κάτοψη ISOBOX 

 
 

Σκαρίφημα 3: Όψη ISOBOX 
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Επίσης στο ¨ΕΠΙΠΕΔΟ 2¨ θα τοποθετηθεί ένας οικίσκος ISOBOX  27m2 ο οποίος θα έχει 
χρήση αποθήκης. Στον οικίσκο αυτό  θα τοποθετούνται διάφορα αντικείμενα τα οποία 
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν (όπως είναι βιβλία, διάφορα έπιπλα κ.α.). Θα έχει 
διαστάσεις περίπου 6,00x4,50 m. 

Στα παρακάτω σκαριφήματα 4 και 5 φαίνεται μια ενδεικτική κάτοψη και όψη του 
προτεινόμενου χώρου. 

Σκαρίφημα 4: Κάτοψη ISOBOX 

 

 

Σκαρίφημα 5: Όψη ISOBOX 
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Η πυρασφάλεια του κτιρίου θα γίνει με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς 
πυροπροστασίας. Για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών θα τοποθετηθούν φορητοί 
πυροσβεστήρες  στο χώρο του οικίσκου. 

Τα παραγόμενα λύματα από τους χώρους του προσωπικού του WC, μαζί με τα νερά 
πλύσης των εγκαταστάσεων, θα καταλήγουν προσωρινά σε στεγανό βόθρο, ο οποίος 
θα βρίσκεται πλησίον του οικίσκου και από εκεί θα οδηγούνται με βυτιοφόρο προς 
επεξεργασία και τελική διάθεση στην πλησιέστερη εγκατάσταση επεξεργασίας είτε 
στραγγισμάτων ΧΥΤΑ, είτε λυμάτων. 

 

5.4 Εργασίες Ασφαλτόστρωσης του χώρου περιμετρικά της ¨Πλατείας¨ 
εκφόρτωσης  

Περιμετρικά της ¨Πλατείας¨ εκφόρτωσης θα γίνει ασφαλτόστρωση της οδού η οποία 
θα ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: 

 Διάστρωση υπόβασης οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή συμπυκνωμένου 
πάχους 0,10 m σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων 
από ασύνδετα αδρανή υλικά"  

 Διάστρωση βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10m με θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 
"Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά" 

 Ασφαλτική προεπάλειψη   με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο 
ασφαλτικό γαλάκτωμα 

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή 
υλικά λατομείου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την 
ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού 
σκυροδέματος" 

 

Στο σκαρίφημα που ακολουθεί φαίνεται μια τυπική τομή της οδοστρωσίας που 
πρόκειται να εφαρμοσθεί. 

 

Σκαρίφημα 6: Τυπική διατομή ασφαλτοστρωμένης οδού 
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5.5 Τοιχία αντιστήριξης στο χώρο της ¨Πλατείας¨ εκφόρτωσης 

Για τη διαμόρφωση της ¨Πλατείας¨ εκφόρτωσης περιμετρικά αυτής θα 
κατασκευασθούν τοιχία αντιστήριξης, των οποίων το ύψος θα ξεκινά από +0,30m 
στην είσοδο της ράμπας ανόδου και σταδιακά θα αυξάνεται φτάνοντας στα 1,90 m 
ψηλότερο σημείο.  
Η ποιότητα του σκυροδέματος που θα χρησιμοποιηθεί είναι C20/25. 

Στο παρακάτω σκαρίφημα φαίνεται μια τυπική διατομή του τοιχίου. 

 

Σκαρίφημα 7: Τυπική διατομή τοιχίου αντιστήριξης στην ¨Πλατεία¨ εκφόρτωσης 

 

5.6 Τοιχία Περίφραξης 

Περιμετρικά του οικοπέδου θα κατασκευασθεί τοιχίο περίφραξης το οποίο θα 
ακολουθεί  τη διαμόρφωση του χώρου και συγκεκριμένα: 
 

1) Στην πλευρά Α1 – Α2 του οικοπέδου το τοιχίο θα ξεκινάει από ύψος 2,00 m (Σημείο 
Α1)  περίπου και θα καταλήγει σε ύψος 0,45m(Σημείο Α2) 

2) Στην πλευρά Α1 - Α4  του οικοπέδου το τοιχίο ξεκινάει από ύψος 2,00m(Σημείο Α1 ) 
και καταλήγει σε ύψος 1,50m (Σημείο Α4) 

3) Στην πλευρά Α4 - Α3 του οικοπέδου το τοιχίο ξεκινά από ύψος 1,50m (Σημείο Α4) 
και καταλήγει στο σημείο Α3 με ύψος τοιχίου στο 0,80m. 
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4) Στην πλευρά Α3 – Α2 του οικοπέδου το ύψος του τοιχίου ξεκινά από 0,80m ( Σημείο 
Α3) και καταλήγει σε ύψος 0,45 στο σημείο Α2. 

Τα παραπάνω ύψη αφορούν σε τελικές διαμορφωμένες επιφάνειες. 
Η ποιότητα του σκυροδέματος που θα χρησιμοποιηθεί είναι C20/25. 

Μια ενδεικτική διατομή του τοιχίου περίφραξης φαίνεται στο παρακάτω 
σκαρίφημα: 
 

 

Σκαρίφημα 8: Τυπική διατομή τοιχίου περίφραξης 

 

5.7 Πύλη εισόδου-εξόδου  
Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Πράσινου Σημείου θα κατασκευαστεί μία πύλη εισόδου-
εξόδου.  

Η πύλη εισόδου-εξόδου, θα είναι μεταλλική συρόμενη (δίφυλλη) και θα λειτουργεί 
χειροκίνητα. Το καθαρό άνοιγμα της πόρτας θα είναι 8,00 m και το ύψος αυτής θα 
είναι 2,00m. 

Η πύλη θα στηρίζεται σε δύο υποστυλώματα, διαστάσεων 0,30x0,30x2,00m από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, με βάση οπλισμένου σκυροδέματος. 

Στις πύλες της εγκατάστασης θα προβλέπονται κλειδαριές ασφαλείας.  

Η ακριβής θέση της εισόδου στο χώρο της εγκατάστασης φαίνεται στα σχέδια γενικής 
διάταξης του έργου. 
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Στις εικόνες που ακολουθούν φαίνεται μια ενδεικτική πύλη εισόδου στο χώρο.   

 

 Εικόνα 6: Ενδεικτικές Πύλες Εισόδου 

 
 

 

5.8 Περίφραξη της εγκατάστασης  

Το γήπεδο του Πράσινου Σημείου θα περιφραχθεί με περίφραξη βιομηχανικού τύπου, 
συνολικού ύψους 1.70 μ.. Για την περίφραξη θα χρησιμοποιηθεί συρματόπλεγμα 
ρομβοειδούς μορφής, το οποίο ανά 2,50 μ. θα στηρίζεται σε πάσσαλους από 
μορφοσίδερο διατομής ''L'' ή ''T''. Το συρματόπλεγμα θα τοποθετηθεί σε οπλισμένο 
τοιχίο περιμετρικά του οικοπέδου. 

Στις φωτογραφίες που ακολουθούν φαίνεται ενδεικτικά η όψη της περίφραξης που θα 
τοποθετηθεί. 

  

Εικόνα 7: Ενδεικτική περίφραξη Πράσινου Σημείου. 
 

Η περίφραξη του χώρου είναι σημαντική ώστε να γίνεται ουσιαστικός έλεγχος αυτού, 
οριοθέτηση της ιδιοκτησίας του χώρου, φύλαξη των συλλεχθέντων υλικών και 
αποφυγή εισόδου σε ανθρώπους και ζώα. 
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5.9 Στέγαστρο  

Στο ¨ΕΠΙΠΕΔΟ 2¨ και συγκεκριμένα στο χώρο της διαχωριστικής νησίδας προτείνεται η 
τοποθέτηση ενός στεγάστρου για την προστασία κάποιων υλικών που χρίζουν 
προστασίας, όπως δοχεία που περιέχουν βρώσιμα έλαια, μπαταρίες κ.α.  

Το μήκος θα είναι περίπου 10m, το πλάτος 6m και το ύψος 2,5m. 

Στις παρακάτω φωτογραφίες φαίνεται το προτεινόμενο στέγαστρο. 

 

 
 

Εικόνα 8: Ενδεικτικά στέγαστρα 
 

 

5.10  Έργα διαχείρισης λυμάτων  - Κατασκευή Στεγανού βόθρου  
Για την αποχέτευση των νερών που προκύπτουν από τα λύματα του 
προσωπικού(κουζίνα, wc), θα κατασκευαστούν αγωγοί συγκέντρωσης των λυμάτων, οι 
οποίοι θα οδηγούν τα λύματα στη δεξαμενή αποθήκευσης (στεγανός βόθρος).  

Από το στεγανό βόθρο ή από τη δεξαμενή συλλογής τα λύματα θα οδηγούνται με 
βυτιοφόρο προς επεξεργασία και τελική διάθεση στην πλησιέστερη αδειοδοτημένη 
εγκατάσταση επεξεργασίας είτε στραγγισμάτων ΧΥΤΑ, είτε λυμάτων. 

Η χωρητικότητα του στεγανού βόθρου/δεξαμενής θα είναι 27,00m3 , με εσωτερικές 
καθαρές διαστάσεις 3,00 x 3,00 x 3,00 m. 

Τα τοιχία περιμετρικά του βόθρου θα έχουν πάχος 0,25m και το πάχος της πλάκας του 
πυθμένα και της οροφής του βόθρου θα είναι 0,25m. Στα τοιχία θα τοποθετηθεί 
οπλισμός σιδήρου Φ10/20 στην εσωτερική, στην εξωτερική και κάθετα σε όλο το ύψος 
του τοιχίου. Στις πλάκες θα τοποθετηθεί οπλισμός σιδήρου Φ10/20 σε μορφή διπλής 
σχάρας(άνω και κάτω). 

Ο βόθρος θα είναι από σκυρόδεμα ποιότητας C20/25 και με τρόπο κατασκευής και 
υλικά που θα εξασφαλίζουν την πλήρη στεγανότητά του. Η πλάκα επικαλύψεως θα 
φέρει άνοιγμα επιθεώρησης και εκκένωσής του. 
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Παρακάτω ακολουθεί σκαρίφημα με κάτοψη και τομή του στεγανού βόθρου που 
προτείνεται να κατασκευασθεί. 

 
 

Το  πλύσιμο των απορριματοκιβωτίων θα γίνεται σε ειδικό χώρο που διαθέτει το 
Λιτόχωρο και συγκεκριμένα στο ΧΥΤΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, όπου γίνεται το πλύσιμο και των 
απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου.  
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6.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα μέσα αποθήκευσης – εξοπλισμός, με τον 

απαιτούμενο αριθμό τεμαχίων, ανά κατηγορία – είδος αποβλήτου που θα συλλέγεται στο 

Πράσινο Σημείο. 

Εξοπλισμός / Είδος Αποβλήτου Αρ. τεμ  

Μεταλλικοί Περιέκτες (Containers) 20m3 

 Χαρτί 
 Ογκώδη αντικείμενα 
 Μπάζα 
 Πλαστικά 
 Γυαλί 
 Νάυλον 
 ΑΗΗΕ 
 Μέταλλα 

      9 

 

Απορριμματοκιβώτια Συμπίεσης Ανακυκλώσιμων 
Υλικών (Press Container) 20m3 

 Χαρτί 
 Μέταλλο 

2 

 

Κλαδοτεμαχιστής 

 Πράσινα 
1 

 



26  
  

Προκατασκευασμένος Οικίσκος  

  Γ ρ α φ ε ί ο - Α π ο θ ή κ η -
Κ ο υ ζ ί ν α - W . C .  ( 5 0  m 2 )  

  Α π ο θ ή κ η ( 2 5  m 2 )  

 

2 

 

Πλυστικό Μηχάνημα 

 1 

 

Γεφυροπλάστιγγα 

 

 

Πλαστικοί Τροχήλατοι χωρητικότητας 360 lt 

 

 

 

Πλαστικοί Τροχήλατοι χωρητικότητας 1100 lt 

 Χαρτιά 

 Μέταλλα 

 Πλαστικά 
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4.5 Χώρος μεγάλων περιεκτών (Containers)  

Θα είναι διακεκριμένος, υπαίθριος εμβαδού της τάξης των 140-150τ.μ., με δάπεδο 
ανθεκτικό στο βάρος των containers αλλά και στον τρόπο φόρτωσης-εκφόρτωσης 
αυτών, με γάντζο-γερανάκι.  

Τα οχήματα τα οποία θα προσέρχονται για να εκφορτώσουν απόβλητα στους 
μεγάλους περιέκτες (Containers), μέσω ράμπας θα ανέρχονται και θα σταθμεύουν σε 

Κάδοι Ανακύκλωσης Ρούχων και 
Υποδημάτων 

 

 

Δεξαμενή συλλογής χρησιμοποιημένων 
Μαγειρικών ελαιών 

 

 

Κάδοι Ανακύκλωσης Λαμπτήρων 

 

 

Κάδοι Ανακύκλωσης Μπαταριών 
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επίπεδο στάθμης περίπου +1,50μ., από το επίπεδο της βάσης των περιεκτών. Η 
συνολική αποθηκευτική ικανότητα (Q) της εγκατάστασης θα είναι περίπου 150 tn.  

Στο χώρο θα συγκεντρώνονται χύδην ή σε containers, οι εξής κατηγορίες αποβλήτων:  

 Ογκώδη απόβλητα επίπλωσης, στρώματα κλπ.  

 Πράσινα απόβλητα (με κατηγοριοποίηση σε ξυλώδη ή μη).  

 Απόβλητα από Εκσκαφές Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) σε μικρές 
ποσότητες προερχόμενες μόνο από οικίες του δήμου (και όχι από δημόσια ή 
ιδιωτικά έργα).  

 ΑΗΗΕ (μεγάλες συσκευές).  

 

 
Εικόνα 2: Ενδεικτική φωτογραφία χώρων μεγάλων περιεκτών  

 

4.6 Χώρος εναπόθεσης κλαδιών/πρασίνου και λειτουργίας μικρού 
μεταφερόμενου κλαδοτεμαχιστή  

Θα είναι στεγασμένος, διακεκριμένος, ορθογωνικής κάτοψης, με τοιχίο σκυροδέματος 
ύψους 1,50μ., από τις 3 πλευρές του και ελεύθερος από τη μία μεγάλη πλευρά του.  

Το δάπεδό του θα είναι ασφαλτοστρωμένο ή από σκυρόδεμα, εμβαδού της τάξης των 
** τ.μ.  

 
Εικόνα 3: Ενδεικτική φωτογραφία χώρων εναπόθεσης πρασίνων  
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4.7 Χώρος κάδων ανακύκλωσης (γρήγορη στάση, χωρίς παραμονή)  

Στον χώρο δίπλα στον οικίσκο εισόδου, τοποθετούνται κάδοι ανακύκλωσης για 
συσκευασίες (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο), βιοαπόβλητα, τηγανέλαια και ρούχα, 
οι οποίοι εξυπηρετούν τη γρήγορη στάση, χωρίς παραμονή, σε αυτή την πλευρά του 
οικοπέδου.  

4.9 Υπόλοιποι Χώροι-Λοιπές βοηθητικές υποδομές και εγκαταστάσεις 

Στο όλο περιφραγμένο οικόπεδο του Πράσινου Σημείου, θα υπάρχουν 
ασφαλτοστρωμένες περιοχές, προοριζόμενες για  

 Την κυκλοφορία αλλά και προσωρινή στάση για την εκφόρτωση των 
αποβλήτων από τα οχήματα των δημοτών  

 Τη κυκλοφορία των οχημάτων παραλαβής των αποβλήτων προς αποστολή για 
τελική διαχείριση-διάθεση  

 Τη στάθμευση των οχημάτων.  

 Ύδρευση: Σύνδεση οικίσκου / WC και τέσσερις ακόμη παροχές ύδρευσης για 
πλύσεις χώρων  

 Αποχέτευση λυμάτων: Αγωγός αποχέτευσης WC και καναλιών συλλογής 
ομβρίων / εκπλυμάτων και σύνδεση με την ΕΕΛ. Προμήθεια και τοποθέτηση 
ελαιολασποσυλλέκτη πριν την αφετηρία του αποχετευτικού αγωγού προς την 
ΕΕΛ  

 Αποχέτευση ομβρίων: Διαμόρφωση κλίσεων απορροής ομβρίων με φυσική ροή 
εκτός γηπέδου  

 Ηλεκτρολογικά: α) Φωτιστικά σώματα με ιστό στις τέσσερις γωνίες του 
οικοπέδου και φωτιστικά στους οικίσκους, β) Τριφασικές παροχές 
ρευματοδότησης στην ανισόπεδη ράμπα και στο υπόστεγο και γ) 
Ηλεκτροδότηση οικίσκων  

 Τέλος προτείνεται η χρήση φυτικών υλικών, όπως δέντρα και θάμνοι, 
περιμετρικά του οικοπέδου, αλλά και τοπικά σε συγκεκριμένα σημεία, που θα 
συμβάλει σε ποιότητα και άνεση και θα αναβαθμίσει περιβαλλοντικά και 
αισθητικά έναν χώρο που προορίζεται για την προσωρινή αποθήκευση 
απορριμμάτων, αλλά και τη σύντομη παραμονή ανθρώπων.  

 

 

 

                          ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                        ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αριθμός μελέτης :      5/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

A.T. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Άρθρο Ενιαίων 

Τιμολογίων
Κ.Α. Μ.Μ.

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΤΕΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 Εκσκαφές

Α1.1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες ΟΔΟ Α-2 ΟΔΟ 1123Α m3 2,41 3.700,00 8.917,00

Α1.2 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών  ΟΔΟ Α-3.3  ΟΔΟ-1133Α  m3 9,91 100,00 991,00

Α1.3
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για 
βάθος ορύγματος έως 4,00 m

ΥΔΡ 3.10.01.01 ΥΔΡ 6081.1 m3 6,70 170,00 1.139,00

2 Επιχώσεις

Α2.1 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων  ΟΙΚ 20.10 ΟΙΚ 2162 m3 4,50 2.250,00 10.125,00

Α2.2 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου.(*) ΥΔΡ 5.07 ΥΔΡ 6069 m3 11,30 150,00 1.695,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α: 22.867,00

3 Έργα οδοποιίας

Β1.1 Υπόβαση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-150) ΟΔΟ Γ-1.2 ΟΔΟ-3111.Β m2 1,27 2.880,00 3.657,60

Β1.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) ΟΔΟ Γ-2.2 ΟΔΟ-3211.Β m2 1,37 2.880,00 3.945,60

Β1.3 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ Δ-3 ΟΔΟ-4110 m2 1,20 2.880,00 3.456,00

ΟΜΑΔΑ B: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ

ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης 1/7



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

A.T. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Άρθρο Ενιαίων 

Τιμολογίων
Κ.Α. Μ.Μ.

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΤΕΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ

Β1.4 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 m (Π.Τ.Π. Α265) ΟΔΟ Δ-7 ΟΔΟ-4421.Β m2 7,80 2.880,00 22.464,00

Β1.5
Πληροφοριακές πινακίδες πλήρως αντανακλαστικές πλευρικές με ανακλαστικό 
υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου Ι

ΟΔΟ Ε-8.3 ΟΙΚ 6541 m2 92,00 17,00 1.564,00

Β1.6 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους ΟΔΟ Ε-9.4 ΟΙΚ 6541 τεμ. 53,70 6,00 322,20

Β1.7 Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’) ΟΔΟ Ε-10.1 ΟΔΟ-2653 τεμ. 31,10 23,00 715,30

Β1.8 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή ΟΔΟ Ε-17.1 ΟΙΚ-7788 m2 3,80 50,00 190,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β: 36.314,70

1 Έργα Π-Μ Υποδομών (Σε συνάρτηση με τις απαιτούμενες υποδομές .Αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα άρθρα)

Γ1.1 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΟΙΚ 38.03 ΟΙΚ 3816 m2 15,70 520,00 8.164,00

Γ1.2 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων ΟΙΚ 38.13 ΟΙΚ 3841 m2 20,25 714,00 14.458,50

Γ1.3
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΟΙΚ 32.01.04 ΟΙΚ-3214 m3 82,00 210,00 17.220,00

Γ1.4
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

ΟΙΚ 32.01.05 ΟΙΚ-3215 m3 88,00 382,00 33.616,00

Γ1.5 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) ΟΙΚ 38.20.02 ΟΙΚ-3873 kgr 1,07 53.480,00 57.223,60

Γ1.6 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) ΟΙΚ 38.20.03 ΟΙΚ-3873 kgr 1,01 21.000,00 21.210,00

Γ1.7 Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής ''L'' ή ''T'' ΟΙΚ 64.41 ΟΙΚ 6441 kgr 2,70 665,54 1.796,96

Γ1.8 Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή ΟΙΚ 64.48 ΟΙΚ 6448 m2 3,05 450,00 1.372,50

Γ1.9 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΟΔΟ  Β-51 ΟΔΟ-2921 m 9,60 276,00 2.649,60

Γ1.10
Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό 
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

ΟΙΚ 77.10 ΟΙΚ 7725 m2 3,90 732,00 2.854,80

Γ1.11
Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους               
5 cm

ΟΙΚ 73.91 ΟΙΚ 7373.1 m2 22,50 945,00 21.262,50

Γ1.12 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. ΟΔΟ Β-52 ΟΔΟ-2922 m2 13,80 75,00 1.035,00

ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΛΟΙΠΑ
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2 Κατασκευή πύλης - Σιδηρουργικά

Γ2.1 Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόμενες με μοτέρ για αυτόματο άνοιγμα ΟΙΚ 62.21 ΟΙΚ 6225 kgr 5,00 800,00 4.000,00

Γ2.2 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών ΟΙΚ 64.01.01 ΟΙΚ 6401 kgr 4,50 750,00 3.375,00

Γ2.3 Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού στεγάστρου σχετ. ΟΙΚ 61.06 ΟΙΚ  6104 τεμ. 1,00 10.000,00 10.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ: 200.238,46

1 Σωληνώσεις Αποχέτευσης - Ύδρευσης

Δ1.1 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm ΥΔΡ 12.10.02 ΥΔΡ 6711.1 μμ 4,20 270,00 1.134,00

Δ1.2 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm ΥΔΡ 12.10.03 ΥΔΡ 6711.1 μμ 7,00 66,00 462,00

Δ1.3 Σωλήνας πολυπροπυλαινίου βελτ. τύπου 3 Φ32x5,4 (DN25) ΑΤΗΕ Ν 8042.3.3 ΗΛΜ 8 μμ 17,12 20,00 342,40

2 Φρεάτια - Δίκτυα - Μεταλλικά Στοιχεία

Δ2.1 Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) ΟΔΟ Β-66.1 ΟΔΟ-2548 τεμ. 438,00 6,00 2.628,00

Δ2.2
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, 
ductile iron κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124)

ΥΔΡ 11.02.04 ΥΔΡ 6752 kg 2,90 1.330,00 3.857,00

Δ2.3 Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) ΥΔΡ 11.01.02 ΥΔΡ 6752 kg 2,90 300,00 870,00

Δ2.4 Σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης ΑΤΗΕ Ν 8125.1.9 ΗΛΜ 11 τεμ. 1,00 1.000,00 1.000,00

Δ2.5 Φρεάτιο δικτύου ύδρευσης 70x70 ΑΤΗΕ  Ν 8749.5 ΗΛΜ 10 τεμ. 311,57 1,00 311,57

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ: 10.604,97

1 Έργα Η-Μ Υποδομών (Σε συνάρτηση με τις απαιτούμενες υποδομές .Αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα άρθρα)

Ε1.1
Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισµού ύψους 6.0m, µε την βάση σκυροδέµατος, και µε 
ευθύγραµµη βάση για τοποθέτηση δύο
προβολέων.

ΑΤΗΕ Θ\9353.2 τεμ. 951,69 10,00 9.516,90

Ε1.2
Προβολέας µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας led, µε ασύµετρη δέσµη
, ισχύος 140W.

ΑΤΗΕ Θ\8415.1.3
τεμ.

200,00 40,00
8.000,00

ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ -ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΡΓΑ Η-Μ
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Ε1.3
Προκατασκευασµένη βάση σκυροδέµατος, κατάλληλη για ιστούς
φωτισµού µε πάκτωση, ύψους 3,0m έως 6,0m.

ΝΑΟ∆Ο Θ\01.31
τεμ.

275,00 10,00
2.750,00

Ε1.4 Ακροκιβώτιο ιστού διπλού βραχίονα ΑΤΗΕ Θ\9335.2 τεμ. 71,71 10,00 717,10

Ε1.5 Pillar ηλεκτρικής διανοµής διαστάσεων 600Χ600Χ300 ΑΤΗΕ Θ\9075 τεμ. 405,30 1,00 405,30

Ε1.6
Στεγανή διανοµή εντός πίλλαρ ηλεκτροφωτισµού , µέχρι δεκα
αναχωρήσεων.

ΝΑΗΛΜ 
Θ\60.10.80.02 τεμ.

1.200,00 1,00
1.200,00

Ε1.7
Θεµέλιο pillar από σκυρόδεµα C20/25, διαστάσεων 0,45x0,70x0,90
(βάθος) m

ΝΑΟΙΚ 
Θ\Α32.01.05.3 τεμ.

122,76 1,00
122,76

Ε1.8
Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού
τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 10 Α

ΑΤΗΕ 8915.2.2
τεμ.

15,37 10,00
153,70

Ε1.9
∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός
τριπολικός εντάσεως 40 Α

ΑΤΗΕ 8880.3.2
τεμ.

21,64 1,00
21,64

Ε1.10 Ενδεικτική λυχνία τάσεως µέχρι 500 V πλήρης µε ασφάλεια
ΑΤΗΕ 8924

τεμ.
19,42 1,00

19,42

Ε1.11
Τετραπολικός αυτόµατος διακόπτης διαρροής ρεύµατος
4Χ40Α/30mA

ΑΤΗΕ Θ\8874.2.2
τεμ.

74,05 1,00
74,05

Ε1.12 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS, εντάσεως 25Α ΑΤΗΕ Θ\8910.1 τεμ. 9,22 3,00 27,66

Ε1.13 Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισµού ΑΤΗΕ 9346 τεμ. 146,87 1,00 146,87

Ε1.14 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm
ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01

τεμ.
60,00 15,00

900,00

Ε1.15 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό ∆ιατοµής 5 Χ 10mm2
ΑΤΗΕ Θ\9343.4.4

m
17,12 25,00

428,00

Ε1.16
Καλώδιο τύπου JIVV-U (πρώην NYY) 4 κλώνων x διατοµής
2,5mm2

ΝΠΡΣ 5920.9
m

1,60 80,00
128,00

Ε1.17
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ
διαµέτρου 3 ins

ΑΤΗΕ 9316.7
m

33,50 350,00
11.725,00

Ε1.18
Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος
Τετραπολικό διατοµής 4 Χ 10 mm2

ΑΤΗΕ 8773.5.5
m

8,48 350,00
2.968,00

Ε1.19 Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό ∆ιατοµής 3 Χ 1,5mm2 ΑΤΗΕ 9336.1.1 m 4,28 150,00 642,00

Ε1.20 Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό ∆ιατοµής 3 Χ 2,5mm2 ΑΤΗΕ 9336.1.2 m 6,44 150,00 966,00

Ε1.21 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό ∆ιατοµής 5 Χ 6mm2 ΑΤΗΕ Θ\9343.4.3 m 15,66 50,00 783,00

Ε1.22 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό ∆ιατοµής 3 Χ 6mm2 ΑΤΗΕ Θ\9343.2.3 m 8,51 20,00 170,20

Ε1.23
Κανάλι επιδαπέδιο πλαστικό ,  διανοµής ισχυρών και ασθενών
ρευµάτων διαστάσεων 105 Χ 50mm

ΑΤΗΕ Θ\8739.2
m

18,45 50,00
922,50
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Ε1.24
Σωλήνας ηλεκτρικών γραmmών πλαστικός σπιράλ, ορατός ή
εντοιχισμένος,διαμέτρου 16 mm.

ΑΤΗΕ 8732.2.3
m

3,96 150,00
594,00

Ε1.25
Σωλήνας ηλεκτρικών γραmmών πλαστικός σπιράλ, ορατός ή
εντοιχισμένος, διαμέτρου 23 mm.

ΑΤΗΕ 8732.2.4
m

4,86 100,00
486,00

Ε1.26
Κουτί διακλάδωσης ορατό ή εντοιχισμένο, πλαστικό, διαμέτρου 70
mm.

ΑΤΗΕ 8735.2.1
τεμ.

3,89 25,00
97,25

Ε1.27
Κουτί οργάνων διακοπής πλαστικό (διακόπτη, ρευματοδότη,
επαφής σήμανσης κλπ.).

ΑΤΗΕ 8736.2.1
τεμ.

3,81 15,00
57,15

Ε1.28
Διακόπτης στεγανός, χωνευτός, πλήκτρου, έντασης 10Α, τάσης
250V, απλός μονοπολικός.

ΑΤΗΕ Ν8811.11.1
τεμ.

16,05 8,00
128,40

Ε1.29
Διακόπτης στεγανός, χωνευτός, πλήκτρου, έντασης 10Α, τάσης
250V, κομιτατέρ ή αλλέ-ρετούρ.

ΑΤΗΕ Ν8811.11.4
τεμ.

