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Κόιιηαο Δπάγγεινο
Αριθμός θέμαηος 5Ο ΖΜ.Γ
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ηελ έγθξηζή ηνπ:
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Δηζαγωγή
Σν παξφλ Σνπηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΣΓΑ) ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ,
ζπληάζζεηαη θαη’ εθαξκνγή ηεο ππ’ αξ. πξση. 2817/31-05-2021 ζχκβαζε κε ηίηιν ππεξεζίαο
«Παξνρή ππεξεζίαο γηα ηελ Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ
Απνβιήησλ θαη ηνλ ρεδηαζκφ ηνπ Γηθηχνπ Υσξηζηήο πιινγήο Βηναπνβιήησλ, γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ.
Η ζχληαμε ηνπ ΣΓΑ έρεη εληαρζεί ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο Μεζάλσλ, ελψ ζα αθνινπζεζεί ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία έγθξηζεο. Δπίζεο, έρεη
ζπγθξνηεζεί νκάδα έξγνπ πνπ ζα αλαιάβεη λα παξαθνινπζεί θαη λα ελεκεξψλεη ην ζπκβνχιην
ζε ηαθηηθή βάζε γηα ηελ εμέιημε θαη λα εηζεγείηαη ζρεηηθά κε ην ζέκα.
Η θαηάξηηζε ηνπ παξφληνο ΣΓΑ αθνινπζεί ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
πληνληζκνχ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ηνπ ΤΠΔΝ ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ
ΣΓΑ θαη ηε ρξήζε ηεο εηδηθήο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο θαζψο θαη ηελ ηζρχνπζα
Ννκνζεζία (άξζξν 56 ηνπ Νφκνπ 4819/2021), ηνπο ζηφρνπο ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ
ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΠΔΓΑ) θαη ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ
(ΔΓΑ).
Σν ΣΓΑ εγθξίλεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ θαη ππνβάιιεηαη απφ
ηνλ Ο.Σ.Α. α’ βαζκνχ ζην Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Απνβιήησλ (ΗΜΑ) ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ζηε βάζε ηππνπνηεκέλεο ειεθηξνληθήο θφξκαο, ζηελ νηθεία
πεξηθέξεηα θαη ζηνλ νηθείν ΦνΓΑ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 104 θαη ηνπ
άξζξνπ 211 ηνπ λ. 3852/2010 (Α’ 87). Σν ΣΓΑ είλαη πεληαεηνχο δηάξθεηαο, επηθαηξνπνηείηαη
εηεζίσο θαη ππνβάιιεηαη έσο ηηο 31 Μαξηίνπ θάζε έηνπο ζην ΗΜΑ, θαζψο θαη ζηνλ νηθείν
ΦνΓΑ.
ηφρνο απηνχ ηνπ ζρεδίνπ είλαη λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν εξγαιείν ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ
γηα ην Γήκν ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ γηα ην επφκελν δηάζηεκα. Βαζηθή επηδίσμε ηνπ
Γήκνπ πνπ εθθξάδεηαη κε ην παξφλ ρέδην είλαη ε κείσζε ησλ απνβιήησλ πνπ νδεγνχληαη ζε
ηαθή, ε πξνψζεζε ηεο αλαθχθισζεο θαη ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο απνβιήησλ θαη ε ζπκβνιή
ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο ζε ηνπηθφ – δεκνηηθφ θαη Πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.
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Γεληθά ηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ Γήκν Σξνηδελίαο – Μεζάλωλ

Γεληθά ηνηρεία
Ο Γήκνο Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ είλαη δήκνο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πνπ ζπζηάζεθε κε ην
2011 ζε εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο», απφ ηε ζπλέλσζε ησλ πξνυπαξρφλησλ
«θαπνδηζηξηαθψλ» δήκσλ Σξνηδήλνο θαη Μεζάλσλ. Αληηζηνηρεί ζηελ παιαηφηεξε Δπαξρία
Σξνηδελίαο, κε κφλν κέξνο πνπ ιείπεη ην λεζί ηνπ Πφξνπ, ην νπνίν απνηειεί μερσξηζηφ δήκν.
Έρεη έθηαζε 240,86 η.ρικ. θαη ν πιεζπζκφο ηνπ ζχκθσλα κε ηελ Απνγξαθή ηνπ 2011
αλέξρεηαη ζε 7.143 θαηνίθνπο. Έδξα ηνπ είλαη ν Γαιαηάο. Ο Γήκνο βξίζθεηαη ζην
λνηηναλαηνιηθφ άθξν ηεο Αξγνιηθήο ρεξζνλήζνπ, ζηελ αλαηνιηθή Πεινπφλλεζν. πλνξεχεη
δπηηθά θαη λφηηα κε ην Ννκφ Αξγνιίδαο, πην ζπγθεθξηκέλα κε ηνπο Γήκνπο Δπηδαχξνπ
(βνξεηνδπηηθά), Κξαληδίνπ (δπηηθά) θαη Δξκηφλεο (λφηηα-λνηηνδπηηθά). Βξέρεηαη αλαηνιηθά θαη
βφξεηα απφ ηνλ Κφιπν ηεο Δπηδαχξνπ, ηνλ αξσληθφ θφιπν θαη ηνλ φξκν Μεγάινπ Νεσξίνπ
θαη γεηηληάδεη κε ηα λεζηά ηνπ Αξγνζαξσληθνχ Πφξν θαη Ύδξα.

Δηθόλα 1: Θέζε Γήκνπ Τξνηδελίαο - Μεζάλωλ (Γνξπθνξηθή εηθόλα ηεο πεξηνρήο)
Ο Γήκνο Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ απνηειείηαη απφ 34 νηθηζκνχο πνπ δηνηθεηηθά ρσξίδνληαη ζε
δχν δεκνηηθέο ελφηεηεο, ηε δεκνηηθή ελφηεηα Σξνηδελίαο θαη ηε δεκνηηθή ελφηεηα Μεζάλσλ.
Γεκνηηθή Δλόηεηα Σξνηδελίαο


Σνπηθή Κνηλόηεηα Γαιαηά

Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεζάλωλ


Σνπηθή

Κνηλόηεηα

Λνπηξνπόιεωο
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Γεκνηηθή Δλόηεηα Σξνηδελίαο

Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεζάλωλ

ν Γαιαηάο, ε Αγία σηήξα, ηα

Μεζάλωλ

Βιαραίηθα, ε αξσλίδα

ηα Μέζαλα, ηα Γξηηζαίηθα




Σνπηθή Κνηλφηεηα Κνπλνππίηζαο

Σνπηθή Κνηλόηεηα Άλω Φαλαξίνπ

ε Κνπλνππίηζα, ν Άγηνο Γεψξγηνο, ν

ην Άλσ Φαλάξη, ε Αγία Διέλε)

Άγηνο Νηθφιανο, ν Μαθξχινγγνο, ηα
Παιηά Λνπηξά



Σνπηθή Κνηλόηεηα Γξπόπεο
ε Γξπφπε, ε Καιινλή, ν Μχινο, ε



Νεξαηδηά, ε Νεζίδα, ν Δπαγγειηζκφο, ε

Σνπηθή Κνηλφηεηα Κπςέιεο Μεζάλσλ
ε Κπςέιε, νη Άγηνη Θεφδσξνη

Υψξα


Σνπηθή Κνηλφηεηα Καξαηδά



ν Καξαηδάο, ηα Εεξβαίηθα

Σνπηθή Κνηλφηεηα Μεγαινρσξίνπ
ην Μεγαινρψξη, ην Βαζχ, ε Καεκέλε
Υψξα, ην Μεγάιν Πνηάκη

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο –
Μεζάλσλ.
Αξηζκφο λνηθνθπξηψλ (Απνγξαθή ΕΛΣΤΑΤ 2011)

2856

Πιαηείεο

20

Καηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο

25

Ξελνδνρεία

50

Τπεξαγνξέο

12

Οπσξνπσιεία

8

Λατθέο Αγνξέο

2

Μεγάινη παξαγσγνί (Ννζνθνκεία, κεγάιεο επηρεηξήζεηο
πνπ ιεηηνπξγνχλ εζηηαηφξην θιπ.)
Φνχξλνη, θαθεηέξηεο, αλζνπσιεία

0
30

Γεληθή ηξαηεγηθή Γηαρείξηζεο Απνβιήηωλ
Η θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη
θνηλσληθά αγαζά θαη επηηπγράλνληαη κε ηε ζπλερή ζπλεξγαζία ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ Γήκνπ
θαη δηέπνληαη απφ λφκνπο, θαλνληζκνχο, δηαηάμεηο, ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα.
Έρεη θαηαζηεί θνηλή ζπλείδεζε, φηη ε ηξέρνπζα γξακκηθή ζρέζε παξαγσγήο πξντφλησλρξήζεο- δηάζεζεο απνβιήησλ, ζηελ νπνία βαζίδεηαη ζήκεξα ε νηθνλνκία, δελ είλαη πιένλ
βηψζηκε θαη ε κεηάβαζε ζε έλα πεξηζζφηεξν θπθιηθφ κνληέιν, φπνπ κεγηζηνπνηείηαη ε
ρξήζε θαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ πφξσλ, ησλ πξντφλησλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ,
είλαη αλαγθαία.
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Δηθόλα 2 Σν κνληέιν ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο

Η θπθιηθή νηθνλνκία φκσο, έρεη έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Έρεη πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε
θαη απαηηεί ζπλέξγεηεο ζε φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο, θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ. Ωο
εθ ηνχηνπ, ν ξφινο ησλ Γήκσλ απνθηά κεγάιε βαξχηεηα.
Ο Γήκνο, κέζσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ξφισλ ηνπ, δειαδή σο θνξέαο πξνγξακκαηηζκνχ ηεο
αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηνπ, σο ζπληνληζηήο ησλ ηνπηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ππνζέζεσλ
αιιά θαη σο θαηαλαισηήο πφξσλ θαη αγαζψλ, ζπκκεηέρεη ζην παξαγσγηθφ κνληέιν.
Ο Γήκνο Σξνηδελίαο Μεζάλσλ έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη πιήξσο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη
ζην λέν ζεζκηθφ πιαίζην θαη ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο θαη δηαζέηεη ηε βνχιεζε ψζηε λα
επηηχρεη ην επηζπκεηφ επίπεδν δηαρείξηζεο ησλ παξαγνκέλσλ ΑΑ.
Δηδηθφηεξα, είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζεη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ δηαζέηεη γηα ηελ εθαξκνγή
εηδηθφηεξσλ ζπζηεκάησλ (π.ρ. νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο) αιιά θαη λα ππεξβεί ηηο
δπζθνιίεο κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ (δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη
επαηζζεηνπνίεζεο, ζπζηήκαηα δηαινγήο ζηελ πεγή αλαθπθισζίκσλ απνβιήησλ).
Η εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ιεηηνπξγεί πξνο
ηηο θάησζη θαηεπζχλζεηο θαη ζηφρνπο:
 Να ελζσκαηψζεη ηηο λέεο απαηηήζεηο θαη ζηφρνπο ηφζν ηεο Δζληθήο φζν θαη ηεο Δπξσπατθήο
Ννκνζεζίαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ,
 Να ηθαλνπνηήζεη αιιά θαη λα ππεξβεί εθφζνλ είλαη δπλαηφλ πξννπηηθά ηνπο ζηφρνπο ηνπ
ΠΔΓΑ, ΔΓΑ θαη ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Πξφιεςεο Γεκηνπξγίαο Απνβιήησλ
 Να κεηψζεη πξννπηηθά ην θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ
 Να απμήζεη ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα
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 Να αλαπηχμεη λέεο δξάζεηο, ζηελ βάζε ελφο ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ θαη φρη απνζπαζκαηηθά, ζηελ
θαηεχζπλζε

ησλ

ηξηψλ

βαζηθψλ

πξνηεξαηνηήησλ

ηεο

ηεξάξρεζεο

(πξφιεςε,

επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε- αλάθηεζε -ηαθή)

Δηθόλα 3 Η ππξακίδα ηεο ηεξάξρεζεο δξάζεωλ θαη εξγαζηώλ δηαρείξηζεο ηωλ απνβιήηωλ

 Να βειηηψζεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ σο πξνο ηνπο πνιίηεο ζε ζρέζε κε ηελ θαζαξηφηεηα θαη
ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ.
 Να αλαδείμεη ηα απαηηνχκελα Σνπηθά έξγα θαη Γξάζεηο (ηφζν γηα ηε πξφιεςε, ηελ
επαλαρξεζηκνπνίεζε, ηελ Γηαινγή ζηε Πεγή θαη αλαθχθισζε, φζν θαη ηε κείσζε ησλ
απνξξηκκάησλ πνπ νδεγνχληαη πξνο ηαθή) θαζψο θαη ηηο θεληξηθέο ππνδνκέο πνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ,
 Να αλαδείμεη ην ζεκαληηθφ ξφιν ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ γηα
ηελ επηηπρία ησλ πξνηεηλνκέλσλ δξάζεσλ θαη ηεο κεγίζηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο θαη
ζπλαίλεζεο,
 Να ηξνθνδνηήζεη κε ζηνηρεία/πξνηάζεηο ηελ δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΠΔΓΑ), θαη ηέινο
 Να ζπκβάιεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ
απνξξηκκάησλ

–

ζηεξεψλ

απνβιήησλ

(ζπζθεπαζία,

απνθνκηδή,

αλαθχθισζε,

θνκπνζηνπνίεζε, δηάζεζε θ.ά.) ζην πιαίζην ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο.

Οη πνιίηεο απφ ηελ πιεπξά ηνπο έρνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
ηδηφηεηα ηνπο σο παξαγσγνί απνβιήησλ θαη σο θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ. Οθείινπλ λα κεηέρνπλ
ελεξγά ζηνλ νξζφ ζρεδηαζκφ θαη ζηε ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ ΓζΠ θαη λα ζπκβάινπλ έηζη
ζηε ζπλερή βειηίσζε ησλ δνκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ.
Ο Γήκνο Σξνηδελίαο Μεζάλσλ, ζχκθσλα κε ην λέν λνκηθφ πιαίζην (Ν. 4819/2021 (ΦΔΚ
129/Α` 23.7.2021):
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ρεδηάδεη ηηο δξάζεηο ηνπ ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ Νφκνπ
4819/2021 (ΦΔΚ Α129/2021), κε ηνλ νπνίν ελζσκαηψλνληαη νη νδεγίεο ηεο ΔΔ
2018/851 θαη 2018/852 γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο.



Αλαγλσξίδεη ηνλ νπζηψδε ξφιν ηνπ, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεξάξρεζεο, γηα ηελ
επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ θαη ζην επηθαηξνπνηεκέλν Σνπηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο
Απνβιήησλ (ΣΓΑ) πεξηιακβάλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο, ε ζηνρνζεζία, ηα κέηξα
θαη νη δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ.

Δηδηθφηεξα:


πηνζεηεί ηελ ηεξάξρεζε ησλ δξάζεσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ, δειαδή πξφιεςε,
επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε, αλάθηεζε θαη ηειηθά ηαθή κε ζηφρν ηε κείσζε
ηεο ηειεπηαίαο ζε πνζνζηφ θάησ απφ 10% ην έηνο 2030.



ζην πιαίζην ηεο πξφιεςεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ θαη ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο
Πξφιεςεο Γεκηνπξγίαο Απνβιήησλ ην νπνίν έρεη εγθξηζεί απφ ην Τπνπξγηθφ
πκβνχιην ζα αλαιάβεη ηηο παξαθάησ ζρεηηθέο δξάζεηο.
o γηα ηνλ ζθνπφ ηεο κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο ησλ πιαζηηθψλ πξντφλησλ
κηαο ρξήζεο ζα θξνληίζεη γηα ηε δηάζεζε θνηλφρξεζησλ βξπζψλ γηα δσξεάλ
δηάζεζή πφζηκνπ λεξνχ ζε δεκνηηθέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζε
δεκνηηθέο παηδηθέο ραξέο θαη ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ.
o ζα εθαξκφζεη πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε
ηελ πξφιεςε ζε ηνπηθφ επίπεδν, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηα
ζρνιηθά θαη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, κε έκθαζε ζηελ πξφιεςε γηα ηα
ξεχκαηα πξνηεξαηφηεηαο, δειαδή ηξφθηκα, ραξηί, ζπζθεπαζίεο, πιαζηηθά
κηαο ρξήζεο, νγθψδε, θισζηνυθαληνπξγηθά θαη κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο
ζπαηάιεο ηξνθίκσλ θαη έληππνπ ραξηηνχ
o Θα αλαπηχμεη πεξαηηέξσ ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ, κέζσ θαηάιιεισλ
πιαηθνξκψλ (π.ρ. έθδνζε ειεθηξνληθψλ πηζηνπνηεηηθψλ, βεβαηψζεσλ,
εγθξίζεσλ).



ζα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ ΦνΓΑ θαη άιινπο Γήκνπο γηα ηελ πινπνίεζε θαη
ιεηηνπξγία ΚΓΔΤ (Κέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο Τιηθψλ),
πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ νη Γήκνη κε πιεζπζκφ θάησ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ
(20.000) θαηνίθσλ.



Θα κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο γηα ραξηί, κέηαιιν, πιαζηηθφ
θαη γπαιί, φπσο πεξηγξάθεηαη θαη ζηηο δξάζεηο ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ ΣΟΓΑ.
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Γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θάδνη θαη κέζα ζπιινγήο
δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο φπσο πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα V κέξνο Β ηνπ Ν.
4819/2021.
Δηδηθφηεξα, ζα νξγαλψζεη:
o ηε ρσξηζηή ζπιινγή ραξηηνχ κε ζθνπφ ηελ αλαθχθισζε, εληφο ηνπ θηεξίνπ
ζην νπνίν ζηεγάδεηαη θαη άιισλ ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα ηα νπνία
θέξεη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο
o ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο ζε δηαθξηηά ξεχκαηα ζε
δεκνηηθέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, παηδηθέο ραξέο, βξεθνλεπηαθνχο
ζηαζκνχο θαη άιιεο δεκνηηθέο εγθαηαζηάζεηο ή ρψξνπο ζπλάζξνηζεο
θνηλνχ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν. 4819/2021. Δπηπιένλ ζα
εμαζθαιίζεη δηαζέζηκν δίθηπν ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ επηκέξνπο ξεπκάησλ
απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα
ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ.
o ηε ρσξηζηή ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ βηνινγηθψλ απνβιήησλ, έσο ηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2022 πξνθεηκέλνπ απηά λα ππνβάιινληαη ζε αλαθχθισζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνκπνζηνπνίεζεο θαη ηεο ρψλεπζεο (άξζξν 50),
φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή δξάζε ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ ΣΟΓΑ.
Δπηπξφζζεηα, ζα θξνληίζεη γηα ηε δηάζεζε θάδσλ ζε θάζε δεκφζηα κνλάδα
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε ζθνπφ ηε ζπιινγή ησλ
απνβιήησλ ηξνθίκσλ σο ηε 1ε.9.2022, παξάιιεια κε ηελ πινπνίεζε ηεο
ρσξηζηήο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην
άξζξν 27.


ζα νξγαλψζεη Πξάζηλν εκείν θαζψο επίζεο θαη Γσληέο Αλαθχθισζεο, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29, θαη κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο ηεξάξρεζεο ζηε
δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη ηδίσο ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ηεο πξνεηνηκαζίαο
γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηεο αλαθχθισζεο κε δηαινγή ζηελ πεγή.



θαζηεξψλεη ρσξηζηή ζπιινγή επηθηλδχλσλ απνβιήησλ απφ λνηθνθπξηά απφ ηελ
1ε.1.2024, φπσο επηθίλδπλα απφβιεηα απφ ρξψκαηα νξγαληθνχ δηαιχηε, βεξλίθηα,
δηαιχηεο (άξζξν 46 ηνπ Ν. 4819/2021). Η ρσξηζηή ζπιινγή ζα γίλεηαη ζην ρψξν
ηνπ Πξάζηλνπ εκείνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην παξαπάλσ άξζξν.



ιακβάλεη ππ’ φςε ηνπ ην ηέινο ηαθήο, ην νπνίν ζα επηβάιιεηαη απφ ηελ 1ε
Ιαλνπαξίνπ 2022 γηα ηηο πνζφηεηεο ησλ αλεπεμέξγαζησλ αζηηθψλ απνβιήησλ
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θαζψο θαη ηηο πνζφηεηεο ππνιεηκκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα Κέληξα Γηαινγήο
Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ (ΚΓΑΤ), ηηο Μνλάδεο Δπεμεξγαζίαο Βηνινγηθψλ
Απνβιήησλ (ΜΔΒΑ), ηηο Μνλάδεο Μεραληθήο Βηνινγηθήο Δπεμεξγαζίαο (ΜΔΑ)
θαη ηηο κνλάδεο απνηέθξσζεο αζηηθψλ απνβιήησλ πνπ δηαηίζεληαη ζε Υψξνπο
Τγεηνλνκηθήο Σαθήο (ΥΤΣ), ην νπνίν ζα θιηκαθψλεηαη απφ ηελ ηηκή ησλ 20 επξψ
αλά ηφλν απνβιήησλ γηα ην έηνο 2022, ζε 25 επξψ ην 2023, ζε 30 επξψ ην 2024, ζε
35 επξψ ην 2025, ζε 45 επξψ ην 2026 θαη ζε 55 επξψ ην 2027 αλά ηφλν απνβιήησλ,
νπφηε θαη παξακέλεη ζηαζεξφ. Σν πξνβιεπφκελν ζην άξζξν 38 ηνπ Ν. 4819/2021
ηέινο ηαθήο ζπλππνινγίδεηαη θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ θαλνληζκνχ ηηκνιφγεζεο
ησλ ΦνΓΑ, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην εηήζην θφζηνο δηαρείξηζήο ηνπο θαη
θαηαλέκεηαη ζην ζχλνιν ησλ Γήκσλ, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηηκνιφγεζεο.


ζα αλαιακβάλεη ην θφζηνο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ππνιείκκαηνο απφ ηα ΚΓΑΤ, ε
νπνία ζα ιακβάλεη ρψξα απφ ηελ 1ε.1.2022 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ΦνΓΑ ή
ινηπέο εγθαηαζηάζεηο επηινγήο ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ Ν.
4819/2021.



κεξηκλά, θαηά ηελ ρνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 30, ψζηε θάζε θάδνο
ζπιινγήο ΑΔΚΚ (απνβιήησλ εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ) λα θέξεη
ζε επθξηλέο ζεκείν θαη’ ειάρηζηνλ ηελ επσλπκία, ην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, ηνλ
αξηζκφ θαηαρψξηζεο ζην Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Απνβιήησλ ηεο εηαηξείαο
ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο θαη ηνλ κνλαδηθφ αξηζκφ θαηαρψξηζεο ηνπ θάδνπ.



θαηαξηίδεη/επηθαηξνπνηεί ηνλ θαλνληζκφ θαζαξηφηεηαο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην
άξζξν 65 κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηνπ Γήκνπ θαζαξνχ απφ απφβιεηα θαη ηελ
επίηεπμε ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΣΓΑ. Με θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ζα θαζνξηζηνχλ ε δνκή
θαη ην ειάρηζην πεξηερφκελν ηνπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο.



θξνληίδεη ψζηε απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2023, ζχκθσλα κε ην άξζξν 85 λα κελ
πξνκεζεχεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πιαζηηθέο ζαθνχιεο πνπ δελ πεξηέρνπλ
ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) αλαθπθισκέλν πιαζηηθφ, κε εμαίξεζε ηηο
πνιχ ιεπηέο πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο θαη ηηο βηναπνδνκήζηκεο ή
βηναπνηθνδνκήζηκεο/ιηπαζκαηνπνηήζηκεο πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο.
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εηζάγεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 53 θαη ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο ζε
ηππνπνηεκέλε ειεθηξνληθή θφξκα, ηεο νπνίαο δηαζθαιίδεηαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα
κε ην ΗΜΑ, ηα Σνπηθά ρέδηα Απνβιήησλ.
Δπηπιένλ, ζα εηζάγεη ζην ΗΜΑ ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηηο πνζφηεηεο ησλ ινηπψλ
αζηηθψλ απνβιήησλ πνπ ζα ζπιιέγεη θαη αλαθπθιψλεη θαη ηε δηαρείξηζή ησλ
νπνίσλ δελ έρνπλ νη ΦνΓΑ ή ηα ΔΓ (πιινγηθά πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο
Γηαρείξηζεο) ή ηα ΑΔΓ (Αηνκηθά πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο).



ζέηεη ζηφρν έσο ην ηέινο ηνπ 2025, ε πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ε
αλαθχθισζε ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ λα θζάζεη ην 55% θαηά βάξνο, ελψ
πξνγξακκαηίδεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ψζηε λα επηηχρεη θαη έσο ην ηέινο ηνπ
2030 ηελ πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε ησλ αζηηθψλ
απνβιήησλ ζε πνζνζηφ 60% θαηά βάξνο θαη έσο ην ηέινο ηνπ 2035 ζε πνζνζηφ
65% θαηά βάξνο. Η επίηεπμε ησλ σο άλσ ζηφρσλ ζα είλαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
νηθείνπο ΦΟΓΑ.

Ο Γήκνο Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ ζέηεη σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή κε
ζθνπφ ηελ αλαθχθισζε, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ
Γηεπξπκέλεο Δπζχλεο ηνπ Παξαγσγνχ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο πζηεκάησλ Δλαιιαθηηθήο
Γηαρείξηζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε απηά.
Άιισζηε, κε ην άξζξν 10 ην αξγφηεξν έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2023 ππνρξενχληαη νη
παξαγσγνί κηαο ζεηξάο πξντφλησλ, φπσο ηα θισζηνυθαληνπξγηθά, ηα γεσξγηθά πιαζηηθά
φπσο ζεξκνθεπηαθά πιαζηηθά θαη ζσιήλεο άξδεπζεο, ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα πνπ
πξννξίδνληαη γηα νηθηαθή θαηαλάισζε, ηα ζηξψκαηα χπλνπ, ηα είδε επίπισζεο, ηα
παηρλίδηα θαη ν αζιεηηθφο εμνπιηζκφο, ηα ειαθξηά πξνζσπηθά ειεθηξηθά νρήκαηα θαη ηα
ειεθηξηθά πνδήιαηα, λα ζρεδηάζνπλ θαη λα νξγαλψζνπλ ΔΓ.
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πκπεξάζκαηα – Πξννπηηθέο
Με ηηο δξάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην επηθαηξνπνηεκέλν Σνπηθφ ρέδην Απνβιήησλ ηνπ
Γήκνπ Σξνηδελίαο Μεζάλσλ, επηηπγράλνληαη νη βαζηθέο επηδηψμεηο ηνπ λένπ Δζληθνχ
ρεδίνπ Απνβιήησλ φπσο:


ε κείσζε ησλ πνζνηήησλ πνπ νδεγνχληαη ζε ηειηθή δηάζεζε κε ηελ
εθαξκνγή ζπζηεκάησλ Γηαινγήο ζηελ πεγή βηναπνβιήησλ, ιεηηνπξγίαο
Γσληψλ Αλαθχθισζεο, Πξάζηλνπ ζεκείνπ



ε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη αλαθχθισζεο



ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πεξηζζνηέξσλ θαηεγνξηψλ ησλ ΑΑ



ε κείσζε πξννπηηθά ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ κε ηελ αχμεζε
ηεο εθηξνπήο



ε θαιιηέξγεηα πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο πνιίηεο θαζψο θαη ηεο
αμίαο ηεο κείσζεο ησλ απνξξηπηφκελσλ απνβιήησλ θαη ηεο αχμεζεο ηεο
επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αλάθηεζεο

Με ηε δηακφξθσζε ησλ απαξαίηεησλ δνκψλ νινθιεξψλεηαη ε βάζε γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη
αλάπηπμε ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηεο θνηλσλίαο κε ηηο επηηαγέο
ηεο λέαο επνρήο ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ θαη ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο
απνβιήησλ.
Με ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο
Απνβιήησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ δξάζεσλ ελεκέξσζεο –
επαηζζεηνπνίεζεο θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε ελφο ζχγρξνλνπ θαη ιεηηνπξγηθνχ Καλνληζκνχ
θαζαξηφηεηαο δηαζθαιίδεηαη:
-

Η νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ – ζηεξεψλ απνβιήησλ (ζπιινγή,
απνθνκηδή, αλαθχθισζε, θνκπνζηνπνίεζε, δηάζεζε θ.ά.) ζην πιαίζην ηεο θπθιηθήο
νηθνλνκίαο.

-

Η δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο

-

Η ξχζκηζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ δεκνηψλ θαη ηνπ Γήκνπ,
πνπ αθνξνχλ ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο .

-

Η γλσζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δεκνηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ε ζπκκφξθσζε ησλ
θαηνίθσλ ζχκθσλα κε απηέο.

-

Η δπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο ησλ δηαζέζηκσλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο (επξσπατθψλ θαη
εζληθψλ).

-

Η ζπκβνιή ησλ πνιηηψλ ζηνλ νξζφ ζρεδηαζκφ θαη ζηε ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ
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δηαρείξηζεο απνβιήησλ κε ηξφπν πνπ ζα βειηηψλεη ηε δσή ηνπο, πξνζσπηθή,
νηθνγελεηαθή, επαγγεικαηηθή θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δνπλ.
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Βαζηθή Γήιωζε

Γηαρεηξηδόκελεο πνζόηεηεο ηνπ Γήκνπ
ηνλ επφκελν Πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη πνζφηεηεο ησλ δηαρεηξηδνκέλσλ απνβιήησλ αλά
θαηεγνξία θαη αλά έηνο ηεο πεξηφδνπ 2021-2025 θαζψο θαη ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο
(έηε 2019-2020).
Πίλαθαο 1 Πνζόηεηεο Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήηωλ (ζε ηόλνπο)
Γηαρεηξηδόκελεο Πνζόηεηεο
ΑΑ

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

-

2.724

1.241

1.232

1.224

1.217

1.209

0

36

133

134

135

135

136

0

0

549

563

578

592

608

0

0

116

119

122

125

128

-

37

135

136

136

137

138

-

-

52

52

53

53

53

-

-

308

309

311

313

314

-

-

224

225

226

227

228

-

-

17

17

17

17

17

-

-

13

14

14

14

14

13

14

14

14

14

0,135

0,135

0,136

0,137

0,137

χκκεηθηα δεκνηηθά απφβιεηα
(πιελ ππνιείκκαηνο ΚΓΑΤ)20 03 01
Τπνιείκκαηα απφ ΚΓΑΤ19 12 12
Βηναπφβιεηα νηθηαθά (θαθέ
θάδνο)- 20 01 08, 20 03 02
Απφβιεηα θεπεπηηθψλ
εξγαζηψλ - 20 02 01
Αλάκεηθηα απφβιεηα
ζπζθεπαζίαο (κπιε θάδνο πιελ
ππνιείκκαηνο ΚΓΑΤ) –
15 01 06
Γπαιί απφ ρσξηζηή ζπιινγή 15 01 07
Υαξηί απφ ρσξηζηή ζπιινγή 15 01 01, 20 01 01
Λνηπά αλαθπθιψζηκα
(πιαζηηθά ή κέηαιια) απφ
ρσξηζηή ζπιινγή – 20 01 39,
20 01 40
Βξψζηκα ιίπε θαη έιαηα-20 01
25
Ηιεθηξηθφο θαη Ηιεθηξνληθφο
Δμνπιηζκφο- 20 01 23, 20 01
35, 20 01 36
Ογθψδε (έπηπια, ζηξψκαηα
θ.ά.)-20 03 07
Μπαηαξίεο20 01 33, 20 01 34

-

-
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Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας Μεθάνων
Μηθξέο πνζφηεηεο επηθηλδχλσλ
απνβιήησλ απφ λνηθνθπξηά08 03 17*, 15 01 10*, 20 01

-

-

10

10

10

10

10

-

2.797

2.811

2.825

2.840

2.854

2.869

13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20
01 17*, 20 01 27*, 20 01 31*

ΤΝΟΛΟ ΑΣΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

Δπίδνζε Γήκνπ
ηνλ επφκελν Πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε επίδνζε ηνπ Γήκνπ κε βάζε ηηο ηηκέο ησλ ζηφρσλ
ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη αλαθχθισζεο ησλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ απνβιήησλ.
Πίλαθαο 2 Δπηδόζεηο Γήκνπ ωο πξνο ηα πνζνζηά ρωξηζηήο ζπιινγήο θαη αλαθύθιωζεο απνβιήηωλ
Δπίδνζε Γήκνπ
Πνζνζηφ ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη
αλαθχθισζεο βηναπνβιήησλ

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

-

-

58,32%

59,45%

60,60%

61,78%

62,98%

65%

65%

65%

Πνζνζηφ ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη
αλαθχθισζεο βηναπνβιήησλ

21,31 %

βάζεη ΔΓΑ γηα έηνο 2025
Πνζνζηφ ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη
αλαθχθισζεο απνβιήησλ

-

-

65%

65%

ζπζθεπαζηψλ
Πνζνζηφ ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη
αλαθχθισζεο πιηθψλ (ραξηί,

22,43 %

γπαιί, κέηαιια, πιαζηηθφ) βάζεη
ΔΓΑ γηα ην έηνο 2025

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟΣΟ
ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΜΔ

56%

56%

57%

57%

58%

ΥΩΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟΣΟ
ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΜΔ
ΥΩΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΒΑΔΙ

47,85 %

ΔΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2025
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Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας Μεθάνων

Γαπάλεο Πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηελ Γηαρείξηζε ΑΑ
Οη δαπάλεο ηνπ Γήκνπ θαηαλεκεκέλεο ζηνπο ζρεηηθνχο θσδηθνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν Πίλαθα.
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Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας - Μεθάνων

Πίλαθαο 3 Γαπάλεο δηαρείξηζεο απνβιήηωλ
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

απνινγηζκό

απνινγηζκό

απνινγηζκό

απνινγηζκό

Απνινγηζκό

απνινγηζκό

απνινγηζκό

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

184.782,29

171.404,11

186.404,11

186.404,11

186.404,11

186.404,11

186.404,11

167.077,60

280.756,34

368.560,02

355.966,02

347.196,02

337.510,02

326.974,02

301.940,00

294.200,00

278.216,00

277.896,00

277.570,00

277.238,00

276.899,00

Δπελδχζεηο (Πιελ Ηιεθηξνθσηηζκνχ) Κ.Α. 20.7

14.728,64

33.203,20

33.203,20

33.203,20

33.203,20

33.203,20

33.203,20

πλνιηθέο Γαπάλεο Γηαρείξηζεο ΑΑ

668.528,53

779.563,7

866.383,33

853.469,33

844.373,33

834.355,33

823.480,33

-

-

308,203

302,065

297,326

292,304

287,027

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΑ
(€)
Ακνηβέο Μηζζνδνζίαο (πιελ Ηιεθηξνθσηηζκνχ) Κ.Α. 20.60
Γαπάλεο (Πιελ Μηζζνδνζίαο, Αλάδνρσλ Γηαρείξηζεο ΑΑ θαη
Ηιεθηξνθσηηζκνχ)
20. (61,62,63,64,65,66,67)
Γαπάλεο Αλάδνρσλ Γηαρείξηζεο ΑΑ πνπ θαιχπηνληαη απφ
ηνλ
Κ.Α. 20

Κφζηνο Γηαρείξηζεο
/ tn
Πξνζσπηθφ ζηε δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ

ηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ παξνπζηάδνληαη ζηελ έθζεζε ηεθκεξίσζεο δαπαλψλ πνπ επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα.
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Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων

Γηαρείξηζε ΑΑ

Γηαρείξηζε ΑΑ ηνπ Γήκνπ αλά είδνο απνβιήηνπ
ηνλ επφκελν Πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη απνδέθηεο ησλ απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ θαη ν
ηξφπνο δηαρείξηζεο ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε.
ηνηρεία Απνβιήηωλ

Δγθαηάζηαζε / Φνξέαο Γηαρείξηζεο

χκκεηθηα δεκνηηθά απφβιεηα
(πιελ ππνιείκκαηνο ΚΓΑΤ)-

ΥΤΣΑ ΦΤΛΗ

20 03 01
Τπνιείκκαηα απφ ΚΓΑΤ19 12 12

-

Βηναπφβιεηα νηθηαθά (θαθέ
θάδνο)-

-

20 01 08
Απφβιεηα θεπεπηηθψλ εξγαζηψλ20 02 01

-

Αλάκεηθηα απφβιεηα ζπζθεπαζίαο
(κπιε θάδνο) πιελ ππνιείκκαηνο

ΚΓΑΤ ΔΛΔΤΙΝΑ

ΚΓΑΤ-15 01 06
Γπαιί απφ μερσξηζηή ζπιινγή -15
01 07
Υαξηί απφ μερσξηζηή ζπιινγή -15
01 01, 20 01 01

-

-

Λνηπά αλαθπθιψζηκα (πιαζηηθά ή
κέηαιια) απφ ρσξηζηή ζπιινγή –

-

20 01 39, 20 01 40
Βξψζηκα ιίπε θαη έιαηα 20 01 25

-

Ηιεθηξηθφο θαη Ηιεθηξνληθφο
Δμνπιηζκφο 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 23*
Λακπηήξεο
20 01 21*
Δίδε έλδπζεο θαη ππφδεζεο
20 01 10
Ογθψδε (έπηπια, ζηξψκαηα) -

ΥΤΣΑ ΦΤΛΗ ΜΔΩ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ
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Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων
ηνηρεία Απνβιήηωλ

Δγθαηάζηαζε / Φνξέαο Γηαρείξηζεο

20 03 07

Δγθαηαζηάζεηο θαη θνξείο δηαρείξηζεο απνβιήηωλ ηνπ Γήκνπ
Γελ ιεηηνπξγεί ζηελ παξνχζα θάζε Πξάζηλν εκείν θαζψο θαη άιιε εγθαηάζηαζε
επεμεξγαζίαο απνβιήησλ.
ηελ παξνχζα θάζε ππάξρεη ζηαζεξή ζπλεξγαζία κε αλάδνρν γηα ηελ απνθνκηδή ησλ
ΑΑ. Δηδηθφηεξα, αλαηίζεηαη ζε αλάδνρν νη παξαθάησ ππεξεζίεο:
1. Απνθνκηδή ησλ νξγαληθψλ θαη ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ. Σα απνξξίκκαηα
κεηαθέξνληαη ζε ΥΤΣΑ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο.
2. Απνθνκηδή νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ θαζψο θαη θιαδεκάησλ. Η απνθνκηδή ησλ
νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ θιαδεκάησλ γίλεηαη απφ ηα ζεκεία ζηα νπνία
βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα θαη ε κεηαθνξά ηνπο γίλεηαη ζε ΥΤΣΑ ζηελ Πεξηθέξεηα
Αηηηθήο.
Οη ζπκβάζεηο αλαλεψλνληαη ζε κεληαία βάζε θαη πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε ζχκβαζεο
κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο.
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Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων

Ορήκαηα θαη Μέζα Πξνζωξηλήο Απνζήθεπζεο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο –
Μεζάλωλ
Ο Γήκνο Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ δελ δηαζέηεη δηθά ηνπ απνξξηκκαηνθφξα,
αιιά ρξεζηκνπνηεί νρήκαηα πνπ ηνπ έρεη παξαρσξήζεη ν Αλαπηπμηαθφο
χλδεζκνο Σξνηδελίαο – Πφξνπ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα
ζηνηρεία ησλ νρεκάησλ, εθ ησλ νπνίσλ είλαη παξαρσξεκέλα ζηνλ εξγνιάβν
ηα ηξία κάξθαο IVECO γηα ηελ απνθνκηδή θαη 2 MAN γηα ηε κεηαθνξά.
Πίλαθαο 4 Ορήκαηα παξαρωξεκέλα ζηνλ Γήκν Σξνηδελίαο – Μεζάλωλ γηα απνθνκηδή θαη
κεηαθνξά απνβιήηωλ
Αξηζκόο Κπθινθνξίαο

KHH 5714

Έηνο
Κπθινθνξίαο

2012

Σύπνο Ορήκαηνο

Πεξηγξαθή

Όρεκα Απνθνκηδήο

IVECO

Όρεκα Μεηαθνξάο

ΚΖΤ 6502

2008

αλαθπθισζίκσλ
πξνο ΚΓΑΤ

MERCEDEZ
BENZ

ΚΖΖ 5723

2011

Όρεκα Απνθνκηδήο

IVECO

ΚΖΖ 5721

2011

Όρεκα Απνθνκηδήο

IVECO

ΚΖΖ 5715

2011

Όρεκα Απνθνκηδήο

IVECO

ΚΖΖ 5710

2011

Όρεκα Μεηαθνξάο

MAN

ΚΖΖ 5708

2011

Όρεκα Μεηαθνξάο

MAN

ΚΖΖ 5713

2011

Όρεκα Απνθνκηδήο

IVECO

Τα ζηνηρεία κέζωλ πξνζωξηλήο απνζήθεπζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ επόκελν Πίλαθα.
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Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων
Πίλαθαο 5 Αξηζκόο κέζωλ πξνζωξηλήο απνζήθεπζεο απνβιήηωλ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλωλ
Μέζα Πξνζωξηλήο
Απνζήθεπζεο
Αξηζκφο θάδσλ ζπκκείθησλ
δεκνηηθψλ απνβιήησλ
Αξηζκφο θάδσλ νηθηαθψλ
βηναπνβιήησλ
Αξηζκφο θάδσλ
αλαθχθισζεο γπαιηνχ
Αξηζκφο θάδσλ
αλαθχθισζεο ραξηηνχ

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

350

350

350

350

350

350

350

-

-

659

659

659

659

659

-

-

6

6

6

6

6

-

-

17

17

17

17

17

19

19

19

19

19

9

9

9

9

9

3 ηχπνπ

3 ηχπνπ

3 ηχπνπ

3 ηχπνπ

3 ηχπνπ

plexiglass

plexiglass

plexiglass

plexiglass

plexiglass

θαη έλα

θαη έλα

θαη έλα

θαη έλα

θαη έλα

container+1

container+1

container+1

container+1

container+1

Αξηζκφο θάδσλ ινηπψλ
αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ
(πιαζηηθά ή κέηαιια)
Αξηζκφο δνρείσλ γηα ηε
ζπιινγή βξψζηκσλ ιηπψλ

-

-

θαη ειαίσλ
3 ηχπνπ

Αξηζκφο θάδσλ γηα
ειεθηξηθφ θαη ειεθηξνληθφ

-

εμνπιηζκφ*
Αξηζκφο θάδσλ γηα
ιακπηήξεο*

plexiglass
θαη έλα
container
3 ραξηνθ.

-

3 ραξηνθ. 1

3 ραξηνθ. 1

3 ραξηνθ. 1

3 ραξηνθ. 1

3 ραξηνθ. 1

κεηαιιηθφ.

κεηαιιηθφ.

κεηαιιηθφ.

κεηαιιηθφ.

κεηαιιηθφ.

3 ηχπνπ

3 ηχπνπ

3 ηχπνπ

3 ηχπνπ

3 ηχπνπ

3 ηχπνπ

plexiglass

plexiglass

plexiglass+1

plexiglass+1

plexiglass+1

plexiglass+1

9

9

9

9

1
κεηαιιηθφ.