22,57 2,00
45,14

Ε1.30 Ρευματοδότης στεγανός, χωνευτός, SCHUKO, έντασης 16 Α.
ΑΤΗΕ 8827.3.2

τεμ.
15,05 20,00

301,00

Ε1.31
Ρευματοδότης τριφασικός, στεγανός (IP44), βιομηχανικού τύπου, με ακροδέκτες 
(3Ph+N+PE) κατά IEC 309-
1/309-2, έντασης 16Α/400V/50Hz.

ΑΤΗΕ Ν8834.12.1 τεμ. 25,98 3,00 77,94

Ε1.32
Ηλεκτρικός πίνακας τύπου ερμαρίου, επίτοιχος, με πόρτα,
προστασίας ΙΡ55, διαστάσεων περίπου 100χ120 CM.

ΑΤΗΕ Ν8840.51.4
τεμ.

1.033,81 1,00
1.033,81

Ε1.33
Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου
5TE SIEMENS (ραγοδιακόπτης), περιορισμένων διαστάσεων, χωνευτός με μοχλίσκο, 
απλός διπολικός, έντασης 40 A.

ΑΤΗΕ 8880.2.2 τεμ. 68,48 3,00 205,44

Ε1.34

Aυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχύος, κλειστού τύπου (MCCB), με ρυθμιζόμενα 
θερμικά πηνία υπερέντασης και σταθερά μαγνητικά, ικανότητας διακοπής σε 
βραχυκύκλωμα τουλάχιστον 25 ΚΑ, ονομαστικής έντασης 160Α και ρεύμα ρύθμισης 
25 A.

ΑΤΗΕ Ν8886.51.1 τεμ. 250,68 3,00 752,04

Ε1.35

Aυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχύος, κλειστού τύπου (MCCB), με ρυθμιζόμενα 
θερμικά πηνία υπερέντασης και σταθερά μαγνητικά, ικανότητας διακοπής σε 
βραχυκύκλωμα τουλάχιστον 25 ΚΑ, ονομαστικής έντασης 160Α και ρεύμα ρύθμισης 
40 A.

ΑΤΗΕ Ν8886.51.2 τεμ. 250,68 3,00 752,04

Ε1.36
Διακόπτης τηλεχειριζόμενος, μονοπολικός, με θερμικό, με επιλογικό
διακόπτη ON- OFF-AUTO και ενδεικτικές λυχνίες, έντασης 22Α AC3.

ΑΤΗΕ 
Ν8890.101.1

τεμ. 37,42 3,00 112,26

Ε1.37 Μικροαυτόματος, χαρακτηριστικής καμπύλης Β, έντασης 1χ10Α. ΑΤΗΕ Ν8915.31.1 τεμ. 11,62 10,00 116,20

Ε1.38 Μικροαυτόματος, χαρακτηριστικής καμπύλης Β, έντασης 1χ16Α. ΑΤΗΕ Ν8915.31.2 τεμ. 13,61 15,00 204,15

Ε1.39 Μικροαυτόματος, χαρακτηριστικής καμπύλης Β, έντασης 1χ20Α. ΑΤΗΕ Ν8915.31.3 τεμ. 13,61 3,00 40,83

Ε1.40
Aυτόματος διακόπτης διαρροής γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τετραπολικός, 
ονομαστικής έντασης 40 A και ευαισθησίας 30 mA.

ΑΤΗΕ Ν8918.13.3 τεμ. 87,86 1,00 87,86

Ε1.41
Ενδεικτική λυχνία σειράς W, τοποθετημένη χωνευτή σε μεταλλικό
πίνακα, στερέωσης με σύρτη.

ΑΤΗΕ Ν8924.11.1
τεμ.

7,87 3,00
23,61
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Ε1.42 Οµοαξωνικό καλώδιο 75 Ω
ΑΤΗΕ Ν 8826.3.5

m
4,24 20,00

84,80

Ε1.43 Κεραία R-TV 
ΗΛΜ Ν/61

τεμ.
96,45 1,00

96,45

Ε1.44 Ροζέτα R-TV
ΗΛΜ Ν/61.4

τεμ.
38,20 1,00

38,20

Ε1.45 Ενισχυτής κεραίας R-TV
ΗΛΜ Ν/89

τεμ.
48,24 1,00

48,24

Ε1.46 Πρίζα R-TV τερµατική χωνευτή ή σε κανάλι
ΑΤΗΕ Ν 8840.4.10

τεμ.
26,71 1,00

26,71

Ε1.47
Καλώδιο τύπου J-Y(st)Y Φ 10Χ2Χ0.6 mm, τηλεφωνικό επίτοιχο με στατιστική 
θωράκιση κατάλληλο για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 

ΑΤΗΕ                        
8796.1.4 m

6,01 50,00
300,50

Ε1.48 Πρίζα διπλή για φωνή και δεδομένα
ΗΛΜ Ν/61.1

τεμ.
34,67 2,00

69,34

Ε1.49 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 6 Kg 
ΑΤΗΕ 8201.1.2

τεμ.
38,20 6,00

229,20

Ε1.50 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 12 Kg ΑΤΗΕ 8201.1.3 τεμ. 59,49 1,00 59,49

Ε1.51 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεως 6Kg
ΑΤΗΕ 8202.2

τεμ.
70,10 1,00

70,10

Ε1.52 Πυροσβεστική φωλεά  επίτοιχη ή χωνευτή απλού υδροδοτικού δικτύου ΑΤΗΕ  Ν 8204.1 τεμ. 49,18 4,00 196,72

Ε1.53 Φωτιστικό ασφαλειας ΑΤΗΕ Ν/8787.2 τεμ. 62,96 6,00 377,76

Ε1.54
Φώς απλό στον τοίχο η οροφή, με λαμπτήρα 100 W, δηλαδή λυχνιολαβή κοχλιωτή, 
προστασίας IP 20 

ΑΤΗΕ                    
8981.1.4.1

τεμ. 18,64 8,00 149,12

Ε1.55 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, προστασίας IP 20, με 2λυχνίες 20 W η 40 W/U ΑΤΗΕ 8973.4.4 τεμ. 84,16 12,00 1.009,92

Ε1.56 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, προστασίας IP 50, με 2λυχνίες 40 W/U ΑΤΗΕ  8973.4.7 τεμ. 42,32 20,00 846,40

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε: 51.506,17

ΣΤ1.1
Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του 
υλικού 

ΠΡΣ Α6 ΠΡΣ 1620 m3 2,60 145,00 377,00

ΣΤ1.2 Προμήθεια κηπευτικού χώματος ΠΡΣ Δ7 ΠΡΣ 1710 m3 8,50 60,00 510,00

ΣΤ1.3 Προμήθεια τύρφης ΠΡΣ Δ10 ΠΡΣ 5340 m3 40,00 30,00 1.200,00

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

A.T. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Άρθρο Ενιαίων 

Τιμολογίων
Κ.Α. Μ.Μ.

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΤΕΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ

ΣΤ1.4 Δένδρα κατηγορίας Δ7 ΠΡΣ Δ1.7 ΠΡΣ 5210 τεμ. 120,00 50,00 6.000,00

ΣΤ1.5 Δένδρα κατηγορίας Δ8 ΠΡΣ Δ1.8 ΠΡΣ 5210 τεμ. 170,00 50,00 8.500,00

ΣΤ1.6 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων  1,00 x 1,00 x 1,00 m ΠΡΣ Ε4.3 ΠΡΣ 5110 τεμ. 4,00 100,00 400,00

ΣΤ1.7 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt ΠΡΣ Ε9.5 ΠΡΣ 5210 τεμ. 1,30 100,00 130,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ: 17.117,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 338.648,30

ΓΕ+ΟΕ  18% 60.956,69

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 399.604,99

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 59.940,75

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 459.545,74

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 131,69

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 459.677,43

ΦΠΑ 24 % 110.322,57

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 570.000,00

Λιτόχωρο , 12/03/2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. MSc

ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΜΠΟΝΟΒΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. MSc

Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο αναπληρωτής Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών

Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Στα πλαίσια του Έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ», ο ανάδοχος θα κληθεί να προμηθεύσει το Δήμο 

Δίου - Ολύμπου, με όλον τον απαιτούμενο εξοπλισμό που απαιτείται για την 

εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του μεγάλου Πράσινου Σημείου του 

Δήμου, που πρόκειται να εγκατασταθεί στη Δ.Κ. Λιτοχώρου. 

Ο εξοπλισμός του Πράσινου Σημείου θα αποτελείται από επτά (7) διακριτά 

συστήματα/τεμάχια τα οποία είναι τα ακόλουθα: 

 
 

 ΤΕΜΑΧΙΟ 1: Μεταλλικοί Περιέκτες (Containers) 20m3 

 ΤΕΜΑΧΙΟ 2: Απορριμματοκιβώτια Συμπίεσης Ανακυκλώσιμων      
Υλικών (Press Container) 20 m3. 

 ΤΕΜΑΧΙΟ 3: Κλαδοτεμαχιστής. 

 ΤΕΜΑΧΙΟ 4: Προκατασκευασμένος Οικίσκος εμβαδού 50 τ.μ 

 ΤΕΜΑΧΙΟ 5: Προκατασκευασμένος Οικίσκος εμβαδού 25 τ.μ 

 ΤΕΜΑΧΙΟ 6: Πλυστικό μηχάνημα 

 ΤΕΜΑΧΙΟ 7: Γεφυροπλάστιγγα 

 ΤΕΜΑΧΙΟ 8: Πλαστικοί Τροχήλατοι Κάδοι Μηχανικής Αποκομιδής 
Απορριμμάτων χωρητικότητας 360 lt  

 ΤΕΜΑΧΙΟ 9:  Πλαστικοί Τροχήλατοι Κάδοι Μηχανικής Αποκομιδής 
Απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 lt  

 ΤΕΜΑΧΙΟ 10: Κάδοι Ανακύκλωσης Ρούχων και Υποδημάτων 

 ΤΕΜΑΧΙΟ 11: Δεξαμενή συλλογής χρησιμοποιημένων Μαγειρικών 
ελαιών 

 ΤΕΜΑΧΙΟ 12: Κάδοι Ανακύκλωσης Λαμπτήρων 

 ΤΕΜΑΧΙΟ 13: Κάδοι Ανακύκλωσης Μπαταριών 

 ΤΕΜΑΧΙΟ 14: Λοιπός εξοπλισμός Πράσινου Σημείου 

 

 

 

 



 
 

2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ (Containers) 20 m3 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Τα απορριμματοκιβώτια θα είναι χωρητικότητας 20m3, καινούργια και 

αμεταχείριστα ανοικτού τύπου, εξ’ 

ολοκλήρου μεταλλικά (κατασκευασμένα από 

χαλυβδοέλασμα υψηλής ποιότητας) 

παραλληλόγραμμου σχήματος, πρόσφατης 

κατασκευής και θα έχουν κατασκευαστεί 

από πιστοποιημένο κατασκευαστή 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ή 

αντίστοιχο. Δεν θα είναι σταθερά 

αγκυρωμένα στο έδαφος και έτσι δεν απαιτείται ιδιαίτερα διαμορφωμένος 

χώρος για την τοποθέτησή τους.  
Τα ανοιχτά απορριμματοκιβώτια θα είναι απόλυτα συμβατά με οχήματα 

μεταφοράς container τύπου hook lift. Θα είναι ειδικά κατασκευασμένα για να 

παρέχουν υψηλή αντοχή σε παραμορφώσεις των τοιχωμάτων τους από 

εσωτερικές πιέσεις. 

Οι ωφέλιμες διαστάσεις θα έχουν μήκος περίπου 5.60x2.25x1.60m. Ενώ οι 

εξωτερικές διαστάσεις 6.00x2.55x1.80m. Οι διαστάσεις γενικά, τα βάρη κατά 

άξονα και λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία και αποδόσεις πρέπει να πληρούν 

τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΟΚ ώστε να κυκλοφορεί νόμιμα και με ασφάλεια 

στους Ελληνικούς δρόμους.   

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

Το κάθε container θα είναι ορθογωνικής διατομής, ιδιαίτερα ενισχυμένης και 

στοιβαρής κατασκευής, μεταλλικό εξολοκλήρου από χάλυβα εξαιρετικής 

ποιότητας και κλειστό από όλες τις πλευρές, εκτός από τον την οροφή που θα 

είναι ανοικτή για την υποδοχή των υλικών. Τα τοιχώματα και το δάπεδο πρέπει 

να είναι κατασκευασμένα από χαλυβδοέλασμα ικανοποιητικού πάχους, 

τουλάχιστον 3,5mm. 

Όλες οι συγκολλήσεις θα πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε 

ολόκληρο το μήκος των συνδεόμενων επιφανειών. Η κατασκευή θα είναι 

απολύτως στεγανή, ώστε να είναι αδύνατη η διαφυγή τυχόν υγρών από τις 



 
 

αρθρώσεις ή από άλλα σημεία. 

Οι διαστάσεις και ο εν γένει σχεδιασμός της κατασκευής θα διασφαλίζει: 

 Υψηλή αντοχή σε παραμορφώσεις των τοιχωμάτων του, από εσωτερικές 

πιέσεις που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του. 

 Η κατασκευή για λόγους ασφαλείας θα αντέχει και σε υψηλότερες 

καταπονήσεις ακόμη και αν η μέση πυκνότητα των απορριμμάτων ανέλθει σε 

700 kgr/m3. 

 Ασφαλής συγκράτηση – οδήγηση – ολίσθηση, κατά τα στάδια 

φορτοεκφόρτωσης – εκκένωσης. Για το σκοπό αυτό στην εξωτερική επιφάνεια 

του πυθμένος και της εμπρόσθιας πλευράς τους, τα container θα φέρουν 

κατάλληλα ενσωματωμένη κατασκευή από ισχυρούς μορφοδοκούς. 

 

Η φέρουσα αυτή κατασκευή των container θα έχει : 

 Κατάλληλο σχεδιασμό και προφίλ για ολίσθηση – οδήγησή του, επί των 

ραούλων του μηχανισμού φορτοεκφόρτωσης του οχήματος μεταφοράς. 

 Ειδική κατασκευή, για την ασφαλή ανάρτηση και στερέωσή τους, κατά το 

στάδιο διακίνησης – εκφόρτωσης του και αγκιστρώσεως του. 

 Δύο ζεύγη μεταλλικών κυλινδρικών τροχών κυλίσεώς τους, ανά ένα στο 

οπίσθιο τμήμα της στιβαρούς κατασκευής και ανθεκτικής σε κρούσεις. 

 

 Φόρτωση – μεταφορά  

Στο εμπρόσθιο μέρος και για την ασφαλή ανάρτηση τους και στερέωση τους 

θα φέρουν ειδικό άγκιστρο (θηλιά) κατάλληλων διαστάσεων για την 

αγκίστρωση τους από το όχημα μεταφοράς. Επιπλέον, τα container θα φέρουν 

κατάλληλες εσοχές εκατέρωθεν του πλαισίου, δυο τον αριθμό για την 

στερέωση και την ασφάλιση τους στο όχημα κατά την διάρκεια της μεταφοράς. 

Η ασφάλιση αυτή θα γίνεται μέσω κατάλληλης μηχανικής διάταξης η οποία 

βρίσκεται στην υπερκατασκευή του οχήματος. 

Στο οπίσθιο τμήμα της στιβαρούς κατασκευής, θα φέρουν δυο ζεύγη 

μεταλλικών κυλινδρικών τροχών για την κύλισή τους οι οποίοι θα είναι 

ανθεκτικοί σε κρούσεις. 

Η οπίσθια πλευρά θα αποτελείται από σύνθετη ειδική κατασκευή (ανοιγόμενη 



 
 

μονόφυλλη ή δίφυλλη πόρτα), η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα ασφαλούς 

εκφόρτωσης των υλικών. 

 

 Χρωματισμοί 

Εξωτερικά τα απορριμματοκιβώτια θα είναι χρωματισμένα με χρώμα DUCO σε 

δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά από αστάρωμα των επιφανειών και σε 

απόχρωση που θα ορισθεί από την Υπηρεσία. Οι απαιτούμενες επιγραφές θα 

καθορισθούν ομοίως από την Υπηρεσία μετά την υπογραφή της σύμβασης. 
 

 
 

3. ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 20 m3 
(Press Container) 

 
 
ΓΕΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τα υπό προμήθεια απορριμματοκιβώτια προορίζονται για τη συλλογή και 

προσωρινή αποθήκευση υλικών που 

επιδέχονται συμπίεση (π.χ. χαρτόνι, 

πλαστικά κλπ).  
Τα απορριμματοκιβώτια θα 

παραδοθούν απόλυτα καινούργια και 

θα έχουν κατασκευαστεί από 

πιστοποιημένο κατασκευαστή σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ή 

αντίστοιχο.  

Η ωφέλιμη χωρητικότητά τους θα είναι 20 m3. Η εξωτερική τους διάσταση θα έχει 

μήκος περίπου 7.00x2.53x2.55 m και θα είναι πλήρως συμβατό με το όχημα 

γάντζου του Δήμου.  

Τα press container θα αποτελούνται από τρία βασικά τμήματα: 

 Την κιβωτάμαξα 

 Τη χοάνη τροφοδοσίας 

 Τον μηχανισμό συμπίεσης 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Κιβωτάμαξα 



 
 

Η κιβωτάμαξα θα είναι  κλειστού τύπου και κατασκευασμένη κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να αποκλείεται εντελώς η διαρροή υγρών και η δυσοσμία. Η 

κιβωτάμαξα θα είναι μεταλλική, ενισχυμένης κατασκευής, από λαμαρίνα 

άριστης ποιότητας πάχους τουλάχιστον 3 mm.  

Η ποιότητα, οι ιδιότητες και το πάχος των χρησιμοποιούμενων ελασμάτων 

της υπερκατασκευής θα πρέπει να τεκμηριώνονται με την προσκόμιση των 

κατάλληλων πιστοποιητικών από το εργοστάσιο κατασκευής των 

ελασμάτων.  

 Τροφοδοσία υλικών 

Η φόρτωση των υλικών θα γίνεται από τη χοάνη τροφοδοσίας η ο οποία θα 

βρίσκεται στο εμπρόσθια ή οπίσθια πλευρά της κιβωτάμαξας. Η χοάνη 

τροφοδοσίας θα είναι κατασκευασμένη για μέγιστη αντοχή στις φθορές - 

καταπονήσεις από χαλυβδοέλασμα HARDOX 450 ή ανθεκτικότερου  πάχους 

τουλάχιστον 4mm. 

 Μηχανισμός συμπίεσης 

Ο μηχανισμός συμπίεσης πρέπει να είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζει 

πλήρη εκμετάλλευση του εσωτερικού χώρου της κιβωτάμαξας και 

ομοιόμορφο βαθμό συμπίεσης για τα υλικά καθ’ όλο το μήκος της 

κιβωτάμαξας. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η αυτόνομη λειτουργία του είτε με 

την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος είτε με την χρήση κινητήρα (ηλεκτρικό 

ή diesel). 

Το υδραυλικό σύστημα συμπίεσης θα είναι σύγχρονης κατασκευής και θα 

είναι τοποθετημένο στο εμπρόσθιο τμήμα της κιβωτάμαξας. Ο μηχανισμός 

συμπίεσης μπορεί να είναι είτε μια ενιαία πλάκα, είτε δυο διαφορετικά 

κομμάτια (πλάκα συμπίεσης και ωθητήρας εκκένωσης) και θα πρέπει να 

είναι υδραυλικός. 

Ο μηχανισμός θα διαθέτει αυτόματο σύστημα το οποίο θα εξασφαλίζει ότι 

δεν θα πραγματοποιείται συμπίεση όταν η θύρα της χοάνης είναι ανοικτή και 

επιπλέον ότι κατά τη συμπίεση, θα είναι αδύνατο το άνοιγμα της θύρας. 

 Φόρτωση – μεταφορά  

Στο εμπρόσθιο μέρος και για την ασφαλή ανάρτηση τους και στερέωση τους 

θα φέρουν ειδικό άγκιστρο (θηλιά) κατάλληλων διαστάσεων για την 



 
 

αγκίστρωση τους από το όχημα μεταφοράς. Επιπλέον, τα container θα 

φέρουν κατάλληλες εσοχές εκατέρωθεν του πλαισίου, δυο τον αριθμό για την 

στερέωση και την ασφάλιση τους στο όχημα κατά την διάρκεια της 

μεταφοράς. Η ασφάλιση αυτή θα γίνεται μέσω κατάλληλης μηχανικής 

διάταξης η οποία βρίσκεται στην υπερκατασκευή του οχήματος. 

Στο οπίσθιο τμήμα της στιβαρούς κατασκευής, θα φέρουν δυο ζεύγη 

μεταλλικών κυλινδρικών τροχών για την κύλισή τους οι οποίοι θα είναι 

ανθεκτικοί σε κρούσεις. 

 Χρωματισμοί 

Εξωτερικά τα απορριμματοκιβώτια θα είναι χρωματισμένα με χρώμα DUCO 

σε δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά από αστάρωμα των επιφανειών και σε 

απόχρωση που θα ορισθεί από την Υπηρεσία. Οι απαιτούμενες επιγραφές 

θα καθορισθούν ομοίως από την Υπηρεσία μετά την υπογραφή της 

σύμβασης. 

 Προδιαγραφές λειτουργίας και ασφάλειας 

Η υπερκατασκευή θα έχει υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά 

και των πολιτών. Θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας 

και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις :  

 Θορύβου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/14/ΕΚ (ενσωμάτωση με 

την ΚΥΑ 37393/2028/ΦΕΚ 1418 τ. Β’ /1-10-2003), όπως τροποποιήθηκε με 

την οδηγία 2005/88/ΕΚ (ΥΑ 9272/471/ΦΕΚ 286 τ. Β'/2-3-2007) 

 Ασφάλειας μηχανών – σήμανση CE  σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

2006/42 (ενσωμάτωση με το Π.Δ.57/2010, ΦΕΚ 97 τ. Α’/25-6-2010).  

 Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

2004/108/ΕΚ (ενσωμάτωση με την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007). 

 Τις λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις (ν. 3982/2011)   

 

3. ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ 
 

Ο προς προμήθεια τεμαχιστής κλαδιών, θα χρησιμοποιείται για τον τεμαχισμό 

κλαδιών, φυτικών υπολειμμάτων, κ.λπ. με σκοπό τη μείωση του όγκου των 

συλλεγόμενων υλικών και τη διευκόλυνση της μεταφοράς τους. 



 
 

Το μηχάνημα θα είναι ρυμουλκούμενο και θα εδράζεται σε καινούργιο τροχήλατο 

πλαίσιο, μονοαξονικό, όπως αυτό 

προδιαγράφεται στην συνέχεια. 

Το υπό προμήθεια μηχάνημα θα είναι τελείως 

καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης 

κατασκευής. Θα περιλαμβάνει τα εξής 

τμήματα: 

1. Σύστημα τροφοδοσίας. 

2. Μονάδα τεμαχισμού. 

3. Μονάδα κίνησης / δεξαμενή καυσίμου 

4. Σύστημα μεταφοράς. 

5. Μονάδα χειρισμού και ελέγχου λειτουργίας. 

6. Μεταφορική ταινία για την έξοδο του τεμαχισμένου υλικού, με ενσωματωμένο 

μαγνήτη για την απομάκρυνση των σιδηρούχων μετάλλων. 

Ο θρυμματιστής  θα είναι κατάλληλος για την επεξεργασία ξύλου και ξυλωδών 

αποβλήτων, όπως απόβλητα κήπων, κορμοί διαμέτρου περίπου 15 cm, φλοιοί 

δένδρων, παλέτες και άλλα οργανικά απόβλητα.  

Η δυναμικότητα επεξεργασίας του θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 m3/h για τα 

παραπάνω υλικά. 

Επιμέρους Τμήματα 

 Σύστημα τροφοδοσίας 

Ο θρυμματιστής θα διαθέτει χοάνη τροφοδοσίας και ταινία τροφοδοσίας της 

μονάδας τεμαχισμού, επαρκών διαστάσεων για την απρόσκοπτη τροφοδοσία της 

μονάδας τεμαχισμού. 

Η χοάνη τροφοδοσίας πρέπει να έχει κατάλληλες διαστάσεις έτσι ώστε να μπορεί 

να τεμαχίσει κλαδιά έως και τουλάχιστον 150 mm. 

 

 Μονάδα τεμαχισμού 

Η μονάδα τεμαχισμού θα αποτελείται από κύλινδρο (ρότορα) κατάλληλης 

διαμέτρου οδηγούμενο από ιμάντα κίνησης, πάνω στον οποίο θα βρίσκονται 

προσαρτημένα τα μαχαίρια κοπής.  

Η μονάδα τεμαχισμού θα πρέπει να διαθέτει σύστημα που να επιτρέπει τον εύκολο 



 
 

καθαρισμό του τυμπάνου και την εύκολη και ασφαλή συντήρηση του. 

Το μήκος των τεμαχισμένων υλικών θα είναι από 4 έως 10 mm. 

 

 Κινητήρας 

Ο θρυμματιστής και όλος ο παρελκόμενος εξοπλισμός θα παίρνει κίνηση από 

κινητήρα εσωτερικής καύσης diesel, επαρκούς ισχύος. Θα περιλαμβάνει δεξαμενή 

καυσίμου για την τροφοδοσία του κινητήρα, κατάλληλης χωρητικότητας. 

 

 Σύστημα μεταφοράς 

Ο θρυμματιστής θα εδράζεται σε τροχήλατο πλαίσιο βαριάς κατασκευής. Το 

σύστημα μεταφοράς (trailer) θα πρέπει να πληροί όλες τις ισχύουσες διατάξεις, 

ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα 

ελληνική νομοθεσία. 

Το σύστημα μεταφοράς (trailer) θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη ρυμούλκησή 

του μέσω κοτσαδόρου από φορτηγό όχημα. Θα φέρει ελαστικά κατάλληλα για τη 

χρήση για την οποία προορίζεται και όλα τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες 

ελληνικές διατάξεις παρελκόμενα (φώτα, φρένα, κ.λπ.) για τη νόμιμη κυκλοφορία 

του στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. 

 

 Μονάδα χειρισμού και ελέγχου λειτουργίας 

Ο θρυμματιστής θα περιλαμβάνει πίνακα χειρισμού και διατάξεις ελέγχου έναντι 

υπερφόρτωσης και υπέρβασης του επιτρεπόμενου ύψους τροφοδοσίας. 

Επιπρόσθετα, θα περιλαμβάνει ασύρματο σύστημα τηλεχειρισμού. 

 

 Λοιπός εξοπλισμός 

Ο θρυμματιστής επιθυμητό είναι να διαθέτει κεντρικό σύστημα λίπανσης. 

Το μηχάνημα πρέπει να παραδοθεί με τα παρακάτω παρελκόμενα: 

α) Φώτα εργασίας. 

β) Ένα εφεδρικό τροχό με ζάντα και ελαστικό (για το σύστημα μεταφοράς). 

γ) Σειρά εργαλείων. 
 
 



 
 

Συστήματα Ασφάλειας – Εναρμόνιση με Προδιαγραφές Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

Ο θρυμματιστής και όλος ο παρελκόμενος εξοπλισμός πρέπει υποχρεωτικά να 

πληροί τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόληψη ατυχημάτων και 

προστασία του περιβάλλοντος και να φέρει το σήμα CE. 

Eπίσης, ο εξοπλισμός πρέπει να διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς 

και σημάνσεις για πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν να 

προέλθουν από λάθος χειρισμό του ή απρόοπτη βλάβη, καθώς επίσης πρέπει να 

είναι εξελιγμένης τεχνολογίας για να διασφαλίζει την άνετη, ασφαλή και υγιεινή 

χρήση του από τους εργαζομένους. 



  

4. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 50m2 

Προμήθεια Προκατασκευασμένου μεταλλικού 

κτιρίου (οικίσκος) εμβαδού 50m2 τοποθετημένου 

σε τσιμεντένια βάση. Θα είναι τύπου 

μεταφερόμενου οικίσκου. Ο σκελετός του κτιρίου 

θα είναι γαλβανισμένος αποτελούμενος απο ειδικό 

πλαίσιο δαπέδου και οροφής και συνδεδεμένα 

μεταξύ τους απο κοιλοκολώνες υψηλής ακαμψίας 

ύψους 2,30m.  

Οι εξωτερικοί τοίχοι θα είναι κατασκευασμένοι από βιομηχανοποιημένο σίδερο 

100x40x2,2mm., δομικό πλέγμα μέσα και έξω και μονώσεις από εξηλασμένη 

πολυστερίνη 10cm. Εξωτερικά  θα τοποθετηθεί ισχυρό τσιμεντοκονίαμα και στην τελική 

επιφάνεια έτοιμος αδιάβροχος τριφτός σοβάς (συνολικό πάχος τοίχου 16cm). 

Θα φέρει παράθυρα στις τρείς πλευρές του ανοιγόμενα και ανακλεινόμενα καθώς και 

εξωτερική πόρτα κατασκευασμένα από αλουμίνιο διαστάσεων 1,50x1,20m και 

0,90x2,10m. Στις εξωτερικές πόρτες και στα παράθυρα θα υπάρχουν 

ορθομαρμαρώσεις (μάρμαρα χρώματος λευκού). 

Η οροφή  του κτιρίου θα κατασκευαστεί απο βιομηχανοποιημένο σίδερο 60x40x2,2mm 

με άριστη μόνωση από εξηλασμένη πολυστερίνη 6cm, ισχυρό τσιμεντοκονίαμα και 

στην τελική επιφάνεια σπατουλαριστός σοβάς. 

Στέγη με πέτσωμα, μεμβράνη και κεραμίδι που βγαίνει γύρω – γύρω στους  20 

πόντους με  υδρορροές Γερμανικού τύπου χρώματος κεραμιδί κομπλέ. 

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα είναι χωνευτές, βάσει κανονισμού του κράτους μετά 

καλωδίων και μεταλλικού πίνακα και ρελέ ηλεκτροπληξίας. Σε κάθε δωμάτιο θα 

τοποθετηθούν πρίζες, διακόπτες, πρίζα τηλεόρασης, κλιματιστικού και τηλεφώνου. 

Στην κουζίνα πρίζα για ψυγείο, για πλυντήριο πιάτων, πρίζες πάγκου και γραμμή για 

ηλεκτρική κουζίνα. Στο μπάνιο πρίζα για πλυντήριο ρούχων. Στο σαλόνι γραμμή 

τηλεφώνου-internet, τηλεόρασης, φωτισμού και κλιματιστικού. Οι διακόπτες και οι 

πρίζες θα είναι εγχώριας προέλευσης.  

Η αποχέτευση του κτιρίου θα οδηγείται σε απορροφητικό βόθρο. Η υδραυλική 

εγκατάσταση του κτιρίου θα είναι κατασκευασμένη από χαλκοσωλήνες ενώ η 



  

εγκατάσταση της αποχέτευσης από σωλήνες PVC. 

Στο δάπεδο θα τοποθετηθεί βιομηχανική τσιμεντοκονία και πλακάκια Α’ ποιότητας.  

Θα περιλαμβάνει έναν εννιαίο χώρο χρήσης γραφείου, ένα πάγκο κουζίνας μήκους 3m 

και ίδιου μήκους κρεμαστά ντουλάπια με νεροχύτη εντοιχισμένο με 2 οπές inox με 

βρύση (μπαταρία), Επίσης στο κτίριο θα έχει διαμορφωμένο χώρο WC με τα 

απαραίτητα λευκά είδη υγιεινής. Θα έχει εσωτερικά διαμορφωμένο χώρο αποδυτηρίων, 

με τον αντίστοιχο εξοπλισμό (ντουλάπες, πάγκους, κρεμάστρες κτλ).  

Η έδραση του οικίσκου θα γίνει πάνω σε τρία δοκάρια διαστάσεων 3,00m x 0,25m x 

0,20m Θα κατασκευαστεί από περιμετρικό τοίχο διατομής 0,90m x 0,25m όπου θα 

θεμελιωθεί μέχρι το βάθος των 0,40m. Ο εγκιβωτισμένος χώρος που θα δημιουργηθεί, 

θα μπαζωθεί και θα επικαλυφθεί με ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα C12/15 πάχους 

0,10μ. έως το τελικό ύψος του περιμετρικού τοιχείου. 

Το κλιματιστικό θα είναι τελευταίας τεχνολογίας, θέρμανσης - ψύξης, απόδοσης ψύξης 

τουλάχιστον 10.000 ΒΤU. Επίσης θα πρέπει να   ικανοποιούν   κατ΄ ελάχιστο τα 

παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Θα αποτελούνται από δύο  μονάδες, την εξωτερική και την εσωτερική. 
 

Θα είναι τεχνολογίας τύπου inverter για την καλή λειτουργία της θέρμανσης  και 

την αποφυγή βλαβών την περίοδο του χειμώνα λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών. 

Θα είναι μοντέλο τοίχου. 
 

Θα είναι τηλεχειριζόμενο  για τον πλήρη έλεγχο της συσκευής από απόσταση. 
 

Οι περσίδες της εσωτερικής μονάδας πρέπει να είναι κινητές και ρυθμίζονται  στον 

οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα και σε οποιαδήποτε επιθυμητή γωνία. 

Χαμηλής στάθμης θορύβου τόσο για την εσωτερική όσο και για την εξωτερική          

μονάδα. 

Μονοφασικής τροφοδοσίας (220V). 
 

Το κλιματιστικό θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας. Στις 

παραπάνω εργασίες περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση αυτού. 

 



  

5. ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
 

Το προς προμήθεια πλυστικό μηχάνημα, θα 

χρησιμοποιείται για πλύση υπό πίεση των 

εξωτερικών χώρων του Πράσινου Σημείου.  

Το μηχάνημα θα είναι τροχήλατο, ώστε να είναι 

δυνατή η μεταφορά του στο χώρο που απαιτείται. 

Το υπό προμήθεια μηχάνημα θα είναι τελείως 

καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής. 

Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά του πλυστικού μηχανήματος και ο επιμέρους 

εξοπλισμός του, παρουσιάζονται στην παρακάτω λίστα: 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (BAR/MPA) 250/25 
 
ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (KG/FORCE) 5.9 
 
ΑΝΤΛΙΑ (RPM)  3400 
 
Motor power hp (kW) 13 (9.5) 
 
Power source petrol Honda GX390 
 
ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ qmax/qiec (L/H) 1000/930 
 
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ .0370 
 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (°C) 60 
 
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ 3 
 
ΜΗΚΟΣ X ΠΛΑΤΟΣ X ΥΨΟΣ (MM) 1041x646x635 
 
ΒΑΡΟΣ (KG) 45 
 
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

 

Πιστόλι με σκανδάλη, Σωλήνας υψηλής πίεσης, 10 m 



  

Κάνη ψεκασμού, τουλ. 1050 mm 

Ακροφύσιο ισχύος 

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας 

Βύσμα με αναστρεφόμενους πόλους (τριφασικό) 

Σύστημα ελέγχου λειτουργίας 

Δύο δεξαμενές απορρυπαντικού 

Σύστημα προστασίας από διαρροές 

Χημικό/απορρυπαντικό τουλ. 30 λτ 
 

7.  ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ 

Πλησίον του φυλακίου εισόδου θα 

κατασκευαστεί γεφυροπλάστιγγα για τον 

έλεγχο της ποσότητας των 

εισερχόμενων απορριμμάτων στην 

εγκατάσταση.  

Η γεφυροπλάστιγγα θα είναι μεταλλική 

(μεταφερόμενη), με διαστάσεις δαπέδου 

9Χ3 m και ικανότητα ζύγισης 50.000 kgr. 

Το ζυγιστήριο θα είναι αυτόματο ηλεκτρονικό. 

Στο σύνολο του το σύστημα της γεφυροπλάστιγγας θα περιλαμβάνει: 

 Το ζυγιστικό μηχανισμό 

 Το συνδετικό κυτίο (junction box) για την συλλογή και άθροιση των 

ηλεκτρικών σημάτων. 

 Το ηλεκτρονικό ζυγιστήριο 

 Βοηθητική οθόνη τηλε-ενδείξεων 

 Τον εκτυπωτή που θα τυπώνει τις ενδείξεις του ζυγιστηρίου 

 Όλα τα απαραίτητα για την εγκατάσταση και σύνδεση των παραπάνω 

 Όλα τα εξαρτήματα και οι μηχανισμοί που απαιτούνται για την παραλαβή των 

οριζοντίων φορτίων που ασκούνται πάνω στη γέφυρα από τις δυνάμεις αδράνειας 

που αναπτύσσονται κατά τη δίοδο των οχημάτων. 

 



  

8. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΚΑΔΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 360LT 

 
ΓΕΝΙΚΑ  
Οι πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων 360 λίτρων θα είναι καινούργιοι, 

αμεταχείριστοι και κατασκευής του τρέχοντος έτους. Θα είναι κατάλληλοι για 

ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών 

απορριμμάτων. Θα πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες, θα ακολουθούν 

τα ευρωπαϊκά πρότυπα που θα αφορούν σχήμα, διαστάσεις και τρόπο 

κατασκευής τους και θα ανταποκρίνονται προς την ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 840-
1 που αφορά το μέγεθος και τα κατασκευαστικά του στοιχεία, ΕΝ 840-5 αφορά 

την λειτουργικότητα τους και τις μεθόδους δοκιμής και ΕΝ 840-6 αφορά την 

προστασία του χρήστη κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους. 

 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Όλα τα επιμέρους τμήματα του κάδου (κυρίως σώμα καπάκι κ.λ.π.) θα είναι 

κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους και θα περιέχει 

ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπεριώδες ακτίνες υπό 

πίεση (injection).Θα είναι πρωτογενές υλικό και θα έχει απόλυτη ανθεκτικότητα 

στις πολύ χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, κλιματολογικές μεταβολές και σε 

χημικές αντιδράσεις. Λόγω των ειδικών κλιματολογικών συνθηκών και της 

ειδικής σύστασης των απορριμμάτων, θα έχει γίνει ειδική πρόβλεψη για τους 

σταθεροποιητές, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλος χρόνος ζωής για την 

αρίστη εμφάνιση των κάδων. Το υλικό κατά την έκχυση θα έχει ομοιόμορφη 

και ομοιογενή κατανομή σε όλα τα σημεία.    

 
 
ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ ΚΟΡΜΟΣ 

Το κυρίως σώμα των κάδων θα έχει σχήμα κωνικό με στρογγυλεμένες γωνίες 

ώστε να διευκολύνεται η εκκένωση των απορριμμάτων καθώς και η αποφυγή 

διαρροής υγρών και στραγγισμάτων. Το δοχείο αποθήκευσης θα παράγεται 

από μονομπλόκ χύτευση χωρίς ραφές και συνδέσεις αλλά με νευρώσεις ώστε 

να αποφεύγεται η παραμόρφωσή τους κατά την χρήση τους. Ο σχεδιασμός 

του κυρίως σώματος καθώς και η εσωτερική επιφάνεια του κάδου θα εγγυάται 

την καθαριότητα και την υγιεινή χρήση του κάδου ακόμη και όταν δεν 

χρησιμοποιούνται πλαστικές σακούλες Η χειρολαβή μεταφοράς θα είναι 



  

εργονομική και θα επιτρέπει την άνετη και εύκολη μεταφορά του κάδου. Το 

χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος θα τερματίζει σε κατάλληλο 

διαμορφωμένο κατά την χύτευση περιφερειακό πλαίσιο σχήματος "Π" με 

πρόβλεψη ειδικού νεροχύτη, για την αποφυγή εισόδου νερών της βροχής 

εντός των κάδων και την διαφυγή δυσάρεστων οσμών. 

Για την ανύψωση και ανατροπή του κάδου θα υπάρχει κατά την χύτευση ειδική 

υποδοχή σχήματος κτένας με νευρώσεις κατά μήκος της μπροστινής πλευράς 

του κάδου, σύμφωνα με το ΕΝ 840-1/5/6. Στο επάνω μέρος θα έχουν ειδικές 

υποδοχές σχήματος «κτενιού» με νευρώσεις κατά DIN 30740. Το πάχος του 

σώματος θα είναι 4-4,5mm. 

 
ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ  
Το καπάκι θα είναι επίπεδης μορφής με πρεσσαριστές νευρώσεις ενισχυμένες 

αρθρώσεις και θα λειτουργεί χειροκίνητα με δυνατότητα αναστροφής και θα 

συνδέεται στον κορμό του κάδου με δύο ειδικούς συνδέσμους με τρόπο 

ισχυρής κατασκευής. Επίσης στο πίσω μέρος θα σχηματίζονται δυο 

χειρολαβές για τον εύκολο χειρισμό του κάδου. 

Το καπάκι θα μπορεί να επανέρθει στην αρχική του θέση με μεγάλη ευκολία 

μετά την χρήση του. Στο καπάκι θα υπάρχουν δύο χειρολαβές, εργονομικά 

τοποθετημένες, οι οποίες θα βοηθούν στο άνοιγμά του κατά την τοποθέτηση 

των απορριμμάτων, ενώ όταν είναι κλειστό θα εφαρμόζει ακριβώς στο κυρίως 

σώμα για αποφυγή διαφυγής οσμών και εισόδου εντόμων και νερού στον 

κάδο. Το πάχος του καπακιού θα είναι 4mm. 

 
 



  

 
 

Η σύνδεση του  με το κυρίως σώμα των κάδων, έχει επιτευχθεί κατά τέτοιο 

τρόπο έτσι ώστε διασφαλίζει την μέγιστη δυνατή προστασία του από 

μηχανικές καταπονήσεις, έστω και εάν αυτό παραμείνει τελείως ανοικτό. 

Κατά την ανατροπή των κάδων, για την εκκένωση τους στο 

απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του καπακιού, επιτυγχάνεται αυτόματα με ο 

βάρος του και κατά την επιστροφή στο έδαφος και μένει στην αρχική του θέση 

κλειστό 

 

ΤΡΟΧΟΙ 
Οι δυο τροχοί διαμέτρου 200 mm είναι τοποθετημένοι εργονομικά έτσι ώστε να 

είναι εύκολη και άνετη στην μετακίνηση και σε επικλινή εδάφη ή σκάλες. Ο 

άξονας των τροχών είναι κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής 

γαλβανισμένο ατσάλι, οι τροχοί φέρουν εξωτερικά πλαστική ζάντα ντυμένη με 

συμπαγές ελαστικό στην περιφέρεια του για να εξασφάλιση την εύκολη, άνετη 

και αθόρυβη  αντικραδασμική λειτουργία τους. Οι τροχοί ασφαλίζουν στον 

άξονα με ειδική ασφάλεια και ανοίγουν μόνο με ειδικά εργαλεία. 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

Χωρητικότητα                        360 lt 
Βάρος                        15 kg 
Μέγιστο μήκος 860 mm 
Μέγιστο πλάτος 625 mm 
Μέγιστο ύψος 1115mm 
Ωφέλιμο φορτίο 144 kg 

 
ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
- Οι κάδοι είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν 

τα σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα 

βραχιόνων και κτένας. Η διαμόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να είναι 

δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να πλένονται αυτομάτως και εύκολα 

από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την 

Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το 

ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. Οι διαστάσεις των κάδων είναι κατάλληλες 

για μηχανική αυτοματοποιημένη αποκομιδή απορριμμάτων για όλους τους 



  

τύπους των απορριμματοφόρων οχημάτων (και πλυντηρίων κάδων). 

- Ο χρωματισμός των κάδων (κυρίως σώματος, καπάκι) θα είναι σε χρώμα 

επιλογής του Δήμου. Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός θα 

επιτευχθεί στην Α' ύλη, κατά την χύτευση του υλικού.  

 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1. Στις δύο εμπρόσθιες πλευρικές γωνιές του κάθε κάδου υπάρχουν 

αντανακλαστικές λωρίδες, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ, έτσι ώστε να είναι 

ορατός την νύχτα προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. 

 

2. Κάθε κάδος φέρει ανάγλυφα κατά την χύτευση τα ακόλουθα στοιχεία: 

Ονομασία κατασκευάστριας εταιρείας, Χώρα παραγωγής, Έτος κατασκευής, 

Στάθμη θορύβου, CE, σήμανση πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΝ 

840, σήμανση RAL GZ 951/1  στο σώμα ή στο καπάκι, την ονομαστική 

χωρητικότητα του κάδου, το μέγιστο συνολικό βάρος του κάδου. 

 

9. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΚΑΔΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100LT (ΕΝ 840-2/5/6) 

 
ΓΕΝΙΚΑ  
Οι πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων 1100 λίτρων θα είναι 

καινούργιοι, αμεταχείριστοι και κατασκευής του τρέχοντος έτους. Είναι 

κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εμπορικών και 

βιομηχανικών απορριμμάτων. Πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες, 

ακολουθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και αφορούν σχήμα, διαστάσεις και 

τρόπο κατασκευής τους και ανταποκρίνονται προς την ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 
840-2 που αφορά το μέγεθος και τα κατασκευαστικά του στοιχεία, ΕΝ 840-5 

αφορά την λειτουργικότητα τους και τις μεθόδους δοκιμής και ΕΝ 840-6 αφορά 

την προστασία του χρήστη κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους. 

    

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Όλα τα επιμέρους τμήματα του κάδου (κυρίως σώμα, καπάκι κ.λ.π.) είναι 

μονομπλόκ κατασκευασμένα με συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού 

υψηλής πυκνότητας, από πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας 

(HDPE). Είναι κατασκευασμένα υπό πίεση injectionπου περιέχει ειδικούς 



  

σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπεριώδεις ακτίνες. Το υλικό είναι 

πρωτογενές και έχει απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και υψηλές 

θερμοκρασίες, κλιματολογικές μεταβολές και σε χημικές αντιδράσεις. Οι κάδοι 

έχουν μεγάλη αντοχή σε βανδαλισμούς, κρούσεις και 

αναφλέξεις/πυρπολήσεις. Ο τρόπος κατασκευής τους, με μηχανές τελευταίες 

τεχνολογίας injection, παρέχει την δυνατότητα να έχουν ελαστική 

παραμόρφωση, να αντέχουν σε υγρά και οξέα απορριμμάτων και να μην 

επηρεάζονται από την υπεριώδη ακτινοβολία. Είναι ανθεκτικής κατασκευής 

ώστε να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις ή από την 

κακή χρήση και δέχονται χωρίς φθορά, σκληρά και ογκώδη απορρίμματα. Το 

υλικό κατά την έκχυση έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σε όλα τα 

σημεία και έχει πάχος 6-7mm στο κυρίως σώμα και 4-5mm στο καπάκι. 

Υπάρχει δυνατότητα ανακύκλωσης του κάδου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής 

του.   

 

ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ (ΚΟΡΜΟΣ) 
 Το κυρίως σώμα του κάδου έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας με το προς τα 

άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή που εξασφαλίζει μεγάλη σταθερότητα 

έναντι τυχούσας ανατροπής, καθώς και την πλήρη εκκένωσή τους, από τα 

απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά την διάρκεια της στρέψης της από το 

μηχανισμό ανύψωσης του απορριμματοφόρου.  

Λόγω του βάρους των απορριμμάτων που δέχεται κατά τη μεταφορά του και 

την εκκένωσή του, το κυρίως σώμα του κάδου (πυθμένας και πλευρικά 

τοιχώματα) θα είναι ειδικά ενισχυμένα ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση 

των τοιχωμάτων κατά την χρήση τους. 

Το κυρίως σώμα έχει κατάλληλες ενισχυμένες γωνίες για την προστασία από 

κρούσεις κατά την χρήση των απορριμματοφόρων οχημάτων και από 

προσκρούσεις με οχήματα. 

Το χείλος του κάδου περιμετρικά τερματίζει στο επάνω μέρος σε κατάλληλο 

διαμορφωμένο πλαίσιο σχήματος «Π» με στρογγυλεμένες γωνίες και με 

πρόβλεψη ειδικού νεροχύτη, για την αποφυγή εισόδου νερών της βροχής 

εντός των κάδων και την διαφυγή δυσάρεστων οσμών.  

Ο κάδος φέρει στις άνω γωνίες τέσσερις χειρολαβές, δύο σε κάθε πλευρά, 

ισχυρές, σταθερές κατασκευασμένη κατά την χύτευση κατάλληλης διατομής 

και ενίσχυση για την εύκολη μετακίνηση του και την εργονομική χρήση του. 



  

Στο κάτω τμήμα του κάδου υπάρχουν ειδικά σημεία έδρασης των τροχών με 

κατάλληλα νεύρα για την μεγαλύτερη αντοχή κατά τη χρήση και ειδικά κατά την 

κάθοδο από το απορριμματοφόρο και το πλυντήριο κάδων.    

Για την ανύψωση και ανατροπή φέρουν στα πλευρικά τοιχώματα ισχυρούς 

πείρους ανάρτησης διαμέτρου Ø40 mm, μήκους 50 mm (χιλιοστά), εσωτερικά 

με πυρήνα ατσάλινου σωλήνα για καλύτερη και αποτελεσματικότερη ενίσχυση 

των πείρων. Έκαστος πείρος ανάρτησης είναι κατάλληλος για ανύψωση και 

περιστροφή φορτίου 440 kg. Οι πείροι ανάρτησης προσαρμόζονται σταθερά 

με βίδες επί των πλευρικών τοιχωμάτων του κυρίως σώματος και  

αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση φθοράς.  

Ο κάδος έχει οπή διαμέτρου Ø40mm στον πυθμένα για την απορροή  των 

υγρών κατά το πλύσιμο ή των βρόχινων νερών ή άλλων υγρών για την 

αποφυγή δυσάρεστων οσμών, καλύπτεται βιδωτά με ειδικό πώμα με ελαστικό 

δακτύλιο και ασφαλίζει την απόλυτη στεγανότητα του κάδου. Οι επιφάνειες στο 

εσωτερικό του κάδου είναι απόλυτα στιλπνές. 

Ο κάδος έχει δυνατότητα ανακύκλωσης του κάδου στο τέλος της ωφέλιμης 

ζωής του. 

 

ΚΑΠΑΚΙ 
Το καπάκι του κάδου είναι επίπεδης μορφής, μονού τοιχώματος με ελαφρά 

κύρτωση, ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής, και με πρεσσαριστές 

νευρώσεις και ενισχυμένες αρθρώσεις. Λειτουργεί χειροκίνητα με 

ενσωματωμένες χειρολαβές και έχει δυνατότητα αναστροφής αυτού. Το 

καπάκι συνδέεται με το κυρίως σώμα με σταθερό και ενισχυμένο τρόπο μέσω 

δύο ειδικών πλαστικών αξόνων και με ειδικούς μεντεσέδες κατασκευασμένους 

κατά την χύτευση ώστε να διασφαλίζει την μέγιστη δυνατή προστασία του από 

μηχανικές καταπονήσεις έστω και αν αυτό παραμένει τελείως ανοικτό.    

Η κατασκευή του καπακιού είναι σχεδιασμένη για να κλείνει ερμητικά, 

υπερκαλύπτοντας το χείλος του κυρίου σώματος και σε κεκλιμένα επίπεδα, 

χωρίς κενά και αστοχίες αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες και δεν 

επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία και παγετό. Το άνοιγμα και το κλείσιμο 

του καπακιού είναι εύκολο και απλό, δίχως να απαιτείται άσκηση μεγάλης 

σωματικής δύναμης και κλείνει επιβραδύνοντας για να μην ενοχλεί κατά την 

απόρριψη απορριμμάτων. Φέρει τρεις (3) χειρολαβές - εσοχές, για το εύκολο 

άνοιγμά του και την τοποθέτηση των απορριμμάτων. Το καπάκι κλείνει 



  

ερμητικά προς αποφυγή διαρροής οσμών στο περιβάλλον και για την 

προστασία των χεριών, καθώς και να μην εισέρχονται τα νερά της βροχής, 

έντομα, τρωκτικά. 

Το άνοιγμα του καπακιού γίνεται  με τον ποδομοχλό στιβαρής κατασκευής από 

γαλβανισμένο μέταλλο για την μακροχρόνια αντοχή του στην οξείδωση και 

ικανού μήκους και κατάλληλης απόστασης από το έδαφος για το εύκολο 

άνοιγμα του καπακιού με το πόδι χωρίς παρεμβολή χεριών είτε βρίσκεται προς 

την πλευρά του πεζοδρομίου είτε όχι. Ο ποδομοχλός στηρίζεται στις βάσεις 

των τροχών και σε καμία περίπτωση στο σώμα του κάδου για την αποφυγή 

διάτρησης του. 

Κατά την ανατροπή των κάδων για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, 

το άνοιγμα του καπακιού επιτυγχάνεται αυτόματα με το βάρος του, ενώ κατά 

την επιστροφή του στο έδαφος επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό. Το 

κλείσιμο των κάδων θα είναι ερμητικό, προς αποφυγή διαρροής οσμών στο 

περιβάλλον και για την προστασία των χεριών, καθώς και για να μην 

εισέρχονται τα νερά της βροχής, τρωκτικά ή έντομα.  

 

ΤΡΟΧΟΙ  

 Οι τροχοί των κάδων είναι τέσσερις, αθόρυβοι, βαρέως τύπου, από συμπαγές 

ελαστικό ανεξάρτητοι ο καθένας σε κίνηση, με διάμετρο Ø200 mm και αντοχή 

φορτίου τουλάχιστον 250 kg ο κάθε ένας. Κάθε τροχός έχει την δυνατότητα να 

κινείται τόσο σε οριζόντιο, όσο και σε κάθετο άξονα κατά 360ο, έτσι ώστε ο 

κάδος να είναι ευέλικτος για να είναι εύκολη η μετατόπισή του ακόμα και σε 

στενούς χώρους. Έχουν μεταλλική ζάντα ή πλαστική ζάντα.  Για την εύκολη 

ακινητοποίηση του κάδου οι δύο μπροστινοί τροχοί έχουν σύστημα πέδησης 

με ποδόφρενο, το οποίο ενεργοποιείται με το απλό πάτημα του ποδιού. 

Επίσης ο κάδος έχει την δυνατότητα να ακινητοποιηθεί με χωριστά ποδόφρενα 

στους δυο τροχούς που ενεργοποιούνται με το απλό πάτημα του ποδιού.   

Επίσης, κάθε τροχός στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ένσφαιρου 

τριβέως και συνδέεται με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα 

ενισχυμένης και διαμορφωμένη ικανή να δέχεται  τα δυναμικά φορτία και τις 

κρούσεις κατά την χρήση του κάδου. Πάνω στους τροχούς αναγράφονται τα 

στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου.  

 

 



  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Χωρητικότητα : 1100 lt 

Πρότυπο βάρος 

με ποδομοχλό:  
55,5 kg 

Μέγιστο μήκος : 1370 mm 

Μέγιστο πλάτος: 1065 mm 

Μέγιστο ύψος : 1330 mm 

Ωφέλιμο φορτίο : 440 kg 

 
ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
- Οι κάδοι είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν 

τα σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα 

βραχιόνων και κτένας. Η διαμόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να είναι 

δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να πλένονται αυτομάτως και εύκολα 

από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την 

Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το 

ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. Οι διαστάσεις των κάδων είναι κατάλληλες 

για μηχανική αυτοματοποιημένη αποκομιδή απορριμμάτων για όλους τους 

τύπους των απορριμματοφόρων οχημάτων (και πλυντηρίων κάδων). 

- Ο χρωματισμός των κάδων (κυρίως σώματος, καπάκι) θα είναι σε χρώμα 

επιλογής του Δήμου. Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός θα 

επιτευχθεί στην Α' ύλη, κατά την χύτευση του υλικού.  

 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1. Στις δύο εμπρόσθιες πλευρικές γωνιές του κάθε κάδου υπάρχουν 

αντανακλαστικές λωρίδες, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ, έτσι ώστε να είναι ορατός 

την νύχτα προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. 

2.    Κάθε κάδος φέρει ανάγλυφα κατά την χύτευση τα ακόλουθα στοιχεία: 

       Ονομασία κατασκευάστριας εταιρείας, Χώρα παραγωγής, Έτος 

κατασκευής, Στάθμη θορύβου, CE, σήμανση πιστοποίησης σύμφωνα με το 

πρότυπο  ΕΝ 840, σήμανση RAL GZ 951/1  στο σώμα ή στο καπάκι, την 

ονομαστική χωρητικότητα του κάδου, το μέγιστο συνολικό βάρος του κάδου. 

Οι κάδοι θα παραδοθούν συναρμολογημένοι, πλήρεις και έτοιμοι προς χρήση 



  

και θα αποτελούνται από: 

- Το κυρίως σώμα (κορμός) για την αποθήκευση των απορριμμάτων 

- Το κάλυμμα (καπάκι) 

- Τον μηχανισμό (ποδομοχλό) ανοίγματος του καπακιού  

- Τους τροχούς 

 

10.  ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 
 

Για την εύρυθμη λειτουργία του Πράσινου Σημείου του Δήμου Δίου - Ολύμπου 

απαιτείται, πέραν των όσων αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, 

και βοηθητικός εξοπλισμός, κυρίως, συλλογής και αποθήκευσης και 

καταγραφής των εισερχόμενων αποβλήτων. Ο εξοπλισμός αυτός θα είναι 

καινούργιος και αμεταχείριστος. Πιο αναλυτικά ο απαιτούμενος εξοπλισμός και 

οι τεχνικές προδιαγραφές παρατίθενται παρακάτω: 

 

Πλαστικά κιβώτια τουλάχιστον 55lt 
 

Προμήθεια - μεταφορά επί τόπου του έργου εικοσιπέντε (25) πλαστικών 

κιβωτίων χωρητικότητας τουλάχιστον 55lt, με ρόδες και καπάκι. Τα πλαστικά 

κιβώτια θα είναι συμπαγή, εισχωρούμενα και στοιβαζόμενα. 

 
 

Πλαστικά τελάρα τουλάχιστον 80lt 
 

Προμήθεια - μεταφορά επί τόπου του έργου δεκαπέντε (15) πλαστικών 

τελάρων χωρητικότητας τουλάχιστον 80lt, με κλειστό πάτο, τα οποία θα είναι 

στοιβαζόμενα. 

 

Πλαστικές παλέτες 
 

Προμήθεια - μεταφορά επί τόπου του έργου δεκαπέντε (15) πλαστικών 

παλετών διαστάσεων 100Χ120 cm για στατικό φορτίο έως 2000kgr. 

 

Πλαστικά παλετοκιβώτια χωρητικότητας τουλάχιστον 600l 
 

Προμήθεια - μεταφορά επί τόπου του έργου εικοσιπέντε (25) πλαστικών 

παλετοκιβωτίων, συμπαγών με τέσσερα πόδια, χωρητικότητας τουλάχιστον 

600lt, κατάλληλων για βιομηχανική χρήση. 