Αξηζκφο ζεκείσλ ζπιινγήο
γηα κηθξέο πνζφηεηεο
επηθηλδχλσλ απνβιήησλ απφ

-

λνηθνθπξηά*
Γσληέο αλαθχθισζεο

-

-

9

*Παξαρσξνχληαη απφ ην ζπλεξγαδφκελν ΔΓ.
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Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων

Πξνηεηλφκελεο δξάζεηο θαη Πξνυπνινγηζκνί γηα ηνλ Γήκν Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ

Γεληθά
ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία, ηα θφζηε επέλδπζεο θαη
ιεηηνπξγηθά ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ.
Δηδηθφηεξα, παξνπζηάδνληαη ηα νηθνλνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα
θφζηε ησλ επελδχζεσλ (Πξάζηλν εκείν, Γσληέο αλαθχθισζεο, ΜΑ, Δμνπιηζκφο
δηθηχνπ ρσξηζηήο ζπιινγήο θ.ιπ.) θαζψο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο ηεο
εθάζηνηε δξάζεο.
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Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων

Σύζηεκα Χωξηζηήο Σπιινγήο Βηναπνβιήηωλ θαη Πξνϋπνινγηζκόο
Γεληθά
Ο Γήκνο Σξνηδελίαο Μεζάλσλ ζην πιαίζην ηεο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Σνπηθνχ
ρεδίνπ

Γηαρείξηζεο

Απνβιήησλ

ζρεδηάδεη

Γίθηπν

Υσξηζηήο

πιινγήο

Βηναπνβιήησλ ζην πιαίζην. Ο ρεδηαζκφο απηφο πεξηιακβάλεη ηελ νξγάλσζε ησλ
παξαθάησ πζηεκάησλ Γηαινγήο ζηελ Πεγή:


Γηαινγή ζηελ πεγή νξγαληθψλ απνβιήησλ απφ νηθίεο θαη ρψξνπο
επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ



Γηαινγή ζηελ πεγή πξάζηλσλ απνβιήησλ θήπσλ θαη πάξθσλ



Οηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε

πλνπηηθά, ν ζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη:
Πίλαθαο 6 Σκήκαηα θαη εμνπιηζκόο Γηθηύνπ Υωξηζηήο πιινγήο Βηναπνβιήηωλ ηνπ Γήκνπ
Σξνηδελίαο Μεζάλωλ

Α/Α
1

Πξόγξακκα

Μέζα ζπιινγήο

πξφγξακκα ΓζΠ βηναπνβιήησλ ηξνθίκσλ ηνπνζέηεζε

268

νηθηψλ, ππεξεζηψλ θαη κηθξψλ θαη κεγάισλ θεληξηθψλ θάδσλ 120 lt
επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ

ζπιινγήο απφ νηθίεο θαη
απφ

κηθξέο

επηρεηξεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο/ππεξεζίεο
θαη 70 θεληξηθψλ θάδσλ
240

lt

ζπιινγήο

απφ

κεγάινπο παξαγσγνχο)
Γηαλνκή 110 θάδσλ 35 lt

2

πφξηα πφξηα (ζπιινγήο
απφ νηθίεο)
3

πξφγξακκα ΓζΠ θαη ζπιινγήο απνβιήησλ θήπσλ θαη πάξθσλ

4

πξφγξακκα νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο

Γηαλνκή

280

θάδσλ

νηθηαθήο
θνκπνζηνπνίεζεο

ειίδα 25 απφ 148

Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων

Διαλογή ςτην πηγή οργανικών αποβλήτων από οικίεσ και χώρουσ
επιχειρηματικών δραςτηριοτήτων (εςτιατόρια, ξενοδοχεία,
λαΰκέσ, κ.λπ.)
Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ξεχκα επηιέγεηαη λα αλαπηπρζεί θεληξηθφ ζχζηεκα ζπιινγήο
(ζχζηεκα θεληξηθψλ θάδσλ) απφ ην πξψην έηνο ηεο πεξηφδνπ ηνπ λένπ Σνπηθνχ
ρεδίνπ ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο, θαζψο είλαη πην απιφ θαη νη πνιίηεο
είλαη ήδε εμνηθεησκέλνη κε απηφ, απφ ηε ιεηηνπξγία έσο ζήκεξα ησλ ζπζηεκάησλ
ζπιινγήο ζπκκείθησλ θαη ζπζθεπαζηψλ. Λακβάλνληαο ππ’ φςε ηηο ζπλζήθεο ηνπ
Γήκνπ Σξνηδελίαο Μεζάλσλ, επηιέγεηαη ε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο πφξηα – πφξηα,
ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ εθαξκνγή ζπιινγήο ζε θεληξηθνχο θάδνπο θαη νηθηαθήο
θνκπνζηνπνίεζεο, ζηηο Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο φπνπ ην θφζηνο ζπιινγήο ζα είλαη
κηθξφηεξν (κεγαιχηεξε ππθλφηεηα νηθηψλ).
Με ην ζχζηεκα πφξηα - πφξηα απηφ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ κεγαιχηεξα πνζνζηά
ζπκκεηνρήο θαη θαζαξηφηεηαο ησλ ζπιιεγφκελσλ ΒΑ.
-

Κάζε λνηθνθπξηφ/νίθεκα ζα δηαζέηεη θάδν απνθιεηζηηθήο ρξήζεο, κεγέζνπο,
ζπλήζσο 35 lt.

-

Θα ππάξρεη πξφγξακκα απνθνκηδήο βηναπνβιήησλ γηα θάζε Γεκνηηθή
Κνηλφηεηα ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο Μεζάλσλ, φπνπ ζα αλαγξάθνληαη νη
αθξηβείο εκέξεο θαη ψξεο ζπιινγήο, ηέηνην ψζηε λα ηεξείηαη ε ειάρηζηε
ζπρλφηεηα ζπιινγήο γηα θάζε θάδν 2,5 θνξέο /εβδνκάδα, γηα ηηο νηθίεο θαη ηηο
κηθξέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 5 θνξέο /εβδνκάδα γηα ηνπο
κεγάινπο παξαγσγνχο, ψζηε έλα θαιχπηνληαη νη πεξίνδνη αηρκήο.

Σν ζχζηεκα ΓζΠ βηναπνβιήησλ ηξνθίκσλ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ηκήκαηα
(ππνζπζηήκαηα ζπιινγήο) θαη θαηεγνξίεο βηναπνβιήησλ:
Α1) Τπνζχζηεκα ΓζΠ νηθηαθψλ ΒΑ ηξνθίκσλ
Αθνξά ζηα ΒΑ ηξνθίκσλ απφ νηθίεο, δηάθνξεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
επηρεηξήζεηο, γξαθεία & ππεξεζίεο. Καηά πάζα πηζαλφηεηα ζα πεξηιακβάλεη θαη
κηθξέο ζρεηηθά πνζφηεηεο πξαζίλσλ απνβιήησλ, νη νπνίεο ζα πξνέξρνληαη απφ νηθίεο
θαη ζα απνξξίπηνληαη ζηνπο θεληξηθνχο θάδνπο καδί κε ηα ΒΑ ηξνθίκσλ. Σν
ζπγθεθξηκέλν ξεχκα αθνξά ζην 75% ησλ ΒΑ.
Σα απαηηνχκελα κέζα ζα είλαη:
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Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων

 θάδνη ρσξεηηθφηεηαο 10 ιίηξσλ θαη βηνδηαζπψκελεο ζαθνχιεο ρσξεηηθφηεηαο
10 ιίηξσλ γηα φιεο ηηο νηθίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα
 θάδνη ρσξεηηθφηεηαο 35 lt γηα ηηο νηθίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα πφξηα
- πφξηα
 θάδνη ρσξεηηθφηεηαο 120 ιίηξσλ γηα ηνπνζέηεζε ζηα ζεκεία θεληξηθήο
ζπιινγήο.
Σν κέγεζνο ησλ θάδσλ επηιέγεηαη βάζεη ηεο ππθλφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ ζε θάζε
πεξηνρή, ηεο εθηηκψκελεο αλαινγίαο θαηνίθσλ αλά θάδν θαη ηεο ζπρλφηεηαο
απνθνκηδήο.

Δηθόλα 4 Πηινηηθό πξόγξακκα ζπιινγήο πξνδηαιεγκέλωλ νξγαληθώλ Athens biowaste

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε θάζε πεξίπησζε, ην απαηηνχκελν πιήζνο θάδσλ ππνινγίδεηαη
κε βάζε ηελ εγγχηεηα ζην ρξήζηε θαη φρη ηελ απαηηνχκελε - βάζεη πνζνηήησλ ρσξεηηθφηεηα. Γεληθά νη θάδνη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηα ζεκεία φπνπ ππάξρνπλ ζήκεξα
θάδνη ζπκκείθησλ θαη κπιε θάδνη, γηα ηελ ηαρχηεξε εμνηθείσζε ηνπ πνιίηε.
Οη βηνδηαζπψκελεο ζαθνχιεο είλαη ζθφπηκν λα παξαζρεζνχλ απφ ην Γήκν Σξνηδελίαο
Μεζάλσλ γηα ηνπο πξψηνπο 3 κήλεο (αξρηθή πξνκήζεηα), ψζηε λα δνζεί ε θαηάιιειε
παξαθίλεζε ζηνπο θαηνίθνπο γηα ζπκκεηνρή. Ο Γήκνο ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη αλ
ζα ζπλερίζεη θαη γηα ηελ επφκελε θάζε ηελ παξνρή, ε νπνία έρεη ζρεηηθά κεγάιν
θφζηνο, ή ζα εθαξκφζεη ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο.
Η απνθνκηδή ζα γίλεηαη κε ζπρλφηεηα 2½ θνξέο αλά εβδνκάδα, ζεσξψληαο φηη
απνθνκηδή αλά 2 εκέξεο ηε ζεξηλή πεξίνδν θαη αλά 3 εκέξεο ηε ρεηκεξηλή είλαη
επαξθείο, αλάινγα θαη κε ηε θχζε ησλ ζπιιεγφκελσλ ΒΑ.
Α2) Τπνζχζηεκα ΓζΠ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (εζηηαηφξηα, μελνδνρεία,
ιατθέο, θ.ιπ.) νξγαληθψλ απνβιήησλ
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Αθνξά ζηα απφβιεηα ηξνθίκσλ απφ κεγάινπο ζρεηηθά παξαγσγνχο φπσο
supermarkets, ιατθέο αγνξέο, μελνδνρεία, εζηηαηφξηα, θέληξα δηαζθέδαζεο,
λνζνθνκεία θ.ά.. Σν ζπγθεθξηκέλν ξεχκα αθνξά ελδεηθηηθά ζην 10% ησλ ΒΑ.
Θα πεξηιακβάλεη:


Βηνδηαζπψκελνπο ζάθνπο 50 ιίηξσλ γηα θάζε ζεκείν παξαγσγήο (κεγάιν
παξαγσγφ).



Κάδνπο 240 ιίηξσλ γηα θεληξηθή ζπιινγή ζε πεξηνρέο κε θαηαζηήκαηα
εζηίαζεο.

Απαηηνχληαη πεξί ηηο 90 βηνδηαζπψκελεο ζαθνχιεο αλά θαηάζηεκα εζηίαζεο γηα
πξσηνγελή ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ ΒΑ ζηνπο θεληξηθνχο θάδνπο θαζεκεξηλά γηα
ηνπο πξψηνπο 3 κήλεο. Η απνθνκηδή απφ ην απνξξηκκαηνθφξν ζα γίλεηαη κε
ζπρλφηεηα 5 θνξέο αλά εβδνκάδα.
Θα είλαη αλαγθαία ε ρξήζε ελφο απνξξηκκαηνθφξνπ ηχπνπ κχινπ ρσξεηηθφηεηαο 10
m3 γηα ζπιινγή ησλ θάδσλ ζε δχν βάξδηεο.
Η κεηαθνξά ησλ ζπιιεγνκέλσλ βηναπνβιήησλ ζα γίλεηαη ζε θαηάιιειε
εγθαηάζηαζε

πεξαηηέξσ

δηαρείξηζεο

(κνλάδεο

πξνζσξηλήο

απνζήθεπζεο,

κεηαθφξησζεο ή επεμεξγαζίαο φπσο θνκπνζνηπνίεζεο).
Ο Γήκνο ζα θξνληίζεη γηα ηε δηάζεζε θάδσλ ή πεξηεθηψλ ζηηο δεκφζηεο κνλάδεο
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε ζθνπφ ηε ζπιινγή ησλ
απνβιήησλ ηξνθίκσλ κέρξη ηελ 1ε.9.2022, παξάιιεια κε ηελ πινπνίεζε ηεο
ρσξηζηήο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ.
Διαλογή ςτην πηγή και ςυλλογή πράςινων αποβλήτων κήπων και
πάρκων
Οη πνζφηεηεο πξάζηλσλ απνβιήησλ θπξίσο απφ δεκφζηνπο ρψξνπο (πάξθα, άιζε
θ.ά.) ζα ζπιιέγνληαη κε παξάιιειν δίθηπν ζπιινγήο πνπ νξγαλψλεη ν Γήκνο.
Πξφθεηηαη γηα ηηο πνζφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ, θχξηα επνρηαθά, απφ θιαδέκαηα,
θνχξεκα γθαδφλ θ.ιπ. Η επηινγή γηα δηαθξηηφ ζχζηεκα ζπιινγήο ζα γίλεη γηαηί νη
πνζφηεηεο ζα είλαη ζεκαληηθέο επνρηαθά θαη ζα πξνέξρνληαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο
δεκφζηνπο ρψξνπο ή νηθίεο.
ηφρνο είλαη ε μερσξηζηή ζπιινγή ησλ ελ ιφγσ απνβιήησλ πξνθεηκέλνπ απηά λα
κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ γηα ελδεδεηγκέλεο κεζφδνπο αλάθηεζεο/αλαθχθισζεο (π.ρ.
θνκπνζηνπνίεζε).
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Η ζπιινγή ησλ πξαζίλσλ απνβιήησλ κπνξεί λα γίλεηαη κε αλνηθηφ θνξηεγφ ηνπ
Γήκνπ απφ ηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ ή απφ κεκνλσκέλεο νηθίεο θαηφπηλ
επηθνηλσλίαο ηνπ ηδηψηε κε ην Σκήκα Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ. Δίλαη αλαγθαία ε
ρξήζε ελφο αλνηρηνχ θνξηεγνχ νρήκαηνο ρσξεηηθφηεηαο 10 m3.
Σα ζπιιεγφκελα πξάζηλα απφβιεηα είλαη δπλαηφλ λα νδεγνχληαη ζε κνλάδα
ππνδνρήο ηνπ Γήκνπ (ΜΑ ή Πξάζηλν εκείν) πξηλ ηε κεηαθνξά ηνπο γηα πεξαηηέξσ
δηαρείξηζε ζε θαηάιιειε εγθαηάζηαζε. ε πεξίπησζε πνπ ιεηηνπξγήζεη κνλάδα
ππνδνρήο απνβιήησλ εληφο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο Μεζάλσλ (Πξάζηλν εκείν,
ΜΑ), απηή ζα ρσξνζεηεζεί ζε ζεκείν ηέηνην, ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη νριήζεηο
ζε ρψξνπο αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο.
εκεηψλεηαη φηη απφβιεηα θήπσλ θαη πάξθσλ ζα παξαδίδνληαη απεπζείαο θαη ζην
Πξάζηλν εκείν ηνπ Γήκνπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ζρεηηθή δξάζε.
Η απνθνκηδή ησλ απνβιήησλ θήπσλ θαη πάξθσλ απφ ηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο
πξαζίλνπ ζα γίλεηαη αλάινγα κε ηελ επνρηθφηεηα ησλ εξγαζηψλ.
Προώθηςη τησ Οικιακήσ Κομποςτοποίηςησ
Η νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε ζα αλαπηπρζεί ζε κηθξνχο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ ή
πεξηνρέο νηθηζκψλ πνπ δελ ζα θαιπθζνχλ απφ ην ζχζηεκα ΓζΠ. Ο Γήκνο, έρνληαο
σο γλψκνλα ην ζηφρν εθηξνπήο 5% ησλ βηναπνβιήησλ, ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη
πξφγξακκα

νηθηαθήο

θνκπνζηνπνίεζεο

δηαλέκνληαο

θάδνπο

νηθηαθήο

θνκπνζηνπνίεζεο ζε επηιεγκέλα λνηθνθπξηά, ηα νπνία ζα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ λα
ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα.
Δπίζεο ν Γήκνο ζα θαηεπζπλζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα πξνο λνηθνθπξηά κε θαηνηθίεο
κε θήπν, απφ ηνλ νπνίν παξάγνληαη ππνινγίζηκεο πνζφηεηεο πξάζηλσλ απνβιήησλ
θαη δεκφηεο πνπ αζρνινχληαη ζπζηεκαηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ θήπνπ ηνπο.
Γηα ηε δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία αθνξά βαζηθά ζε εθηίκεζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ θάδσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ, εθηηκάηαη ε πνζφηεηα πνπ ζα εθηξέπεηαη αλά
θάδν-λνηθνθπξηφ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ αλά λνηθνθπξηφ, ηηο ηνπηθέο
ζπλζήθεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ θαζψο θαη ηελ πθηζηάκελε εκπεηξία
απφ άιιεο πεξηνρέο.
Η εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο βαζίδεηαη ζε ζρεηηθή έξεπλα αγνξάο γηα ηνπο
δηαηηζέκελνπο ζην εκπφξην θάδνπο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο.
Η πνζφηεηα ησλ βηναπνβιήησλ πνπ ζα εθηξέπεηαη ζε έλα θάδν δελ είλαη δπλαηφλ λα
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εθηηκεζεί επαθξηβψο, θαζψο εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ε έθηαζε
θαη ην είδνο ηνπ θήπνπ, ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ, νη δηαηξνθηθέο ηνπο
ζπλήζεηεο θαη θπζηθά ε ζπλέπεηα κε ηελ νπνία ην θάζε λνηθνθπξηφ ζα εθηειεί ηε
δηαδηθαζία ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο. Καζψο δελ πξνθχπηνπλ αμηφπηζηα
κεηξήζηκα απνηειέζκαηα απφ πξνγξάκκαηα νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο πνπ
εθαξκφζηεθαλ ζηελ Διιάδα, γηα ηελ εθηίκεζε ελφο κέζνπ φξνπ εθηξνπήο
ιακβάλνληαη ππφςε κεηξήζεηο απφ πξφγξακκα ηνπ εμσηεξηθνχ (επαξρία Asti,
Ιηαιία), ην νπνίν εθαξκφζηεθε κε ζπλέπεηα επί κία εμαεηία θαη ραξαθηεξίζηεθε σο
επηηπρεκέλν.

Δηθόλα 5 Σερληθέο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο ελδεδεηγκέλεο γηα αγξνηηθέο πεξηνρέο ή θαηνηθίεο
κε θήπν κε ηε ρξήζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ θάδνπ

Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη ζηνρεχνληαο ζηελ εθηξνπή 59 tn εηεζίσο, κέζσ νηθηαθήο
θνκπνζηνπνίεζεο,

ππνινγίδεηαη

φηη

ζα

απαηηεζνχλ

280

θάδνη

νηθηαθήο

θνκπνζηνπνίεζεο. Πξνβάιινληαο ηνλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ζην ζχλνιν ησλ 2.856
λνηθνθπξηψλ ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο Μεζάλσλ, ππνινγίδεηαη φηη ην ζχζηεκα νηθηαθήο
θνκπνζηνπνίεζεο ζα θαιχπηεη ην 10 % ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ.
Ωο πξνο ην κέγεζνο ησλ θάδσλ, ζπλήζε εθαξκνγή έρνπλ θάδνη ελδεηθηηθήο
ρσξεηηθφηεηαο 300 lt, θαζψο αθ’ ελφο ε ρσξεηηθφηεηά ηνπο είλαη, σο επί ην πιείζηνλ,
επαξθήο, αθ’ εηέξνπ νη απαηηήζεηο ηνπο ζε ρψξν είλαη ζρεηηθά κηθξέο.
Κόςτοσ επένδυςησ δικτύου χωριςτήσ ςυλλογήσ βιοαποβλήτων
ηνλ επφκελν Πίλαθα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην θφζηνο ηνπ ζπλνιηθνχ δηθηχνπ
ΓζΠ βηανπνβιήησλ ηξνθίκσλ.

ειίδα 30 απφ 148

Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων
Πίλαθαο 7 Κόζηνο πζηήκαηνο ΓζΠ βηναπνβιήηωλ ηξνθίκωλ
Τπνζύζηεκα

ρωξεηηθόηεηα

Δίδνο

πιινγήο ΒΑ

(lt)

Σηκή
Σεκάρηα

θόζηνο

κνλάδαο

ζύλνιν (€)

(€)

θόζηνο
ζύλνιν κε
ΦΠΑ (€)

ΔΩΣΔΡΙΚΟΙ
ΚΑΓΟΙ

10,00

111

8,80

978,50

1.213,34

ζάθνη

10,00

10.007

0,09

880,65

1.092,01

35,00

111

20,90

2.323,94

2.881,69

10,00

2.465

8,80

21.690,09

26.895,71

10,00

221.830

0,09

19.521,08

24.206,14

120,00

268

33,00

8.844,00

10.966,56

240,00

70

41,80

2.926,00

3.628,24

ζάθνη

50,00

630

0,33

207,90

257,80

Απνξξηκκαηνθόξν

10m3

1

180.000,00

180.000,00

223.200,00

Όρεκα ζπιινγήο

10 m3

1

150.000,00

150.000,00

186.000,00

387.372,16

480.341,47

ΓζΠ πόξηα πόξηα

ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΙ
ΚΑΓΟΙ
ΔΩΣΔΡΙΚΟΙ

ΓζΠ νηθηώλ &

ΚΑΓΟΙ

κηθξώλ

ζάθνη

επηρεηξεκαηηθώλ

ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΙ

δξαζηεξηνηήηωλ

ΚΑΓΟΙ
ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΙ

ΓζΠ κεγάιωλ

ΚΑΓΟΙ

παξαγωγώλ
ύζηεκα ζπιινγήο
βηανπνβιήηωλ
ύζηεκα ζπιινγήο
πξάζηλωλ
απνβιήηωλ

ύλνιν

Σν

θφζηνο

ηνπ

ζπζηήκαηνο

νηθηαθήο

θνκπνζηνπνίεζεο

(θφζηνο

θάδσλ)

παξνπζηάδεηαη ζηνλ επφκελν Πίλαθα.
Πίλαθαο 8 Κόζηνο επέλδπζεο πξνγξάκκαηνο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο

Σηκή
Δίδνο

Σεκάρηα

κνλάδα

πλνιηθό
Κόζηνο

ο

θόζηνο
(κε ΦΠΑ)

Κάδνη νηθηαθήο
θνκπνζηνπνίεζεο
ελδεηθηηθήο ρσξεηηθφηεηαο

280,00

89,00

24.920,0
0

30.900,80

300 lt

πλνιηθά ην θφζηνο επέλδπζεο ηνπ Γηθηχνπ Υσξηζηήο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ
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παξνπζηάδεηαη ζηνλ επφκελν Πίλαθα.
πλνιηθό θόζηνο

Σκήκα δηθηύνπ

Κόζηνο

χζηεκα ΓζΠ βηναπνβιήησλ ηξνθίκσλ

387.372,16

480.341,47

Οηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε

24.920,00

30.900,80

ύλνιηθό θόζηνο

412.292,16

511.242,27

(κε ΦΠΑ)

Γωληέο Αλαθύθιωζεο θαη Πξνϋπνινγηζκόο
Γεληθά
Πνιχ ζεκαληηθά εξγαιεία ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΓζΠ απνηεινχλ νη Γσληέο
Αλαθχθισζεο.
Γωληά Αλαθύθιωζεο νξίδεηαη «δεκόζηνο ή ηδηωηηθόο ρώξνο πνιύ κηθξήο έθηαζεο,
ρωξίο πεξίθξαμε ή νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπέο όπνπ νη πνιίηεο ελαπνζέηνπλ ρωξηζηά
ζπιιεγέληα αλαθπθιώζηκα αζηηθά ή ρξεζηκνπνηεκέλα αληηθείκελα, ζε θαηάιιεινπο
πεξηέθηεο, ηα νπνία ελ ζπλερεία ζπιιέγνληαη από ηνλ Ο.Τ.Α. α’ βαζκνύ γηα
επαλαρξεζηκνπνίεζε, πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ή αλαθύθιωζε».
Οη Γσληέο Αλαθχθισζεο (ΓΑ) είλαη ζεκεία ζπιινγήο απνβιήησλ πνπ κπνξνχλ λα
αλαπηπρζνχλ ζε έθηαζε πεξηγξάκκαηνο κέρξη 50 m2. Όζνλ αθνξά ηηο θαηεγνξίεο
απνβιήησλ – πιηθψλ ζηηο Γσλίεο Αλαθχθισζεο (ΓΑ) γίλνληαη απνδεθηέο νη παξαθάησ
θαηεγνξίεο:
1. Υαξηί
2. Μέηαιια
3. Πιαζηηθά
4. Γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο
5. χλζεηεο ζπζθεπαζίεο
6. Βξψζηκα Λίπε θαη Έιαηα (ΒΛΔ)
7. Απφβιεηα Ηιεθηξηθνχ θαη Ηιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ (ΑΗΗΔ) – πζθεπέο

ην πιαίζην ηεο δξάζεο πξνηείλνληαη


Έξγα ππνδνκήο θαη πξνκήζεηεο
o ππέξγεησλ θάδσλ γηα Γηαινγή ζηελ Πεγή, κε παξνρή νηθνλνκηθνχ
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εξγαιείνπ πξνο ηνπο δεκφηεο, γηα ηα απφβιεηα ραξηηνχ, κεηάιινπ,
πιαζηηθνχ θαη γπαιηνχ. Οη γσληέο αλαθχθισζεο πξνηείλεηαη λα
ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε θάξηαο αλαθπθισηή ή έθδνζεο θνππνληνχ
γηα ηελ παξνρή νηθνλνκηθνχ εξγαιείνπ αλά ηεκάρην απνβιήηνπ
πιηθνχ γηα ηα παξαπάλσ πιηθά
o κηθηφ ζχζηεκα ππφγεησλ θαη ππέξγεησλ θάδσλ: 3 ππφγεησλ θάδσλ
γηα Γηαινγή ζηελ Πεγή γηα ηα απφβιεηα ραξηηνχ, πιαζηηθνχ θαη
θηαιψλ PET θαη ελφο ππέξγεηνπ θάδνπ γηα ηα απφβιεηα βξψζηκσλ
ειαίσλ
o ππνζηεξηθηηθέο

ππνδνκέο

(θσηηζηηθά

ζψκαηα,

θαηαζθεπή

ζηεγάζηξνπ).


Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ κεηαθνξάο ξεπκάησλ αλαθπθιψζηκσλ αζηηθψλ
απνβιήησλ

Γηαζηαζηνιόγεζε Γωληώλ αλαθύθιωζεο (ΓΑ)
Γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο ζπζηήκαηνο Γσληψλ Αλαθχθισζεο (ΓΑ), πξνθεηκέλνπ λα
θαζνξηζηνχλ ηα βαζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ππνδνκέο ψζηε λα είλαη δπλαηή
ε θνζηνιφγεζε ηνπο, ιακβάλνληαη ππ’ φςε ηα παξαθάησ:


Πιεζπζκφο Γήκνπ



Καηαλνκή ησλ νηθηζκψλ θαη πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα



Παξαγφκελα απφβιεηα



χζηαζε απνβιήησλ πξνο ζπιινγή



Απαηηήζεηο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη αθηίλα εμππεξέηεζεο Γσληψλ
Αλαθχθισζεο



Θέζε θαη αθηίλα εμππεξέηεζεο Πξάζηλνπ εκείνπ



Απαηηήζεηο γηα ηελ ππνδνρή ησλ κέζσλ ζπιινγήο θαη ησλ κέζσλ κεηαθνξάο
ησλ απνβιήησλ



Απαηηνχκελν πξνζσπηθφ

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε ζχζηαζε ησλ παξαγνκέλσλ αζηηθψλ
απνβιήησλ (ΑΑ) ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο Μεζάλσλ, ζχκθσλα κε ηα πεξηερφκελα
ηεο ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΑΙΝΩΝ ΗΜΔΙΩΝ (ΜΟΓ ΑΔ,
Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Ινχληνο 2018) θαζψο θαη νη παξαγφκελεο
πνζφηεηεο.
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Οη πνζφηεηεο παξνπζηάδνληαη ζε εηήζηα βάζε γηα ηελ πεξίνδν 2021 – 2025.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνζνηήησλ ιήθζεθαλ ππ’ φςε ηα πξνβιεπφκελα ζην
ΔΓΑ 2020, φζνλ αθνξά ηελ:


Πξφγλσζε Μφληκνπ Πιεζπζκνχ



Πξφγλσζε Ιζνδχλακνπ Πιεζπζκνχ ιφγσ ηνπ Δπνρηθνχ πιεζπζκνχ



Πξφγλσζε Παξαγσγήο ΑΑ

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ πηνζεηείηαη ην ζελάξην ηεο κηθξήο εηήζηαο αχμεζεο
(0,51%- ζπλνιηθή αχμεζε απφ 2020 κέρξη 2025 2,6%) ησλ παξαγφκελσλ
απνβιήησλ ιφγσ θπξίσο ηεο αχμεζεο ηνπ επνρηθνχ πιεζπζκνχ (ελδερφκελε
αχμεζε ηνπξηζκνχ), δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα θαη κε ην ζελάξην πνπ πηνζεηείηαη απφ
ην ΔΓΑ ηνπ 2020 ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ, απηφο ζα
παξνπζηάζεη ειαθξά κείσζε ηελ πεξίνδν 2018 – 2030.
Η ζπκκεηνρή ηνπ πιεζπζκνχ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε
θαζψο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ απηέο νη δνκέο Γηαινγήο ζηελ
Πεγή απνβιήησλ. Δηδηθφηεξα, ζηε ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΑΙΝΩΝ
ΗΜΔΙΩΝ (ΜΟΓ ΑΔ, Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Ινχληνο 2018),
ζεκεηψλεηαη φηη ηα πνζνζηά ζπιινγήο επί ησλ παξαγφκελσλ πνζνηήησλ, ηα νπνία
απνηππψλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, εμαξηψληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο
φπσο ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, ην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο
πεξηνρήο, ηα θίλεηξα πνπ ζα ηεζνχλ, ε ρσξνζέηεζε ησλ ΓΑ, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο
ηνπο θ.ιπ.
Δηδηθφηεξα γηα ηηο ΓΑ, θαζψο πξνζνκνηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ πθηζηάκελε
θαηάζηαζε ζπιινγήο αλαθπθισζίκσλ (κπιε θάδνη), ζεσξείηαη φηη κπνξνχλ λα
επηηχρνπλ πςειά πνζνζηά ζπιινγήο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ιακβάλεηαη σο πνζνζηφ ζπιινγήο ησλ αλαθπθισζίκσλ
απνβιήησλ, ην νπνίν εθηηκάηαη φηη απνηειεί έλαλ ζηφρν πνπ κπνξεί λα ηεζεί γηα ηα
πξψηα ηνπιάρηζηνλ έηε ιεηηνπξγίαο ησλ ΓΑ ην 21% σο πξνο ην ζχλνιν ησλ
παξαγνκέλσλ θαηεγνξηψλ απνβιήησλ πνπ ζπιιέγνληαη (ραξηί, κέηαιιν, πιαζηηθφ,
γπαιί, απφβιεηα βξψζηκσλ ειαίσλ) θαη 16% σο πξνο ην ζχλνιν ησλ
αλαθπθισζίκσλ.
Θεσξείηαη φηη ε θαζαξφηεηα ησλ ζπιιεγφκελσλ πιηθψλ ζα είλαη 100%, ιφγσ ηεο
χπαξμεο επαξθψλ ππνδνκψλ θαη θαηάιιειεο ζήκαλζεο. Οη πξνζκίμεηο θαη ηα
αθαηάιιεια πιηθά ζα απνκαθξχλνληαη εμ αξρήο απφ ην πθηζηάκελν ζχζηεκα
ζπιινγήο ζπκκείθησλ θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζην ηζνδχγην ησλ ΓΑ, θάηη πνπ
ζεσξείηαη φηη είλαη πξαθηηθά εθηθηφ λα πξνζεγγηζηεί επαξθψο.
Όζνλ αθνξά, ηελ αθηίλα εμππεξέηεζεο κηαο ΓΑ απηή ιακβάλεηαη ηα 0,5 km.
εκεηψλεηαη φηη νη Γσληέο Αλαθχθισζεο επηιέγνληαη έηζη ψζηε λα θαιχςνπλ
πεξηνρέο πνπ δελ ζα θαιχπηεη εχθνια ην Πξάζηλν εκείν ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο
Μεζάλσλ δεδνκέλνπ κάιηζηα θαη ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ.
Γηα ηηο θαιππηφκελεο απφ ηηο ΓΑ πεξηνρέο, ιακβάλεηαη κέζε πιεζπζκηαθή
ππθλφηεηα 966 θαη./km2, θαζψο επηδηψθεηαη λα ρσξνζεηεζνχλ αθφκα θαη ζηηο
πιένλ ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. (ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΠΡΑΙΝΩΝ ΗΜΔΙΩΝ, ΜΟΓ ΑΔ, Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο,
Ινχληνο 2018).
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Πίλαθαο 9 ηνηρεία δηαζηαζηνιόγεζεο Γωληώλ Αλαθύθιωζεο όζνλ αθνξά ζηνλ εμππεξεηνύκελν
πιεζπζκό

Παξάκεηξνο
πληειεζηήο αχμεζεο
απνβιήησλ ζε πεξίνδν αηρκήο
Πιεζπζκφο Γήκνπ ζε πεξίνδν
αηρκήο
Αθηίλα εμππεξέηεζεο ΓΑ
(Km)

Σηκή
41%

10.715

0,5

Θεσξεηηθή ππθλφηεηα
πιεζπζκνχ πεξηνρήο

750

εμππεξέηεζεο (θαη/km2)
Δθηηκψκελε ππθλφηεηα
πιεζπζκνχ πεξηνρήο

1.200

εμππεξέηεζεο (θαη/km2)
Έθηαζε εμππεξέηεζεο αλά
ΓΑ (km2)
Πιεζπζκφο πνπ ζα
εμππεξεηείηαη απφ θάζε ΓΑ
Αξηζκφο ΓΑ
Πνζνζηφ θάιπςεο
πιεζπζκνχ απφ ηηο ΓΑ
Πνζνζηφ ζπιινγήο ζηηο ΓΑ
(πνζνζηφ ζπκκεηνρήο)



0,785

950

9

53%

40%

Ο αξηζκφο ησλ πξνηεηλφκελσλ Γσληψλ Αλαθχθισζεο ζα πξέπεη λα είλαη
ηέηνηνο ψζηε:

o λα εμππεξεηεί ηνπο δεκφηεο πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ αθηίλα
εμππεξέηεζεο ηνπ Πξάζηλνπ ζεκείνπ ηνπ Γήκνπ

o λα εμππεξεηεί ζηνρεπκέλα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (π.ρ. ζρνιεία)
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Ωο αθηίλα εμππεξέηεζεο ηεο ΓΑ ιακβάλεηαη ηα 0,5 km. Γεδνκέλνπ φηη ην Π
δχλαηαη λα ρσξνζεηεζεί εθηφο νηθηζκψλ, ηφηε επηιέγεηαη ε ηνπνζέηεζε ηθαλνχ
αξηζκνχ γσληψλ αλαθχθισζεο, ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ φια ηα ζεκεία ηνπ
Γήκνπ κε ηε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε.

Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε αλάγθε ζε κέζα ζπιινγήο ησλ ΓΑ θαη λα
δηαζθαιηζηεί ε επάξθεηα ηνπο, ιακβάλεηαη ππ’ φςε ε εκεξήζηα θφξηηζε ησλ ΓΑ
(απνξξηπηφκελεο εκεξήζηεο πνζφηεηεο) θαη ηα εηδηθά βάξε ησλ πιηθψλ πνπ
ζπιιέγνληαη, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν Πίλαθα:

Πίλαθαο 10 Δηδηθό βάξνο πιηθώλ πνπ νδεγνύληαη ζηηο ΓΑ

Τιηθό

Αζπκπίεζηα
3

πκπηεζκέλα

(t/m )

(t/m3)

Αλάκηθην ραξηί

0,1

0,4

Έληππν ραξηί

0,1

0,4

ίδεξνο

0,3

1,3

Αινπκίλην

0,15

0,7

0,06

0,4

PET θηάιεο

0,06

0,4

Γπαιί

0,2

0,2

ΑΗΗΔ

0,18

0,18

0,9

0,9

0,5

0,5

Πιαζηηθά
αλάκηθηα

Βξψζηκα ιίπε &
έιαηα (ΒΛΔ)
ΑΜΟ

πλεπψο ν φγθνο ησλ εηζεξρνκέλσλ απνβιήησλ αλά θαηεγνξία ζηηο ΓΑ αλά εκέξα
θαηά ηελ πεξίνδν αηρκήο ζα είλαη απηφο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ επφκελν Πίλαθα.
Πίλαθαο 11 Ζκεξήζηεο πνζόηεηεο πιηθώλ πνπ νδεγνύληαη ζηηο ΓΑ ζε πεξίνδν αηρκήο
αλά έηνο
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Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων

Α/Α

Τιηθό

Πνζόηεηεο

Πνζόηεηεο

Πνζόηεηεο

Πνζόηεηεο

Πνζόηεηεο

2021 (m3)

2022 (m3)

2023 (m3)

2024 (m3)

2025 (m3)

1.

Βξψζηκα ιίπε & έιαηα

0,033

0,033

0,034

0,034

0,034

2.

Υαξηί

5,582

5,610

5,639

5,668

5,697

3.

PET θηάιεο

1,345

1,352

1,359

1,366

1,373

4.

Πιαζηηθφ

3,998

4,018

4,039

4,060

4,080

5.

Αινπκίλην

0,171

0,172

0,172

0,173

0,174

6.

Γπαιί

0,473

0,475

0,478

0,480

0,483

Γηα ηελ ππνδνρή θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ ζηηο ΓΑ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν
εμνπιηζκφο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν.

Δηθόλα 6 Δλδεηθηηθά ζπζηήκαηα γωληώλ αλαθύθιωζεο

Οη γσληέο αλαθχθισζεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζεκεία ηέηνηα ψζηε λα βξίζθνληαη
θνληά θαη λα εμππεξεηνχλ ηηο δεκνηηθέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, παηδηθέο ραξέο,
βξεθνλεπηαθνχο

ζηαζκνχο

θαη

άιιεο

δεκνηηθέο

εγθαηαζηάζεηο

ή ρψξνπο

ζπλάζξνηζεο θνηλνχ.
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Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων

Ο Γήκνο ζα εμαζθαιίζεη δίθηπν ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ επηκέξνπο ξεπκάησλ
απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ, ελψ ην θφζηνο ηεο
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζήο ζα βαξχλεη ηα νηθεία πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο
Γηαρείξηζεο (ΔΓ). Όπσο θαίλεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα
νρήκαηνο γηα ηε ζπιινγή ησλ απνβιήησλ ησλ επί κέξνπο ξεπκάησλ.

Δηθόλα 7 Α/Φ απνθνκηδήο απνβιήηωλ

χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ πνζφηεηεο θαη ηηο ρσξεηηθφηεηεο ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ
απνζήθεπζεο, ν ειάρηζηνο ρξφλνο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα απνκαθξχλνληαη ηα πιηθά ζα
είλαη αλά 4 εκέξεο ζε πεξίνδν αηρκήο.
Δμνπιηζκόο Γωληώλ Αλαθύθιωζεο
Δηδηθφηεξα, ζα ηνπνζεηεζνχλ νη παξαθάησ Γσληέο Αλαθχθισζεο:
Πίλαθαο 12 Δίδνο θαη αξηζκόο Γωληώλ Αλαθύθιωζεο Γήκνπ Σξνηδελίαο Μεζάλωλ
Αξηζκόο γωληώλ ζην
Α/Α

Δίδνο Γωλίαο

Γήκν Σξνηδελίαο

Αξηζκόο θάδωλ

Μεζάλωλ
χζηεκα 3
1.

ππνγείσλ– ελφο

7

ππέξγεηνπ θάδνπ

3 ππφγεηνη + 1
ππέξγεηνο

Υωξεηηθόηεηα
Γωληώλ

7,5 m3 +0,11 m3

χζηεκα Τπέξγεησλ
θάδσλ κε απηφκαην
Μέηαιια 4 m3,

κεράλεκα
αλαζηξνθεο

2.

εγγπνδνζίαο
(Πνιπθέληξν

2

4 ππέξγεηνη

πιαζηηθά 1,5 m3,
γπαιί 1 m3, ραξηί
1 m3

Αλαθχθισζεο
Τιηθψλ)



7 Γσληέο Αλαθχθισζεο κε ηξεηο (3) ππφγεηνπο θάδνπο θαη έλαλ (1) ππέξγεην
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Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων

Οη Γσληέο δηαζέηνπλ θάζε κία 3 ππφγεηνπο θάδνπο ρσξεηηθφηεηαο 2,5 m3 έθαζηνο θαη
1 ππέξγεην θάδν γηα ηε ζπιινγή βξψζηκσλ ιηπψλ & ειαίσλ ρσξεηηθφηεηαο 0,110 m3.
Οη ππφγεηνη θάδνη ζε θάζε Γσληά είλαη: 1 θάδνο γηα ζπζθεπαζίεο ραξηηνχ & ινηπφ
ραξηί, 1 θάδνο γηα ζπζθεπαζίεο έληππνπ ραξηηνχ, 1 θάδνο πιαζηηθψλ θηαιψλ PET.
 2 ζπζηήκαηα ππέξγεησλ θάδσλ κε απηφκαην κεράλεκα αλαζηξνθεο
εγγπνδνζίαο (Πνιπθέληξν Αλαθχθισζεο Τιηθψλ) γηα Γηαινγή ζηελ Πεγή, κε
παξνρή νηθνλνκηθνχ εξγαιείνπ πξνο ηνπο δεκφηεο, γηα ηα απφβιεηα ραξηηνχ,
κεηάιινπ, πιαζηηθνχ θαη γπαιηνχ
Η ρσξεηηθφηεηα ησλ θάδσλ ηνπ Πνιπθέληξνπ Αλαθχθισζεο Τιηθψλ ζα είλαη:
Μέηαιια 4 m3, πιαζηηθά 1,5 m3, γπαιί 1 m3, ραξηί 1 m3.
ηε δξάζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Πνιπθέληξσλ Αλαθχθισζεο
Τιηθψλ πεξηιακβάλεηαη θαη Πξνκήζεηα “έμππλσλ” θαξηψλ. Με ηε ρξήζε ησλ
θαξηψλ απηψλ νη πνιίηεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλαθχθισζε ησλ παξαπάλσ
πιηθψλ

ζα ζπιιέγνπλ πφληνπο (loyalty), νη νπνίν κεηά ζα εμαξγπξψλνληαη κε

δηάθνξνπο ηξφπνπο (εθπηψζεηο, κείσζε ηειψλ, δσξεέο ζε επηιεγκέλνπο θνηλσληθνχο
θνξείο – νξγαλψζεηο).
εκεηψλεηαη φηη ν ρξσκαηηζκφο ησλ θάδσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα αθνινπζνχλ
ηελ παξαθάησ αληηζηνίρηζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 θαη ην Παξάξηεκα ηνπ Νφκνπ
4819/2021.
Α/Α

Ρεύκα απνβιήηνπ

Υξώκα

1.

Υαξηί ραξηφλη

Κίηξηλνο θάδνο

2.

Γπαιί

Γαιάδηνο θάδνο ή κπιε θψδσλαο

3.

Πιαζηηθά

Πνξηνθαιί θάδνο

4.

Μέηαιια

Κφθθηλνο θάδνο

5.

Κισζηνυθαληνπξγηθά

Μσβ θάδνο ή θάδνο δηαθνξεηηθνχ
ζρήκαηνο

Σν είδνο ησλ απνβιήησλ ή αληηθεηκέλσλ πνπ απνξξίπηνληαη ζηνλ πεξηέθηε πξέπεη ζα
αλαγξάθεηαη επί απηψλ θαη ζα απνηππψλεηαη κε επθξίλεηα ζε ζρεηηθφ εηθνλφγξακκα.
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Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων

Πξνϋπνινγηζκόο επέλδπζεο Γωληώλ Αλαθύθιωζεο
ηνλ επφκελν Πίλαθα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην θφζηνο ησλ Γσληψλ
Αλαθχθισζεο.
Σηκή

ΔΞΟΠΛΙΜΟ
ΤΛΛΟΓΗ

Μνλάδαο

Αξηζκόο

ΠΡΟΓΙΑΛΔΓΜEΝΩΝ

ύλνιν

ύλνιν

165.000,00

165.000,00

165.000,00

22.000,00

462.000,00

(πξν

ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ

ΦΠΑ)
Α. ΟΥΗΜΑΣΑ

Απνξξηκκαηνθφξν νρήκα
(ηχπνπ πξέζαο) ρσξ. 12 m³

1

κε γεξαλφ αλχςσζεο ζηελ
νξνθή ηνπ.

Β. ΚΑΓΟΙ
Πξνκήζεηα & εγθαηάζηαζε
ππφγεηνπ ζπζηήκαηνο
πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο
απνξξηκκάησλ

21

(εγθαηεζηεκέλνπ), κε
θιεηζηφ ππζκέλα, ζχκθσλα
κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο.

1.318.000,00

Πξνκήζεηα & εγθαηάζηαζε
ππέξγεηνπ θάδνπ ζπιινγήο
βξψζηκσλ ειαίσλ*,

7

8.000,00

56.000,00

2

400.000,00

800.000,00

ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο.
Πνιπθέληξα κε ππέξγεην
απηφκαην κεράλεκα
αλάζηξνθεο εγγπνδνζίαο.
Γ. ΑΛΛΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ
Πξνκήζεηα “έμππλσλ” θαξηψλ, ζχκθσλα
κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.

3.000

10

30.000,00

14

3.000,00

42.000,00

7

9.000,00

63.000,00

Πξνκήζεηα & εγθαηάζηαζε ζηχινπ
θσηηζκνχ κε θσηηζηηθά ζψκαηα ηχπνπ
LED κε απηφλνκε παξνρή ειεθηξηθήο

135.000,00

ελέξγεηαο (θσηνβνιηατθά πάλει), ζχκθσλα
κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Πξνκήζεηα & εγθαηάζηαζε δηαθνζκεηηθήο
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Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων
θαηαζθεπήο ζηεγάζηξνπ νξηνζέηεζεο ησλ
“Γσληψλ Αλαθχθισζεο”, ζχκθσλα κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
ΤΝΟΛΟ (πξν ΦΠΑ)

1.618.000,00

ΦΠΑ (24%)

388.320,00

ΤΝΟΛΟ (κε ΦΠΑ)

2.006.320,00

Πξάζηλν εκείν
Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά
Ωο Πξάζηλν εκείν (Π) νξίδεηαη ρψξνο νξγαλσκέλνο απφ έλαλ ή απφ
πεξηζζφηεξνπο Ο.Σ.Α. α’ βαζκνχ απφ θνηλνχ ή απφ ΦνΓΑ θαηφπηλ ζχκθσλεο
γλψκεο ησλ νηθείσλ Ο.Σ.Α. α’ βαζκνχ, ν νπνίνο είλαη νξηνζεηεκέλνο θαη
δηακνξθσκέλνο κε ηελ θαηάιιειε ππνδνκή θαη εμνπιηζκφ, ψζηε νη πνιίηεο θαη νη
ππεξεζίεο ησλ Ο.Σ.Α. λα απνζέηνπλ ρσξηζηά ζπιιεγέληα αλαθπθιψζηκα απφβιεηα ή
ρξεζηκνπνηεκέλα αληηθείκελα κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ δηαρείξηζή ηνπο ζχκθσλα κε
ηελ αθφινπζε ηεξάξρεζε:
α) πξφιεςε,
β) πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε,
γ) αλαθχθισζε,
δ) άιινπ είδνπο αλάθηεζε, φπσο αλάθηεζε ελέξγεηαο, θαη
ε) δηάζεζε.
Σα Π απνηεινχλ ππαίζξηνπο θαη πεξηθξαγκέλνπο ρψξνπο θαη εγθαζίζηαληαη ζε
νηθφπεδα ή γήπεδα πνπ αλήθνπλ ζηνλ Ο.Σ.Α. α’ βαζκνχ ή πνπ ελνηθηάδνληαη απφ
απηφλ ή πνπ ηνπ παξαρσξνχληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ. Δληφο ηνπ Πξάζηλνπ εκείνπ
δχλαηαη λα ιακβάλνπλ ρψξα δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο, εξγαζίεο
επηδηφξζσζεο, επηζθεπήο θαη αλαθαηαζθεπήο πξντφλησλ, θαζψο θαη δξάζεηο
εθπαίδεπζεο.
Δηδηθφηεξα, ζηνλ Παξάξηεκα VI ηνπ Νφκνπ 4819/2021 (ΦΔΚ 129/Α/23-7-2021)
παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Πξάζηλνπ ζεκείνπ θαη νη θαηεγνξίεο
απνβιήησλ πνπ απηά κπνξνχλ λα δερηνχλ.
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Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων

Όπνπ ζηελ λνκνζεζία αλαθέξεηαη «Μηθξφ Πξάζηλν εκείν» ή «Μεγάιν Πξάζηλν
εκείν» λνείηαη εθεμήο ην «Πξάζηλν εκείν», ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη
πεξηνξηζκνχο ηνπ παξαξηήκαηνο VI ηνπ Ν. 4819/2021.
Σα Π απνηεινχλ ππνδνκέο δεκφζηνπ ραξαθηήξα, δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ θαη κεγεζψλ,
πνπ δηαζέηνπλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ, θηηξηαθή ππνδνκή, θαζψο θαη εθπαηδεπκέλν
πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπο.

Δηθόλα 8 Τιηθά γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ζε Πξάζηλν εκείν

Η παξάδνζε απφ ην δεκφηε γίλεηαη αλά πιηθφ / αληηθείκελν ζε εηδηθέο ζέζεηο
(θάδνπο, containers θιπ.), εθνδηαζκέλεο κε ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε, ψζηε ε
πξνζσξηλή ηνπο απνζήθεπζε λα γίλεηαη απνιχησο δηαθξηηά αλά ξεχκα
πιηθνχ/απνβιήηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη ε πξνψζεζε ησλ πξν
δηαιεγκέλσλ πιηθψλ πξνο ηνλ ηειηθφ ρξήζηε (π.ρ. ΚΓΑΤ), ρσξίο επηπιένλ πεξίπινθε
δηαινγή.

Δηθόλα 9 Υώξνη θαη κέζα απνζήθεπζεο ζε Πξάζηλν εκείν κε ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε
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Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων

Δπηπιένλ, ηα Π, εθηφο απφ ην ξφιν ηνπο σο ζεκεία ζπιινγήο,
επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αλαθχθισζεο / αλάθηεζεο πιηθψλ, ζπλεηζθέξνπλ
νπζηαζηηθά ζηελ ελ γελεί ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα
νξζήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ.
Ο Γήκνο Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ ζρεδηάδεη ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία
εγθαηάζηαζεο Πξάζηλνπ εκείνπ (κε απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα > 15 ηφλνπο) ζε
ζεκείν ηέηνην, ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη νριήζεηο ζε ρψξνπο αξραηνινγηθνχ
ελδηαθέξνληνο.
Όζνλ αθνξά ηηο θαηεγνξίεο απνβιήησλ – πιηθψλ, ζηα Πξάζηλν εκείν γίλνληαη
απνδεθηέο νη παξαθάησ θαηεγνξίεο.

Δηθόλα 10 Δίδε απνβιήηωλ πνπ δύλαηαη λα ζπιιέγνληαη ρωξηζηά ζηα πξάζηλα ζεκεία

Γηαζηαζηνιόγεζε Πξάζηλνπ εκείνπ
Γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο Πξάζηλνπ εκείνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ ηα βαζηθά
ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ππνδνκέο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θνζηνιφγεζε ηνπ,
ιακβάλνληαη ππ’ φςε ηα παξαθάησ:


Πιεζπζκφο Γήκνπ



Καηαλνκή ησλ νηθηζκψλ θαη πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα



Παξαγφκελα απφβιεηα



χζηαζε απνβιήησλ πξνο ζπιινγή



Απαηηήζεηο εμππεξέηεζεο ην πνιίηε θαη αθηίλα εμππεξέηεζεο Πξάζηλνπ εκείνπ



Απαηηήζεηο γηα ηελ ππνδνρή ησλ κέζσλ ζπιινγήο θαη ησλ κέζσλ κεηαθνξάο ησλ
απνβιήησλ



Ωξάξην ιεηηνπξγίαο
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Απαηηνχκελν πξνζσπηθφ

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε ζχζηαζε ησλ παξαγνκέλσλ αζηηθψλ
απνβιήησλ (ΑΑ) ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο Μεζάλσλ, ζχκθσλα κε ηα πεξηερφκελα ηεο
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΑΙΝΩΝ ΗΜΔΙΩΝ (ΜΟΓ ΑΔ, Τπνπξγείν
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Ινχληνο 2018) θαζψο θαη νη παξαγφκελεο πνζφηεηεο.
Οη πνζφηεηεο παξνπζηάδνληαη ζε εηήζηα βάζε γηα ηελ πεξίνδν 2021 – 2025.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνζνηήησλ ιήθζεθαλ ππ’ φςε ηα πξνβιεπφκελα ζην ΔΓΑ
2020, φζνλ αθνξά ηελ:


Πξφγλσζε Μφληκνπ Πιεζπζκνχ



Πξφγλσζε Ιζνδχλακνπ Πιεζπζκνχ ιφγσ ηνπ Δπνρηθνχ πιεζπζκνχ



Πξφγλσζε Παξαγσγήο ΑΑ

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ πηνζεηείηαη ην ζελάξην ηεο κηθξήο εηήζηαο αχμεζεο
(0,51%- ζπλνιηθή αχμεζε απφ 2020 κέρξη 2025 2,6%) ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ
ιφγσ θπξίσο ηεο αχμεζεο ηνπ επνρηθνχ πιεζπζκνχ (ελδερφκελε αχμεζε ηνπξηζκνχ),
δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα θαη κε ην ζελάξην πνπ πηνζεηείηαη απφ ην ΔΓΑ ηνπ 2020
ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ, απηφο ζα παξνπζηάζεη ειαθξά
κείσζε ηελ πεξίνδν 2018 – 2030.
Η ζπκκεηνρή ηνπ πιεζπζκνχ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε
θαζψο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ απηέο νη δνκέο Γηαινγήο ζηελ
Πεγή απνβιήησλ. Δηδηθφηεξα, ζηε ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΑΙΝΩΝ
ΗΜΔΙΩΝ (ΜΟΓ ΑΔ, Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Ινχληνο 2018),
ζεκεηψλεηαη φηη ηα πνζνζηά ζπιινγήο επί ησλ παξαγφκελσλ πνζνηήησλ, ηα νπνία
απνηππψλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, εμαξηψληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο φπσο
ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, ην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο πεξηνρήο,
ηα θίλεηξα πνπ ζα ηεζνχλ, ε ρσξνζέηεζε ησλ Π, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο θ.ιπ.
Απφ επεμεξγαζία δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ ηνπ ΔΟΑΝ πξνθχπηεη φηη ηα πνζνζηά
αλάθηεζεο γηα ηα 4 ξεχκαηα πιηθψλ (Υαξηί / Πιαζηηθφ / Μέηαιιν / Γπαιί: ΥΠΜΓ)
κέζσ ηνπ κπιε θάδνπ, είλαη ζήκεξα (έηνο αλαθνξάο 2018) ηεο ηάμεο ηνπ 10% επί ηνπ
ζπλφινπ ησλ αληίζηνηρσλ παξαγνκέλσλ πνζνηήησλ. Γεδνκέλνπ φηη ην ζχζηεκα κπιε
θάδνπ ιεηηνπξγεί ήδε αξθεηά ρξφληα θαη έρεη παγησζεί ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ
θαη ηα ζεκεία ζπιινγήο βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηνλ πνιίηε, ζεσξείηαη φηη ην
ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ αλάθηεζεο είλαη πνιχ πςειφ γηα λα επηηεπρζεί θαη ζηα Π,
ηνπιάρηζηνλ αξρηθά. Ωζηφζν, ν Γήκνο πξφθεηηαη λα αλαιάβεη έγθαηξα δξάζεηο
ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ θαη ζηνρεχεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ
πιεζπζκνχ πξνθεηκέλνπ λα απμεζνχλ ζχληνκα ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ιακβάλεηαη σο πνζνζηφ ζπιινγήο, ην νπνίo εθηηκάηαη φηη
απνηειεί έλαλ ζηφρν πνπ κπνξεί λα ηεζεί γηα ηα πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ Π ην
24%.
Θεσξείηαη φηη ε θαζαξφηεηα ησλ ζπιιεγφκελσλ πιηθψλ ζα είλαη 100%, ιφγσ ηεο
χπαξμεο πξνζσπηθνχ θαη θαηάιιειεο ζήκαλζεο. Οη πξνζκίμεηο θαη ηα αθαηάιιεια
πιηθά ζα απνκαθξχλνληαη εμ αξρήο απφ ην πθηζηάκελν ζχζηεκα ζπιινγήο
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ζπκκίθησλ θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζην ηζνδχγην ηνπ Π, θάηη πνπ ζεσξείηαη φηη
είλαη πξαθηηθά εθηθηφ λα πξνζεγγηζηεί επαξθψο.
Όζνλ αθνξά ηελ αθηίλα εμππεξέηεζεο Π απηή ιακβάλεηαη ηα 4 km. εκεηψλεηαη
φηη ην νη νηθηζκνί ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο Μεζάλσλ είλαη αξθεηά δηεζπαξκέλνη ζηελ
έθηαζε ηνπ κε ζρεηηθά κεγάιεο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο, ζπλεπψο γηα ηηο
θαιππηφκελεο απφ ην Π πεξηνρέο, ιακβάλεηαη πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα πεξίπνπ 100
θαη./km2 (ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΑΙΝΩΝ ΗΜΔΙΩΝ, ΜΟΓ ΑΔ,
Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Ινχληνο 2018).
Πίλαθαο 13 Σηνηρεία δηαζηαζηνιόγεζεο Πξάζηλνπ Σεκείνπ όζνλ αθνξά ζηνλ
εμππεξεηνύκελν πιεζπζκό
Παξάκεηξνο
πληειεζηήο αχμεζεο
απνβιήησλ ζε πεξίνδν αηρκήο
πιεζπζκφο Γήκνπ ζε πεξίνδν
αηρκήο
αθηίλα εμππεξέηεζεο Π
(Km)

Σηκή
41%

10.715

4

βέιηηζηε ππθλφηεηα
πιεζπζκνχ πεξηνρήο

250

εμππεξέηεζεο (θαη/km2)
Πξαγκαηηθή ππθλφηεηα
πιεζπζκνχ πεξηνρήο

100

εμππεξέηεζεο (θαη/km2)
έθηαζε εμππεξέηεζεο (km2)
πιεζπζκφο πνπ ζα
εμππεξεηείηαη απφ ην Π
Πνζνζηφ θάιπςεο
πιεζπζκνχ απφ ην Π

50,24
5.135

48%

Πνζνζηφ ζπιινγήο ζην Π
(ζπκκεηνρή θαιππηφκελνπ

50%

πιεζπζκνχ)

,
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Πίλαθαο 14 Πνζόηεηεο αλαθπθιώζηκωλ πιηθώλ παξαγόκελεο ζην ζύλνιν ηνπ Γήκνπ θαη νδεγνύκελεο ζην Πξάζηλν εκείν
2021

Παξαγόκελε
Καηεγνξία πιηθνύ

ύζηαζε

1

Πνζόηεηα
Γήκνπ εηήζηα
(t)

2022

Πνζόηεηα
εκεξήζηα

πιινγή

ζε πεξίνδν

ζην Π

αηρκήο

(t/εκέξα)

(t/εκέξα)

Παξαγόκελε
Πνζόηεηα
Γήκνπ εηήζηα
(t)

2023

Πνζόηεηα
εκεξήζηα

πιινγή

ζε πεξίνδν

ζην Π

αηρκήο

(t/εκέξα)

(t/εκέξα)

Παξαγόκελε
Πνζόηεηα
Γήκνπ εηήζηα
(t)

2024

Πνζόηεηα
εκεξήζηα

πιινγή

ζε πεξίνδν

ζην Π

αηρκήο

(t/εκέξα)

(t/εκέξα)

Παξαγόκελε
Πνζόηεηα
Γήκνπ εηήζηα
(t)

2025

Πνζόηεηα
εκεξήζηα

πιινγή

ζε πεξίνδν

ζην Π

αηρκήο

(t/εκέξα)

(t/εκέξα)

Παξαγόκελε
Πνζόηεηα
Γήκνπ εηήζηα
(t)

Πνζόηεηα
εκεξήζηα

πιινγή

ζε πεξίνδν

ζην Π

αηρκήο

(t/εκέξα)

(t/εκέξα)

Βξψζηκα ιίπε & έιαηα

1,30%

37,000

0,141

0,03

37,000

0,14

0,034

37

0,142

0,034

37,000

0,143

0,034

37

0,144

0,034

Πξάζηλα, θιαδέκαηα

4,30%

121,000

0,466

0,11

121,000

0,47

0,112

122

0,471

0,113

123,000

0,473

0,113

123

0,475

0,114

Υαξηί/ Υαξηφλη

7,30%

205,000

0,791

0,19

206,000

0,80

0,190

207

0,799

0,191

208,000

0,803

0,192

209

0,807

0,193

Υαξηί έληππν

8,60%

242,000

0,932

0,22

243,000

0,94

0,224

244

0,941

0,226

245,000

0,946

0,227

247

0,951

0,228

Υαξηί ινηπά κε

8,30%

233,000

0,899

0,22

235,000

0,90

0,217

236

0,908

0,218

237,000

0,913

0,219

238

0,918

0,22

PET θηάιεο

3,50%

98,000

0,379

0,09

99,000

0,38

0,091

99

0,383

0,092

100,000

0,385

0,092

100

0,387

0,093

Πιαζηηθέο ινηπέο

6,20%

174,000

0,672

0,16

175,000

0,68

0,162

176

0,679

0,163

177,000

0,682

0,163

178

0,686

0,164

Πιαζηηθφ ινηπά

4,20%

118,000

0,455

0,11

119,000

0,46

0,110

119

0,460

0,110

120,000

0,462

0,111

120

0,464

0,111

ηδεξνχρα κέηαιια

2,59%

73,000

0,281

0,07

73,000

0,28

0,068

74

0,283

0,068

74,000

0,285

0,068

74

0,286

0,069

Αινπκίλην

1,11%

31,000

0,120

0,03

31,000

0,12

0,029

32

0,121

0,029

32,000

0,122

0,029

32

0,123

0,029

πζθεπαζίαο

αλαθπθιψζηκα

ζπζθεπαζίεο

1

(ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΑΗΝΩΝ ΖΜΔΗΩΝ, ΜΟΓ ΑΔ, Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Ηνχληνο 2018),
ΔΓΑ 2020
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2021

Παξαγόκελε
Καηεγνξία πιηθνύ

ύζηαζε

1

Πνζόηεηα
Γήκνπ εηήζηα
(t)

2022

Πνζόηεηα
εκεξήζηα

πιινγή

ζε πεξίνδν

ζην Π

αηρκήο

(t/εκέξα)

(t/εκέξα)

Παξαγόκελε
Πνζόηεηα
Γήκνπ εηήζηα
(t)

2023

Πνζόηεηα
εκεξήζηα

πιινγή

ζε πεξίνδν

ζην Π

αηρκήο

(t/εκέξα)

(t/εκέξα)

Παξαγόκελε
Πνζόηεηα
Γήκνπ εηήζηα
(t)

2024

Πνζόηεηα
εκεξήζηα

πιινγή

ζε πεξίνδν

ζην Π

αηρκήο

(t/εκέξα)

(t/εκέξα)

Παξαγόκελε
Πνζόηεηα
Γήκνπ εηήζηα
(t)

2025

Πνζόηεηα
εκεξήζηα

πιινγή

ζε πεξίνδν

ζην Π

αηρκήο

(t/εκέξα)

(t/εκέξα)

Παξαγόκελε
Πνζόηεηα
Γήκνπ εηήζηα
(t)

Πνζόηεηα
εκεξήζηα

πιινγή

ζε πεξίνδν

ζην Π

αηρκήο

(t/εκέξα)

(t/εκέξα)

Γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο

2,00%

56,000

0,217

0,05

57,000

0,22

0,052

57

0,219

0,052

57,000

0,220

0,053

57

0,221

0,053

Γπαιί ινηπά

2,10%

59,000

0,228

0,06

59,000

0,23

0,055

60

0,230

0,055

60,000

0,231

0,055

60

0,232

0,056

Ξχιν

3,60%

101,000

0,390

0,09

102,000

0,39

0,094

102

0,394

0,094

103,000

0,396

0,095

103

0,398

0,095

ΑΗΗΔ

2,00%

56,000

0,217

0,05

57,000

0,22

0,052

57

0,219

0,052

57,000

0,220

0,053

57

0,221

0,053

2,00%

56

0,217

0,052

57

0,218

0,052

57

0,219

0,052

57

0,220

0,053

57

0,221

0,053

Μπαηαξίεο

0,02%

1,000

0,002

0,00

1,000

0,00

0,001

1

0,002

0,001

1,000

0,002

0,001

1

0,002

0,001

Δίδε γηα

1,50%

42,000

0,163

0,04

42,000

0,16

0,039

43

0,164

0,039

43,000

0,165

0,04

43

0,166

0,04

Λνηπά

2,38%

67,000

0,258

0,06

67,000

0,26

0,062

68

0,260

0,062

68,000

0,262

0,063

68

0,263

0,063

ύλνιν

100,00%

2.811,1

6,83

1,64

2.825,00

6,86

1,64

2.840

6,90

1,65

2.854,00

6,93

1,66

2.869

6,97

1,67

Ογθψδε (έπηπια,
ζηξψκαηα θ.ά.)

επαλαρξεζηκνπνίεζε
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Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε αλάγθε ζε κέζα ζπιινγήο ησλ απνβιήησλ εληφο ηνπ Π θαη λα
δηαζθαιηζηεί ε επάξθεηα ηνπο, ιακβάλεηαη ππ’ φςε ε εκεξήζηα θφξηηζε ηνπ Π (εηζεξρφκελεο
εκεξήζηεο πνζφηεηεο) θαη ηα εηδηθά βάξε ησλ πιηθψλ πνπ ζπιιέγνληαη, φπσο απηά
παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν Πίλαθα:
Πίλαθαο 15 Δηδηθό βάξνο πιηθώλ πνπ νδεγνύληαη ζην Πξάζηλν ζεκείν

Τιηθό

Αζπκπίεζηα

πκπηεζκέλα

(t/m3)

(t/m3)

Αλάκηθην ραξηί

0,1

0,4

Έληππν ραξηί

0,1

0,4

ίδεξνο

0,3

1,3

Αινπκίλην

0,15

0,7

0,06

0,4

PET θηάιεο

0,06

0,4

Γπαιί

0,2

0,2

ΑΗΗΔ

0,18

0,18

0,9

0,9

0,5

0,5

Πιαζηηθά
αλάκηθηα

Βξψζηκα ιίπε &
έιαηα (ΒΛΔ)
ΑΜΟ

πλεπψο ν φγθνο ησλ εηζεξρνκέλσλ απνβιήησλ αλά θαηεγνξία ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Π αλά
εκέξα θαηά ηελ πεξίνδν αηρκήο ζα είλαη απηφο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ επφκελν Πίλαθα.
Πίλαθαο 16 Ηκεξήζηεο πνζόηεηεο πιηθώλ πνπ νδεγνύληαη ζην Πξάζηλν ζεκείν ζε πεξίνδν αηρκήο αλά
εκέξα
Α/Α

Τιηθό

Πνζόηεηεο
3

Πνζόηεηεο
3

Πνζόηεηεο
3

Πνζόηεηεο
3

Πνζόηεηεο

2021 (m )

2022 (m )

2023 (m )

2024 (m )

2025 (m3)

7.

Βξψζηκα ιίπε & έιαηα

0,037

0,038

0,038

0,038

0,038

8.

Πξάζηλα, θιαδέκαηα

0,223

0,224

0,226

0,227

0,228

9.

Υαξηί

1,570

1,579

1,587

1,595

1,603

10.

PET θηάιεο

1,514

1,522

1,530

1,538

1,545

11.

Πιαζηηθφ

0,675

0,678

0,682

0,685

0,689

12.

ηδεξνχρα κέηαιια

0,224

0,225

0,226

0,228

0,229

13.

Αινπκίλην

0,192

0,193

0,194

0,195

0,196
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Α/Α

Τιηθό

Πνζόηεηεο

Πνζόηεηεο

Πνζόηεηεο

Πνζόηεηεο

Πνζόηεηεο

2021 (m3)

2022 (m3)

2023 (m3)

2024 (m3)

2025 (m3)

14.

Γπαιί

0,532

0,535

0,538

0,540

0,543

15.

Ξχιν

0,187

0,188

0,189

0,190

0,191

16.

ΑΗΗΔ

0,288

0,290

0,291

0,293

0,294

17.

Ογθψδε

0,104

0,104

0,105

0,105

0,106

18.

Μπαηαξίεο

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,078

0,078

0,079

0,079

0,079

19.

Δίδε γηα
επαλαρξεζηκνπνίεζε

Γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη skip container 10 m3, container 10 ft θαη
big bag, ελψ θάπνηα πιηθά είλαη δπλαηφλ λα ηνπνζεηνχληαη ρχδελ (Δίδε γηα
επαλαρξεζηκνπνίεζε) ζε ζεκείν πνπ λα κελ εκπνδίδνπλ.
χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ πνζφηεηεο θαη ηηο ρσξεηηθφηεηεο ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ
απνζήθεπζεο, ν ειάρηζηνο ρξφλνο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα απνκαθξχλνληαη ηα πιηθά ζα είλαη
πεξίπνπ αλά 8 εκέξεο.
Δμνπιηζκόο Πξάζηλνπ εκείνπ
ην Πξάζηλν ζεκείν ζα ρξεηαζηνχλ ηα παξαθάησ κέζα ζπιινγήο ησλ απνβιήησλ.
Πίλαθαο 17 Απαξαίηεηα κέζα ζπιινγήο ζην Πξάζηλν εκείν

Α/Α

Μέζν ζπιινγήο

Αξηζκόο

1.

skip container 10 m3

8

2.

container 10 ft

15

3.