  

 

Μεταλλικά παλετόραφα 
 

Προμήθεια - μεταφορά επί τόπου του έργου μεταλλικών παλετόραφων, 

κατεργασμένα εν ψυχρώ απο γαλβανισμένο χάλυβα με φέρουσα αντοχή 

2.600Kgr, αποτελούμενα από πλαίσια ορθοστατών πακτωμένα στο έδαφος 

που συνδέονται με οριζόντια και διαγώνια στοιχεία με γαλβανιζέ βίδες 

ασφαλείας κατάλληλης αντοχής και με μέγιστο ύψος συστήματος 2500mm . 

Θα τοποθετηθούν πέντε (5) μονάδες με τέσσερα επίπεδα ραφιών έκαστη 

διαστάσεων μονάδας 

Ύψος : Η250εκ. 

Μήκος : L120εκ. 

Βάθος : 

W100εκ. 

 
Μεταλλικά ράφια 

 
Προμήθεια - μεταφορά επί τόπου του έργου μεταλλικής ραφιέρας από 

γαλβανισμένο χάλυβα με φέρουσα αντοχή 150Kgr ανά ράφι, αποτελούμενα 

από πλαίσια ορθοστατών πακτωμένα στο έδαφος που συνδέονται με 

οριζόντια και διαγώνια στοιχεία με γαλβανιζέ βίδες ασφαλείας κατάλληλης 

αντοχής. Θα διατεθούν πέντε επίπεδα ραφιών. 

 
 

Καρότσι μεταφοράς δίτροχο όρθιου τύπου και μέγιστο μεταφερόμενο 
φορτίο 350 kg 

Προμήθεια καροτσιού μεταφοράς δίτροχου, όρθιου τύπου με συμπαγείς 

τροχούς και μέγιστο μεταφερόμενο φορτίο: 350 kg. Στιβαρής κατασκευής με 

πλαστικές λαβές και ηλεκτροστατικά βαμμένο. 

Ενδεικτικών Διαστάσεων: 55x55x130 cm. 
 
 

Kαρότσι μεταφοράς τύπου πλατφόρμας με 4 ρόδες και μέγιστο 
μεταφερόμενο φορτίο 300 kg 

Προμήθεια καροτσιού μεταφοράς τύπου πλατφόρμας με 4 ρόδες και μέγιστο 



  

μεταφερόμενο φορτίο τουλάχιστον 300 kg. Στιβαρής κατασκευής με πλαστικές 

λαβές και ηλεκτροστατικα βαμμένο. 

Ενδεικτικών Διαστάσεων: 100x70 cm. 
 
 

Kαρότσι μεταφοράς οικοδομής-κήπου 

Kαρότσι μεταφοράς τύπου οικοδομής κήπου με 1 ρόδα και ελάχιστη 

χωρητικότητα 80 lt. Στιβαρής κατασκευής με πλαστικές λαβές και 

ηλεκτροστατικά βαμμένο. 

 

Παλετοδεξαμενές 1000lt με πλαστική παλέτα με μεταλλικό πλέγμα 

Προμήθεια τριών (3) παλετοδεξαμενών 1000lt με πλαστική παλέτα και 

μεταλλικό πλέγμα περιμετρικά από γαλβανισμένο χάλυβα, κατάλληλα 

σχεδιασμένες για την ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση κάθε είδους υγρών. 

Κατασκευασμένες απο HDPE για τέλεια αντίσταση σε κάθε χημική διάβρωση. 

Μεταλλικοί κλωβοί 
Προμήθεια - μεταφορά επί τόπου του έργου πέντε (5) μεταλλικών κλωβών με 

πλαίσιο (πέριξ και χιαστή) από σωλήνες γαλβανισμένου χάλυβα και 

περιμετρικό πλέγμα πάχους τουλάχιστον 2,5 mm και πλάτος βρόγχου 55Χ55 

mm. Η μία πλευρά θα είναι ανοιγόμενη και θα στηρίζεται σε μεντεσέδες 

βαρέως τύπου και θα φέρει σύρτη. 



  

 
 

Γραφείο (σχήμα Γ) διαστάσεων 1,60Χ1,60, δύο καρέκλες με ρόδες, μία 
συρτιαριέρα και δύο βιβλιοθήκες 

Γραφείο (σχήμα Γ) διαστάσεων 1,60Χ1,60 , δύο καρέκλες με ρόδες, μία συρτιαριέρα. 
 

Γραφείο γωνία επαγγελματικό κομψό με λιτή σχεδίαση, κατασκευασμένο από 

ανθεκτική μελαμίνη πάχους 25 χιλιοστών σε χρώμα οξιά. 

Επιφάνεια εργασίας από μελαμίνη πάχους 25mm στο χρώμα της οξιάς, με 

δύο εισόδους καλωδίων πάνω από τα πόδια. Πόδια μεταλλικά 3τμχ (στις 3 

γωνίες του γραφείου) σε χρώμα γκρι. Panel μελαμίνης σε χρώμα σκούρο γκρι 

στην πρόσοψη του γραφείου. 

Διαστάσεις γραφείου: 
 

Μήκος 160Χ160εκ  

Βάθος 65εκ 

Υψος 75εκ 
 
 

Τροχήλατη συρταριέρα γραφείου για επαγγελματική χρήση σε χρώμα οξιάς με 

κλειδαριά, μοντέρνα, σχεδιασμένη για να αποθηκεύεις έντυπα και τα 

καθημερινά μικροαντικείμενα. Κατασκευασμένη από ανθεκτική μελαμίνη. 

Διαστασεις:  

Μήκος 38εκ  

Βάθος 48εκ  

Υψος 53εκ 



  

 
Βιβλιοθήκες για επαγγελματική χρήση ανοικτή με ράφια άνωθεν και πόρτα-

ντουλάπι με κλειδαριά σε χρώμα οξιάς στο κάτω μέρος της, για τοποθέτηση 

ντοσιέ και χάρτινα κουτιά ταξινόμησης εγγράφων. Κατασκευασμένη από 

ανθεκτική μελαμίνη. 

Διαστασεις: 
 

Μήκος 70εκ 

Βάθος 38εκ 

Υψος 2000εκ 

 
 

Καρέκλα γραφείου από PU με μπράτσα, ρόδες, αμορτισέρ και χαμηλή πλάτη 

σε μαύρο χρώμα. 

 
 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής επιτραπέζιος με οθόνη και πολυμηχάνημα 
για εκτύπωση-φωτοτυπίες-σκανάρισμα 

Ένας σταθερός ηλεκτρονικός υπολογιστής με οθόνη και ένα πολυμηχάνημα 

για εκτύπωση – φωτοτυπίες - σκανάρισμα, με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 
 

Η/Υ επιτραπέζιος 
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ τουλ. CPU INTEL CORE I3-7100 3.90GHZ LGA1151 - 

BOX  ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ  τουλ. HDD 1TB' 

ΜΝΗΜΗ RAM 4GB 
 

ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ να υποστηρίζει τον επεξεργαστή και σε βελτιωμένες 

εκδόσεις  ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ                        7.1 

ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ Gigabit LAN (10/100/1000 

Mbit). ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ DVD-RECORDER 

ΚΟΥΤΙΑ – CASES      Midi tower 3 θέσεις 

USB ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ        ΒΤΧ, 650 W, με 



  

ανεμιστήρα 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ           Microsoft Windows 10 64bit 
 
Οθόνη 

 
- Τεχνολογία: LED 

 
- Μέγεθος οθόνης: 24" 

 
- Ρυθμός ανανέωσης: 75 Hz 

 
- Μέγιστη ανάλυση: 1920 x 1080 

 
- Απεικόνιση: 16:9 

 
- Βήμα κουκίδας: 0.2745 mm x 0.2745 mm 

 
- Φωτεινότητα εικόνας: 250 cd/m2 

 
- Aντίθεση εικόνας: 1.000:1 (Typical) / 5.000.000:1 (Dynamic) 

 
- Χρόνος απόκρισης: 1ms (με Motion Blur Reduction) 

 
- Γωνία Θέασης (Ορ./Κάθ.): 178/178 

 
- Υποστήριξη χρώματος: 16.7 million colors 

 
- Είσοδος σήματος: HDMI, DisplayPort, VGA 

 
- Θύρα HDMI: 1 x HDMI 

 
- Πηγή τροφοδοσίας: AC 100/240 V ( 50/60 Hz ) 

 
- Χρώμα: Μαύρο 

 
 

Πολυμηχάνημα (Συμβατό με τον 

Η/Υ)  Προδιαγραφές εκτύπωσης: 

- Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης: Έως 7,5 σελ/λεπτό. 
 

- Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης: Έως 5,5 σελ/λεπτό. 
 

- Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4): Έως 1.000 σελίδες. 
 

- Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σελίδων: 50 έως 100. 
 

- Τεχνολογία εκτύπωσης: Θερμική εκτύπωση inkjet . 



  

 
- Ποιότητα εκτύπωσης (βέλτιστη): Έγχρωμη: Βελτιστοποιημένη έγχρωμη 

ανάλυση έως 4.800 x 1.200 dpi Ασπρόμαυρη: Aνάλυση έως 1.200 x 1.200 

dpi. 

- Οθόνη: Οθόνη LCD με εικονίδια. 
 

- Αριθμός δοχείων μελανιού: 2 (μαύρο & τριών χρωμάτων). 
 
Προδιαγραφές σαρωτή: 

 
- Τύπος σαρωτή: Επίπεδος. 

 
- Μορφή αρχείων σάρωσης: JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG. 

 
- Ανάλυση σάρωσης, οπτική: Μέχρι 1.200 dpi. 

 
- Βάθος bit: 24 bit. 

 
- Μέγεθος σάρωσης (επίπεδη επιφάνεια), μέγιστο: 216 x 297 mm. 

Χαρακτηριστικά φωτοαντιγραφικού: 

- Ανάλυση αντιγραφής (ασπρόμαυρο κείμενο): Έως 600 x 300 dpi. 
 

- Ανάλυση αντιγραφής (έγχρωμο κείμενο και γραφικά): Έως 600 x 300 dpi. 
 

- Αντίγραφα, μέγιστος αριθμός: Έως 9 αντίγραφα. 



  

Τραπέζι εργασίας 
Ένα τραπέζι εργασίας ,διαστάσεων 2,00x1,20x0,85 cm. Προμήθεια, 

προσκόμιση και εργασία πλήρους εγκατάστασης. Ανοξείδωτο τραπέζι 

εργασίας, διαστάσεων 2,00x1,20x0,85cm με υπερύψωμα στην πίσω μεριά, 

κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/8-10. 

 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Θα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα συντηρήσεις του μηχανολογικού 

εξοπλισμού του μονάδας, όπως ορίζουν οι κατασκευαστές και θα τηρούνται 

αρχεία με τις εργασίες συντήρησης που θα πραγματοποιούνται. 

 

Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών στο χειρισμό και τη 

συντήρηση των μηχανημάτων και εξοπλισμού, θα γίνει επαρκώς με ευθύνη 

του προμηθευτή, κατόπιν συνεννοήσεως με την υπηρεσία. Θα παραδίδεται 

εγχειρίδιο λειτουργίας (οperations manual), εγχειρίδιο συντήρησης 

(maintenance manual) και κατάλογος ανταλλακτικών, όλα στην ελληνική 

γλώσσα και βίντεο λειτουργίας της μονάδας σε κάθε μέρος της λεπτομερειακά. 

 

Τα προσφερόμενα μηχανήματα και ο εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται 

από συνολική εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία θα πρέπει να καλύπτει 

υποχρεωτικά κάθε αποκατάσταση βλάβης και ελαττωματικού ανταλλακτικού 

που δεν θα οφείλεται σε κακή χρήση και πλημμελή συντήρηση σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή. 

 

Γενικές προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρούνται είναι: 

α) Οι κινητήρες των μηχανημάτων πρέπει υποχρεωτικά να είναι 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις ισχύουσες ελληνικές και 

ευρωπαϊκές προδιαγραφές για σύννομη ταξινόμηση.   

β) Τα μηχανήματα πρέπει να πληρούν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για πρόληψη ατυχημάτων και προστασία των εργαζομένων και να 

φέρουν σήμανση συμμόρφωσης CE σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

γ) Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι τελείως καινούργιος, αμεταχείριστος και 



  

τελευταίας τεχνολογίας/πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του έτους) 

αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου με καλή φήμη στην Ελλάδα και στο 

Εξωτερικό η οποία θα αποδεικνύεται με την κατάθεση λίστας όμοιων 

εγκατεστημένων μηχανημάτων στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό σε χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Reference List με όνομα πελάτη, διεύθυνση, 

μοντέλο, χρονολογία), εντός των τελευταίων ……. ετών.  

 

Επίσης, τα είδη πρέπει να διαθέτουν όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς 

και σημάνσεις για πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν να 

προέλθουν από λάθος χειρισμό του ή απρόοπτη βλάβη καθώς επίσης πρέπει 

να είναι εξελιγμένης τεχνολογίας για να διασφαλίζουν την άνετη, ασφαλή και 

υγιεινή χρήση τους από τους εργαζομένους. 

Τέλος, πρέπει να διασφαλίζουν την υγιεινή και αθέατη συλλογή και μεταφορά 

των απορριμμάτων, περιορίζοντας στο ελάχιστο πιθανές εκτοξεύσεις, διαφυγή 

σκόνης, διαφυγή οσμών και μικροοργανισμών και θέα απορριμμάτων ή 

μηχανισμών που έχουν έρθει σε επαφή με απορρίμματα. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ 

 
Ταχ.Δ/νση : ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 
Ταχ.Κώδικας  : 60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ 
Τηλ. : 23523-50100 
Fax. : 23523-50128 
e-mail         : ggd@dion-olympos.gr 

ΠΡΑΞΗ: 
 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Μεταλλικά απορριμματοκιβώτια 
χωρητικότητας 20 m3 

9 9.500 85.500 

2 Press Container 20 m3 2 25.000 50.000 

3 Προκατασκευασμένος Οικίσκος 
50 m2 

1 35.000 35.000 

4 Προκατασκευασμένος Οικίσκος 25 m2 1 20.000 20.000 

4 Κλαδοτεμαχιστής 1 30.000 30.000 

5 Γεφυροπλάστιγγα 1 15.000 15.000 

6 Πλυστικό Μηχάνημα 1 3.000 3.000 

7 Λοιπός Εξοπλισμός 7  9.500 

ΣΥΝΟΛΟ 248.000 

Φ.Π.Α. (24%) 59.520 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 307.520 

 
 ΛΙΤΟΧΩΡΟ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2021  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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Σύστημα διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών – 
Κινητό Πράσινο Σημείο 
 

Σκοπιμότητα 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια συστημάτων διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών – Κινητό 
Πράσινο Σημείο. Τα συστήματα θα αποτελούνται από αυτοκινούμενο όχημα διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων 
υλικών με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την αποτελεσματική (ποιοτικά και ποσοτικά) συλλογή 
ανακυκλώσιμων υλικών σε διακριτά ρεύματα.   
Τα συστήματα διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών εισάγουν την παράλληλη ανάπτυξη εξοπλισμού και 
δράσεων ευαισθητοποίησης, τα οποία είναι τα κύρια συστατικά για την επιτυχή και αποδοτική ανάπτυξη διακριτών 
ρευμάτων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και την επίτευξη υψηλής καθαρότητας ανακτήσιμων υλικών. Η μέχρι 
τώρα εμπειρία έχει δείξει ότι η ανάπτυξη του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται παράλληλα με την ευαισθητοποίηση των 
πολιτών και των μαθητών και το αντίστροφο, διαφορετικά οι πολίτες απογοητεύονται και δεν επιτυγχάνεται η 
μέγιστη αποδοτικότητα των πόρων.  
Η ανάπτυξη των συστημάτων διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών συντελούν ουσιαστικά και άμεσα στην 
υιοθέτηση της εθνικής πολιτικής σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και στην 
εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσης των Δήμων σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την επίτευξη 
χωριστής συλλογής των αποβλήτων υλικών συσκευασίας σε τέσσερα ρεύματα, καθώς και άλλων ανακυκλώσιμων 
υλικών (λάδια, ΑΗΕΕ), η σωστή διαχείριση των οποίων εξαρτάται από την μέγιστη ευαισθητοποίηση και συμμετοχή 
των πολιτών.  
Τα συστήματα διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΣΔΣΑΥ) θα χρησιμοποιηθούν για την συλλογή 
ξεχωριστών ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών στο πλαίσιο των αναπτυσσόμενων δράσεων που περιλαμβάνονται 
στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων. 
Στην προμήθεια συμπεριλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού όλα τα έξοδα, ταξινόμησης, πινακίδων, έγκριση 
τύπου, τέλη κυκλοφορίας, άδεια κυκλοφορίας καθώς και όλα τα πιστοποιητικά που είναι απαραίτητα για την 
κυκλοφορία των προς προμήθεια οχημάτων ώστε με την παραλαβή τους να είναι έτοιμα προς χρήση. Η ασφάλιση 
των οχημάτων θα γίνει με ενέργειες του Δήμου. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, ο προμηθευτής θα λάβει γραπτή 
εξουσιοδότηση από τον Δήμο για όλες τις ενέργειες που θα κάνει εκ μέρους του Δήμου για την έκδοση της άδειας 
κυκλοφορίας.  Το υπό προμήθεια σύστημα θα είναι τελείως καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής.  
Εξωτερικά το όχημα θα παραδοθεί με κίτρινη ρίγα πάχους 10cm κατά μήκος του αμαξώματος από την δεξιά και την 
αριστερή του πλευρά στην μέση περίπου του αμαξώματος παράλληλα προς το έδαφος. Θα φέρει στην πόρτα του 
οδηγού και του συνοδηγού αντίστοιχα τα λογότυπα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή κατά την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης, καθώς η χρονολογία παράδοσης του στο Δήμο 
 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με την παράδοση του συστήματος στην Υπηρεσία, να καταθέσει και τα 

απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα του. Δεν θα γίνει παραλαβή του οχήματος εφόσον υπάρχει παρακράτηση 
κυριότητας από τον προμηθευτή.   

 Ο χρόνος παράδοσης του συστήματος διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών – Κινητό Πράσινο Σημείο δεν 
θα ξεπερνάει τους δώδεκα (12) μήνες. 

 Η ελάχιστη καλή λειτουργία για το πλήρες όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε 
οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την 
αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιαδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) θα 
είναι τουλάχιστον 2 έτη και ειδικά η εγγύηση για τη βαφή και την αντισκωριακή προστασία θα είναι πέντε (5) έτη 
για το πλήρες όχημα.  

 
 
ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ 
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα 
σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου η απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση 
+ 5% της αναφερόμενης τιμής. 
 

Γενικά Χαρακτηριστικά 
Το κάθε όχημα θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο και θα περιέχει κατάλληλο εξοπλισμό έτσι ώστε να 
χρησιμοποιηθεί και σε προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης και 
διαλογής στην πηγή.  



 
Το κάθε υπό προμήθεια σύστημα θα είναι απολύτως καινούργιο, αμεταχείριστο και πρόσφατης κατασκευής, και θα 
διαθέτει ξεχωριστά μέσα συλλογής  για κάθε επιμέρους υλικό που συλλέγεται. Τα υλικά που θα συλλέγονται θα 
είναι: 

1. Μέταλλα 
2. Πλαστικά 
3. Χαρτί 
4. Γυαλί 
5. Σύνθετη Συσκευασία 
6. Ρούχα 
7. Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΕΕ)-μικρού μεγέθους 
8. Βρώσιμα έλαια και λίπη 

Το αυτοκίνητο πλαίσιο και η υπερκατασκευή κάθε οχήματος θα είναι καινούργια και θα ανταποκρίνονται πλήρως 
στον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 
Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα : 
 Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου. 
 Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς. 
 Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ 
 Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
 Τρίγωνο βλαβών 
 Βιβλία συντήρησης  

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και θα είναι εφοδιασμένο με 
τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα. 
Οι διαστάσεις γενικά του φορτηγού, τα βάρη κατά άξονα και τα υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία αυτού θα 
πληρούν τις κείμενες σχετικές διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία αυτού, βάσει νόμιμης άδειας 
κυκλοφορίας και για ωφέλιμο φορτίο το οριζόμενο με την προσφορά . Όλα τα συστήματα του οχήματος θα πρέπει να 
σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες-πρότυπα και την σχετική εθνική νομοθεσία. 
Αυτοκίνητο Πλαίσιο 
Το πλαίσιο θα είναι καινούργιο, πρόσφατης κατασκευής από τα τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, ευρέος 
κυκλοφορούντα στην Ελλάδα, μικτού φορτίου επί ποινής αποκλεισμού α) μικτού φορτίου τουλάχιστον έξι (6) τόνων 
και μέγιστου επτά(7) τόνων. 
Το πλαίσιο θα είναι βαριάς και ενισχυμένης κατασκευής, τύπου σκάλας με διπλούς τους πίσω τροχούς και ισχυρό 
σύστημα ανάρτησης. 
Το μεταξόνιο επιθυμείται να είναι το μικρότερο δυνατό για την καλή ευελιξία του οχήματος. 
Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και μάλιστα κατά τρόπο 
σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες: 
 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου του αυτοκινήτου, ο τύπος και το έτος κατασκευής αυτού. 
 Διαστάσεις αυτοκινήτου 
 Μεταξόνιο, μετατρόχιο 
 Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) 

Κινητήρας 
Ο κινητήρας θα είναι νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 6 – step d, πετρελαιοκίνητος, 4/χρονος, 
υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς θα 
είναι τουλάχιστον  150ΗP. 
Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι:  
 Τύπος και κατασκευαστής 
 Η πραγματική ισχύς, στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας 
 Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του 
 Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός 
 Το σύστημα ψύξεως και το σύστημα εκκινήσεως 

Σύστημα μετάδοσης 
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό τουλάχιστον 6 ταχυτήτων εμπροσθοπορείας και μιας (1) οπισθοπορείας. 
Τα διαφορικό θα πρέπει να είναι ανάλογου κατασκευής, ώστε το όχημα να είναι ικανό να κινηθεί με πλήρες φορτίο 
σε δρόμο με κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0,60. 
Σύστημα πέδησης 
Το σύστημα πέδησης θα είναι υδραυλικό, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών 
(Α.Β.S.), αντι-ολίσθησης (A.S.R.), δυναμικής ευστάθειας (E.S.P)καθώς και σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης 
ανάλογα με το φορτίο στον πίσω άξονα. 



 
Το φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει δισκόφρενα και στους δυο άξονες. Η ρύθμιση των φρένων θα γίνεται αυτόματα, 
ανάλογα με τη φθορά των υλικών τριβής. Το χειρόφρενο θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος. Το υλικό 
τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. 
Το χειρόφρενο θα είναι ικανό για ακινητοποίηση του φορτωμένου αυτοκινήτου σε κλίση δρόμου τουλάχιστον 10% 
με σβηστό κινητήρα και χωρίς ταχύτητα. 
Σύστημα διεύθυνσης 
Το τιμόνι θα ευρίσκεται στο αριστερό μέρος και θα είναι απαραίτητα υδραυλικής ή ηλεκτρικής υποβοήθησης. Θα 
δοθούν όλα τα στοιχεία και οι ακτίνα στροφής του πλήρους οχήματος. Το τιμόνι θα είναι ρυθμιζόμενο. Η ακτίνα 
στροφής είναι επιθυμητό να είναι η ελάχιστη δυνατή. 
Άξονες – αναρτήσεις 
Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων. Ο εμπρόσθιος άξονας θα φέρει ανεξάρτητη ανάρτηση για κάθε τροχό με 
αντιστρεπτικές ράβδους. Ο οπίσθιος άξονας θα είναι πλήρους πλεύσεως με παραβολικά ελατήρια. Θα διαθέτει 
διπλούς τροχούς στον οπίσθιο άξονα και μονό στον εμπρόσθιο. Όλοι οι τροχοί θα φέρουν: 
 Αμορτισέρ υδραυλικά, τηλεσκοπικού τύπου, διπλής δράσεως 
 Ράβδους εξισορρόπησης 
 Ελαστικούς αντικραδασμικούς αποσβεστήρες προοδευτικής δράσεως 

Το κάθε όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια, ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), 
πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/34/ΕΚ ή νεότερη τροποποίησή της και να 
ανταποκρίνονται στους Κανονισμούς ETRTO. 
Στην τεχνική προσφορά θα δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων 
και ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). 
Ο κινητήριος πίσω άξονας  πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. 
Να αναφερθούν οι μέγιστες φορτίσεις των αξόνων. Να δοθεί ο αριθμός, τύπος και οι διαστάσεις των ελαστικών. 
Καμπίνα οδήγησης  
Ημιπροωθημένου τύπου, θα φέρει δύο πόρτες μπροστά (για την είσοδο - έξοδο οδηγού και συνοδηγού) με ηλεκτρικά 
χειριζόμενα παράθυρα. Η καμπίνα θα εδράζεται στο πλαίσιο και θα φέρει ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού και ενιαίο 
κάθισμα για δύο επιβάτες. 
Το όχημα εντός της καμπίνας θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα 
από γυαλί SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, δύο 
τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο 
από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινομένου 
φρέσκου αέρα, κλιματισμό (aircondition), πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας και 
γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου. Θα υπάρχει ράδιο με θύρα USB με ηχεία και κεραία 
και φώτα ομίχλης. Θα διαθέτει σύστημα ακινητοποίησης αυτοκινήτου (immobilizer). 
Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται απαραίτητα για τη σωστή 
λειτουργία και αποφυγή βλαβών. Απαραίτητα πρέπει να φέρει τελευταίας γενιάς ταχογράφο έκδοσης τουλάχιστον 
DTCO 4.0 ή νεότερο, στροφόμετρο, ταχύμετρο, όργανο ένδειξης ποσότητας καυσίμου και όργανο ένδειξης 
θερμοκρασίας νερού ψύξης του κινητήρα.  
Υπερκατασκευή 
Οι διαστάσεις της υπερκατασκευής θα είναι τουλάχιστον: Μήκος=4,0 m, Πλάτος=2,30 m, Ύψος=2,30 m με πίσω 
πόρτα και πλαϊνές εισόδους. 
Για την κατασκευή της κόφας θα χρησιμοποιηθεί ισοθερμικό πάνελ.  
Η ένωση των τοιχωμάτων θα γίνεται με τα κατάλληλα προφίλ αλουμινίου, ενώ οι εξωτερικές γωνίες τους 
καλύπτονται με στρογγυλεμένα αρμοκάλυπτρα ανοδειωμένου αλουμινίου για την προστασία του αμαξώματος από 
τα χτυπήματα.  
Όλοι οι αρμοί του αμαξώματος θα στεγανοποιούνται με αρμόκολλες πολυουρεθανικής βάσης στο στάδιο της 
συναρμολόγησης, ενώ στο τελικό στάδιο του φινιρίσματος χρησιμοποιούνται ειδικές κόλλες με προστασία UV από 
την υπεριώδη ακτινοβολία. Η υπερκατασκευή θα διαθέτει κατάλληλη διαμόρφωση για την πρόσβαση στον 
περιεχόμενο εντός αυτής εξοπλισμό. 
Κάτω από το δάπεδο της υπερκατασκευής θα πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός δεξαμενών, ανοξείδωτου 
χάλυβα για την κατακράτηση τυχόν διαφυγόντων υγρών. 
Η υπερκατασκευή θα συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι με τις διαστάσεις να αποτυπώνουν  (μήκος Χ 
πλάτος Χ ύψος): 

 Τέσσερα (4) τουλάχιστον πλαστικά παλετοκιβώτια κλειστού τύπου, ελάχιστων διαστάσεων 884 x 544 x 570 
mm, με απόλυτη ανθεκτικότητα σε κλιματολογικές συνθήκες πιθανές χημικές αντιδράσεις μεταξύ των 
απορριπτόμενων υλικών. 

 Μία (1) πρέσα κάθετης συμπίεσης, ελάχιστων διαστάσεων 65 x 80 x 121  (Μ x Π x Υ), με δυνατότητα 
εξαγωγής δεματοποιημένων υλικών, με δυνατότητα μονοφασικής παροχής. Το σύστημα θα περιλαμβάνει 



 
υδραυλική πρέσα με έναν θάλαμο συμπίεσης, ενώ μπορεί να συμπιέσει υλικά όπως χαρτί, χαρτόνι, 
πλαστικά κτλ. Τέλος, η πρέσα θα πρέπει να διαθέτει CE προϊόντος ενώ ο κατασκευαστής θα πρέπει να 
διαθέτει ISO 9001:2015 

 Μία (1) επιδαπέδια μεταλλική δομή (βάση) για την τοποθέτηση δοχείων για βρώσιμα έλαια 
 Τουλάχιστον τρία (3) UN δοχεία, χωρητικότητας τουλάχιστον πενήντα (50) λίτρων για τα βρώσιμα έλαια και 

λίπη. 
 Μία (1) επιτοίχια μεταλλική δομή για την τοποθέτηση μικρών ΑΗΗΕ 
 Ένα (1) αναδιπλούμενο κεντρικό γραφείο υποδοχής για την εξυπηρέτηση των πολιτών 
 Ένα (1) σύστημα επιβράβευσης – «κερδίζω όσο ανακυκλώνω» - πόντων – ζύγισης και καταγραφής μέσω 

καρτών, θα περιλαμβάνει την έκδοση προσωποποιημένης κάρτας πολίτη , την επιλογή των υλικών που θα 
εναποθέσουν μέσω οθόνης αφής και τη ζύγιση των υλικών και εκτύπωση των ανταποδοτικών πόντων. 
Επίσης το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει λογισμικό διαχείρισης ζυγίσεως (software), για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση του ζυγού με δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων και επιδαπέδιο ζυγό δαπέδου και 
δυναμοκυψέλη μεγάλης αξιοπιστίας και ακρίβειας,. 
Το σύστημα θα περιέχει βιομηχανικό ζυγό δαπέδου  
Θα δίνεται επίσης η δυνατότητα:  

 εξαγωγής αναφορών  
Το σύστημα θα επιτρέπει την εμφάνιση των αποθηκευμένων πόντων, προφίλ, και πόντων σε πραγματικό 
χρόνο, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα καταχώρισης νέων προϊόντων. 

 Εκθέτες (panel) πολυαμιδίου διαστάσεων Α4 για την επικόλληση και προβολή επιγραφών (πληροφορίες 
χρήσης, μηνύματα ενημέρωσης για την ανακύκλωση) 

 Το κλείσιμο της κάθε υπερκατασκευής θα είναι δυνατό μόνο από την εξωτερική πλευρά και όταν οι θύρες 
κλείνουν θα ασφαλίζεται με ειδικό μηχανισμό. 

 Οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια (τοποθετημένες σε 
στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ η επίβλεψη και αντικατάστασή τους θα πρέπει να 
είναι ευχερής χωρίς την απαίτηση διάνοιξης οπών επί του οχήματος/υπερκατασκευής. 

 Το οπίσθιο πλαίσιο της κάθε υπερκατασκευής θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο και ενισχυμένο για να 
τοποθετηθεί κατάλληλα κλασσικής ηλεκτρο-υδραυλική ράμπα – πόρτα, με κάθετη πλατφόρμα, με 
δυνατότητα ανοίγματός της από όρθια θέση ούτως ώστε να γίνεται ράμπα και να μπορεί να κατεβαίνει 
αυτόματα στο επίπεδο του εδάφους.  

 
Δείγμα 
Σύμφωνα με τη παρ. β) του άρθρου 214 Ν.4412 /2016 & του Παραρτήματος ΧΙΙ (Προσάρτημα Α του Ν.4412/2016, 
προκειμένου να διαπιστωθεί η τεχνική ικανότητα των διαγωνιζομένων καθώς και η συμμόρφωση των 
προσφερόμενων ειδών ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, εντός 
δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους από την Αναθέτουσα Αρχή, οι διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν 
δείγμα του προσφερόμενου είδους σε τόπο που θα υποδείξουν οι διαγωνιζόμενοι. Τα έξοδα μετακίνησης της 
επιτροπής αξιολόγησης στο χώρο επίδειξης βαρύνουν τον Φορέα. Η μη προσκόμιση δείγματος θα επιφέρει την 
απόρριψη της προσφοράς (άρθρο 91 παρ .η) Ν.4412/2016. 
Εκπαίδευση Προσωπικού  
Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών, χειριστών του αγοραστή για το 
χειρισμό και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης 
(πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά 
μέσα κ.λπ.). Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΚΙΝΗΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΣΗΜΕΙΟ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ Ή 
ΟΧΙ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Πλαίσιο Οχήματος 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην μελέτη 

ΝΑΙ   

2.  Κινητήρας (Ισχύς, Ροπή Στρέψης, Εκπομπή 
καυσαερίων κλπ) 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην μελέτη 

ΝΑΙ   

3.  Σύστημα Μετάδοσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην μελέτη 

ΝΑΙ   

4.  Σύστημα Πέδησης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην μελέτη 

ΝΑΙ   

5.  Σύστημα Διεύθυνσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην μελέτη 

ΝΑΙ   

6.  Θάλαμος χειρισμού 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην μελέτη 

ΝΑΙ   

7.  Εξωτερικά χαρακτηριστικά του οχήματος 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην μελέτη 

ΝΑΙ   

8.  Υπερκατασκευή 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην μελέτη 

ΝΑΙ   

9.  Βαφή 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην μελέτη 

ΝΑΙ   

10.  Διάφορα άλλα στοιχεία προσφοράς 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην μελέτη 

ΝΑΙ   

11.  Τεχνική υποστήριξη 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην μελέτη 

ΝΑΙ   

12.  Παράδοση οχημάτων 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην μελέτη 

ΝΑΙ   

13.  Δείγμα 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην μελέτη 

ΝΑΙ   

14.  Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής 
Προσφοράς 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην μελέτη 

ΝΑΙ   

 
 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ, ΒΑΣΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
Η βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών γίνεται με τη χρήση κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης και αντίστοιχων 
συντελεστών βαρύτητας για κάθε κριτήριο, όπως αυτά προσδιορίζονται στον παρακάτω Πίνακα: 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  
(%) 

ΒΑΘΜΟΣ 
Προμηθευτή 
(100-150) 

ΣΙΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
Προμηθευτή 

  Σi Κi σi*Κi 

1. Κινητήρας (ισχύς, ροπή)  0,15   

2. Επιπλέον εξοπλισμός των  
προσφερόμενων συστημάτων  0,15   

3. 
Κυρίως σώμα υπερκατασκευής 
(Υλικά,  τρόπος κατασκευής και 
διαστάσεις υπερκατασκευής) 

0,15 
  

4. Φέρων εξοπλισμός 
υπερκατασκευής 0,15   



 
5. Συντήρηση / service των 

προσφερόμενων συστημάτων  0,10   

6. Εγγυήσεις (καλή λειτουργία, 
αντισκωριακής προστασίας κ.λπ.) 0,10   

7. Χρόνος παράδοσης των 
συστημάτων  0,10   

8. Εκπαίδευση προσωπικού 0,10   
ΣΥΝΟΛΟ 1,00   

 
Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας-τιμής αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις 
τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται 
από 100 έως 150 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι 
όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 150 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 
τεχνικές προδιαγραφές. 
Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100έως150βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο: 

U=σ1Κ1+σ2Κ2+……+σν.Κν( τύπος1 ) 
Όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει:σ1+σ2+…+σν=1(100%) ( τύπος 2) 
Η οικονομική προσφορά (Ο.Π) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανηγμένη προσφορά που 
αποδίδεται με τον μαθηματικό τύπο: 

λ= Ο.Π./U 
 

Προσωρινός  ανάδοχος της προμήθειας του συστήματος διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών – Κινητό 
Πράσινο Σημείο αναδεικνύεται ο διαγωνιζόμενος με την μικρότερη τιμή του λ. 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Στοιχεία για την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους σε παρόμοιους διαγωνισμούς κατά τα τελευταία τρία (3) έτη 
(με την κατάθεση μιας (1) τουλάχιστον σύμβασης παρόμοιας φύσης προμήθεια συστήματος διακριτής συλλογής 
ανακυκλώσιμων υλικών – Κινητό Πράσινο Σημείο) και της βεβαίωσης καλής εκτέλεσής της, από το φορέα με τον 
οποίο είχε καταρτισθεί η σύμβαση ή να εκτελούν τουλάχιστον μία (1) σύμβαση, παρόμοιας φύσης (προμήθεια 
συστήματος διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών – Κινητό Πράσινο Σημείο), με ελάχιστη εκτελούμενη αξία το 
50% του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης. Δε θεωρείται σχετική εμπειρία η εμπειρία σε συλλογή 
και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών. 
 
Τεχνική έκθεση με αναλυτική περιγραφή του προσφερόμενου συστήματος διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων 
υλικών – Κινητό Πράσινο Σημείο  που να καλύπτει τα ζητούμενα της μελέτης. 
Θα αναφέρονται επίσης: 
O τρόπος αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service: περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών, αναλωσίμων 
και ανταλλακτικών που θα απαιτούνται κατά τη διάρκεια των συντηρήσεων / service, καθώς και τα χιλιομετρικά ή 
χρονικά διαστήματα που θα γίνονται αυτές. Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και 
περιγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα 
τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων συστημάτων διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. 
Θα καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών, χειριστών του αγοραστή για το χειρισμό και συντήρηση του 
προσφερόμενου εξοπλισμού. Θα κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης 
προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κλπ.). 
 
Για το προσφερόμενο πλαίσιο θα υποβληθεί αντίγραφο πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (CoC)  παρόμοιου τύπου 
πλαισίου με το προσφερόμενο όχημα. 
 
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Για την 
απόδειξη της ανωτέρω συμμόρφωσης θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας 
σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 
α)EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο σχετικό με την εμπορία και τεχνική υποστήριξη πράσινων σημείων 
β)πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο σχετικό με την εμπορία 
και τεχνική υποστήριξη πράσινων σημείων 



 
γ) πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας προσωπικού ΕΛΟΤ 1801:2008 ή OHSAS 18001:2007 ή 
ισοδύναμο σχετικό με την εμπορία και τεχνική υποστήριξη πράσινων σημείων 
 
Ο κατασκευαστής του κινητού πράσινου σημείου (του τελικού προϊόντος) θα πρέπει να συμμορφώνεται με 
ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Για την απόδειξη της ανωτέρω συμμόρφωσης θα πρέπει να διαθέτουν 
τα ακόλουθα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών: 
α)EN ISO 9001:2015 β)πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο 
σχετικό με την κατασκευή αμαξωμάτων.  
 
Ο κατασκευαστής της πρέσας κάθετης συμπίεσης θα πρέπει α) να συμμορφώνεται με το πρότυπο διασφάλισης 
ποιότητας EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο και β) η πρέσα να διαθέτει CE προϊόντος. 
 
Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου στην οποία θα δηλώνει: 
1) ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος θα προσκομίσει εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες παραδοτέο  
μηχάνημα (τουλάχιστον για δύο (2) έτη) η οποία θα καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου, την 
αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό. Οι 
διαγωνιζόμενοι θα δηλώσουν λεπτομερώς τις καλύψεις που προσφέρει η εγγύηση με σαφή διαχωρισμό κατά 
περίπτωση σε μηχανικά μέρη, τυχόν αμάξωμα, πρόσθετα εξαρτήματα, βαφή, αντισκωριακή προστασία κλπ. 
2) Τη Διάρκεια που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια ανταλλακτικών στον Δήμο 
3) Ότι στην προμήθεια περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα, ταξινόμησης, πινακίδων, έγκριση τύπου του Κινητού 
Πράσινου Σημείου, τέλη κυκλοφορίας, άδεια κυκλοφορίας, όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την κυκλοφορία 
του οχήματος (έγκριση τύπου, κάρτα καυσαερίων κλπ), ώστε το κινητό πράσινο σημείο με την παραλαβή να είναι 
έτοιμα προς χρήση 
4)Τον χρόνο παράδοσης του οχήματος 
5)Τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει καθώς και ανάλογα με την απάντηση τα αντίστοιχα 
έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 94 παρ.5 του ν. 4412/2016 
 

  



 

Ειδικό όχημα εκπαίδευσης και ενημέρωσης μαθητών  
 
Προβλέπεται η προμήθεια ενός (1) Ειδικό όχημα εκπαίδευσης και ενημέρωσης μαθητών. Το εν λόγω όχημα θα είναι 
αυτοκινούμενο και θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο και θα περιέχει κατάλληλο εξοπλισμό έτσι ώστε να 
επιτυγχάνει την εκπαίδευση και την ενημέρωση των μαθητών σε θέματα ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή.  
Το υπό προμήθεια όχημα θα είναι απολύτως καινούργιο, αμεταχείριστο και πρόσφατης κατασκευής, από το 
τελευταίο μοντέλο της αντίστοιχης σειράς του κατασκευαστή, με μεγάλη και άνετη καμπίνα με χαμηλό κέντρο 
βάρους. Θα είναι αυτοκινούμενο, μικτού βάρους τουλάχιστον 4.000 kg και θα διαθέτει τόσο μέσα συλλογής, όσο και 
μέσα ενημέρωσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σχετική παράγραφο. 
Στην προμήθεια συμπεριλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού όλα τα έξοδα, ταξινόμησης, πινακίδων, έγκριση τύπου, 
τέλη κυκλοφορίας, άδεια κυκλοφορίας καθώς και όλα τα πιστοποιητικά που είναι απαραίτητα για την κυκλοφορία 
του προς προμήθεια οχήματος ώστε με την παραλαβή του να είναι έτοιμο προς χρήση. Η ασφάλιση του οχήματος θα 
γίνει με ενέργειες του Δήμου. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, ο προμηθευτής θα λάβει γραπτή εξουσιοδότηση από τον 
Δήμο για όλες τις ενέργειες που θα κάνει εκ μέρους του Δήμου για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας.  Το υπό 
προμήθεια όχημα θα είναι τελείως καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής.  
Εξωτερικά το όχημα θα παραδοθεί με κίτρινη ρίγα πάχους 10cmκατά μήκος του αμαξώματος από την δεξιά και την 
αριστερή του πλευρά στην μέση περίπου του αμαξώματος παράλληλα προς το έδαφος. Θα φέρει στην πόρτα του 
οδηγού και του συνοδηγού αντίστοιχα τα λογότυπα, που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή κατά την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης, καθώς και την χρονολογία παράδοσης του στο Δήμο. 
 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με την παράδοση του  οχήματος στην Υπηρεσία, να καταθέσει και τα 

απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα του. Δεν θα γίνει παραλαβή του οχήματος εφόσον υπάρχει παρακράτηση 
κυριότητας από τον προμηθευτή.   

 Ο χρόνος παράδοσης του εκπαιδευτικού οχήματος ευαισθητοποίησης μαθητών δεν θα ξεπερνάει τους δώδεκα 
(12) μήνες. 

 Η ελάχιστη καλή λειτουργία για το πλήρες όχημα θα είναι τουλάχιστον 2 έτη και ειδικότερα η εγγύηση για τη 
βαφή και την αντισκωριακή προστασία θα είναι πέντε (5) έτη(η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα 
προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του 
Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιαδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό 
χειρισμό).  

 
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι υποχρεωτικές, ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη 
απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται 
αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόμενης τιμής. 
Το αυτοκίνητο πλαίσιο και η υπερκατασκευή θα είναι καινούργια και θα ανταποκρίνονται πλήρως στον σκοπό για 
τον οποίο προορίζονται. 
Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα : 
 Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου 
 Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς 
 Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ 
 Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
 Τρίγωνο βλαβών 
 Βιβλία συντήρησης 

 
Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και θα είναι εφοδιασμένο με 
τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα. 
Οι διαστάσεις γενικά του φορτηγού, τα βάρη κατά άξονα και τα υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία αυτού θα 
πληρούν τις κείμενες σχετικές διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία αυτού, βάσει νόμιμης άδειας 
κυκλοφορίας και για ωφέλιμο φορτίο το οριζόμενο με την προσφορά. Όλα τα συστήματα του οχήματος θα πρέπει να 
σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες-πρότυπα και την σχετική εθνική νομοθεσία. 
 
Αυτοκίνητο Πλαίσιο 
Το πλαίσιο θα είναι καινούργιο, πρόσφατης κατασκευής από τα τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, ευρείας 
κυκλοφορίας στην Ελλάδα, μικτού φορτίου επί ποινής αποκλεισμού α) μικτού φορτίου τουλάχιστον έξι (6) τόνων και 
μέγιστου επτά (7) τόνων. 
Το πλαίσιο θα είναι βαριάς και ενισχυμένης κατασκευής, τύπου σκάλας με διπλούς τους πίσω τροχούς και ισχυρό 
σύστημα ανάρτησης. 
Το μεταξόνιο επιθυμείτε να είναι το μικρότερο δυνατό για την καλή ευελιξία του οχήματος. 



 
Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και μάλιστα κατά τρόπο 
σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες: 
 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου του αυτοκινήτου, ο τύπος και το έτος κατασκευής αυτού 
 Διαστάσεις αυτοκινήτου 
 Μεταξόνιο, μετατρόχιο 
 Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) 

 
Κινητήρας 
Ο κινητήρας θα είναι νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 6 – step d, πετρελαιοκίνητος, 4/χρονος, 
υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς θα 
είναι τουλάχιστον  150ΗP. 
Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι: . 
 Τύπος και κατασκευαστής 
 Η πραγματική ισχύς , στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας 
 Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του 
 Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός 
 Το σύστημα ψύξεως και το σύστημα εκκινήσεως 

 
Σύστημα μετάδοσης 
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό τουλάχιστον 6 ταχυτήτων εμπροσθοπορείας και μιας (1) οπισθοπορείας. 
Τα διαφορικό θα πρέπει να είναι ανάλογου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να κινηθεί με πλήρες φορτίο 
σε δρόμο με κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0,60. 
Σύστημα πέδησης 
Το σύστημα πέδησης θα είναι υδραυλικό, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών 
(Α.Β.S.), αντι-ολίσθησης (A.S.R.), δυναμικής ευστάθειας (E.S.P), καθώς και σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης 
ανάλογα με το φορτίο στον πίσω άξονα. 
Το φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει δισκόφρενα και στους δυο άξονες. Η ρύθμιση των φρένων θα γίνεται αυτόματα, 
ανάλογα με τη φθορά των υλικών τριβής. Το χειρόφρενο θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος. Το υλικό 
τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. 
Το χειρόφρενο θα είναι ικανό για ακινητοποίηση του φορτωμένου αυτοκινήτου σε κλίση δρόμου τουλάχιστον 10% 
με σβηστό κινητήρα και χωρίς ταχύτητα. 
Σύστημα διεύθυνσης 
Το τιμόνι θα ευρίσκεται στο αριστερό μέρος και θα είναι απαραίτητα υδραυλικής ή ηλεκτρικής υποβοήθησης. Θα 
δοθούν όλα τα στοιχεία και οι ακτίνα στροφής του πλήρους οχήματος. Το τιμόνι θα είναι ρυθμιζόμενο. Η ακτίνα 
στροφής είναι επιθυμητό να είναι η ελάχιστη δυνατή. 
Άξονες – αναρτήσεις 
Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων. Ο εμπρόσθιος άξονας θα φέρει ανεξάρτητη ανάρτηση για κάθε τροχό με 
αντιστρεπτικές ράβδους. Ο οπίσθιος άξονας θα είναι πλήρους πλεύσεως με παραβολικά ελατήρια. Θα διαθέτει 
διπλούς τροχούς στον οπίσθιο άξονα και μονό στον εμπρόσθιο. Όλοι οι τροχοί θα φέρουν: 
 Αμορτισέρ υδραυλικά, τηλεσκοπικού τύπου, διπλής δράσεως 
 Ράβδους εξισορρόπησης 
 Ελαστικούς αντικραδασμικούς αποσβεστήρες προοδευτικής δράσεως 

Το κάθε όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια, ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), 
πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/34/ΕΚ ή νεότερη τροποποίησή της και να 
ανταποκρίνονται στους Κανονισμούς ETRTO. 
Στην τεχνική προσφορά θα δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων 
και ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). 
Ο κινητήριος πίσω άξονας  πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. 
Να αναφερθούν οι μέγιστες φορτίσεις των αξόνων. 
Να δοθεί ο αριθμός, τύπος και οι διαστάσεις των ελαστικών. 
 
Καμπίνα οδήγησης  
Ημιπροωθημένου τύπου, θα φέρει δύο πόρτες μπροστά (για την είσοδο - έξοδο οδηγού και συνοδηγού) με ηλεκτρικά 
χειριζόμενα παράθυρα. Η καμπίνα θα εδράζεται στο πλαίσιο και θα φέρει ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού και ενιαίο 
κάθισμα για δύο επιβάτες. 
Το όχημα εντός της καμπίνας θα φέρει  τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα 
από γυαλί SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, δύο 



 
τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο 
από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινομένου 
φρέσκου αέρα, κλιματισμό (aircondition), πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας και 
γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου. Θα υπάρχει ράδιο με θύρα USB με ηχεία και κεραία 
και φώτα ομίχλης. Θα διαθέτει σύστημα ακινητοποίησης αυτοκινήτου (immobilizer). 
Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται απαραίτητα για τη σωστή 
λειτουργία και αποφυγή βλαβών. Απαραίτητα πρέπει να φέρει τελευταίας γενιάς ταχογράφο έκδοσης τουλάχιστον 
DTCO 4.0 ή νεότερο, στροφόμετρο, ταχύμετρο, όργανο ένδειξης ποσότητας καυσίμου και όργανο ένδειξης 
θερμοκρασίας νερού ψύξης του κινητήρα.  
Υπερκατασκευή 
Οι διαστάσεις της υπερκατασκευής θα είναι περίπου: Μήκος=4,20-5,2m, Πλάτος=2,30 m, Ύψος=2,30 m με πίσω 
πόρτα αναδιπλούμενη και πλαϊνές εισόδους. 
Για την κατασκευή της κόφας θα χρησιμοποιηθεί ισοθερμικό πάνελ. Η μετόπη, τα πλευρικά τοιχώματα, όπως και οι 
πόρτες, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ενισχυμένα ισοθερμικά panels τύπου sandwich, (G.R.P.-XPS-G.R.P), 
πάχους 35 mm. 
Το panel θα αποτελείται εξωτερικά και εσωτερικά από ενισχυμένο φύλλο πολυεστέρα 1.5-2 mm και εσωτερικό 
μονωτικό υλικό από XPS (εξηλασμένη πολυστερίνη) μέγιστης πυκνότητας, με τις απαραίτητες κάθετες εσωτερικές 
ενισχύσεις συνολικού πάχους 35 mm, περίπου. 
Η ένωση των τοιχωμάτων θα γίνεται με τα κατάλληλα προφίλ αλουμινίου, ενώ οι εξωτερικές γωνίες τους 
καλύπτονται με στρογγυλεμένα αρμοκάλυπτρα ανοδειωμένου αλουμινίου για την προστασία του αμαξώματος από 
τα χτυπήματα.  
Όλοι οι αρμοί του αμαξώματος θα στεγανοποιούνται με αρμόκολλες πολυουρεθανικής βάσης στο στάδιο της 
συναρμολόγησης, ενώ στο τελικό στάδιο του φινιρίσματος χρησιμοποιούνται ειδικές κόλλες με προστασία UV από 
την υπεριώδη ακτινοβολία. Το panel θα διαθέτει εξωτερικά λευκή απόχρωση, από το ειδικό χρώμα, το οποίο είναι 
και το τελικό χρώμα του αμαξώματος. Τα ισοθερμικά panels θα προσφέρουν θερμομόνωση, στιβαρότητα στην 
κατασκευή, ενιαία και λεία εξωτερική επιφάνεια, ελαφρύ συνολικό βάρος και ευκολία στην επισκευή. 
Στη δεξιά πλευρά (αυτή του συνοδηγού) του αμαξώματος θα υπάρχουν δύο (2) καπάκια / χωρίσματα με δυνατότητα 
να ανοίγουν. Για υποβοήθηση και συγκράτηση στην ανοικτή θέση, θα πρέπει να υπάρχουν αμορτισέρ αερίου. 
Περιμετρικά των καπακιών, θα υπάρχει κατάλληλο πλαίσιο με λάστιχα στεγανοποίησης. 
Με το άνοιγμά τους θα επιτρέπεται η δημιουργία εισόδου με κλίμακα, ώστε να αυξάνεται ο ωφέλιμος χώρος της 
υπερκατασκευής και να είναι δυνατή η πρόσβαση στο όχημα. 
Κάτω από το δάπεδο της υπερκατασκευής θα πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός δεξαμενών, ανοξείδωτου 
χάλυβα για την κατακράτηση τυχόν διαφυγόντων υγρών. 
Η υπερκατασκευή θα συμπεριλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τα κάτωθι με τις διαστάσεις να αποτυπώνουν  (μήκος Χ 
πλάτος Χ ύψος): 

 Πλάκες δαπέδου ασφαλείας κατασκευασμένο από μίγμα πολυουρεθάνης με έγχρωμο ανακυκλωμένο 
καουτσούκ που να διαθέτουν ειδικές αυλακώσεις για τη διευκόλυνση απομάκρυνσης των νερών στο κάτω 
μέρος για την κάλυψη του πατώματος της υπερκατασκευής 

 Μία ξύλινη επιδεικτική κατασκευή για την τοποθέτηση τουλάχιστον τριών (3) τροχήλατων κάδων, 
χωρητικότητας 120 λίτρων με ενδεικτικές διαστάσεις 2,70 m Χ 0,83m Χ 1,54 m 

 Μία (1) επιτοίχια μεταλλική δομή, με τουλάχιστον τέσσερις (4) θέσεις αποθήκευσης για την τοποθέτηση 
μικρών ΑΗΗΕ 

 Ένα αναδιπλούμενο κεντρικό γραφείο υποδοχής για την εξυπηρέτηση των μαθητών 
 Τηλεόραση, τύπου LCD, μεγέθους τουλάχιστον 43’’ για την προβολή μηνυμάτων και πληροφοριών 

(πληροφορίες χρήσης, μηνύματα ενημέρωσης για την ανακύκλωση, εκπαιδευτικών βίντεο), με τουλάχιστον 
μία θύρα ενιαίου σειριακού διαύλου (usb)  

 Το κλείσιμο της κάθε υπερκατασκευής θα είναι δυνατό μόνο από την εξωτερική πλευρά και όταν οι θύρες 
κλείνουν θα ασφαλίζεται με ειδικό μηχανισμό. 

 Οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια (τοποθετημένες σε 
στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ η επίβλεψη και αντικατάστασή τους θα πρέπει να 
είναι ευχερής χωρίς την απαίτηση διάνοιξης οπών επί του οχήματος/υπερκατασκευής. 

 Το οπίσθιο πλαίσιο της κάθε υπερκατασκευής θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο και ενισχυμένο για να 
τοποθετηθεί κατάλληλα κλασσικής ηλεκτρο-υδραυλική ράμπα – πόρτα, με κάθετη πλατφόρμα, με 
δυνατότητα ανοίγματός της από όρθια θέση ούτως ώστε να γίνεται ράμπα και να μπορεί να κατεβαίνει 
αυτόματα στο επίπεδο του εδάφους. Συγκεκριμένα θα πρέπει να υπάρχουν τα κάτωθι: 
 Αλουμινένιο και ανοδειωμένο οπίσθιο πλαίσιο αμαξώματος, με ειδικής σχεδίασης προφίλ αλουμινίου, 

με τη μέγιστη δυνατή σκληρότητα και μέγιστο πάχος 5mm, με ειδικά ενισχυμένες κολώνες και 
χαλύβδινους συνδέσμους σε όλες τις γωνίες του 



 
 Το πλαίσιο αυτό θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για να τοποθετηθεί υδραυλική πόρτα με το 

ανοιγόμενο καπάκι 
 Ανοιγόμενο καπάκι οπισθίου πλαισίου κατασκευασμένο από ισοθερμικό πάνελ, με αλουμινένιο & 

ανοδιωμένο πλαίσιο, μεντεσέδες αλουμινίου, με δύο (2) κυλίνδρους – αμορτισέρ & χειρολαβή 
ανασήκωσης, με ενσωματωμένο νεροχύτη & τα κατάλληλα λάστιχα στεγάνωσης 

 Ειδικά ενισχυμένο και διαμορφωμένο ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα πάχους 3mm, στο κάτω τμήμα του 
πλαισίου, για ακόμη μεγαλύτερη στρεπτική αντοχή 

 Ειδικά λάστιχα στεγάνωσης του ανοίγματος του οπισθίου πλαισίου εκεί όπου εφαρμόζει η υδραυλική 
πόρτα 

 Η υδραυλική πόρτα θα πρέπει ανυψωτική ικανότητα τουλάχιστον 750Kg, με τουλάχιστον τρεις (3) 
υδραυλικούς κυλίνδρους  

 Πλατφόρμα αλουμινίου πλήρους εύρους, με αντιολισθητική επιφάνεια  
 Τον πλέον εξελιγμένο κεντρικό εξωτερικό πίνακα λειτουργίας με joystick& πολλαπλά χειριστήρια για 

την εύκολη λειτουργία της πόρτας, καθώς και με φωτισμό νυκτός 
 Κεντρικό ηλεκτρικό σύστημα αλλά και υδραυλικός κινητήρας τοποθετημένα μέσα σε ειδικό στεγανό 

πλαστικό κουτί για τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία από το περιβάλλον και ευκολία συντήρησης 
 Προειδοποιητικά φώτα ένδειξης λειτουργίας της πόρτας τύπου LED, υψηλής ανθεκτικότητας 
 Ειδικές σημαίες ένδειξης λειτουργίας 
 Ειδικά ροδάκια επαφής της υδραυλικής πόρτας με το έδαφος, κατασκευασμένα από Teflon για τη 

μικρότερη δυνατή καταπόνησή της πόρτας αλλά και του πλαισίου του αυτοκινήτου από τις ανωμαλίες 
του εδάφους  

 Σύστημα προστασίας των κυλίνδρων από τα κτυπήματα με ειδικές ελαστικές φυσούνες 
 Κουζινέτα χαμηλής συντήρησης 
 Αυτόματη προσαρμογή της κλίσης της πλατφόρμας στην κλίση του εδάφους και αυτόματη επαναφορά 

στην οριζόντια θέση πριν αρχίσει η ανύψωση, με την κατάλληλη χρονική καθυστέρηση 
 Κλίσεις πλατφόρμας, 10ο αρνητική και 90ο θετική 
 Πιστοποιητικό CE 

Τέλος, η υπερκατασκευή θα πρέπει να διαθέτει πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση (πρίζες, διακόπτες κλπ σύμφωνα 
με τις ανάγκες του χώρου) και σύνδεση της μπαταρίας του οχήματος με INVERTER, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ενεργειακή αυτονομία κατά τη λειτουργία του. 
 