Παιεηνδεμακελή IBC

2

4.

Κάδνη ηχπνπ θακπάλαο

4

Δηθόλα 11 Κάδνο πξόζζηαο θόξηωζεο
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Δηθόλα 12 Κνληέηλεξ αλνηθηνύ ηύπνπ

Δηθόλα 13 Κνληέηλεξ ηύπνπ ζθάθεο (skip container)

Δηθόλα 14 Κνληέηλεξ θιεηζηνύ ηύπνπ

Ο παξαπάλσ εμνπιηζκφο θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ην Γήκνπ ζε πξνβιεπφκελεο ζπλζήθεο
ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο Γήκνπ (ζπιινγή 24 % ησλ αλαθπθισζίκσλ
απνβιήησλ ζην Π).
Θα ρξεηαζηεί αθφκε ν Γήκνο ηνλ παξαθάησ εμνπιηζκφ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πξάζηλνπ
εκείνπ:


πιπζηηθφ κεράλεκα



ηεκαρηζηήο θιαδεκάησλ



πξέζα



κέζα πγηεηλήο εξγαδνκέλσλ



ινηπφο ππνζηεξηθηηθφο εμνπιηζκφο: παιεηνθφξα, θιαξθ, γεθπξνπιάζηηγγα, δπγνί θ.ιπ
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Δηθόλα 15 Γεκαηνπνηεηέο γηα ραξηί / ραξηόλη θαη πιαζηηθό

Δηθόλα 16 Κιαδνηεκαρηζηήο

εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ απνθπγή ηεο επηκφιπλζεο ησλ ΑΑ κε επηθίλδπλα απφβιεηα ν Γήκνο
Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ ζα θξνληίζεη γηα ηελ πξφβιεςε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο απνβιήησλ
πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ, εθφζνλ απαηηεζεί θαζψο θαη κηθξψλ πνζνηήησλ επηθίλδπλσλ
απνβιήησλ απφ κηθξνζπληεξήζεηο νηθηψλ (ρξψκαηα θιπ), φπσο έρεη ήδε ζεκεησζεί.
Γηα φζα επηθίλδπλα απφβιεηα ιεηηνπξγνχλ εγθεθξηκέλα ζπιινγηθά ζπζηήκαηα, ν Γήκνο
Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ ζα κεξηκλήζεη γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο (π.ρ. απνβιήησλ ειεθηξηθψλ
ζηειψλ). Γηα ηα ππφινηπα ζα ζπλεξγαζηεί κε θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο πνπ ζα
δηαζθαιίδνπλ ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ.
Δπηπιένλ, ν Γήκνο Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ δεκφζηνπ θαη
ηδησηηθνχ ηνκέα, ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο, γηα ηε
ζηαδηαθή ρσξηζηή ζπιινγή επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, φπσο ηα:


απφβιεηα απφ ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε αλζξψπσλ ή δψσλ,



θάξκαθα,



θσηνγξαθηθά ρεκηθά,



απνξξηπηφκελνο εμνπιηζκφο πνπ πεξηέρεη ρισξνθζνξάλζξαθεο



βηνηερληθά/βηνκεραληθά απφβιεηα.

Γηα ηελ πεξαηηέξσ νξγάλσζε ελφο ζπζηήκαηνο δηαινγήο ζηελ πεγή κηθξψλ πνζνηήησλ
επηθηλδχλσλ απνβιήησλ πνπ βξίζθνληαη ζηα ΑΑ, ζα αμηνπνηεζεί ην πξάζηλν ζεκείν ή άιια
δίθηπα γηα ζπγθεθξηκέλα είδε απνβιήησλ, φπσο ηα ιεγκέλα θάξκαθα ζηα θαξκαθεία.
Γεληθά, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Νφκνπ 4819/2021, απφ ηελ
1ε.1.2024, θαζηεξψλεηαη ρσξηζηή ζπιινγή γηα ηα επηθίλδπλα θιάζκαηα ησλ απνβιήησλ πνπ
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παξάγνληαη απφ ηα λνηθνθπξηά, φπσο επηθίλδπλα απφβιεηα απφ ρξψκαηα νξγαληθνχ δηαιχηε,
βεξλίθηα, δηαιχηεο, κειάληα ή πξντφληα θαζαξηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί φηη ηα
επηθίλδπλα απφβιεηα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία θαη δελ ξππαίλνπλ άιιεο ξνέο αζηηθψλ
απνβιήησλ. Η ρσξηζηή ζπιινγή ησλ απνβιήησλ ζα γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο
Μεζάλσλ ζην Πξάζηλν εκείν.
Δηδηθφηεξα, γηα ηα απφβιεηα απφ ρξψκαηα θαη βεξλίθηα, απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2024, απηά ζα
ζπιιέγνληαη ππνρξεσηηθά ζηα ρξσκαηνπσιεία. Οη θνξείο ιεηηνπξγίαο ησλ ρξσκαηνπσιείσλ
ππνρξενχληαη λα νξγαλψζνπλ ηε ζπιινγή ησλ απνβιήησλ ζε θαηάιιεινπο πεξηέθηεο, εληφο
ησλ ρψξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο.
χκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ λφκνπ 4819/2021, ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα νηθηαθήο ρξήζεο
κε ιεγκέλε ή κε εκεξνκελία ζπιιέγνληαη ππνρξεσηηθά ζηα θαξκαθεία. Μέρξη ηελ νξγάλσζε
θαη ιεηηνπξγία ΔΓ απφ ηνπο παξαγσγνχο θαη εηζαγσγείο θαξκάθσλ νηθηαθήο ρξήζεο
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 10, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε ππφ ζηνηρεία ΓΤΓ3α/
νηθ.2464/9.1.2012 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Β` 11), φπσο
εθάζηνηε ηζρχεη. ην ΔΓ πνπ νξγαλψλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 δχλαηαη λα
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα επηζηξεθφκελα θάξκαθα αλεμαξηήησο πξνειεχζεσο, θαζψο θαη
ζπλαθέο πγεηνλνκηθφ πιηθφ.
εκεηψλεηαη φηη ν ρξσκαηηζκφο ησλ θάδσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα αθνινπζνχλ ηελ
παξαθάησ αληηζηνίρηζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 θαη ην Παξάξηεκα ηνπ Νφκνπ 4819/2021.
Πίλαθαο 18 Υξωκαηηζκόο κέζωλ απνζήθεπζεο

Α/Α

Ρεύκα απνβιήηνπ

Υξώκα

1.

Υαξηί ραξηφλη

Κίηξηλνο θάδνο

2.

Γπαιί

Γαιάδηνο θάδνο ή κπιε θψδσλαο

3.

Πιαζηηθά

Πνξηνθαιί θάδνο

4.

Μέηαιια

Κφθθηλνο θάδνο

5.

Κισζηνυθαληνπξγηθά

Μσβ θάδνο ή θάδνο δηαθνξεηηθνχ ζρήκαηνο

6.

Απφ θνηλνχ ζπιιεγέληα

Μπιε θάδνο

απφβιεηα ζπζθεπαζίαο
7.

Μηθξέο πνζφηεηεο επηθηλδχλσλ

Λεπθφο κε θφθθηλεο επηζεκάλζεηο θάδνο

απνβιήησλ απφ λνηθνθπξηά
8.

Απνξξηπηφκελεο δξαζηηθέο

Κάδνο κε ρξψκα αλνηρηφ πξάζηλν

νπζίεο θαη θαξκαθεπηηθά
πξντφληα κε ιεγκέλε
εκεξνκελία ή κε
9.

Μεηαρεηξηζκέλα παηρλίδηα

Λεπθφο θάδνο

Απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη

Γηαθαλήο θάδνο θαη εηδηθά γηα ιακπηήξεο ζε

ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ

ράξηηλε ζπζθεπαζία πξάζηλνπ ρξψκαηνο
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Α/Α

Ρεύκα απνβιήηνπ

Υξώκα

(ΑΗΗΔ)
Σν είδνο ησλ απνβιήησλ ή αληηθεηκέλσλ πνπ απνξξίπηνληαη ζηνλ πεξηέθηε πξέπεη ζα
αλαγξάθεηαη επί απηψλ θαη ζα απνηππψλεηαη κε επθξίλεηα ζε ζρεηηθφ εηθνλφγξακκα.
Πξνϋπνινγηζκόο επέλδπζεο Πξάζηλνπ εκείνπ
Σν θφζηνο επέλδπζεο γηα ην Πξάζηλν εκείν αθνξά:


θφζηνο εμνπιηζκνχ



θφζηε εξγαζηψλ Π/Μ (θηεξηαθά, δάπεδα, πδξαπιηθά θιπ)



θφζηε Η/Μ (ειεθηξνκεραλνινγηθά, αληηθεξαπληθά θιπ)

Σα θφζηε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Πξάζηλνπ εκείνπ εθηηκψληαη ιακβάλνληαο ζηνηρεία απφ
παξφκνηεο πξάμεηο θαζψο θαη ηα αλαγξαθφκελα ζηνπο ζρεηηθνχο Οδεγνχο (ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΑΙΝΩΝ ΗΜΔΙΩΝ ΜΟΓ ΑΔ, Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο,
Ινχληνο 2018) θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν Πίλαθα.
Πίλαθαο 19 Κόζηνο επέλδπζεο Πξάζηλνπ ζεκείνπ

Α/Α

Μέζν ζπιινγήο

Αξηζκόο

Κόζηνο
κνλάδαο (€)

Σειηθό
ύλνιν (€)

θόζηνο κε
ΦΠΑ (€)

1.

skip container 10 m3

8

1.900

15.200

18.848

2.

container 10 ft

15

10.000

150.000

186.000

3.

Παιεηνδεμακελή IBC

2

300

600

744

4.

Κάδνη ηχπνπ θακπάλαο

4

200

800

992

5.

Πξέζζα

1

40.000

40.000

49.600

6.

Κιαξθ

1

30.000

30.000

37.200

7.

γεθπξνπιάζηηγγα

1

30.000

30.000

37.200

8.

ηεκαρηζηήο

1

100.000

100.000

124.000

9.

Πιπζηηθφ κεράλεκα

1

5.000

5.000

6.200
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Α/Α

Μέζν ζπιινγήο

Αξηζκόο

Κόζηνο
κνλάδαο (€)

ύλνιν θόζηνπο εμνπιηζκνύ

1.
2.

Σειηθό
ύλνιν (€)

θόζηνο κε
ΦΠΑ (€)

371.600

460.784

Κηήξην

1

40.000

40.000

49.600

Λνηπά Π/Μ - δηακφξθσζε

1

100.000

100.000

124.000

140.000

173.600

30.000

37.200

ύλνιν Η/Μ

30.000

37.200

ύλνιν θόζηνπο Πξάζηλνπ εκείνπ

541.600

671.584

ύλνιν θόζηνπο Π/Μ
Η/Μ - πδξαπιηθά

1

30.000
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ηαζκόο Μεηαθόξηωζεο Απνβιήηωλ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλωλ
Γεληθά
Ο Γήκνο Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ έρεη ζέζεη σο άκεζε πξνηεξαηφηεηα ηνπ ηελ θαηαζθεπή θαη
ιεηηνπξγία ηαζκνχ Μεηαθφξησζεο αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη εηδηθφηεξα ησλ
ζπιιεγφκελσλ ζπκκείθησλ απνβιήησλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ, ψζηε:


λα κεηψζεη ηα κεηαθνξηθά θφζηε πνπ ζπλεπάγεηαη ε κεηαθνξά ησλ ζπκκείθησλ
απνβιήησλ πξνο ηαθή ζην ΥΤΣΑ Φπιήο



λα βειηηψζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπ επηδφζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ
κέζσ ηεο κείσζεο ησλ πνζνηήησλ πνπ νδεγνχληαη πξνο ηαθή



λα κεηψζεη ηα επηβαιιφκελα ηέιε απφ ηελ ηειηθή δηαρείξηζε ησλ δεκνηηθψλ
απνβιήησλ, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ηηκνιφγεζεο Φνξέσλ
Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΦΟΓΑ) (ΦΔΚ 1277Β/15-4-2019)



λα κεηψζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ, δεδνκέλνπ
φηη ηα πιηθά ζα ζπγθεληξψλνληαη θαη ζα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία (ζπκπίεζε,
απνβνιή πγξψλ) άκεζα εληφο ηνπ Γήκνπ

Δηδηθφηεξα κε ηνλ ηαζκφ Μεηαθφξησζεο ζα επηηπγράλεηαη:


ε άκεζε κείσζε ηνπ φγθνπ θαη ηεο κάδαο ησλ κεηαθεξφκελσλ απνβιήησλ



ε ρξήζε κεγαιχηεξσλ νρεκάησλ θαη κέζσλ ζπιινγήο γηα ηε κεηαθνξά ησλ
απνβιήησλ, ζπλεπψο κείσζε ηνπ δείθηε ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε/παξαγφκελα απφβιεηα



κείσζε ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο εθφζνλ ζα κεηψλεηαη ε δηαλπφκελε απφζηαζε γηα
ηελ ηειηθή δηάζεζε ησλ απνβιήησλ

Δηθόλα 17 Γηάηαμε ηαζκνύ Μεηαθόξηωζεο Απνξξηκκάηωλ
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Γηαζηαζηνιόγεζε ηνπ ηαζκνύ Μεηαθόξηωζεο
Γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο ηαζκνχ Μεηαθφξησζεο απνβιήησλ (ΜΑ), πξνθεηκέλνπ λα
θαζνξηζηνχλ ηα βαζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ππνδνκέο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε
θνζηνιφγεζε ηνπ, ιακβάλνληαη ππ’ φςε ηα παξαθάησ:


Πιεζπζκφο Γήκνπ



Παξαγφκελα απφβιεηα



χζηαζε απνβιήησλ πξνο ζπιινγή



Απαηηήζεηο εμνπιηζκνχ



Ωξάξην ιεηηνπξγίαο



Απαηηνχκελν πξνζσπηθφ

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε ζχζηαζε ησλ παξαγνκέλσλ ζπκκείθησλ ηνπ Γήκνπ
Σξνηδελίαο Μεζάλσλ, ζχκθσλα κε ηα πεξηερφκελα ηνπ ΔΓΑ ηνπ 2020 θαζψο θαη νη
παξαγφκελεο πνζφηεηεο.
Οη πνζφηεηεο παξνπζηάδνληαη ζε εηήζηα βάζε γηα ηελ πεξίνδν 2021 – 2025.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνζνηήησλ ιήθζεθαλ ππ’ φςε ηα πξνβιεπφκελα ζην ΔΓΑ 2020,
φζνλ αθνξά ηελ:


Πξφγλσζε Μφληκνπ Πιεζπζκνχ



Πξφγλσζε Ιζνδχλακνπ Πιεζπζκνχ ιφγσ ηνπ Δπνρηθνχ πιεζπζκνχ



Πξφγλσζε Παξαγσγήο ΑΑ

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ πηνζεηείηαη ην ζελάξην ηεο κηθξήο εηήζηαο αχμεζεο (0,51%ζπλνιηθή αχμεζε απφ 2020 κέρξη 2025 2,6%) ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ ιφγσ θπξίσο ηεο
αχμεζεο ηνπ επνρηθνχ πιεζπζκνχ (ελδερφκελε αχμεζε ηνπξηζκνχ), δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα
θαη κε ην ζελάξην πνπ πηνζεηείηαη απφ ην ΔΓΑ ηνπ 2020 ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ κφληκνπ
πιεζπζκνχ, απηφο ζα παξνπζηάζεη ειαθξά κείσζε ηελ πεξίνδν 2018 – 2030.
εκεηψλεηαη φηη ν ζρεδηαδφκελνο ΜΑ ζα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο απνθιεηζηηθά ηνπ Γήκνπ
Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπκκείθησλ απνβιήησλ πνπ ζα ζπιιέγνληαη ιακβάλνληαη ππ’ φςε:


νη παξαγφκελεο πνζφηεηεο απνβιήησλ φπσο παξνπζηάδνληαη ζην ζρεηηθφ θεθάιαην



νη εθηξεπφκελεο πνζφηεηεο απφ ηε ιεηηνπξγία
o ηνπ δηθηχνπ ρσξηζηήο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ
o ησλ Γσληψλ αλαθχθισζεο
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o ηνπ Πξάζηλνπ εκείνπ
o ησλ ζπιιεγφκελσλ απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ ησλ κπιε θάδσλ
Έηζη, νη πνζφηεηεο ησλ ζπκκείθησλ απνβιήησλ πνπ ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα νδεγνχληαη ζην
ΜΑ αλά εκέξα ηελ πεξίνδν αηρκήο παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν Πίλαθα.
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Πίλαθαο 20 Πνζόηεηεο ζπκκείθηωλ παξαγόκελεο ζην ζύλνιν ηνπ Γήκνπ θαη νδεγνύκελεο ζην ΜΑ
2021

2022

Πνζόηεηα
ΑΑ

Πνζόηεηα
Γήκνπ
εηήζηα (t)

Γήκνπ
εκεξήζηα
ζε πεξίνδν
αηρκήο

Πνζόηεηα

1.200

4,624

2024

Πνζόηεηα

Πνζόηεηα

Δίζνδνο

Πνζόηεηα

Γήκνπ

Δίζνδνο

Πνζόηεηα

Γήκνπ

Δίζνδνο

Πνζόηεηα

Γήκνπ

ζην ΜΑ

Γήκνπ

εκεξήζηα

ζην ΜΑ

Γήκνπ

εκεξήζηα

ζην ΜΑ

Γήκνπ

εκεξήζηα

(t/εκέξα)

εηήζηα (t)

ζε πεξίνδν

(t/εκέξα)

εηήζηα (t)

ζε πεξίνδν

(t/εκέξα)

εηήζηα (t)

ζε πεξίνδν

αηρκήο (t)

(t/εκέξα)

χκκεηθηα

2023

4,624

1.192

4,595

αηρκήο (t)

4,595

1.184

4,564

αηρκήο (t)

4,564

1.176

4,533

2025

Δίζνδνο
ζην ΜΑ
Α
(t/εκέξα)

4,533

Πνζόηεηα
Πνζόηεηα

Γήκνπ

Δίζνδνο

Γήκνπ

εκεξήζηα

ζην ΜΑ

εηήζηα (t)

ζε πεξίνδν

(t/εκέξα)

αηρκήο (t)

1.167

4,499

4,499

πλνπηηθά ηα ζηνηρεία δηαζηαζηνιφγεζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν Πίλαθα.
Πίλαθαο 21 ηνηρεία δηαζηαζηνιόγεζεο ΜΑ
Παξάκεηξνο

Σηκή

πληειεζηήο αύμεζεο απνβιήηωλ ζε

41%

πεξίνδν αηρκήο
Δηδηθό βάξνο ζπκκείθηωλ

0,5

Ο φγθνο ησλ απνβιήησλ πνπ ζα εηζέξρνληαη ζην ΜΑ θαζεκεξηλά ζε πεξίνδν αηρκήο ζα είλαη:
Πίλαθαο 22 Ηκεξήζηεο πνζόηεηεο ζπκκείθηωλ απνβιήηωλ πνπ νδεγνύληαη ζηνλ ΜΑ ζε πεξίνδν αηρκήο
αλά εκέξα
Πνζόηεηεο
3

Πνζόηεηεο
3

Πνζόηεηεο
3

Πνζόηεηεο
3

Πνζόηεηεο

2021 (m )

2022 (m )

2023 (m )

2024 (m )

2025 (m3)

9,25

9,19

9,13

9,07

9,00

Ο ΜΑ ζα απνηειείηαη απφ ηνπο παξαθάησ ρψξνπο:


είζνδν



πεξίθξαμε



νδνπνηία



ρψξν ειηγκψλ νρεκάησλ εθθφξησζεο θαη θφξησζεο απνβιήησλ



ξάκπα εθθφξησζεο - ρψξν πξνζέγγηζεο ησλ νρεκάησλ εθθφξησζεο πξνο ην ζεκείν
εθθφξησζεο



ρψξν θφξησζεο ησλ container ππνδνρήο θαη ζπκπίεζεο ησλ απνξξηκκάησλ



ρψξνο πξνζσπηθνχ θαη γξαθείσλ

Ο απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο ζα είλαη:


press container



ρνάλε εθθφξησζεο



δηαηάμεηο ζπιινγήο ησλ ζηξαγγηζκάησλ πνπ ζα παξάγνληαη απφ ηε ζπκπίεζε ησλ
απνβιήησλ



δεμακελή ζπγθέληξσζεο ησλ ζηξαγγηζκάησλ

Γεδνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα παξαπάλσ ε ειάρηζηε απαηηνχµελε
έθηαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ΜΑ, είλαη 2,5 - 3 ζηξέµµαηα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζζνχλ
φια ηα ζπλνδά έξγα φπσο: εζσηεξηθή νδνπνηία, θαηαζθεπή 1 ξάµπαο εθθφξησζεο απνβιήησλ,
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θαηαζθεπή ηνηρίνπ αληηζηήξημεο θ.α.. Σν εθηηκψκελν θφζηνο ηνπ ηαζκνχ Μεηαθφξησζεο
παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν θεθάιαην ηεο έθζεζεο ηεθκεξίσζεο.
εκεηψλεηαη φηη ήδε ν Γήκνο ζρεδηάδεη ηε ρσνξζέηεζε ηαζκνχ κεηαθφξησζεο ζε ζεκείν
ηέηνην, ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη νριήζεηο ζε ρψξνπο αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο.
Κόζηνο Δπέλδπζεο ΜΑ
Σν θφζηνο επέλδπζεο γηα ηνλ ΜΑ αθνξά:


θφζηνο εμνπιηζκνχ



θφζηε εξγαζηψλ Π/Μ (θηεξηαθά, δάπεδα, πδξαπιηθά θιπ)



θφζηε Η/Μ (ειεθηξνκεραλνινγηθά, αληηθεξαπληθά θιπ)

Σα θφζηε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ΜΑ εθηηκψληαη ιακβάλνληαο ζηνηρεία απφ παξφκνηεο
πξάμεηο θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν Πίλαθα.