 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
Τεχνική έκθεση με αναλυτική περιγραφή του προσφερόμενου εκπαιδευτικού οχήματος ευαισθητοποίησης 
μαθητών που να καλύπτει τα ζητούμενα της μελέτης. 
Θα αναφέρονται επίσης: 
O τρόπος αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service: περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών, αναλωσίμων 
και ανταλλακτικών που θα απαιτούνται κατά τη διάρκεια των συντηρήσεων / service, καθώς και τα χιλιομετρικά ή 
χρονικά διαστήματα που θα γίνονται αυτές. Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και 
περιγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα 
τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων συστημάτων διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. 
Θα καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών, χειριστών του αγοραστή για το χειρισμό και συντήρηση του 
προσφερόμενου εξοπλισμού. Θα κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης 
προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.). 
Για το προσφερόμενο πλαίσιο θα υποβληθεί αντίγραφο πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (CoC) παρόμοιου τύπου 
πλαισίου με το προσφερόμενο όχημα.  
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Για την 
απόδειξη της ανωτέρω συμμόρφωσης θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότηταςσεισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 
α)EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο σχετικό με την εμπορία και τεχνική υποστήριξη πράσινων σημείων 
β)πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο σχετικό με την εμπορία 
και τεχνική υποστήριξη πράσινων σημείων 
γ) πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας προσωπικού ΕΛΟΤ 1801:2008 ή OHSAS 18001:2007 ή 
ισοδύναμο σχετικό με την εμπορία και τεχνική υποστήριξη πράσινων σημείων 
 



 
Ο κατασκευαστής του εκπαιδευτικού οχήματος ευαισθητοποίησης μαθητών (του τελικού προϊόντος) θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Για την απόδειξη της ανωτέρω συμμόρφωσης θα 
πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότηταςσεισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών: 
α) EN ISO 9001:2015 β) πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο 
σχετικό με την κατασκευή αμαξωμάτων 
 
Ο κατασκευαστής της πρέσας κάθετης συμπίεσης θα πρέπει α) να συμμορφώνεται με το πρότυπο διασφάλισης 
ποιότητας ENISO 9001:2015 ή ισοδύναμο και β) η πρέσα να διαθέτει CE προϊόντος 
 
Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου στην οποία θα δηλώνει: 
1) ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος θα προσκομίσει εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες παραδοτέο  
μηχάνημα (τουλάχιστον για δύο (2) έτη) η οποία θα καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου, την 
αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό, Οι 
διαγωνιζόμενοι θα δηλώσουν λεπτομερώς τις καλύψεις που προσφέρει η εγγύηση με σαφή διαχωρισμό κατά 
περίπτωση σε μηχανικά μέρη, τυχόν αμάξωμα, πρόσθετα εξαρτήματα, βαφή, αντισκωριακή προστασία κλπ 
2) Τη Διάρκεια που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια ανταλλακτικών στον Δήμο. 
3) Ότι στην προμήθεια περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα, ταξινόμησης, πινακίδων, έγκριση τύπου του εκπαιδευτικού 
οχήματος ευαισθητοποίησης μαθητών, τέλη κυκλοφορίας, άδεια κυκλοφορίας, όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για 
την κυκλοφορία του οχήματος (έγκριση τύπου, κάρτα καυσαερίων κλπ), ώστε το εκπαιδευτικό όχημα 
ευαισθητοποίησης μαθητών με την παραλαβή να είναι έτοιμα προς χρήση. 
4)Τον χρόνο παράδοσης του οχήματος. 
5)Τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει καθώς και ανάλογα με την απάντηση τα αντίστοιχα 
έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 94 παρ.5 του ν. 4412/2016. 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Ειδικό όχημα εκπαίδευσης και ενημέρωσης μαθητών 

(Συμφωνία ή όχι με παράγραφο προς παράγραφο της μελέτης) 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ Ή ΟΧΙ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Πλαίσιο Οχήματος 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη 
ΝΑΙ   

2. Κινητήρας (Ισχύς, Ροπή Στρέψης, Εκπομπή καυσαερίων 
κλπ) 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη 

ΝΑΙ   

3. Σύστημα Μετάδοσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη 

ΝΑΙ   

4. Άξονες-Ανάρτηση 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη 

ΝΑΙ   

5. Σύστημα Πέδησης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη 

ΝΑΙ   

6. Σύστημα Διεύθυνσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη 

ΝΑΙ   

7. Καμπίνα Οδήγησης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη 

ΝΑΙ   

8. Βαφή χρωματισμός 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη 

ΝΑΙ   

9. Υπερκατασκευή 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην μελέτη 

ΝΑΙ   

10. Ποιότητα καταλληλότητα τεχνική υποστήριξη Όπως 
αναλυτικά ορίζονται στην μελέτη 

ΝΑΙ   

11. Εκπαίδευση 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη 

ΝΑΙ   

12. Παράδοση οχήματος 
Όπωςαναλυτικάορίζονται στηνμελέτη 

ΝΑΙ   

13. Δείγμα 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη 

ΝΑΙ   

14. ΣυμπληρωματικάΣτοιχείατηςΤεχνικήςΠροσφοράς 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη 

ΝΑΙ   

15. Παροχή service για 2έτη ή 3.000 ώρες 
λειτουργίας ή 50.000 χιλιόμετρα 

ΝΑΙ   
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 
 

Α/Α 
 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΑΝΑΘΕΣΗΣ 

  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

  
  

ΠΛΑΙΣΙΟ 
  
  
  

1. Κινητήρας (Ισχύς,Ροπή Στρέψης, Εκπομπή 
καυσαερίων κ.λπ.) 

100-150 8,00 

2. Σύστημα Μετάδοσης 100-150 4,00 

3. Σύστημα Πέδησης 100-150 4,00 

4. Άξονες –Αναρτήσεις 100-150 4,00 

5. Καμπίνα Οδήγησης 100-150 4,00 

6. Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός 100-150 4,00 

 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   
7. Κυρίως σώμα υπερκατασκευής (Υλικά και 

τρόπος κατασκευής) 
100-150 12,00 

8 Διαστάσεις υπερκατασκευής 100-150 6,00 
 ΓΕΝΙΚΑ   

9 Εκπαίδευση προσωπικού 100-150 8,00 
10 Εξυπηρέτηση μετά την πώληση-τεχνική 

υποστήριξη-χρόνοςανταπόκρισηςσυνεργείου 
100-150 12,00 

11 Χρόνος   παράδοσης οχημάτων(μέγιστο  
6  μήνες  100  βαθμοί, 5 
Μήνες 110 βαθμοί, 4 μήνες120 βαθμοί) 

100-150 10,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 100,00 
 
Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσειτης βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας-τιμής αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις 
τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται 
από 100 έως 150 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι 
όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 150 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 
τεχνικές προδιαγραφές. 
Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 150 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο: 
 

U=σ1Κ1+σ2Κ2+……+σν.Κν( τύπος1 ) 
Όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και 
ισχύει:σ1+σ2+…+σν=1(100%) ( τύπος 2) 
Η οικονομική προσφορά (Ο.Π) και η συνολική ως άνω βαθμολογίαU προσδιορίζουν την ανηγμένη προσφορά που 
αποδίδεται με τον μαθηματικό τύπο: 

λ= Ο.Π./U 
 

Προσωρινός  ανάδοχος της προμήθειας του εκπαιδευτικού οχήματος ευαισθητοποίησης μαθητών αναδεικνύεται ο 
διαγωνιζόμενος με την μικρότερη τιμή του λ. 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

Είδος Τεμάχια Τιμή μονάδας Τιμή σε ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ 

Τιμή σε ευρώ 
με ΦΠΑ 

Σύστημα διακριτής συλλογής 
ανακυκλώσιμων υλικών-Κινητό 
Πράσινο σημείο 

1 150.000,00 € 150.000,00 € 186.000,00 € 

Ειδικό όχημα εκπαίδευσης και 
ενημέρωσης μαθητών 1 150.000,00 € 150.000,00 € 186.000,00 € 

Σύνολο 300.000,00 € 372.000,00 € 
 
 
 
 
 
 

Ο Συντάξας 
 
 
 

Ζορμπάς Φώτιος 
ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 

(σχετ. η από 20-5-2021 
διαδημοτική σύμβαση μεταξύ 
δήμου Κατερίνης και Δίου – 

Ολύμπου)  

Ελέγχθηκε 
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος 

του Τμήματος Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης 

και Συντήρησης Πρασίνου 
 

 
Κωνσταντίνος Στρογγύλης 

ΠΕ Περιβαλλοντολόγων  
(ΠΕ Χημικών) 

Θεωρήθηκε 
Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και  Πολεοδομίας 
κ.α.α. 

 
 
 

Χατζημήτρος Ηρακλής 
Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός 

 
 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 

 

                                                                                

ΕΡΓΟ:  
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ 

ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ» 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕXΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ-
ΟΛΥΜΠΟΥ 

 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2021 
 
 
 

ΜΑΙΟΣ 2021 



 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
 

Σελίδα 2 από 10 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 

ΕΡΓΟ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ 
ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ» 

 

 

Περιεχόμενα 

Εισαγωγή: ............................................................................................................................. 3 

Σκοπιμότητα και Αναγκαιότητα Υποέργου: ............ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου:Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Φυσικό Αντικείμενο Υποέργου Τεχνικής Βοήθειας:Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Οικονομικό Αντικείμενο του Υποέργου Τεχνικής Βοήθειας:Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:...................................................................................................................... 8 



 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
 

Σελίδα 3 από 10 
 

 

Εισαγωγή: 
Η στρατηγική του Δήμου ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ για τη διαχείριση των αποβλήτων, υποστηρίζει κατά 

προτεραιότητα την υλοποίηση του εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων, όπως προβλέπεται 

από το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.). Η υποστήριξη αυτή αποτυπώνεται στο Τοπικό 

Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Στο σχέδιο αυτό  παρουσιάζονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες τις οποίες 

θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να αναλάβει προκειμένου να υποστηρίξει την υλοποίηση του εθνικού 

σχεδιασμού. 

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται οι ενέργειες τις οποίες θα πρέπει να υλοποιήσει η Δημοτική Αρχή 

προκειμένου: 

 Να αναδείξει τα αναγκαία μέσα και έργα υποδομής που απαιτούνται σε τοπικό επίπεδο προκειμένου 

να βελτιωθεί η διαχείριση των απορριμμάτων σε δημοτικό επίπεδο 

 Να αναπτύξει νέες δράσεις που θα συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση της επεξεργασίας των 

σύμμεικτων αποβλήτων στην περιοχή, δίνοντας έμφαση στην πηγή 

 Να υλοποιήσει δραστηριότητες που θα στοχεύουν άμεσα στην ενεργοποίηση των πολιτών 

 Να αναλάβει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες, απαραίτητες  για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που 

παρέχει στους πολίτες και του δημότες του, στο τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων 

Η εφαρμογή των συγκεκριμένων προτεινόμενων ενεργειών, όπως αυτές προτείνονται παραπάνω, 

αποσκοπεί στην επίτευξη των εθνικών στόχων, γενικών και ειδικών ανά ρεύμα αποβλήτων, όπως αυτοί 

έχουν καθοριστεί από την ελληνική νομοθεσία και το επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ΕΣΔΑ, ΠΥΣ 39, ΦΕΚ 185 Α’ / 29-9-2020). 

Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματός του, ο Δήμος ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ, καταθέτει πρόταση για τη 

χρηματοδότηση της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ 

ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ». 

Η πρόταση υποβάλλεται υπ’ αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020 µε κωδικό πρόσκλησης 

14.6i.26.5.1.2 με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4415 Πρόσκληση της Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων 

ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του 

περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το 

Ταμείο Συνοχής µε τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».  
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Σκοπιμότητα και Αναγκαιότητα Υποέργου: 

Η πράξη υποδιαιρείται σε τρία υποέργα: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Κινητός εξοπλισμός για Διαλογή στην πηγή 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Οργάνωση Δράσεων Ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας 

Η προώθηση της διακριτής συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών ως εργαλείο μείωσης των 
απορριμμάτων που καταλήγουν στους κάδους των ΑΣΑ έχει έως τώρα εφαρμοστεί κυρίως σε πιλοτική 
κλίμακα στην Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να έχουν εξαχθεί αξιόπιστα μετρήσιμα αποτελέσματα και 
συμπεράσματα σχετικά με την απόδοση αυτής της δράσης, κυρίως λόγω ελλιπούς ή/ και περιορισμένου 
πλαισίου παρακολούθησης. 

Λόγω της ιδιαιτερότητας των δράσεων διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών & της μη ύπαρξης 
εμπειρίας στον Δήμο ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ αλλά και στην χώρα ευρύτερα για την οργανωμένη προώθησή τους, 
απαιτείται υποστήριξη από εξειδικευμένο τεχνικό σύμβουλο όσον αφορά στην πρακτική εφαρμογή του 
προγράμματος και ειδικότερα:  

- στην οργάνωση και αρχική εφαρμογή των δράσεων διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, 

- στη δημιουργία κατάλληλου υλικού ενημέρωσης, 

- στην παρακολούθηση των αρχικών αποτελεσμάτων και μέτρηση δεικτών με στόχο την επιτυχία 
του προγράμματος που θα καθορίσει την περαιτέρω ανάπτυξη του από τον Δήμο. 

Το προτεινόμενο υποέργο στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης συνιστά σε νέα, εξειδικευμένη δράση για 
τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών, με την οποία δεν είναι εξοικειωμένοι οι πολίτες- χρήστες. Η 
υλοποίησή της προϋποθέτει αυξημένες απαιτήσεις οργάνωσης, παρακολούθησης και συντονισμού των 
εργασιών από μέρους του Δήμου και του συνόλου των εμπλεκόμενων φορέων. Συνεπώς, η βέλτιστη 
οργάνωση και η ορθή έναρξη και αρχική υλοποίηση του προτεινόμενου προγράμματος εκτροπής 
ανακυκλώσιμων υλικών διακριτής συλλογής, αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους για την επιτυχία του και 
την αποδοχή του από τους πολίτες.  

Με βάση τα ανωτέρω, για την επιτυχή οργάνωση και υλοποίηση της προτεινόμενης δράσης κρίνεται 
απαραίτητη η συνεργασία με εξωτερικό Σύμβουλο, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ο οποίος έχοντας 
κατάλληλη και αντίστοιχη εμπειρία και Ομάδα με στελέχη κατάλληλων ακαδημαϊκών και επαγγελματικών 
προσόντων αφενός θα προσφέρει τεχνογνωσία στο τεχνικό αντικείμενο, δεδομένης της εξειδίκευσής του 
και αφετέρου θα βοηθήσει στην πιστότερη τήρηση του χρονοδιαγράμματος, στην διασφάλιση των 
προβλεπόμενων στόχων και αποτελεσμάτων καθώς και στην καλύτερη συνεργασία και συντονισμό με τις 
εμπλεκόμενες Διευθύνσεις και τους πολίτες. 

Αντικείμενο του Συμβούλου 
Το κύριο αντικείμενο του συμβούλου υποστήριξης είναι η προώθηση της διακριτής συλλογής 
ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο, μέσω της οργάνωσης και του συντονισμού των απαιτούμενων δράσεων 
για την υλοποίηση και την παρακολούθηση του προγράμματος. 

Ειδικότερα θα απαιτηθεί η υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων: 
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 Οργάνωση της εφαρμογής του συστήματος διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, η οποία 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

- Επιλογή περιοχών εφαρμογής 

- Θέσπιση κριτηρίων συμμετοχής  

- Οργάνωση της ανάπτυξης του εξοπλισμού 

 

 Υποστήριξη στην υλοποίηση και αρχική εφαρμογή του προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστον τα ακόλουθα: 

- Υποστήριξη στην υλοποίηση των δράσεων ενημέρωσης των πολιτών, ώστε να 
συμμετάσχουν οικειοθελώς στο πρόγραμμα 

- Υποστήριξη κατά τη διανομή του εξοπλισμού και την αξιολόγηση των εθελοντών - 
πολιτών 

- Υποστήριξη στην υλοποίηση των δράσεων ενημέρωσης - καθοδήγησης των πολιτών για 
τη σωστή χρήση του εξοπλισμού 

 Υποστήριξη στην παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστον τα ακόλουθα: 

- Καθορισμός του μηχανισμού παρακολούθησης (δείκτες, συχνότητα, αρμοδιότητα, εργαλεία 
παρακολούθησης π.χ. ερωτηματολόγια, ημερολόγια καταγραφών κτλ.), ο οποίος θα στοχεύει 
κατ’ ελάχιστον στα ακόλουθα: 

 στον υπολογισμό των εκτρεπόμενων ποσοτήτων 

 στην αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χρήστες, στην ορθή 
χρήση του εξοπλισμού διακριτής συλλογής και στη βελτιστοποίηση της απόδοσής 
τους 

 στον έλεγχο συμμετοχής των δημοτών και στον επαναπροσδιορισμό των θέσεων 
όταν δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς 

- Δημιουργία και εκπαίδευση ομάδων παρακολούθησης του Δήμου, με στόχο: 

 Την ενθάρρυνση/ υποστήριξη των εθελοντών- πολιτών στη χρήση του εξοπλισμού 
διακριτής συλλογής 

 Την ενθάρρυνση/ υποστήριξη των εθελοντών - πολιτών στην τήρηση του 
προγράμματος παρακολούθησης 

 Τη συλλογή και επεξεργασία των συλλεχθέντων στοιχείων παρακολούθησης 
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 Την ενθάρρυνση/ συνεχή κινητοποίηση των εθελοντών πολιτών για την συνέχιση 
της δράσης 

 Καθορισμός δεικτών (περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών) αξιολόγησης του 
προγράμματος 

 Αξιολόγηση και διερεύνηση δυνατότητας επέκτασης του προγράμματος 

Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η συνεργασία με εξωτερικό Σύμβουλο, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ο 
οποίος έχοντας κατάλληλη και αντίστοιχη εμπειρία και Ομάδα με στελέχη κατάλληλων ακαδημαϊκών και 
επαγγελματικών προσόντων αφενός θα προσφέρει τεχνογνωσία στο τεχνικό αντικείμενο, δεδομένης της 
πολυπλοκότητάς και εξειδίκευσής του, και αφετέρου θα βοηθήσει στην πιστή τήρηση του 
χρονοδιαγράμματος, στην διασφάλιση των αποτελεσμάτων του προγράμματος διακριτής συλλογής 
ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και στην καλύτερη συνεργασία και συντονισμό με τις εμπλεκόμενες 
Διευθύνσεις και τους πολίτες. 

Τα παραδοτέα του Συμβούλου θα είναι: 

 Αρχική Έκθεση για την οργάνωση της εφαρμογής του προγράμματος της διακριτής συλλογής 
ανακυκλώσιμων υλικών, συμπεριλαμβανομένου και του μηχανισμού παρακολούθησης 

 Υποστήριξη στην υλοποίηση και αρχική εφαρμογή του προγράμματος 

 Υποστήριξη στην παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος 

 Τελική Έκθεση παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής, κατά τα ανωτέρω 

 

Ο καθαρός χρόνος περαίωσης της υπηρεσίας καθορίζεται σε 12 μήνες και θα ξεκινήσει 2 μήνες πριν την 
προμήθεια του εξοπλισμού. 
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Προϋπολογισμός του κόστους των δαπανών για την υλοποίηση της υπηρεσίας 

Α/Α   Κέντρο δαπάνης 

Ημερήσιο 
άμεσο 
κόστος 
κέντρου 
δαπάνης* 
(€) 

Ανθρωποημέρες 
απασχόλησης ανά 
στάδιο του έργου 

Κόστος ανά 
κέντρο 
δαπάνης και 
ανά στάδιο 
(€) 

1 
Επιστήμονας ΠΕ 
εμπειρίας άνω 
των 5 ετών 

Αρχική έκθεση 
οργάνωσης του 
προγράμματος  

100 60 6.000,00 

Υποστήριξη στην 
υλοποίηση και αρχική 
εφαρμογή του 
προγράμματος 

Υποστήριξη στην 
παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του 
προγράμματος 

Τελική έκθεση 
παρακολούθησης και 
αξιολόγησης της 
εφαρμογής 

*Συνολικό κόστος δαπανών συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων 
και φόρων (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  

7.440,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 

Τίτλος Ανάθεσης : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ» 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Αυτή η Συγγραφή Υποχρεώσεων αποτελεί την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παραπάνω ανάθεσης 
και καθορίζει τον τρόπο της εκτέλεσής του. Με τον παρόντα διαγωνισμό θα γίνει η επιλογή Αναδόχου, με 
απευθείας ανάθεση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το Δήμο ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ για τη 
διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του συνόλου της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ». 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

1. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016). 

2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το Ν. 4555/2018  (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]» 

4. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09- 2011), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  

6. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο προϋπολογισμός παροχής των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται σε 6.000,00 € (μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %), συνολικά 7.440,00 €.   

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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Η τελική επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή μετά από εισήγηση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. Η ανάθεση θα γίνει με τις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης, για όσους προσκόμισαν το 
σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών και ταυτόχρονα πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων 
συμμετοχής. 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο διαγωνιζόμενος, στον οποίο θα ανατεθεί το έργο, είναι 
υποχρεωμένος, πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να καταθέσει εγγύηση ίση με το 5% του οικονομικού 
αντικειμένου της Σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.  

Οι εγγυήσεις πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν τα ακόλουθα: (1) Την ημερομηνία έκδοσης. (2) Τον 
εκδότη. (3) Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται. (4) Τον αριθμό της 
εγγύησης. (5) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. (6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του 
προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (7) Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία 
διαγωνισμού (8) 'Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως. (9) 'Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του 
ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του 
εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) 
ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. (10) 'Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ  

Η παροχή υπηρεσιών λήγει με την ολοκλήρωση όλων των υποέργων της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ». Ο χρονικός ορίζοντας 
ολοκλήρωσης είναι η 31/05/2022.  

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΠΛΗΡΩΜΗ  

Το έργο συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - Ταμείο Συνοχής). 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Η  συνολική αξία του έργου περιλαμβάνει όλα τα έξοδα, καθώς και τους φόρους, τέλη, και λοιπά έξοδα 
που θα γίνουν από τον ανάδοχο κατά τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας. 

Τον ανάδοχο, βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, καθώς και η παρακράτηση του Φόρου Εισοδήματος. Ο 
Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.  

  

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών είναι συμβουλευτικές υπηρεσίες στις υπηρεσίες του Δήμου για τη 
διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του συνόλου της Πράξης και αφορούν σε: 

 Αρχική Έκθεση για την οργάνωση της εφαρμογής του προγράμματος της διακριτής συλλογής 
ανακυκλώσιμων υλικών, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων ενημέρωσης και του μηχανισμού 
παρακολούθησης 

 Υποστήριξη στην υλοποίηση και αρχική εφαρμογή του προγράμματος 
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 Υποστήριξη στην παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος 

 Τελική Έκθεση παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής, κατά τα ανωτέρω 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Εφόσον παραστεί ανάγκη τροποποίησης της σύμβασης Σχετικά με τις κυρώσεις κλπ. ή την επίλυση των 
διαφορών μεταξύ Δήμου και Αναδόχου, πριν και μετά την υπογραφή της σύμβασης, γίνεται εφαρμογή της 
νομοθεσίας του άρθρου 2.  

                   

 

Ο συντάξας 

 

Ο αν. Προϊστάμενος του Τμήματος 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 

Συντήρησης Πρασίνου 

 

 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 

 

Θεωρήθηκε 

 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών - Περιβάλλοντος και 

Πολεοδομίας 

κ.α.α. 

 

ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

 

 
     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

ΘΕΜΑ 1Ο 
«Έγκριση του Περιφερειακού 
Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.∆.Α.) Κεντρικής 
Μακεδονίας.» 

Αριθµ. Συνεδρίασης 20η/3-11-2016 
Αριθµ. Απόφασης    220/2016 
 
   Στη Θεσσαλονίκη σήµερα 3 Νοεµβρίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 µ.µ. στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του  Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 
198, Θεσσαλονίκη), συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της µε αρ. πρ. οικ. 439281 (949)/25-10-2016 έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου του, κ. Αντώνιου Γυφτόπουλου, προς όλους τους Συµβούλους, η 
οποία επιδόθηκε νόµιµα,  στις 25 Οκτωβρίου 2016, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και  σε καθένα από τους 
Συµβούλους,  σύµφωνα  µε τις διατάξεις του άρθρου  167 του Ν.3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

                     Από τα εβδοµήντα ένα (71) µέλη του Π.Σ. ήταν:  

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ   

1. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,  
             ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

2. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
             ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

3. ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
4. ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
5. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
6. ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 
7. ΑΗ∆ΟΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ ΑΘΗΝΑ 
8. ΑΗ∆ΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
9. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
10. ΑΝ∆ΡΕΟΥ ∆ΑΜΙΑΝΟΣ 
11. ΑΣΠΑΣΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
12. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
13. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ 
14. ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
15. ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, προσήθλε στο 2ο 
θέµα  

16. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
17. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
18. ΓΡΑΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
19. ΖΑΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 
20. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
21. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
22. ΖΩΓΡΑΦΟΥ –ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
23. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

1. ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ       
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

2. ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
3. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
4. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
5. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ 
7. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 
8. MΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
9. ΡΑΚΙΤΖΗ ΤΙΜΟΘΕΑ 
10. ΣΙΩΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
11. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
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24. ΘΩΜΑΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
25. ΙΓΝΑΤΙΑ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
26. ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
27. ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ 
28. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 
29. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ ΝΙΚΗ 
30. ΚΕΛΕΣΙ∆ΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ 
31. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
32. ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
33. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
34. ΜΟΥΡΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
35. ΜΠΑΖ∆ΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, προσήλθε 
στο 3ο θέµα 

36. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
37. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ 
38. ΜΠΟΥΦΙ∆ΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
39. ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
40. ΠΑΛΙΑ∆ΕΛΗ-ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

41. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
42. ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
43. ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΝΙΟΒΗ 
44. ΡΕΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
45. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
46. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
47. ΤΑΧΜΑΤΖΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
48. ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 
49. ΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 
50. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
51. ΤΖΟΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
52. ΤΕΡΖΑΝΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
53. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
54. ΤΣΑΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
55. ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
56. ΦΥΚΑ ΕΛΕΝΗ 
57. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
58. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
59. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
60. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

    
    Επίσης παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. 
Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας και  οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηµαθίας 
κ. Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης και Σερρών κ. Ιωάννης Μωϋσιάδης.  
 
       ∆εν παραβρέθηκαν  η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κα 
Παρασκευή Πατουλίδου και οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων    Κιλκίς κ. 
Ανδρέας Βεργίδης,  Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου  και Χαλκιδικής κ. Ιωάννης Γιώργος. 
    
     Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου  κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης. 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εκφώνησε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης “Έγκριση του 
Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.∆.Α.) Κεντρικής 
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Μακεδονίας.” και   έδωσε το λόγο  στον αρµόδιο εισηγητή  ο οποίος   έθεσε υπόψη του 
Συµβουλίου: 

 Την µε αρίθµ.πρωτ 197/25-10-2016 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & 
Περιβάλλοντος  η οποία αναφέρει τα εξής : 

             “Εχοντας υπόψη : 

 1.Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/13.02.12) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − 
Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων − Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθµιση θεµάτων 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (όπως ισχύει 
σήµερα). 

2.Το µε α.π. οικ. 872/13/07-01-2016 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Αστικών, 
Βιοµηχανικών και Συναφών Αποβλήτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, µε θέµα: «Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.4342/2015 
αναφορικά µε την έγκριση και κύρωση των Περιφερειακών Σχεδίων ∆ιαχείρισης 
Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α)» (Α∆Α: Ω1ΥΜ4653Π8-ΚΥ1). 

 3.Το µε α.π. 7602/18-07-2016 έγγραφο του Περιφερειακού Συνδέσµου Φορέων 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο∆ΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, µε συνηµµένο 
το 1ο Αναθεωρηµένο Τεύχος Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 
(ΠΕΣ∆Α) Κεντρικής Μακεδονίας. 

4.Η µε α.π. οικ. 513/28-04-2016 γνωµοδότηση επί της µελέτης του 
Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) Κεντρικής 
Μακεδονίας της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.  

5.Η µε α.π. 16000/1864/28-04-2016 γνωµοδότηση επί της µελέτης 
επικαιροποίησης  του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) 
Κεντρικής Μακεδονίας του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Αστικών, Βιοµηχανικών & 
Συναφών Αποβλήτων, Γενικής ∆/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.  

6.Η µε αρ. Απόφαση 01/2016 γνωµοδότηση της Περιφερειακής Επιτροπής 
∆ιαβούλευσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: ΩΩΡ87ΛΛ-∆5Λ).  

 7.Η µε α.π. 127400/2759/21-10-2016 γνωµοδότηση της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος  & Χωρικού Σχεδιασµού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

8.Η Κοινή Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Αναπλ. Υπουργού 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργού Εσωτερικών & ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και 
Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης & Τουρισµού της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου «Επικαιροποίηση του 
Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και έλαβε αριθµό Α∆Α: 6ΣΤΒ4653Π8-Ε1Γ. 

9. Το µε α.π. 10439/24-10-2016 έγγραφο του Περιφερειακού Συνδέσµου ΦοΣ∆Α 
Κεντρικής Μακεδονίας µε θέµα: << Ενηµέρωση για τις παρατηρήσεις επί της 
Μελέτης του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) Κεντρικής 
Μακεδονίας>> 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του ΠΕΣ∆Α Κεντρικής Μακεδονίας από το 
Περιφερειακό Συµβούλιο και σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουµε 
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συνηµµένα τη µελέτη του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α), την 
ΚΥΑ έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης του ΠΕΣ∆Α και τις κάτωθι γνωµοδοτήσεις: 

Α) του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (4 σχετ.), 

Β) του Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (5 σχετ.),   

Γ) της Περιφερειακής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης (6 σχετ.) και 

∆) της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού ΠΚΜ (7 σχετ.)  

Η διαδικασία έγκρισης και κύρωσης του ΠΕΣ∆Α, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, 
περιγράφεται στο (2) σχετ..  

Συνοπτικά, αναφέρεται ότι το ΠΕΣ∆Α εγκρίνεται µε Απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου, 
αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω γνωµοδοτήσεις και η Απόφαση Έγκρισης της ΣΜΠΕ. 
Στην Απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου έγκρισης του ΠΕΣ∆Α θα πρέπει να 
περιλαµβάνεται ρητή αναφορά στην Απόφαση έγκρισης της ΣΜΠΕ. Η Απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου διαβιβάζεται στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας και στη συνέχεια, συντάσσεται σχέδιο ΚΥΑ κύρωσης της απόφασης, µε την 
οποία πιστοποιείται η τυπική νοµιµότητα και η συµβατότητα του ΠΕΣ∆Α µε τον Εθνικό 
Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α)”” 

              Το Περιφερειακό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω  και ύστερα  από 
διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του     

             Αποφασίζει  κατά  πλειoψηφία   

      Εγκρίνει την  επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 
(ΠΕΣ∆Α) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εφεξής «ΠΕΣ∆Α ΠΚΜ», όπως 
παρουσιάζεται συνοπτικά στο παρακάτω κείµενο. 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

Το παρόν αφορά την επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης 
Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2008/98 για τα απόβλητα και του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, αλλά και τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης 
Αποβλήτων (ΕΣ∆Α) και του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης (ΕΣΣΠ∆Α) που εγκρίθηκαν µε την 
ΠΥΣ 49/15-12-2015.  

Ενσωµατώνει µετά από αξιολόγηση τα Τοπικά Σχέδια ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣ∆Α) που 
έχουν εγκριθεί από ∆ήµους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ στις περιπτώσεις 
∆ήµων που δεν είχαν εκπονήσει ΤΣ∆Α, το ΠΕΣ∆Α ενσωµάτωσε, κατόπιν αξιολόγησης, τις 
προτάσεις από τους πίνακες δράσεων των εν λόγω ∆ήµων.  

Αποτελεί σχέδιο διαχείρισης του συνόλου των παραγοµένων στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας αποβλήτων που εµπίπτουν στο πεδίο του Ν. 4042/2012, προσδιορίζει δε τις 
γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους, σε συµφωνία µε τις κατευθύνσεις του ΕΣ∆Α και 
υποδεικνύει τα κατάλληλα µέτρα τα οποία προωθούν ιεραρχικά και συνδυασµένα: α) την 
πρόληψη παραγωγής, β) την επαναχρησιµοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) κάθε άλλου είδους 
ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και ε) την ασφαλή τελική διάθεση των αποβλήτων σε 
επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Περιλαµβάνει επίσης Σχέδιο Πρόληψης για τη 
∆ηµιουργία Αποβλήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
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Το ΠΕΣ∆Α ΠΚΜ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ήτοι 
τις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) Θεσσαλονίκης, Ηµαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και 
Χαλκιδικής. 

Αρχή Σχεδιασµού του ΠΕΣ∆Α ΠΚΜ είναι ο Περιφερειακός Σύνδεσµος Φορέων ∆ιαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ∆ΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας. 

Οι ποσοστιαίοι στόχοι του ΠΕΣ∆Α ΠΚΜ είναι σύµφωνοι µε τους αντίστοιχους στόχους του 
ΕΣ∆Α, ενώ οι εκπεφρασµένοι σε βάρος αντίστοιχοι στόχοι αποτελούν εκτιµήσεις που θα 
επικαιροποιούνται µε βάση την τελικώς πραγµατοποιούµενη παραγωγή αποβλήτων. 

Στο ΠΕΣ∆Α ΠΚΜ δεν περιλαµβάνεται η διαχείριση αποβλήτων που εξαιρούνται σύµφωνα µε 
το άρθρο 10 του Ν. 4042/2012, όπως αέρια απόβλητα που εκλύονται στην ατµόσφαιρα, τα 
(επιτόπου) εδάφη που περιλαµβάνουν ρυπασµένες γαίες που δεν έχουν εκσκαφεί, τα λύµατα, 
τα πτώµατα ζώων που αποθνήσκουν εκτός σφαγείων κλπ. 

A.1 ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

Οι βασικοί στόχοι του ΠΕΣ∆Α ΠΚΜ για τα διάφορα ρεύµατα αποβλήτων αναφέρονται 
συνοπτικά ακολούθως και αναπτύσσονται αναλυτικότερα στη Μελέτη Αναθεώρησης του 
ΠΕΣ∆Α που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. 

A.1.1 Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) 

Α.1.1.1 Γενικοί στόχοι για τα ΑΣΑ 

Για τη διαχείριση των ΑΣΑ προτείνεται ως γενικότερος στόχος η προετοιµασία προς 
επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση µε χωριστή συλλογή ανακυκλώσιµων και 
βιοαποβλήτων σε ποσοστό 50% του συνόλου των ΑΣΑ. Το υπόλοιπο 50% κ.β. των ΑΣΑ θα 
οδηγείται σε σύµµεικτη µορφή, σε δίκτυο µονάδων επεξεργασίας όπου µέρος αυτού θα 
ανακτάται ενώ ένα υπόλοιπο 26% θα οδηγείται προς διάθεση – υγειονοµική ταφή. 

Α.1.1.2 Στόχοι για την Επαναχρησιµοποίηση – Ανακύκλωση 

Ο στόχος προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση των ανακυκλώσιµων 
υλικών (χαρτί, γυαλί, µέταλλα, πλαστικό) µε προδιαλογή ανέρχεται σε 65% κ.β., ενώ µε τη 
συµβολή των µονάδων επεξεργασίας ανέρχεται σε 75% και επιµερίζεται ανά υλικό όπως 
αναλύεται στη µελέτη αναθεώρησης του ΠΕΣ∆Α ΠΚΜ. Επιπρόσθετα, ο στόχος ανακύκλωσης 
για τα απόβλητα συσκευασίας είναι 80,1% κ.β. και επιµερίζεται ανά υλικό. 

Α.1.1.3 Στόχοι για τα Βιοαπόβλητα 

Τίθεται στόχος χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων στο 40% κ.β. αυτών µε: 

• Εκτροπή µέσω της οικιακής κοµποστοποίησης µε ελάχιστο στόχο τουλάχιστον 3% κ.β. 
των βιοαποβλήτων έως το 2020. 

• Μεγιστοποίηση επιπέδων εκτροπής των “διαθέσιµων για συλλογή” αποβλήτων 
βρώσιµων λιπών και ελαίων, στοχεύοντας στο 75% έως το 2020. 

• Εκτροπή µέσω δικτύου χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων 
(συµπεριλαµβάνοντας τα υπολείµµατα τροφίµων και τα πράσινα απόβλητα). 
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Α.1.1.4 Στόχοι για τα Βιοαποδοµήσιµα Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) 

Οι στόχοι που τίθενται στην Περιφέρεια για την εκτροπή των ΒΑΑ αποτελούν την εξειδίκευση 
των Εθνικών στόχων. Για το έτος 2020 και λαµβάνοντας υπόψη την εκτιµώµενη ποσότητα 
ΒΑΑ, το 76,3% κ.β. των ΒΑΑ θα εκτρέπεται από την ταφή. Ο στόχος εκτροπής που τίθεται για 
τα ΒΑΑ επιτυγχάνεται ως ακολούθως: 

• 61% (επί του στόχου εκτροπής) µε χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων και του 
χαρτιού (συσκευασίας και έντυπο). 

• 39% (επί του στόχου εκτροπής) µέσω επεξεργασίας στις προβλεπόµενες µονάδες 
επεξεργασίας σύµµεικτων ΑΣΑ. 

Α.1.1.5 Στόχοι για τα ΑΗΗΕ Οικιακής Προέλευσης 

Τίθενται οι στόχοι συλλογής, ανάκτησης, προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση και 
ανακύκλωση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Εθνικό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Αποβλήτων. 

Α.1.1.6 Στόχοι για τις Φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές (ΗΣ&Σ) 

Ο στόχος που τίθεται αφορά στην συλλογή τουλάχιστον του 45% κ.β., εκφραζόµενο ως προς 
τις ποσότητες φορητών ΗΣ&Σ που κυκλοφορούν στην αγορά (µέσος όρος της τελευταίας 
τριετίας). 

Α.1.1.7 Στόχοι για τα Ογκώδη 

Οι στόχοι που τίθενται για τη διαχείριση των ογκωδών αφορά στα παρακάτω: 

• ∆ηµιουργία υποδοµών χωριστής συλλογής και διαχείρισης των ογκωδών. 

• 100% εκτροπή ογκωδών από την ταφή. 

• Προώθηση της επαναχρησιµοποίησης – ανακύκλωσης 

Α.1.1.8 Στόχοι για τις µικρές ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων 

Ο στόχος που τίθεται αφορά στην οργάνωση συστήµατος χωριστής συλλογής µικρών 
επικινδύνων αποβλήτων καθώς και εκτροπή από την ταφή. 

Α.1.2 Λοιπά ρεύµατα 

Α.1.2.1 Στόχοι για τις Ιλύες 

Ο στόχος που τίθεται για το έτος 2020 είναι το 95% κ.β., το οποίο αφορά σε ποσοστό επί της 
παραγόµενης ποσότητας ιλύος να οδηγείται προς ανάκτηση και το 5% κ.β. προς Υγειονοµική 
ταφή. 

Α.1.2.2 Στόχοι για τα Στερεά Βιοµηχανικά Απόβλητα (ΒΑ) 

Οι στόχοι που τίθενται για τη διαχείριση των ΒΑ σε συµφωνία µε τις κατευθύνσεις του ΕΣ∆Α 
είναι: 

• Αύξηση της ανάκτησης των παραγόµενων ΒΑ στο µέγιστο δυνατό κυρίως µέσω της 
αξιοποίησης. 

• ∆ιασφάλιση της απαγόρευσης της ανάµειξης επικίνδυνων ΒΑ µε άλλα επικίνδυνα ή µη 
επικίνδυνα απόβλητα/υλικά. 
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• Ανάκτηση ενέργειας σε συµπληρωµατικό ρόλο, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια 
άλλου είδους ανάκτησης. 

Α.1.2.3 Στόχοι για τα απόβλητα εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας, εξυπηρέτησης κοινού κλπ. 

Οι στόχοι που αφορούν στη διαχείριση τους είναι: 

• Καθιέρωση χωριστής συλλογής για τα µέταλλα, το χαρτί, το πλαστικό και το γυαλί, σε 
όλους τους χώρους εργασίας και εξυπηρέτησης κοινού. 

• Αποτροπή της ανάµιξης αποβλήτων ελαίων µε πετρελαιοειδή κατάλοιπα και διαχείρισή 
τους σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση. 

• Καθιέρωση χωριστής συλλογής του οργανικού κλάσµατος (καφέ κάδος) ως διακριτού 
ρεύµατος. 

• ∆ιαχείριση των τυχόν άλλων ρευµάτων αποβλήτων που παράγονται, και εντάσσονται 
στην εναλλακτική διαχείριση, ως διακριτών ρευµάτων και σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
κείµενης νοµοθεσίας. 

• Υλοποίηση δράσεων ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης κοινού και λοιπών 
εµπλεκόµενων, σχετικά µε τα οφέλη της πρόληψης και ανάκτησης των αποβλήτων. 

Α.1.2.4 Στόχοι για τα απόβλητα έλαια 

Ο στόχος που τίθεται για το έτος 2020 είναι: 

• 85% συλλογή. 

• 100% αναγέννηση της συλλεγόµενης ποσότητας. 

Α.1.2.5 Στόχοι για τα απόβλητα συσσωρευτών οχηµάτων και βιοµηχανίας 

Ο στόχος συλλογής για το έτος 2020 είναι 100%. Οι ελάχιστες αποδόσεις ανακύκλωσης είναι: 

• ανακύκλωση του 65% κατά µέσο βάρος των ΗΣ και συσσωρευτών µόλυβδου - οξέος, 
συµπεριλαµβανοµένης της ανακύκλωσης του περιεχοµένου µόλυβδου στον υψηλότερο 
δυνατό βαθµό. 

• ανακύκλωση του 75% κατά µέσο βάρος των ΗΣ και συσσωρευτών νικελίου - καδµίου, 
συµπεριλαµβανοµένης της ανακύκλωσης του περιεχοµένου καδµίου στον υψηλότερο 
δυνατό βαθµό. 

• ανακύκλωση του 50% κατά µέσο βάρος των άλλων ΗΣ και συσσωρευτών. 

Α.1.2.6 Στόχοι για τα Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) 

Προτείνεται η παρακολούθηση της εφαρµογής των δράσεων του Εγκεκριµένου Συστήµατος 
και η διασφάλιση τήρησης των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών οχηµάτων και των ΟΤΑ 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Επέκταση του δικτύου συλλογής όπου αυτό κρίνεται 
ανεπαρκές. 

Α.1.2.7 Στόχοι για τα µεταχειρισµένα ελαστικά 

Παρακολούθηση της εφαρµογής των δράσεων του Εγκεκριµένου Συστήµατος Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης και συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων µε το Σύστηµα για την επέκταση 
του δικτύου συλλογής, όπου αυτό κρίνεται ανεπαρκές. 
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Α.1.2.8 Στόχοι για τα ΑΗΗΕ βιοµηχανικής προέλευσης 

Οι στόχοι δεν διαφοροποιούνται από τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης. 

Α.1.2.9 Στόχοι για τα απόβλητα Υγειονοµικών Μονάδων (ΑΥΜ) 

Οι στόχοι για τα απόβλητα υγειονοµικών µονάδων αφορούν στην: 

• Οργάνωση και λειτουργία δικτύων διαχείρισης των ΑΥΜ εντός και εκτός των 
Υγειονοµικών Μονάδων.  

• Υλοποίηση έργων υποδοµής. 

• Επέκταση εφαρµογής των προγραµµάτων χωριστής συλλογής σε όλες τις 
δραστηριότητες από τις οποίες παράγονται ΑΥΜ, όπως η κατ’ οίκον νοσηλεία. 

Α.1.2.10 Στόχοι για τα ΑΕΚΚ 

Τίθεται ως στόχος µέχρι το 2020 να οδηγούνται προς προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση, 
ανακύκλωση και ανάκτηση το 70% κ.β των παραγόµενων ΑΕΚΚ. (Εξαιρούνται τα απόβλητα 
εκσκαφών). 

Α.1.2.11 Στόχοι για τα Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα 

Οι στόχοι που τίθενται για τη διαχείριση τους έως το έτος 2020 είναι: 

• Πλήρης ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων 
γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης για την ανάκτηση επ’ ωφελεία της γεωργίας, την 
παραγωγή προϊόντων ή την παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο/ βιοµάζα. 

• Χωριστή συλλογή και ανάκτηση των πλαστικών γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης µε 
έµφαση στα πλαστικά θερµοκηπίου και τα απόβλητα συσκευασίας. 

• Χωριστή συλλογή και κατάλληλη διαχείριση των πλαστικών συσκευασίας που 
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. 

Α.2 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Α.2.1 Προτεινόµενες ∆ράσεις και Έργα Επεξεργασίας και Αξιοποίησης ΑΣΑ  

Α.2. 1.1 ∆ιαλογή στην Πηγή 

Καθιερώνεται για το σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, χωριστή συλλογή σε 4 
ρεύµατα υλικών (χαρτί, γυαλί, µέταλλα και πλαστικό) ή εναλλακτικά σε 3 ρεύµατα (χαρτί, 
γυαλί, µέταλλα - πλαστικό), εφόσον αυτό τεκµηριώνεται από άποψη περιβαλλοντική, τεχνική 
και οικονοµική. Επίσης καθιερώνεται σύστηµα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και έντυπου 
χαρτιού.  

Α.2.1.2 Πράσινα σηµεία: Έργα υποδοµής και προµήθεια εξοπλισµού 

Προωθείται η κατασκευή πράσινων σηµείων, τουλάχιστον ένα σε κάθε ∆ήµο της Περιφέρειας 
όπως προβλέπεται στη µελέτη αναθεώρησης του ΠΕΣ∆Α ΠΚΜ.  

Α.2.1.3 Προώθηση της Οικιακής Κοµποστοποίησης 

Προτείνεται η προµήθεια κάδων οικιακής κοµποστοποίησης ανά ∆ήµο κα ανά ΠΕ της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τουλάχιστον στο 3% των παραγόµενων βιοαποβλήτων. 

Α.2. 1.4 Υποδοµές Ανακύκλωσης/Μεταφόρτωσης 
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Αναφορικά µε την ανακύκλωση και τη µεταφόρτωση: 

• Προβλέπεται η δυνατότητα διατήρησης και εκσυγχρονισµού των υφιστάµενων Κ∆ΑΥ 
και η δηµιουργία νέων σε ΠΕ που δε διαθέτουν. 

• Για τις περιπτώσεις ∆ήµων που στα εγκεκριµένα Τοπικά Σχέδια ∆ιαχείρισης 
Αποβλήτων (ΤΣ∆Α) προτείνουν την εγκατάσταση και λειτουργία αυτόνοµου (εκτός 
πράσινου σηµείου ή ΚΑΕ∆ΙΣΠ) Κέντρου ∆ηµιουργικής Επαναχρησιµοποίησης Υλικών 
(Κ.∆.Ε.Υ.) είναι αποδεκτό στο πλαίσιο του ΠΕΣ∆Α, εφόσον εξασφαλιστεί η 
χρηµατοδότηση και υπάρχει σαφές σχετικό πλαίσιο αδειοδότησης ή απαλλαγή από 
αυτή. 

• Προβλέπονται Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ), οι οποίοι θα δέχονται 
σύµµεικτα ΑΣΑ και ανάλογα µε την ανάπτυξη των συστηµάτων ∆σΠ θα δύνανται να 
δέχονται και περισσότερα ρεύµατα υλικών. Προβλέπεται διατήρηση ή/και αναβάθµιση 
ενός αριθµού υφιστάµενων ΣΜΑ και δηµιουργία νέων όπου απαιτείται. Κατά 
περίπτωση είναι δυνατή η ενσωµάτωση στους ΣΜΑ διάταξη διαλογής ανακυκλωσίµων. 

• Προβλέπεται η δυνατότητα εγκατάστασης σπαστήρων ογκωδών στις εγκαταστάσεις 
Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων ή στα Κέντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων 
Υλικών. 

Πίνακας 1. ∆ίκτυο ΣΜΑ ανά ΠΕ 

ΣΜΑ Εξυπηρετούµενες περιοχές 

ΠΕ Θεσσαλονίκης 

Πυλαίας (Φοίνικα) 
Τµήµα του ∆. Θεσσαλονίκης (40% των σύµµεικτων και 
ΑΥ και 65% των ΒΑ) και οι ∆ήµοι Καλαµαριάς, 
Θέρµης, Πυλαίας-Χορτιάτη 

Ευκαρπίας 

Τµήµα του ∆. Θεσσαλονίκης (60% των σύµµεικτων και 
ΑΥ και 35% των ΒΑ) και οι ∆ήµοι Νεάπολης- Συκεών, 
Παύλου Μελά, Αµπελοκήπων-Μενεµένης, Κορδελιού 
– Εύοσµου, Ωραιόκαστρου 

∆έλτα ∆ήµος ∆έλτα 

Θερµαϊκού ∆ήµος Θερµαϊκού 

Βόλβης 1 

Βόλβης 2 
∆ήµος Βόλβης 

Λαγκαδά ∆ήµος Λαγκαδά 

Χαλκηδόνας ∆ήµος Χαλκηδόνας 

ΠΕ Ηµαθίας 

Αλεξάνδρειας ∆ήµος Αλεξάνδρειας 

Βέροιας ∆ήµος Βέροιας 

Νάουσας ∆ήµος Νάουσας 

ΑΔΑ: 6ΕΕΠ7ΛΛ-ΠΥ3



 

 
 

10 

ΣΜΑ Εξυπηρετούµενες περιοχές 

ΠΕ Κιλκίς 

Κιλκίς ∆ήµος Κιλκίς 

Παιονίας ∆ήµος Παιονίας 

ΠΕ Πέλλας 

Έδεσσας ∆ήµος Εδεσσας 

Πέλλας ∆ήµος Πέλλας 

Αλµωπίας ∆ήµος Αλµωπίας 

Σκύδρας ∆ήµος Σκύδρας 

ΠΕ Πιερίας 

Πύδνας – 
Κολινδρού ∆ήµος Πύδνας - Κολινδρού 

∆ίου - Ολύµπου ∆ήµος ∆ίου-Ολύµπου 

Κατερίνης ∆ήµος Κατερίνης 

ΠΕ Σερρών 

Βισαλτίας ∆ήµος Βισαλτίας 

Νέας Ζίχνης ∆ήµοι Νέας Ζίχνης και Αµφίπολης 

ΠΕ Χαλκιδικής 

Κασσάνδρας 1 

Κασσάνδρας 2 
∆ήµος Κασσάνδρας 

Ν. Προποντίδας 1 ∆Ε Ν. Καλλικράτειας ∆ήµου Ν. Προποντίδας 

Ν. Προποντίδας 2 ∆Ε Τρίγλιας & ∆Ε Μουδανιών ∆ήµου Ν. Προποντίδας 

Πολυγύρου ∆ήµος Πολυγύρου 

Αριστοτέλη 1 ∆Ε Αρναίας ∆ήµου Αριστοτέλη 

∆Ε Παναγιάς & ∆Ε Σταγείρων-Ακάνθου ∆ήµου 
Αριστοτέλη 

∆ήµος Αριστοτέλη Αριστοτέλη 2 

Άγιο Όρος* 

Αµµουλιανής ∆Ε Αµµουλιανής ∆ήµου Αριστοτέλη 

Νικήτης ∆ήµος Σιθωνίας 

∆ορυφορικός ΣΜΑ 
Σιθωνίας 

∆Ε Τορώνης ∆ήµου Σιθωνίας 
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* Στη περίπτωση που το Άγιο Όρος θέλει να ενταχθεί στο γενικό πλαίσιο διαχείρισης 
απορριµµάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τότε θα εξυπηρετηθεί από ΣΜΑ του 
∆ήµου Αριστοτέλη. 

Α.2.1.5 Υποδοµές επεξεργασίας προδιαλεγµένου οργανικού 

Για τη διαχείριση του προδιαλεγµένου οργανικού προτείνονται Μονάδες Επεξεργασίας 
Βιοαποβλήτων και Μηχανικοί Κοµποστοποιητές. Προτείνονται δώδεκα (12) µονάδες 
επεξεργασίας προδιαλεγµένου οργανικού υλικού. Προωθείται η οικιακή κοµποστοποίηση σε 
όλες τις ΠΕ, µε στόχο 3% κ.β. των βιοαποβλήτων 

Πίνακας 2. Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) ανά ΠΕ  
ΜΕΒΑ Εξυπηρετούµενες περιοχές 

ΠΕ Θεσσαλονίκης 

1η ΜΕΒΑ Αν. Τοµέα ΠΕ 
Θεσ/νίκης 

∆ήµος Θέρµης και 65% του πληθυσµού του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης  

2η ΜΕΒΑ Αν. Τοµέα ΠΕ 
Θεσ/νίκης 

∆ήµοι Θερµαϊκού, Καλαµαριάς και Πυλαίας 
Χορτιάτη 

1η ΜΕΒΑ ∆υτ. Τοµέα ΠΕ 
Θεσ/νίκης 

∆ήµοι Βόλβης, Λαγκαδά, Παύλου Μελά και η ∆Ε 
Μυγδονίας του ∆ήµου Ωραιόκαστρου 

2η ΜΕΒΑ ∆υτ. Τοµέα ΠΕ 
Θεσ/νίκης 

∆ήµοι ∆έλτα, Χαλκηδόνας και η ∆Ε Καλλιθέας του 
∆ήµου Ωραιόκαστρου 

3η ΜΕΒΑ ∆υτ. Τοµέα ΠΕ 
Θεσ/νίκης 

∆ήµοι Κορδελιού - Εύοσµου, Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης, Νεάπολης – Συκεών, η ∆Ε 
Ωραιόκαστρου του ∆ήµου Ωραιόκαστρου και 35% 
του πληθυσµού του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.  

ΠΕ Ηµαθίας 

ΜΕΒΑ Ηµαθίας ΠΕ Ηµαθίας 

ΠΕ Κιλκίς 

ΜΕΒΑ Κιλκίς ΠΕ Κιλκίς 

ΠΕ Πέλλας 

ΜΕΒΑ Πέλλας  ΠΕ Πέλλας 

ΠΕ Πιερίας 

ΜΕΒΑ Πιερίας ΠΕ Πιερίας  

ΠΕ Σερρών 

ΜΕΒΑ Σερρών  ΠΕ Σερρών 

ΠΕ Χαλκιδικής 

ΜΕΒΑ ∆υτικής Χαλκιδικής 
∆ήµοι Κασσάνδρας και Νέας Προποντίδας καθώς 
και οι ∆Ε Ανθεµούντα, Ζερβοχωρίων και το 30% 
της ∆Ε Πολυγύρου του ∆ήµου Πολυγύρου. 
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ΜΕΒΑ Εξυπηρετούµενες περιοχές 

ΜΕΒΑ Ανατολικής 
Χαλκιδικής 

∆ήµοι Σιθωνίας και Αριστοτέλη, η ∆Ε Ορµυλίας και 
το 70% της ∆Ε Πολυγύρου του ∆ήµου Πολυγύρου 
καθώς και το Άγιο Όρος (εφόσον εφαρµοστεί ∆σΠ 
ΒΑ) 

* Οποιαδήποτε ΜΕΒΑ δύναται να ενταχθεί σε ΜΕΑ της Περιφέρειας και οι εξυπηρετούµενες 
περιοχές και δυναµικότητες θα καθοριστούν στο επίπεδο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
των εγκαταστάσεων, µε γνώµονα την επίτευξη των στόχων και της συνολικής δυναµικότητας 
σε επίπεδο Περιφέρειας. 

Α.2.1.6 Υποδοµές Επεξεργασίας Σύµµεικτων Απορριµµάτων: Κατασκευή Μονάδων 
Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) 

Συνολικά, προτείνονται τρεις (3) µονάδες επεξεργασίας υπολειµµατικών σύµµεικτων: ΜΕΑ 
Σερρών, MEA Ανατολικού Τοµέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) και ΜΕΑ ∆υτικού 
Τοµέα ΠΚΜ.  

    Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά ΜΕΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

ΜΕΑ 

Εξυπηρετούµενες 
περιοχές 

σύµµεικτων ΑΣΑ 

Εξυπηρετούµενες υποδοµές 

ΠΕ Κιλκίς: 

∆ήµος Κιλκίς 

ΣΕΡΡΩΝ 

ΠΕ Σερρών: 

∆ήµος Αµφίπολης 

∆ήµος Βισαλτίας 

∆ήµος Εµµανουήλ 
Παππά 

∆ήµος Ηράκλειας 

∆ήµος Νέας Ζίχνης 

∆ήµος Σερρών 

∆ήµος Σιντικής 

ΣΜΑ Βισαλτίας 

ΣΜΑ Νέας Ζίχνης 

Κ∆ΑΥ Σερρών (υπόλειµµα) 

ΜΕΒΑ Σερρών (υπόλειµµα) 

∆. Εµµανουήλ Παππα (απευθείας) 

∆. Ηράκλειας (απευθείας)  

∆. Σερρών (απευθείας) 

∆. Σιντικής (απευθείας) 

ΣΜΑ Κιλκίς 

ΜΕΒΑ Κιλκίς (υπόλειµµα) 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΠΚΜ 

ΠΕ Θεσσαλονίκης: 

∆ήµος Καλαµαριάς 

ΣΜΑ Πυλαίας 

ΣΜΑ Θερµαϊκού 
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ΜΕΑ 

Εξυπηρετούµενες 
περιοχές 

σύµµεικτων ΑΣΑ 

Εξυπηρετούµενες υποδοµές 

∆ήµος Πυλαία-Χορτιάτη 

∆ήµος Θερµαϊκού 

∆ήµος Θέρµης 

∆ήµος Θεσσαλονίκης 
(40%) 

ΠΕ Χαλκιδικής: 

∆ήµος Αριστοτέλη 

∆ήµος Κασσάνδρας 

∆ήµος Νέας Προποντίδας 

∆ήµος Πολυγύρου 

∆ήµος Σιθωνίας 

Κ∆ΑΥ Θέρµης (υπόλειµµα) 

ΣΜΑ Νικήτης 

ΣΜΑ Κασσάνδρας 1 

ΣΜΑ Κασσάνδρας 2 

ΣΜΑ Ν.Προποντίδας 1 

ΣΜΑ Ν.Προποντίδας 2 

ΣΜΑ Πολυγύρου 

ΣΜΑ Αριστοτέλη 1 

ΣΜΑ Αριστοτέλη 2 

1η ΜΕΒΑ Αν. Τοµέα ΠΕ Θεσ/νίκης 
(υπόλειµµα) 

2η ΜΕΒΑ Αν. Τοµέα ΠΕ Θεσ/νίκης 
(υπόλειµµα) 

ΜΕΒΑ Αν.Χαλκιδικής (υπόλειµµα) 

ΜΕΒΑ ∆υτ. Χαλκιδικής (υπόλειµµα) 

ΠΕ Ηµαθίας: 

∆ήµος Αλεξάνδρειας  

∆ήµος Νάουσας  

∆ήµος Βέροιας 

∆ΥΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΠΚΜ 

ΠΕ Θεσσαλονίκης: 

∆ήµος Αµπελοκήπων-
Μενεµένης 

ΣΜΑ Νάουσας 

ΣΜΑ Βέροιας 

ΣΜΑ Αλεξάνδρειας  

Κ∆ΑΥ Βέροιας (υπόλειµµα) 

ΜΕΒΑ Ηµαθίας (υπόλειµµα) 

ΣΜΑ Πύδνας-Κολινδρού 

ΣΜΑ Κατερίνης 

ΣΜΑ ∆ίου - Ολύµπου 

Κ∆ΑΥ Κατερίνης (υπόλειµµα) 

ΜΕΒΑ Πιερίας (υπόλειµµα)  

ΑΔΑ: 6ΕΕΠ7ΛΛ-ΠΥ3



 

 
 

14 

ΜΕΑ 

Εξυπηρετούµενες 
περιοχές 

σύµµεικτων ΑΣΑ 

Εξυπηρετούµενες υποδοµές 

∆ήµος Βόλβης 

∆ήµος ∆έλτα 

∆ήµος Θεσσαλονίκης 
(60%) 

∆ήµος Κορδελιού-
Ευόσµου 

∆ήµος Λαγκαδά 

∆ήµος Νεάπολης-Συκεών 

∆ήµος Παύλου Μελά 

∆ήµος Χαλκηδόνος 

∆ήµος Ωραιοκάστρου 

ΠΕ Κιλκίς 

∆ήµος Παιονίας 

ΠΕ Πέλλας: 

∆ήµος Αλµωπίας 

∆ήµος Έδεσσας 

∆ήµος Πέλλας 

∆ήµος Σκύδρας 

ΠΕ Πιερίας: 

∆ήµος Κατερίνης 

∆ήµος ∆ίος-Κολυνδρού 

ΣΜΑ Εδεσσας 

ΣΜΑ Πέλλας 

ΣΜΑ Αλµωπίας 

ΣΜΑ Σκύδρας 

Κ∆ΑΥ Εδεσσας (υπόλειµµα) 

ΜΕΒΑ Πέλλας (υπόλειµµα) 

ΣΜΑ Παιονίας 

ΣΜΑ Ευκαρπίας 

ΣΜΑ Λαγκαδά 

ΣΜΑ Βόλβης 1 

ΣΜΑ Βόλβης 2 

ΣΜΑ ∆έλτα 

ΣΜΑ Χαλκηδόνας 

Κ∆ΑΥ Ευκαρπίας (υπόλειµµα) 

Κ∆ΑΥ Καλλιθέας (Νεοχωρούδας) 
(υπόλειµµα) 

Κ∆ΑΥ Σίνδου (υπόλειµµα) 

Κ∆ΑΥ Ιωνίας (υπόλειµµα) 

1η ΜΕΒΑ ∆υτ. Τοµέα ΠΕ Θεσ/νίκης 
(υπόλειµµα) 

2η ΜΕΒΑ ∆υτ. Τοµέα ΠΕ Θεσ/νίκης 
(υπόλειµµα) 

3η ΜΕΒΑ ∆υτ. Τοµέα ΠΕ Θεσ/νίκης 
(υπόλειµµα) 

ΑΔΑ: 6ΕΕΠ7ΛΛ-ΠΥ3



 

 
 

15 

ΜΕΑ 

Εξυπηρετούµενες 
περιοχές 

σύµµεικτων ΑΣΑ 

Εξυπηρετούµενες υποδοµές 

∆ήµος Πύδνας Κολινδρου 

Τα υπολείµµατα των ΜΕΑ θα προωθούνται για τελική διάθεση στους ΧΥΤΥ. Κατά 
προτεραιότητα, θα υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης ή/και συνδιάθεσης των παραγόµενων 
εναλλακτικών καυσίµων/υπολειµµάτων της συνολικής διαχείρισης των ΑΣΑ, σύµφωνα µε το 
ΕΣ∆Α και την εξειδίκευση αυτού στο ΠΕΣ∆Α ΠΚΜ. 

Α.2.1.7 Έργα τελικής διάθεσης ΑΣΑ 

Προτείνεται η κάλυψη της περιφέρειας µε έργα ασφαλούς τελικής διάθεσης. Ειδικότερα 
προτείνεται η χρήση των υφιστάµενων ΧΥΤ και η ολοκλήρωση κατασκευής ήδη 
περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένων ή συµβασιοποιηµένων έργων ή επεκτάσεων υφιστάµενων 
ΧΥΤ. 

Α.2.1.8 Λοιπές ∆ράσεις ∆ιαχείρισης ΑΣΑ 

Για την επιτυχή εφαρµογή των προγραµµάτων ∆σΠ, της οικιακής κοµποστοποίησης αλλά και 
τη λειτουργία των πράσινων σηµείων θα χρειαστεί να πραγµατοποιηθούν καµπάνιες 
ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης των πολιτών. 

Επιπλέον προβλέπονται δράσεις και µελέτες πρόληψης και µείωσης παραγωγής αποβλήτων 
στην πηγή. 

Α.2.1.9 Επισηµάνσεις 

Έργα και δράσεις µικρής κλίµακας (π.χ. πράσινα σηµεία, ΣΜΑ/Υ) δύναται να µεταβάλλονται 
ως προς τον αριθµό, το µέγεθος, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του εγκεκριµένου ΠΕΣ∆Α, 
εφόσον αυτές εγκριθούν από την Αρχή Σχεδιασµού του ΠΕΣ∆Α, είναι σύµφωνες µε τους 
στόχους του και ληφθούν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις. 

Α.2.2 Μεταβατική Περίοδος  

Αξιοποίηση των υφιστάµενων ΧΥΤ και ολοκλήρωση της κατασκευής ήδη περιβαλλοντικά 
αδειοδοτηµένων ή συµβασιοποιηµένων έργων ή επεκτάσεων υφιστάµενων ΧΥΤ, όπως 
αναλυτικά εξειδικεύεται στη µελέτη που συνοδεύει την παρούσα απόφαση. 

Ο Φο∆ΣΑ, µε βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ΧΥΤ, θα µπορεί να διαµορφώνει, ανάλογα 
µε τις ανάγκες της εκάστοτε χρονικής περιόδου, τις εξυπηρετούµενες από τα έργα περιοχές.  

Αναφορικά µε τη ∆ιαχείριση Βιοαποβλήτων, σε περίπτωση που ένας ∆ήµος συλλέγει 
βιοαπόβλητα πριν την υλοποίηση των κεντρικών εγκαταστάσεων, θα δύναται να τα διαθέτει σε 
αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις, µε τη σύµφωνη γνώµη του ΦΟ∆ΣΑ.  
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Α.3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΣΑ  

Α.3.1. Ιλύς 

Προβλέπεται η υποδοχή της παραγόµενης ιλύος από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 
Λυµάτων (ΕΕΛ) της Περιφέρειας στις δύο (2) υφιστάµενες, µε περίσσεια δυναµικότητα 
εγκαταστάσεις, επεξεργασίας ιλύος, δηλαδή στην ΕΕΛ Θεσσαλονίκης και στην ΕΕΛ Βέροιας, 
είτε σε οποιαδήποτε άλλη αδειοδοτηµένη εγκατάσταση.  

Α.3.2. Στερεά Βιοµηχανικά Απόβλητα 

Η προτεινόµενη διαχείριση περιλαµβάνει: 

• Αύξηση στο µέγιστο δυνατό της ανάκτησης των παραγόµενων βιοµηχανικών 
αποβλήτων κυρίως µέσω της αξιοποίησης. 

• Επιδίωξη κατά το δυνατό της αυτάρκειας σε δίκτυο διάθεσης βιοµηχανικών 
αποβλήτων, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη ειδικών εγκαταστάσεων για ορισµένες 
κατηγορίες αποβλήτων. 

• ∆ιασφάλιση τεχνικοοικονοµικά βιώσιµων επιλογών διαχείρισης βιοµηχανικών 
αποβλήτων υιοθετώντας τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές. 

• Εφαρµογή κατά το δυνατό της αρχής της εγγύτητας στοχεύοντας στη µείωση του 
συνολικού κόστους διαχείρισης. 

• Κατασκευή ΧΥΤ µη επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων. 

Α.3.3. Απόβλητα εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτησης κοινού κλπ. 

Η διαχείριση των αποβλήτων αφορά στην: 

• Καθιέρωση της χωριστής συλλογής σε τέσσερα (4) ρεύµατα ανακυκλώσιµων υλικών 
(χαρτί, γυαλί και µέταλλο, πλαστικά). 

• Συλλογή ρευµάτων άλλων αποβλήτων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση 
(όπως ΑΗΗΕ, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, απόβλητα έλαια 
κ.λπ.). 

• Καθιέρωση χωριστής συλλογής του οργανικού κλάσµατος (καφέ κάδος) ως διακριτού 
ρεύµατος. 

• Προώθηση της εµποτισµένης µε κρεοζωτέλαιο ξυλείας προς εργασίες ανάκτησης. 

Α.3.4. Απόβλητα Έλαια (ΑΕ) 

Οι δράσεις διαχείρισης αφορούν την: 

• Προώθηση χωριστής συλλογής ΑΕ από οργανισµούς, βιοµηχανίες και πλοία. 

• Ενίσχυση ελέγχων για την αποφυγή ανάµιξης αποβλήτων ελαίων µε πετρελαιοειδή 
κατάλοιπα. 

• Άρση τυχόν περιορισµών για την αγορά αναγεννηµένων λιπαντικών ελαίων. 

Α.3.5. Απόβλητα συσσωρευτών οχηµάτων και βιοµηχανίας 

Μεταφορά σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης, από όπου οι συσσωρευτές θα οδηγούνται για 
ανακύκλωση εντός ή εκτός χώρας. 
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Α.3.6. Οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής 

Προωθούνται οι παρακάτω δράσεις: 

• Επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση των ΟΤΚΖ µέσω του Συλλογικού Συστήµατος 
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Οχηµάτων Ελλάδος. 

• Παρακολούθηση της εφαρµογής των δράσεων του Εγκεκριµένου Συστήµατος σε 
επίπεδο Περιφέρειας και η διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών 
οχηµάτων και των ΟΤΑ σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, καθώς και η συνεργασία 
του µε το Σύστηµα για την επέκταση του δικτύου συλλογής όπου αυτό κρίνεται 
ανεπαρκές 

Α.3.7. Μεταχειρισµένα ελαστικά οχηµάτων 

Προτείνονται οι παρακάτω δράσεις διαχείρισης: 

• Παρακολούθηση της εφαρµογής των δράσεων του Εγκεκριµένου Συστήµατος σε 
επίπεδο Περιφέρειας και το βαθµό συνεισφοράς της Περιφέρειας στον εθνικό στόχο. 

• ∆ιασφάλιση ότι η συλλογή των µεταχειρισµένων ελαστικών γίνεται σε όλα τα σηµεία 
συλλογής που έχουν συµβληθεί µε το αντίστοιχο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης 
οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια. 

• ∆ιασφάλιση ότι η συλλογή µεταχειρισµένων ελαστικών γίνεται και στα συνεργεία που 
διαθέτουν δηµόσιοι φορείς της Περιφέρειας, όπως οι ∆ήµοι και ότι έχουν συµβληθεί µε 
το αντίστοιχο Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης. 

• Απαγόρευση ταφής µεταχειρισµένων ελαστικών στους ΧΥΤΑ. 

• ∆ηµιουργία χώρων συλλογής και αποθήκευσης των µεταχειρισµένων ελαστικών 
δηµόσιων φορέων, εντός των Πράσινων Σηµείων, προκειµένου να οδηγούνται στο 
Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης. 

Α.3.8. ΑΗΗΕ βιοµηχανικής προέλευσης 

Μεταφορά σε κέντρα παραλαβής, και προώθηση σε εγκαταστάσεις απορρύπανσης 
ανακύκλωσης, ανάκτησης. 

Α.3.9. Απόβλητα υγειονοµικών µονάδων 

Η διαχείριση αφορά την: 

Αποτέφρωση σε σταθερές µονάδες επεξεργασίας για το σύνολο των ΕΑΑΜ και των ΜΕΑ και 
κατασκευή νέας µονάδας αποτέφρωσης στην ΠΕ Θεσσαλονίκης, για την κάλυψη, κατά 
προτεραιότητα, των Περιφερειών Ηπείρου, ∆υτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Αν. 
Μακεδονίας Θράκης, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου, µη αποκλειοµένων, για λόγους 
ανταγωνιστικότητας, και άλλων Περιφερειών, όσον αφορά τις παραγόµενες ποσότητες ΜΕΑ 
και, εφόσον είναι τεχνικά και οικονοµικά εφικτό, των ΕΑΑΜ και ΑΕΑ, καθώς και εναλλακτικών 
αντίστοιχων ή ισοδύναµων θέσεων εντός των περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής 
Μακεδονίας ή Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. 

• Αποστείρωση για τα ΕΑΑΜ, τόσο σε σταθερές, όσο και σε κινητές µονάδες 
επεξεργασίας. 

• Αποτέφρωση ή άλλες εργασίες ανάκτησης – διάθεσης για τα ΑΕΑ. 
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• ∆ηµιουργία δηµοτικών συστηµάτων συλλογής και µεταφοράς ΕΑΥΜ που προέρχονται 
από οικιακές χρήσεις. 

Α.3.10. Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών Και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 

Η διαχείριση αφορά στις παρακάτω δράσεις: 

• Τήρηση της νοµοθεσίας από υπόχρεους διαχειριστές. 

• Αποτροπή µη ελεγχόµενης διάθεσης / επίχωσης. 

• Πύκνωση δικτύου Μονάδων Επεξεργασίας ΑΕΚΚ στις ΠΕ Ηµαθίας, Χαλκιδικής και 
Κιλκίς. 

• ∆ιερεύνηση δηµιουργίας τουλάχιστον ενός (1) ΧΥΤ Αδρανών. 

• Ειδικές Ρυθµίσεις για τα απόβλητα εκσκαφών . 

Α.3.11. Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα 

Οι προτεινόµενες δράσεις για τη διαχείριση είναι: 

• Εφαρµογή του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. 

• Συλλογή του συνόλου των παραγόµενων γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και 
δυνατότητα συνεπεξεργασίας µε το οργανικό κλάσµα των ΑΣΑ και ΒΑΑ 
(προδιαλεγµένα). 

• Υποχρεωτική συλλογή και ανακύκλωση των επικίνδυνων κενών συσκευασίας και των 
άλλων αποβλήτων µη οργανικής προέλευσης. 

• Ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση. 

Β. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Στο πλαίσιο του ΠΕΣ∆Α Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η Περιφέρεια θεωρείται σαν µία 
Γεωγραφική Ενότητα ∆ιαχείρισης (∆Ε), και µία από τις επτά (7) Περιφερειακές Ενότητες 
είναι µία υποενότητα. 

Η πρόταση αυτή, σε συνδυασµό µε την ύπαρξη του Περιφερειακού Φο∆ΣΑ, εξασφαλίζει τη 
συνολική και εποπτική εφαρµογή των προτάσεων του ΠΕΣ∆Α.  

Ο Φο∆ΣΑ, πέρα από την υποστήριξη και τον γενικό σχεδιασµό που έχει, ως φορέας 
διαχείρισης,, µπορεί να χρησιµοποιήσει τις υποδοµές (υλικοτεχνικές και οικονοµικές) των ΠΕ 
και των ∆ήµων, ώστε συνολικά να µπορεί να εξασφαλίζεται η υλοποίηση, λειτουργία και 
διοίκηση των έργων. 

Με την θεώρηση αυτή διευκολύνεται η ιεράρχηση των έργων του ΠΕΣ∆Α από τον Φο∆ΣΑ 
αφού µε τα έργα Περιφερειακού ενδιαφέροντος της κάθε υποενότητας (ΠΕ) εξυπηρετούνται 
περισσότεροι ∆ήµοι. 

Επίσης αντιµετωπίζονται και οι όποιες ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας, οι οποίες πηγάζουν 
από την µεγάλη έκτασή της, εντός της οποίας περιλαµβάνονται τόσο µεγάλα αστικά κέντρα, 
όσο και αγροτικές, αλλά και τουριστικές περιοχές. Η θεώρηση της Περιφέρειας σαν µία 
Γεωγραφική Ενότητα ∆ιαχείρισης, η οποία όµως υποδιαιρείται σε υποενότητες καθιστά δυνατή 
την αντιµετώπιση τοπικών ιδιαιτεροτήτων. 

Γ. ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
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Οι Φο∆ΣΑ (Φορείς ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) είναι οι αρµόδιοι φορείς της 
Πρωτοβάθµιας Αυτοδιοίκησης όπου σύµφωνα µε το Ν. 4071/2012, σκοπός τους είναι η 
ολοκληρωµένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σύµφωνα µε το Περιφερειακό Σχέδιο 
∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α). Ειδικότερα σκοπός των Φο∆ΣΑ είναι η εξειδίκευση και η 
υλοποίηση των στόχων και των δράσεων του κάθε ΠΕΣ∆Α αναφορικά µε την προσωρινή 
αποθήκευση, τη µεταφόρτωση, τη θαλάσσια µεταφορά ΑΣΑ, την επεξεργασία, την ανάκτηση 
και τη διάθεση των στερεών αποβλήτων της χωρικής τους αρµοδιότητας, σύµφωνα και µε την 
υπ’ αριθµ. 2527/2009 (ΦΕΚ 83/Α΄/2009) ΚΥΑ. 

Ο θεσµοθετηµένος Φορέας αρµόδιος για την διαχείριση των αστικών απορριµµάτων στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι ο «Περιφερειακός Σύνδεσµος Φορέων ∆ιαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (Φο∆ΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας» [(απόφαση σύστασης του 
συνδέσµου (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1908/15-06-2012) και απόφαση κατάρτισης του Οργανισµού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του περιφερειακού Φο∆ΣΑ (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 707/20-03-2014)]. 

∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΣ∆Α ΠΚΜ  

Σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ. 6 της ΚΥΑ 50910/2727/2003, το ΠΕΣ∆Α Κεντρικής Μακεδονίας 
µπορεί να αναθεωρείται ανά πενταετία, εφόσον, από την αξιολόγηση που διενεργείται κατά το 
άρθρο 13, παρ. 2 της ιδίας ΚΥΑ, προκύψει διαπιστωµένη προς τούτο ανάγκη.  

Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η τροποποίησή του και πριν την πάροδο πενταετίας, προκειµένου 
να αντιµετωπισθούν ζητήµατα που ανακύπτουν:  

α) από την προώθηση ή εφαρµογή προγραµµάτων και δράσεων διαχείρισης αποβλήτων µε 
ευρωπαϊκό, διασυνοριακό, διακρατικό ή εθνικό χαρακτήρα που δεν προβλέπονταν κατά το 
χρόνο κατάρτισης του ΠΕΣ∆Α,  

β) εξαιρετικές ανάγκες από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές ή κινδύνους,  

γ) την ανάγκη εναρµόνισης µε νέες κατευθύνσεις και µέτρα, που προβλέπονται στον ΕΣ∆Α ή 
στις εκάστοτε αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις του, ή  

δ) την ανάγκη προσαρµογής σε παρατηρήσεις και υποδείξεις της ετήσιας έκθεσης που 
υποβάλλεται από την Περιφέρεια, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 13, παρ. 1 
της 50910/2727/2003 ΚΥΑ. 

Ε. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΠΕΣ∆Α ΠΚΜ  

Η παρούσα Απόφαση είναι πλήρως εναρµονισµένη µε την υπ’ αρ. οικ 49024/12-10-
2016 ΚΥΑ έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του 
ΠΕΣ∆Α Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία συνοδεύει αναπόσπαστα την παρούσα 
και της οποίας οι όροι περιορισµοί και κατευθύνσεις θα πρέπει να τηρούνται κατά την 
εξειδίκευση, έγκριση και υλοποίηση του Σχεδιασµού, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες 
διατάξεις.  

Οτιδήποτε δεν ρυθµίζεται ρητά ή δεν προβλέπεται στην παρούσα Απόφαση, ισχύει η 
µελέτη του ΠΕΣ∆Α (2ο Αναθεωρηµένο Τεύχος), εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση µε την 
παρούσα Απόφαση, τον εγκεκριµένο ΕΣ∆Α και ΕΣΣΠ∆Α (ΠΥΣ 49/15.12.2016), τη ΣΜΠΕ του 
ΠΕΣ∆Α (ΚΥΑ οικ 49024/12.11.2016) και την εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία. 
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Αποχή από την ψηφοφορία δήλωσαν οι περιφερειακοί σύµβουλοι κ.κ.Κ.Γιαννόπουλος, 
Ε.Σαρηγιαννίδης,Β.Γάκης,Π.Καζαντζίδης,∆.Μούρνος,Χ.Παλιαδέλη-Σαατσόγλου,Χ.Μπουφίδου. 

Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύµβουλοι κ.κ.∆.Χαραλαµπίδου,Α,Χειµώνας,Λ.Τόσκας, 
Γ.Θεοδωρόπουλος,Ν.Χρυσοµάλλης,Φ.Γραικός,Α.Αγαπητός,∆.Ανδρέου,B.Ρέβας,Θ.Ιγνατιάδης. 

    H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως 
ακολούθως :  

 
        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 
 
 
 
 
     ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ                                           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 

ΑΔΑ: 6ΕΕΠ7ΛΛ-ΠΥ3
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«Προμήθεια Απορριμματοφόρων,  
Μηχανημάτων και λοιπού Εξοπλισμού 
για τις ανάγκες της υπηρεσίας 
καθαριότητας και πρασίνου του  Δήμου  
Δίου – Ολύμπου»  
Προϋπολογισμός: 854.354,94€   
Αρ. Μελέτης: 29/2021 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                     

ΤΜΗΜΑ 1   

Α/Α  Ε Ι Δ Ο Σ    Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ 
Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 
ΠΟΣ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΕ    € 

 
 
 
1 

 
 
 ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ 
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 
 

 
 
1 

 
 
 

 
 
 
160.000,00 

160.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ   160.000,00 
 ΦΠΑ   38.400,00 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    198.400,00 

Χρηματοδότηση : Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 

 

ΤΜΗΜΑ 2 

Α/Α  Ε Ι Δ Ο Σ    Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ 
Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 
ΠΟΣ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΕ    € 

 
 
 
1 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 Κ.Μ. ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ  
ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 
 

 
 
1 

 
 
 

 
 
 
118.000,00 

118.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ   118.000,00 
 ΦΠΑ   28.320,00 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    146.320,00 

Χρηματοδότηση : Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 
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ΤΜΗΜΑ 3  

Α/Α  Ε Ι Δ Ο Σ    Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ 
Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 
ΠΟΣ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΕ    € 

 
 
 
1 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 22 Κ.Μ. ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ  
ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 
 

 
 
1 

 
 
 

 
 
 
142.000,00 

142.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ   142.000,00 
 ΦΠΑ   34.080,00 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    176.080,00 

Χρηματοδότηση : Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 

ΤΜΗΜΑ 4 

Α/Α  Ε Ι Δ Ο Σ    Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ 
Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 
ΠΟΣ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΕ    € 

 
 
 
1 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 
 

 
 
1 

36.290,32 36.290,32 

 ΣΥΝΟΛΟ   36.290,32 
 ΦΠΑ   8.709,68 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    45.000,00 

Χρηματοδότηση : Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 

ΤΜΗΜΑ 5 

 

Α/Α  Ε Ι Δ Ο Σ    Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ 
Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 
ΠΟΣ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΕ    € 

 
 
 
1 

 
ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ   ΤΟ ΟΠΟΙΟ 

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ  

ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 
 

 
 
1 

96.774,19 96.774,19 

 ΣΥΝΟΛΟ   96.774,19 
 ΦΠΑ   23.225,81 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    120.000,00 

Χρηματοδότηση : Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 
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ΤΜΗΜΑ 6 

 

Α/Α  Ε Ι Δ Ο Σ    Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ 
Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 
ΠΟΣ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΕ    € 

 
 
 
1 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ 
(container) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 30 

ΚΥΒΙΚΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ 
ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 
 

 
 
8 

7.000,00 56.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ   56.000,00 
 ΦΠΑ   13.440,00 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    69.440,00 

Χρηματοδότηση : Δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 

ΤΜΗΜΑ 7 

Α/Α  Ε Ι Δ Ο Σ    Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ 
Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 
ΠΟΣ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΕ    € 

 
 
 
1 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ – ΑΡΠΑΓΗ  
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 
 

 
 
1 

 
 
 

 
 
 
20.000,00 

20.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ   20.000,00 
 ΦΠΑ   4.800,00 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    24.800,00 

Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι  

 

ΤΜΗΜΑ 8 

Α/Α  Ε Ι Δ Ο Σ    Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ 
Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 
ΠΟΣ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΕ    € 

 
 
 
1 

 
 

ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  1.100 ΛΙΤΡΩΝ  
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ  ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

50 150,70 7.535,00 

2 ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ  
60 ΛΙΤΡΩΝ  ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ  ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ 
ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

32 79,00 2.528,00 

3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ 1 7.000,00 7.000,00 
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(container) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 30 
ΚΥΒΙΚΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ 

ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ 
(container) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 7-8 

ΚΥΒΙΚΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ 
ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

2 1.450,00 2.900,00 

 ΣΥΝΟΛΟ   19.963,00 
 ΦΠΑ   4.791,12 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    24.754,12 

Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι  

ΤΜΗΜΑ 9 

Α/Α  Ε Ι Δ Ο Σ    Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ 
Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 
ΠΟΣ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΕ    € 

 
 
 
1 

 
 

ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  1.100 ΛΙΤΡΩΝ  
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ  ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

32 150,70 4.822,40 

2 ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ  
60 ΛΙΤΡΩΝ  ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ  ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ 
ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

45 79,00 3.555,00 

3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ 
(container) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 7-8 

ΚΥΒΙΚΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ 
ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

8 1.450,00 11.600,00 

 ΣΥΝΟΛΟ   19.977,40 
 ΦΠΑ   4.794,58 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    24.771,98 

Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι  

ΤΜΗΜΑ 10 

Α/Α  Ε Ι Δ Ο Σ    Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ 
Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 
ΠΟΣ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΕ    € 

 
 
 
1 

 
 
ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  1.100 ΛΙΤΡΩΝ  
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ  ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

50 150,70 7.535,00 

2 ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ  
60 ΛΙΤΡΩΝ  ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ  ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ 

14 79,00 1.106,00 
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ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ 
(container) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 30 

ΚΥΒΙΚΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ 
ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 7.000,00 7.000,00 

4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ 
(container) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 7-8 

ΚΥΒΙΚΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ 
ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

3 1.450,00 4.350,00 

 ΣΥΝΟΛΟ   19.991,00 
 ΦΠΑ   4.797,84 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    24.788,84 

Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι  

 

Γενικό σύνολο 688.995,91€ + 165.359,03 (ΦΠΑ 24%) = 854.354,94 

 

Ως τόπος παράδοσης, ορίζεται το Αμαξοστάσιο του Δήμου.  
 
Οι ανωτέρω τιμές προέκυψαν έπειτα από έρευνα αγοράς στο διαδίκτυο καθώς και από σύγκριση 
προσφερόμενων τιμών, από οικονομικούς φορείς,  σε παλαιότερους διαγωνισμούς του Δήμου ή 
άλλων φορέων του Δημοσίου. 
 
                                                               ΛΙΤΟΧΩΡΟ 31-5-2021 
 
 

Ο Συντάξας 
 
 
 

Ζορμπάς Φώτιος 
ΠΕ Μηχανολόγος 

Μηχανικός 
(σχετ. η από 20-5-2021 
διαδημοτική σύμβαση 

μεταξύ δήμου Κατερίνης 
και Δίου – Ολύμπου) ) 

Ελέγχθηκε 
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος 

του Τμήματος Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης 

και Συντήρησης Πρασίνου 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Στρογγύλης 
ΠΕ Περιβαλλοντολόγων (ΠΕ 

Χημικών 

Θεωρήθηκε 
Ο Διευθυντής Τεχνικών 

Υπηρεσιών 
Περιβάλλοντος και  

Πολεοδομίας 
Α/Α 

 
 
 

Χατζημήτρος Ηρακλής 
Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

 
 
 
 