Α/Α

Μέζν ζπιινγήο/εξγαζία

Αξηζκόο

Κόζηνο

ύλνιν

κνλάδαο

(€)

Σειηθό
θόζηνο κε
ΦΠΑ (€)

1

Press container 20 m3

3

50.000,00

150.000

186.000

2

Όρεµα µε Γάληδν

1

140.000

140.000

173.600

3

Πιπζηηθφ κεράλεκα

1

5.000

5.000

6.200

4

Οηθίζθνο

1

8.000

8.000

9.920

5

Γεθπξνπιάζηηγγα

1

35.000

35.000

43.400

338.000

419.120

350.000

434.400

350.000

434.000

ύλνιν θόζηνο εμνπιηζκνύ
Έξγα δηακφξθσζεο θαη
6

Καηαζθεπήο (ρνάλε, ξάκπα,
αληηζηήξημε, νδνπνηία,

1

350.000

ρσακηνπξγηθά)
ύλνιν θόζηνπο θαηαζθεπήο
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Α/Α

Μέζν ζπιινγήο/εξγαζία

Αξηζκόο

ύλνιν θόζηνπο ΜΑ

Κόζηνο

ύλνιν

κνλάδαο

(€)

688.000

Σειηθό
θόζηνο κε
ΦΠΑ (€)
853.000
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ΔΡΑΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ
ΜΕΘΑΝΩΝ
Γενικά
Ο Γήκνο Σξνηδελίαο Μεζάλσλ ζην πιαίζην ηεο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ
Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ζρεδηάδεη


Γίθηπν Υσξηζηήο πιινγήο Βηναπνβιήησλ
o Γηαινγή

ζηελ

πεγή

νξγαληθψλ

απνβιήησλ

απφ

νηθίεο

θαη

ρψξνπο

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
o Γηαινγή ζηελ πεγή πξάζηλσλ απνβιήησλ θήπσλ θαη πάξθσλ
o Οηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε


Λεηηνπξγία Πξάζηλνπ εκείνπ



Λεηηνπξγία δηθηχνπ Γσληψλ Αλαθχθισζεο



Λεηηνπξγία ηαζκνχ Μεηαθφξησζεο

Γηα ηε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ πζηεκάησλ είλαη απαξαίηεηε ε νξγάλσζε
θαη πξαγκαηνπνίεζε δξάζεσλ ελεκέξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη επαηζζεηνπνίεζεο απηνχ ζε
ζρέζε ηε δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη εηδηθφηεξα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
παξαπάλσ πζηεκάησλ.

Δηθόλα 18 Παξάδεηγκα ελεκεξωηηθνύ εληύπνπ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε

Οη ελέξγεηεο θαη ην θφζηνο πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα.
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Ενημέρωςη και ευαιςθητοποίηςη για τισ δράςεισ διαχείριςησ αποβλήτων ςτο
Δήμο Σροιζηνίασ Μεθάνων
χκθσλα κε ηηο λέεο δξάζεηο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα πξψηε θνξά ζην Γήκν,
πξνηείλεηαη

ε

νξγάλσζε

θαη

πινπνίεζε

ελφο

πξνγξάκκαηνο

ελεκέξσζεο

θαη

επαηζζεηνπνίεζεο κε ζηφρν ηε ιεπηνκεξή ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζηηο
δξάζεηο ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πξάζηλνπ
εκείνπ θαη ηνπ δηθηχνπ ησλ Γσληψλ Αλαθχθισζεο, ηελ εμνηθείσζή ηνπ κε λέεο έλλνηεο θαη
πξαθηηθέο, ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ελζάξξπλζε γηα ζπκκεηνρή.
Οη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ νξζή
εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ρσξηζηήο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ θαη αλαθπθισζίκσλ θαη ηελ
επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Γηαινγήο ζηελ Πεγή (ΓζΠ) ζα πεξηιακβάλεη
νινθιεξσκέλεο δξάζεηο δεκνζηφηεηαο θαη επαηζζεηνπνίεζεο.
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Δηθόλα 19 Δλεκεξωηηθά έληππα ζρεηηθά κε ηε αλαθύθιωζε

Οη δξάζεηο ελεκέξσζεο ζε επίπεδν πξσηνβνπιηψλ Γήκνπ, κπνξνχλ λα εμεηδηθεχνληαη ζε:


Γηνξγάλσζε εθδειψζεσλ (εκεξίδεο θαη ζπδεηήζεηο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα
ελεκέξσζεο - επαηζζεηνπνίεζεο ζηα ζρνιεία).



Έληππεο ή θαη ειεθηξνληθέο εθδφζεηο απεπζπλφκελεο ζην επξχ θνηλφ, ζηνπο καζεηέο,
ζηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πεξηνρήο, ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνξέσλ θ.ιπ.

Η επηθνηλσλία απηή, δξα θαη σο κηα δηαδηθαζία βαζκηαίαο εθπαίδεπζεο, γηα ηελ πηνζέηεζε
πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο αιιά θαη επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ εθαξκνγήο, θαηά ηελ
πινπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ΓζΠ.
Η απφθξηζε απφ ηνπο πνιίηεο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε:


Πξνγξακκαηηζκέλεο απφ ην Γήκν δξάζεηο φπσο εξσηεκαηνιφγηα, ζπκβαηηθή θαη
ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε.



πλερή θαη απηφβνπιε αληίδξαζε απφ ηνπο πνιίηεο, φπσο παξάπνλα, πξνηάζεηο,
επηζεκάλζεηο, θαηαδείμεηο ζε ςεθηαθνχο ράξηεο πξνβιεκάησλ θηι .

Με ηε πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ, ν Γήκνο Σξνηδελίαο Μεζάλσλ, ζην πιαίζην ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ, έρεη σο ζηφρν ηε ζπλερή επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, ηελ ελζάξξπλζή
ηνπο γηα ζπκκεηνρή θαζψο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε απηψλ πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε λέα
δξάζε / πξφγξακκα. Οη πεξαηηέξσ δξάζεηο ζα θαζνξίδνληαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο ππεξεζίαο.
πγθεθξηκέλα, φπσο αλαιχζεθε πξνεγνπκέλσο, ν Γήκνο ζα ελεκεξψλεη ην θνηλφ γηα ηνλ
ηξφπν ρξήζεο ηνπ δηθηχνπ θαθέ θάδσλ ζπιινγήο βηναπνβιήησλ, ηηο ψξεο απνθνκηδήο
απηψλ, ηα απφβιεηα πνπ κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνληαη ζε απηά θ.ά.
Δπίζεο, ζα ελεκεξψλεη ην θνηλφ γηα ηηο ζέζεηο ησλ Γσληψλ Αλαθχθισζεο θαη ηνπ Πξάζηλνπ
εκείνπ, ην είδνο ησλ απνβιήησλ πνπ κπνξνχλ λα απνξξίπηνληαη θαη λα παξαδίδνληαη ζε
απηά, ηνλ ηξφπν παξάδνζεο θαη ηνλ ηχπν θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε κέζνπ
ζχιινγήο.
πλνιηθά ζην πιαίζην ηεο ππεξεζίαο ζα ηππσζνχλ θαη δηαλεκεζνχλ ζηνπο πνιίηεο 5.000
ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαη ζα αλαξηεζνχλ ζε εκθαλή ζεκεία θαη δεκνηηθά θηίξηα αθίζεο. Η
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δηαλνκή ησλ θπιιαδίσλ ζα ζπλνδεπηεί απφ ζρεηηθή επηζηνιή ηνπ Γεκάξρνπ πξνθεηκέλνπ λα
ππάξμεη άκεζε θαη “πξνζσπηθή” πξνζέγγηζε ησλ πνιηηψλ. Δπίζεο ζα ηππσζνχλ
απηνθφιιεηα, ηα νπνία ζα επηθνιιεζνχλ ζηνπο θάδνπο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ θαη ζηηο
Γσληέο Αλαθχθισζεο θαη ζα δίλνπλ ηελ απαξαίηεηε πιεξνθνξία ζηνπο πνιίηεο γηα ην
ζσζηφ δηαρσξηζκφ ησλ πιηθψλ. Παξάιιεια, ζα εγθαηαζηαζεί ελεκεξσηηθφ πεξίπηεξν, ην
νπνίν ζα κεηαθηλείηαη απφ ζε γεηηνληά ζε γεηηνληά, γηα ηελ αλαιπηηθή πξνζσπηθή ελεκέξσζε
θαη θαζνδήγεζε ησλ πνιηηψλ.
Αθφκα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ειεθηξνληθή θακπάληα, κε ζρεηηθφ banner ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ θαη πξνβνιή ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο ην facebook.

Δηθόλα 20 Έληππν νδεγηώλ θαθέ θάδνπ

Σέινο, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο-εκεξίδεο θαζψο θαη ζρνιηθέο
δξαζηεξηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη επαηζζεηνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε απφ ηηο κηθξέο
ειηθίεο.
ην πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη πνζνηηθά νη δξάζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ν
Γήκνο ζην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ πνπ
αλαιακβάλεη θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ.
Πίλαθαο 23 Γξάζεηο ελεκέξωζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο
Α/Α

ΔΙΓΟ

ειίδα 65 απφ 148

Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας Μεθάνων

Α/Α

ΔΙΓΟ

1.

Κεληξηθφ κήλπκα / ινγφηππνο

2.

Ηιεθηξνληθή θακπάληα (ηζηνζειίδα Γήκνπ, κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο)

3.

Έληππν ελεκεξσηηθφ θπιιάδην

4.

Δπηζηνιή Γεκάξρνπ

5.

Δλεκεξσηηθή αθίζα

6.

Απηνθφιιεηα θάδσλ

7.

Πεξίπηεξν ελεκέξσζεο

8.

Δθδειψζεηο – Ηκεξίδεο

9.

ρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο

Κόςτοσ δράςεων ενημέρωςησ και ευαιςθητοποίηςησ
ηνλ επφκελν Πίλαθα παξνπζηάδεηαη ην θφζηνο γηα ηηο ελέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη
επαηζζεηνπνίεζεο είλαη:
Πίλαθαο 24 Κόζηνο δξάζεωλ ελεκέξωζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο

Σηκή
Α/Α

ΔΙΓΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

κνλάδαο
(€)

1.

Κεληξηθφ κήλπκα / ινγφηππνο

θόζηνο
ζύλνιν (€)

θόζηνο
ζύλνιν κε
ΦΠΑ (€)

1

1.000,00

1.000,00

1.240,00

1

1.000,00

1.000,00

1.240,00

Ηιεθηξνληθή θακπάληα
(ηζηνζειίδα Γήκνπ, κέζα
2.

θνηλσληθήο δηθηχσζεο)

3.

Έληππν ελεκεξσηηθφ θπιιάδην

5.000

0,7

3.500,00

4.340,00

4.

Δπηζηνιή Γεκάξρνπ

5.000

0,15

750,00

930,00

5.

Δλεκεξσηηθή αθίζα

100

2,2

220,00

272,80

6.

Απηνθφιιεηα θάδσλ

340

2

680,00

843,20

7.

Πεξίπηεξν ελεκέξσζεο

1

2.000,00

2.000,00

2.480,00

8.

Δθδειψζεηο – Ηκεξίδεο

2

1.200,00

2.400,00

2.976,00
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Σηκή
Α/Α

ΔΙΓΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

κνλάδαο
(€)

9.
ύλνιν

ρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο

1

2.000,00

θόζηνο
ζύλνιν (€)

θόζηνο
ζύλνιν κε
ΦΠΑ (€)

2.000,00

2.480,00

13.550,00

16.802,00
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ΔΚΘΔΗ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΓΑΠΑΝΩΝ
Μείωςη ειςφορών προσ ΥΟΔΑ
Δμνηθνλφκεζε ζα έρεη ν Γήκνο απφ ηε κείσζε ησλ εηζθνξψλ ηνπ ζην ΦΟΓΑ ιφγσ:


κείσζεο εηζθνξψλ πνπ ζα θαηαβάιιεη ν Γήκνο ζην ΦνΓΑ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
ζπκκίθησλ ΑΑ, ιφγσ ηεο επίηεπμεο πνζνζηψλ εθηξνπήο ΒΑ (Πίλαθαο 2 ηνπ
Καλνληζκνχ ηηκνιφγεζεο ΦΟΓΑ, ΦΔΚ 1277Β/15-4-2019)



κείσζεο εηζθνξψλ πνπ ζα θαηαβάιιεη ν Γήκνο ζην ΦνΓΑ ιφγσ ηεο αθαίξεζεο ησλ
πνζνηήησλ ηεο ΓζΠ απφ ηε δηαρείξηζε σο ζχκκεηθηα (κείσζε πνζνηήησλ πξνο ΥΤΣΑ)

Όζνλ αθνξά ηελ πξψηε θαηεγνξία κείσζεο, ιακβάλεηαη σο ηέινο ηαθήο ρσξίο κείσζε
ιφγσ εθηξνπήο ίζν κε 20 €/t θαη αχμεζε απηνχ ίζε κε 5 € ην έηνο ζχκθσλα κε ην
άξζξν 38 ηνπ Νφκνπ 4819/2021.
Σν ηέινο ηαθήο κεηψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο θιίκαθεο θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ Πίλαθα 2
ηνπ Καλνληζκνχ ηηκνιφγεζεο ΦΟΓΑ, ΦΔΚ 1277Β/15-4-2019). Θεσξψληαο φηη ν
Γήκνο ζα επηηχρεη ηελ πξψηε πεξίνδν πνζνζηφ εθηξνπήο ησλ βηναπνβιήησλ ίζν κε
πεξίπνπ ην 50% ηνπ ζπλφινπ απηψλ, δειαδή 50% ηνπ 41,3%, ήηνη ρσξηζηή ζπιινγή
θαη πεξαηηέξσ αλαθχθισζε ζε ζρέζε κε ηα ζπλνιηθά αζηηθά απφβιεηα (ΑΑ) ίζε κε
23%, ηφηε ε κείσζε ησλ εηζθνξψλ ηνπ ζα είλαη 25%. Ωζηφζν, επεηδή απηφ είλαη έλα
ηδηαίηεξα αηζηφδνμν ζελάξην, ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηελ επίδνζε ησλ Γήκσλ ζηελ
παξνχζα θάζε, ζεσξείηαη επίηεπμε ειάρηζηνπ πνζνζηνχ ρσξηζηήο ζπιινγήο
βηναπνβιήησλ > 10%, άξα κείσζε εηζθνξψλ ίζε κε 10%.
ηνλ επφκελν Πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε εμνηθνλφκεζε ιφγσ κείσζεο ησλ εηζθνξψλ
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ:
Πίλαθαο 25 Μείωζε εηζθνξώλ ηνπ Γήκνπ ιόγω κείωζεο ηωλ απνβιήηωλ πξνο ηαθή

Μείωζε
εηζθνξώλ ζε

2021

2022

2023

2024

2025

2.811

2.825

2.840

2.854

2.869

159

167

175

184

193

ΦνΓΑ
Πνζόηεηεο ΑΑ
επί ζπλόινπ
Γήκνπ (tn/έηνο)
(Α)
Πνζόηεηεο ΓζΠ
ΒΑ (tn/έηνο) (Β)
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Μείωζε
εηζθνξώλ ζε

2021

2022

2023

2024

2025

241

253

265

278

292

2.652

2.644

2.636

2.627

2.618

20

25

30

35

40

20,0

23,0

25,7

28,1

30,3

0

5.289

11.336

18.050

25.352

3.173

10.478

13.202

16.172

19.407

ΦνΓΑ
Πνζόηεηεο ΓζΠ
αλαθπθιωζίκωλ
(tn/έηνο) (Β)
ύκκεηθηα πξνο
δηαρείξηζε
(tn/έηνο) (Γ=Α-Β)
Υξέωζε ΦνΓΑ
ζπκκείθηωλ
ρωξίο ΓζΠ (€/tn)
(Γ)
Υξέωζε ΦνΓΑ
ζπκκείθηωλ κε
ΓζΠ (€/tn) (Δ)
Μείωζε
εηζθνξώλ
Γήκνπ ιόγω
επίηεπμεο
πνζνζηώλ
εθηξνπήο ΓζΠ
(€/έηνο)
(Σ=Γ*(Γ-Δ))
Μείωζε
εηζθνξώλ
Γήκνπ ιόγω
κείωζεο ηωλ
πνζνηήηωλ πνπ
εηζέξρνληαη
ζηνλ ΥΤΣΑ
(€/έηνο) (Ε=Β*Γ)
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Μείωζε
εηζθνξώλ ζε

2021

2022

2023

2024

2025

3.173

15.767

24.537

34.223

44.759

ΦνΓΑ
πλνιηθό
όθεινο Γήκνπ
ιόγω ΓζΠ
(€/έηνο)
(Ζ=Σ+Ε)
Ζ κείσζε ησλ ελ ιφγσ εμφδσλ επεξεάδεη ηνλ θσδηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ: ΓΑΠΑΝΔ
(ΠΛΖΝ ΜΗΘΟΓΟΗΑ, ΑΝΑΓΟΥΩΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ)
20. (61,62,63,64,65,66,67).
Αθφκε, ν Γήκνο ζα έρεη εμνηθνλφκεζε ιφγσ κείσζεο ησλ κεηαθνξηθψλ εμφδσλ απφ
ηελ ρσξηζηή ζπιινγή θαη ηελ επί ηφπνπ δηαρείξηζε ησλ αλαθηψκελσλ βηναπνβιήησλ.
Δηδηθφηεξα, ζηνλ επφκελν Πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε εμνηθνλφκεζε ησλ κεηαθνξηθψλ
εμφδσλ. Λακβάλεηαη έλα ηππηθφ θφζηνο απνθνκηδήο ζπκκίθησλ γηα Γήκνπο 40 €/tn
(ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΑΗΝΩΝ ΖΜΔΗΩΝ (ΜΟΓ ΑΔ, 2018).
Πίλαθαο 26 Δμνηθνλόκεζε κεηαθνξηθώλ εμόδωλ ιόγωλ εθηξνπήο βηαπνβιήηωλ

Έηνο

2021

2022

2023

2024

2025

400

408

416

424

433

16.000

16.800

17.640

18.522

19.448

εθηξνπή
Βηναπνβιήηωλ
θαη
αλαθπθιωζίκωλ
θαη επί ηόπνπ
δηαρείξηζε (t)
Μείωζε θόζηνπο
ζπιινγήο θαη
κεηαθνξάο (€)
Ζ κείσζε ησλ κεηαθνξηθψλ εμφδσλ ζα επηηξέςεη ζην Γήκν λα κεηψζεη ηηο δαπάλεο
αλαδφρσλ δηαρείξηζεο ΑΑ θαη επεξεάδεη ηνλ θσδηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ:
ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΓΟΥΩΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΑ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ Κ.Α. 20.
Λειτουργικά Κόςτη
Γεληθά

Σα θφζηε ιεηηνπξγίαο αθνξνχλ:
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Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ



Δξγαζίεο πληήξεζεο εμνπιηζκνχ



Λεηηνπξγηθά θφζηε εγθαηαζηάζεσλ



Δξγαηηθφ θφζηνο

Κόζηνο ιεηηνπξγίαο Πξάζηλνπ ζεκείνπ

Σν θφζηνο ιεηηνπξγία ηνπ Πξάζηλνπ εκείνπ δηακνξθψλεηαη απφ:


ην θφζηνο πξνζσπηθνχ (ζεσξείηαη φηη ρξεηάδεηαη έλαο εξγαδφκελνο –ρεηξηζηήο θαηά
πξνηίκεζε, γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ Πξάζηλνπ ζεκείνπ)



ηα θφζηε ζπληήξεζεο. Απηά ζεσξείηαη φηη είλαη πεξίπνπ ην 5% ηνπ παγίνπ εμνπιηζκνχ
εηεζίσο



ηα

θφζηε

αλαισζίκσλ

θαη

ελέξγεηαο.

(ζχκθσλα

κε

ηε

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΑΙΝΩΝ ΗΜΔΙΩΝ (ΜΟΓ ΑΔ, 2018), ζεσξείηαη φηη γηα έλα
ηππηθφ Π είλαη εηεζίσο 1.300 € πεξίπνπ.
Σα ιεηηνπξγηθά θφζηε παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν Πίλαθα.
Καηεγνξία

2021

2022

2023

2024

2025

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

33.579

33.579

33.579

33.579

33.579

49.879

49.879

49.879

49.879

49.879

Κόζηνπο
Κφζηνο
πξνζσπηθνχ
Κφζηνο
ελέξγεηαο
Κφζηνο
ζπληήξεζεο
ύλνιν

Σν θφζηνο πξνζσπηθνχ επεξεάδεη ηνλ θσδηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ: ΑΜΟΗΒΔ
ΜΗΘΟΓΟΗΑ (ΠΛΖΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ) Κ.Α. 20.60.
Σν θφζηνο ελέξγεηαο θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο επεξεάδνπλ ηνλ θσδηθφ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ: ΓΑΠΑΝΔ (ΠΛΖΝ ΜΗΘΟΓΟΗΑ, ΑΝΑΓΟΥΩΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ΑΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ) 20. (61,62,63,64,65,66,67).
Μεηαθνξηθά Κόζηε

Τπνινγίδεηαη ην θφζηνο κεηαθνξάο απφ ηε ζπιινγή ησλ βηναπνβιήηησλ εληφο ηνπ
Γήκνπ. Απηφ απνηειείηαη απφ ην θφζηνο ηνπ εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ην θφζηνο
κεηαθνξάο θαη ζπληήξεζεο. Απηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν Πίλαθα.
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Πίλαθαο 27 Λεηηνπξγηθό Κόζηνο πξνζωπηθνύ ζπιινγήο ΒΑ ζπζηήκαηνο ΓζΠ
Απαζρνινύκελν πξνζωπηθό

Αξηζκόο αηόκωλ

Πξνζσπηθφ απνθνκηδήο

6

Δηήζην θόζηνο αλά

ύλνιν

άηνκν (€)

(€/έηνο)

15.000

90.000

Σν θφζηνο πξνζσπηθνχ επεξεάδεη ηνλ θσδηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ: ΑΜΟΗΒΔ
ΜΗΘΟΓΟΗΑ (ΠΛΖΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ) Κ.Α. 20.60
Πίλαθαο 28 Κόζηνο ζπληήξεζεο εμνπιηζκνύ κέζωλ ζπιινγήο ΒΑ

Κόζηνο ζπληήξεζεο εμνπιηζκνύ κέζωλ ζπιινγήο

Αξρηθό θόζηνο

ύλνιν

θάδωλ

(€/έηνο)

45.585,53

2.279

Κφζηνο ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ (5% επί ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο
επέλδπζεο γηα θάδνπο)

Σν θφζηνο ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ επεξεάδεη ηνλ θσδηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ:
ΓΑΠΑΝΔ

(ΠΛΖΝ

ΜΗΘΟΓΟΗΑ,

ΑΝΑΓΟΥΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

ΑΑ

ΚΑΗ

ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ) 20. (61,62,63,64,65,66,67)
Λνηπά θόζηε αλαιωζίκωλ

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζε κηα πξνζέγγηζε αζθαιείαο σο πξνο ηα θφζηε επέλδπζεο
θαη ιεηηνπξγίαο, γηα ην βαζηθφ ζελάξην αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο ΓζΠ επηιέγεηαη ε
ρξήζε βηνδηαζπψκελεο ζαθνχιαο. Λακβάλεηαη φηη ν Γήκνο ζα παξέρεη δσξεάλ ηηο
βηνδηαζπψκελεο ζαθνχιεο γηα φιε ηελ πεξίνδν αλαθνξάο.
Ζ ηηκή αγνξάο ηεο βηνδηαζπψκελεο ζαθνχιαο ρσξεηηθφηεηαο 10 l θαη 50 l θπκαίλνληαη
απφ 0,085 €/ηεκ. έσο 0,135 €/ηεκ. θαη 0,245 €/ηεκ. έσο 0,475 €/ηεκ. αληίζηνηρα.
Λακβάλνληαη νη κέζεο ηηκέο 0,11 €/ηεκ. θαη 0,36 €/ηεκ. αληηζηνίρσο.
Πίλαθαο 29 Λεηηνπξγηθό Κόζηνο βηνδηαζπώκελωλ ζαθνπιώλ

Σηκή
Πξνκήζεηα βηνδηαζπώκελωλ ζαθνπιώλ

ηεκαρίνπ
(€)

Σεκάρηα θαη΄

Κόζηνο

έηνο

(€/έηνο)

ύλνιν
Κόζηνπο κε
ΦΠΑ 24%

Βηνδηαζπψκελεο ζαθνχιεο 10 lt

0,11

335.000

36.850

45.694

Βηνδηαζπψκελεο ζαθνχιεο 50 lt

0,36

18.200

6.552

8.124

43.402

53.818,48

ύλνιν

Σν θφζηνο αλαισζίκσλ ζάθσλ επεξεάδεη ηνλ θσδηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ:
ΓΑΠΑΝΔ

(ΠΛΖΝ

ΜΗΘΟΓΟΗΑ,

ΑΝΑΓΟΥΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

ΑΑ

ΚΑΗ
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ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ) 20. (61,62,63,64,65,66,67).

ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,
ΑΠΟΦΑΙΕΔΙ:
Οκόθσλα εγθξίλεη ην επηθαηξνπνηεκέλν ηνπηθό ζρέδην δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ, ζύκθσλα κε
ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Λίηζα::

Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ Τνπηθνύ Σρεδίνπ Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ
Απνβιήηωλ ηνπ Γήκνπ Τξνηδελίαο – Μεζάλωλ
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Δηζαγωγή
Σν παξφλ Σνπηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΣΓΑ) ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ,
ζπληάζζεηαη θαη’ εθαξκνγή ηεο ππ’ αξ. πξση. 2817/31-05-2021 ζχκβαζε κε ηίηιν ππεξεζίαο
«Παξνρή ππεξεζίαο γηα ηελ Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ
Απνβιήησλ θαη ηνλ ρεδηαζκφ ηνπ Γηθηχνπ Υσξηζηήο πιινγήο Βηναπνβιήησλ, γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ.
Η ζχληαμε ηνπ ΣΓΑ έρεη εληαρζεί ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο Μεζάλσλ, ελψ ζα αθνινπζεζεί ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία έγθξηζεο. Δπίζεο, έρεη
ζπγθξνηεζεί νκάδα έξγνπ πνπ ζα αλαιάβεη λα παξαθνινπζεί θαη λα ελεκεξψλεη ην ζπκβνχιην
ζε ηαθηηθή βάζε γηα ηελ εμέιημε θαη λα εηζεγείηαη ζρεηηθά κε ην ζέκα.
Η θαηάξηηζε ηνπ παξφληνο ΣΓΑ αθνινπζεί ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
πληνληζκνχ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ηνπ ΤΠΔΝ ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ
ΣΓΑ θαη ηε ρξήζε ηεο εηδηθήο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο θαζψο θαη ηελ ηζρχνπζα
Ννκνζεζία (άξζξν 56 ηνπ Νφκνπ 4819/2021), ηνπο ζηφρνπο ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ
ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΠΔΓΑ) θαη ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ
(ΔΓΑ).
Σν ΣΓΑ εγθξίλεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ θαη ππνβάιιεηαη απφ
ηνλ Ο.Σ.Α. α’ βαζκνχ ζην Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Απνβιήησλ (ΗΜΑ) ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ζηε βάζε ηππνπνηεκέλεο ειεθηξνληθήο θφξκαο, ζηελ νηθεία
πεξηθέξεηα θαη ζηνλ νηθείν ΦνΓΑ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 104 θαη ηνπ
άξζξνπ 211 ηνπ λ. 3852/2010 (Α’ 87). Σν ΣΓΑ είλαη πεληαεηνχο δηάξθεηαο, επηθαηξνπνηείηαη
εηεζίσο θαη ππνβάιιεηαη έσο ηηο 31 Μαξηίνπ θάζε έηνπο ζην ΗΜΑ, θαζψο θαη ζηνλ νηθείν
ΦνΓΑ.
ηφρνο απηνχ ηνπ ζρεδίνπ είλαη λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν εξγαιείν ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ
γηα ην Γήκν ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ γηα ην επφκελν δηάζηεκα. Βαζηθή επηδίσμε ηνπ
Γήκνπ πνπ εθθξάδεηαη κε ην παξφλ ρέδην είλαη ε κείσζε ησλ απνβιήησλ πνπ νδεγνχληαη ζε
ηαθή, ε πξνψζεζε ηεο αλαθχθισζεο θαη ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο απνβιήησλ θαη ε ζπκβνιή
ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο ζε ηνπηθφ – δεκνηηθφ θαη Πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.
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Γεληθά ηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ Γήκν Σξνηδελίαο – Μεζάλωλ

Γεληθά ηνηρεία
Ο Γήκνο Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ είλαη δήκνο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πνπ ζπζηάζεθε κε ην
2011 ζε εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο», απφ ηε ζπλέλσζε ησλ πξνυπαξρφλησλ
«θαπνδηζηξηαθψλ» δήκσλ Σξνηδήλνο θαη Μεζάλσλ. Αληηζηνηρεί ζηελ παιαηφηεξε Δπαξρία
Σξνηδελίαο, κε κφλν κέξνο πνπ ιείπεη ην λεζί ηνπ Πφξνπ, ην νπνίν απνηειεί μερσξηζηφ δήκν.
Έρεη έθηαζε 240,86 η.ρικ. θαη ν πιεζπζκφο ηνπ ζχκθσλα κε ηελ Απνγξαθή ηνπ 2011
αλέξρεηαη ζε 7.143 θαηνίθνπο. Έδξα ηνπ είλαη ν Γαιαηάο. Ο Γήκνο βξίζθεηαη ζην
λνηηναλαηνιηθφ άθξν ηεο Αξγνιηθήο ρεξζνλήζνπ, ζηελ αλαηνιηθή Πεινπφλλεζν. πλνξεχεη
δπηηθά θαη λφηηα κε ην Ννκφ Αξγνιίδαο, πην ζπγθεθξηκέλα κε ηνπο Γήκνπο Δπηδαχξνπ
(βνξεηνδπηηθά), Κξαληδίνπ (δπηηθά) θαη Δξκηφλεο (λφηηα-λνηηνδπηηθά). Βξέρεηαη αλαηνιηθά θαη
βφξεηα απφ ηνλ Κφιπν ηεο Δπηδαχξνπ, ηνλ αξσληθφ θφιπν θαη ηνλ φξκν Μεγάινπ Νεσξίνπ
θαη γεηηληάδεη κε ηα λεζηά ηνπ Αξγνζαξσληθνχ Πφξν θαη Ύδξα.

Δηθόλα 21: Θέζε Γήκνπ Τξνηδελίαο - Μεζάλωλ (Γνξπθνξηθή εηθόλα ηεο πεξηνρήο)
Ο Γήκνο Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ απνηειείηαη απφ 34 νηθηζκνχο πνπ δηνηθεηηθά ρσξίδνληαη ζε
δχν δεκνηηθέο ελφηεηεο, ηε δεκνηηθή ελφηεηα Σξνηδελίαο θαη ηε δεκνηηθή ελφηεηα Μεζάλσλ.
Γεκνηηθή Δλόηεηα Σξνηδελίαο


Σνπηθή Κνηλόηεηα Γαιαηά

Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεζάλωλ


Σνπηθή

Κνηλόηεηα

Λνπηξνπόιεωο
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Γεκνηηθή Δλόηεηα Σξνηδελίαο

Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεζάλωλ

ν Γαιαηάο, ε Αγία σηήξα, ηα

Μεζάλωλ

Βιαραίηθα, ε αξσλίδα

ηα Μέζαλα, ηα Γξηηζαίηθα




Σνπηθή Κνηλφηεηα Κνπλνππίηζαο

Σνπηθή Κνηλόηεηα Άλω Φαλαξίνπ

ε Κνπλνππίηζα, ν Άγηνο Γεψξγηνο, ν

ην Άλσ Φαλάξη, ε Αγία Διέλε)

Άγηνο Νηθφιανο, ν Μαθξχινγγνο, ηα
Παιηά Λνπηξά



Σνπηθή Κνηλόηεηα Γξπόπεο
ε Γξπφπε, ε Καιινλή, ν Μχινο, ε



Νεξαηδηά, ε Νεζίδα, ν Δπαγγειηζκφο, ε

Σνπηθή Κνηλφηεηα Κπςέιεο Μεζάλσλ
ε Κπςέιε, νη Άγηνη Θεφδσξνη

Υψξα


Σνπηθή Κνηλφηεηα Καξαηδά



ν Καξαηδάο, ηα Εεξβαίηθα

Σνπηθή Κνηλφηεηα Μεγαινρσξίνπ
ην Μεγαινρψξη, ην Βαζχ, ε Καεκέλε
Υψξα, ην Μεγάιν Πνηάκη

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο –
Μεζάλσλ.
Αξηζκφο λνηθνθπξηψλ (Απνγξαθή ΕΛΣΤΑΤ 2011)

2856

Πιαηείεο

20

Καηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο

25

Ξελνδνρεία

50

Τπεξαγνξέο

12

Οπσξνπσιεία

8

Λατθέο Αγνξέο

2

Μεγάινη παξαγσγνί (Ννζνθνκεία, κεγάιεο επηρεηξήζεηο
πνπ ιεηηνπξγνχλ εζηηαηφξην θιπ.)
Φνχξλνη, θαθεηέξηεο, αλζνπσιεία

0
30

Γεληθή ηξαηεγηθή Γηαρείξηζεο Απνβιήηωλ
Η θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη
θνηλσληθά αγαζά θαη επηηπγράλνληαη κε ηε ζπλερή ζπλεξγαζία ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ Γήκνπ
θαη δηέπνληαη απφ λφκνπο, θαλνληζκνχο, δηαηάμεηο, ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα.
Έρεη θαηαζηεί θνηλή ζπλείδεζε, φηη ε ηξέρνπζα γξακκηθή ζρέζε παξαγσγήο πξντφλησλρξήζεο- δηάζεζεο απνβιήησλ, ζηελ νπνία βαζίδεηαη ζήκεξα ε νηθνλνκία, δελ είλαη πιένλ
βηψζηκε θαη ε κεηάβαζε ζε έλα πεξηζζφηεξν θπθιηθφ κνληέιν, φπνπ κεγηζηνπνηείηαη ε
ρξήζε θαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ πφξσλ, ησλ πξντφλησλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ,
είλαη αλαγθαία.
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Δηθόλα 22 Σν κνληέιν ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο

Η θπθιηθή νηθνλνκία φκσο, έρεη έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Έρεη πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε
θαη απαηηεί ζπλέξγεηεο ζε φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο, θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ. Ωο
εθ ηνχηνπ, ν ξφινο ησλ Γήκσλ απνθηά κεγάιε βαξχηεηα.
Ο Γήκνο, κέζσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ξφισλ ηνπ, δειαδή σο θνξέαο πξνγξακκαηηζκνχ ηεο
αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηνπ, σο ζπληνληζηήο ησλ ηνπηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ππνζέζεσλ
αιιά θαη σο θαηαλαισηήο πφξσλ θαη αγαζψλ, ζπκκεηέρεη ζην παξαγσγηθφ κνληέιν.
Ο Γήκνο Σξνηδελίαο Μεζάλσλ έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη πιήξσο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη
ζην λέν ζεζκηθφ πιαίζην θαη ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο θαη δηαζέηεη ηε βνχιεζε ψζηε λα
επηηχρεη ην επηζπκεηφ επίπεδν δηαρείξηζεο ησλ παξαγνκέλσλ ΑΑ.
Δηδηθφηεξα, είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζεη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ δηαζέηεη γηα ηελ εθαξκνγή
εηδηθφηεξσλ ζπζηεκάησλ (π.ρ. νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο) αιιά θαη λα ππεξβεί ηηο
δπζθνιίεο κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ (δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη
επαηζζεηνπνίεζεο, ζπζηήκαηα δηαινγήο ζηελ πεγή αλαθπθισζίκσλ απνβιήησλ).
Η εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ιεηηνπξγεί πξνο
ηηο θάησζη θαηεπζχλζεηο θαη ζηφρνπο:
 Να ελζσκαηψζεη ηηο λέεο απαηηήζεηο θαη ζηφρνπο ηφζν ηεο Δζληθήο φζν θαη ηεο Δπξσπατθήο
Ννκνζεζίαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ,
 Να ηθαλνπνηήζεη αιιά θαη λα ππεξβεί εθφζνλ είλαη δπλαηφλ πξννπηηθά ηνπο ζηφρνπο ηνπ
ΠΔΓΑ, ΔΓΑ θαη ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Πξφιεςεο Γεκηνπξγίαο Απνβιήησλ
 Να κεηψζεη πξννπηηθά ην θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ
 Να απμήζεη ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα
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 Να αλαπηχμεη λέεο δξάζεηο, ζηελ βάζε ελφο ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ θαη φρη απνζπαζκαηηθά, ζηελ
θαηεχζπλζε

ησλ

ηξηψλ

βαζηθψλ

πξνηεξαηνηήησλ

ηεο

ηεξάξρεζεο

(πξφιεςε,

επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε- αλάθηεζε -ηαθή)

Δηθόλα 23 Η ππξακίδα ηεο ηεξάξρεζεο δξάζεωλ θαη εξγαζηώλ δηαρείξηζεο ηωλ απνβιήηωλ

 Να βειηηψζεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ σο πξνο ηνπο πνιίηεο ζε ζρέζε κε ηελ θαζαξηφηεηα θαη
ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ.
 Να αλαδείμεη ηα απαηηνχκελα Σνπηθά έξγα θαη Γξάζεηο (ηφζν γηα ηε πξφιεςε, ηελ
επαλαρξεζηκνπνίεζε, ηελ Γηαινγή ζηε Πεγή θαη αλαθχθισζε, φζν θαη ηε κείσζε ησλ
απνξξηκκάησλ πνπ νδεγνχληαη πξνο ηαθή) θαζψο θαη ηηο θεληξηθέο ππνδνκέο πνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ,
 Να αλαδείμεη ην ζεκαληηθφ ξφιν ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ γηα
ηελ επηηπρία ησλ πξνηεηλνκέλσλ δξάζεσλ θαη ηεο κεγίζηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο θαη
ζπλαίλεζεο,
 Να ηξνθνδνηήζεη κε ζηνηρεία/πξνηάζεηο ηελ δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΠΔΓΑ), θαη ηέινο
 Να ζπκβάιεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ
απνξξηκκάησλ

–

ζηεξεψλ

απνβιήησλ

(ζπζθεπαζία,

απνθνκηδή,

αλαθχθισζε,

θνκπνζηνπνίεζε, δηάζεζε θ.ά.) ζην πιαίζην ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο.

Οη πνιίηεο απφ ηελ πιεπξά ηνπο έρνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
ηδηφηεηα ηνπο σο παξαγσγνί απνβιήησλ θαη σο θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ. Οθείινπλ λα κεηέρνπλ
ελεξγά ζηνλ νξζφ ζρεδηαζκφ θαη ζηε ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ ΓζΠ θαη λα ζπκβάινπλ έηζη
ζηε ζπλερή βειηίσζε ησλ δνκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ.
Ο Γήκνο Σξνηδελίαο Μεζάλσλ, ζχκθσλα κε ην λέν λνκηθφ πιαίζην (Ν. 4819/2021 (ΦΔΚ
129/Α` 23.7.2021):
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ρεδηάδεη ηηο δξάζεηο ηνπ ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ Νφκνπ
4819/2021 (ΦΔΚ Α129/2021), κε ηνλ νπνίν ελζσκαηψλνληαη νη νδεγίεο ηεο ΔΔ
2018/851 θαη 2018/852 γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο.



Αλαγλσξίδεη ηνλ νπζηψδε ξφιν ηνπ, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεξάξρεζεο, γηα ηελ
επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ θαη ζην επηθαηξνπνηεκέλν Σνπηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο
Απνβιήησλ (ΣΓΑ) πεξηιακβάλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο, ε ζηνρνζεζία, ηα κέηξα
θαη νη δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ.

Δηδηθφηεξα:


πηνζεηεί ηελ ηεξάξρεζε ησλ δξάζεσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ, δειαδή πξφιεςε,
επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε, αλάθηεζε θαη ηειηθά ηαθή κε ζηφρν ηε κείσζε
ηεο ηειεπηαίαο ζε πνζνζηφ θάησ απφ 10% ην έηνο 2030.



ζην πιαίζην ηεο πξφιεςεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ θαη ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο
Πξφιεςεο Γεκηνπξγίαο Απνβιήησλ ην νπνίν έρεη εγθξηζεί απφ ην Τπνπξγηθφ
πκβνχιην ζα αλαιάβεη ηηο παξαθάησ ζρεηηθέο δξάζεηο.
o γηα ηνλ ζθνπφ ηεο κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο ησλ πιαζηηθψλ πξντφλησλ
κηαο ρξήζεο ζα θξνληίζεη γηα ηε δηάζεζε θνηλφρξεζησλ βξπζψλ γηα δσξεάλ
δηάζεζή πφζηκνπ λεξνχ ζε δεκνηηθέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζε
δεκνηηθέο παηδηθέο ραξέο θαη ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ.
o ζα εθαξκφζεη πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε
ηελ πξφιεςε ζε ηνπηθφ επίπεδν, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηα
ζρνιηθά θαη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, κε έκθαζε ζηελ πξφιεςε γηα ηα
ξεχκαηα πξνηεξαηφηεηαο, δειαδή ηξφθηκα, ραξηί, ζπζθεπαζίεο, πιαζηηθά
κηαο ρξήζεο, νγθψδε, θισζηνυθαληνπξγηθά θαη κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο
ζπαηάιεο ηξνθίκσλ θαη έληππνπ ραξηηνχ
o Θα αλαπηχμεη πεξαηηέξσ ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ, κέζσ θαηάιιεισλ
πιαηθνξκψλ (π.ρ. έθδνζε ειεθηξνληθψλ πηζηνπνηεηηθψλ, βεβαηψζεσλ,
εγθξίζεσλ).



ζα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ ΦνΓΑ θαη άιινπο Γήκνπο γηα ηελ πινπνίεζε θαη
ιεηηνπξγία ΚΓΔΤ (Κέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο Τιηθψλ),
πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ νη Γήκνη κε πιεζπζκφ θάησ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ
(20.000) θαηνίθσλ.



Θα κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο γηα ραξηί, κέηαιιν, πιαζηηθφ
θαη γπαιί, φπσο πεξηγξάθεηαη θαη ζηηο δξάζεηο ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ ΣΟΓΑ.
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Γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θάδνη θαη κέζα ζπιινγήο
δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο φπσο πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα V κέξνο Β ηνπ Ν.
4819/2021.
Δηδηθφηεξα, ζα νξγαλψζεη:
o ηε ρσξηζηή ζπιινγή ραξηηνχ κε ζθνπφ ηελ αλαθχθισζε, εληφο ηνπ θηεξίνπ
ζην νπνίν ζηεγάδεηαη θαη άιισλ ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα ηα νπνία
θέξεη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο
o ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο ζε δηαθξηηά ξεχκαηα ζε
δεκνηηθέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, παηδηθέο ραξέο, βξεθνλεπηαθνχο
ζηαζκνχο θαη άιιεο δεκνηηθέο εγθαηαζηάζεηο ή ρψξνπο ζπλάζξνηζεο
θνηλνχ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν. 4819/2021. Δπηπιένλ ζα
εμαζθαιίζεη δηαζέζηκν δίθηπν ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ επηκέξνπο ξεπκάησλ
απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα
ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ.
o ηε ρσξηζηή ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ βηνινγηθψλ απνβιήησλ, έσο ηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2022 πξνθεηκέλνπ απηά λα ππνβάιινληαη ζε αλαθχθισζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνκπνζηνπνίεζεο θαη ηεο ρψλεπζεο (άξζξν 50),
φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή δξάζε ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ ΣΟΓΑ.
Δπηπξφζζεηα, ζα θξνληίζεη γηα ηε δηάζεζε θάδσλ ζε θάζε δεκφζηα κνλάδα
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε ζθνπφ ηε ζπιινγή ησλ
απνβιήησλ ηξνθίκσλ σο ηε 1ε.9.2022, παξάιιεια κε ηελ πινπνίεζε ηεο
ρσξηζηήο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην
άξζξν 27.


ζα νξγαλψζεη Πξάζηλν εκείν θαζψο επίζεο θαη Γσληέο Αλαθχθισζεο, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29, θαη κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο ηεξάξρεζεο ζηε
δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη ηδίσο ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ηεο πξνεηνηκαζίαο
γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηεο αλαθχθισζεο κε δηαινγή ζηελ πεγή.



θαζηεξψλεη ρσξηζηή ζπιινγή επηθηλδχλσλ απνβιήησλ απφ λνηθνθπξηά απφ ηελ
1ε.1.2024, φπσο επηθίλδπλα απφβιεηα απφ ρξψκαηα νξγαληθνχ δηαιχηε, βεξλίθηα,
δηαιχηεο (άξζξν 46 ηνπ Ν. 4819/2021). Η ρσξηζηή ζπιινγή ζα γίλεηαη ζην ρψξν
ηνπ Πξάζηλνπ εκείνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην παξαπάλσ άξζξν.



ιακβάλεη ππ’ φςε ηνπ ην ηέινο ηαθήο, ην νπνίν ζα επηβάιιεηαη απφ ηελ 1ε
Ιαλνπαξίνπ 2022 γηα ηηο πνζφηεηεο ησλ αλεπεμέξγαζησλ αζηηθψλ απνβιήησλ
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θαζψο θαη ηηο πνζφηεηεο ππνιεηκκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα Κέληξα Γηαινγήο
Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ (ΚΓΑΤ), ηηο Μνλάδεο Δπεμεξγαζίαο Βηνινγηθψλ
Απνβιήησλ (ΜΔΒΑ), ηηο Μνλάδεο Μεραληθήο Βηνινγηθήο Δπεμεξγαζίαο (ΜΔΑ)
θαη ηηο κνλάδεο απνηέθξσζεο αζηηθψλ απνβιήησλ πνπ δηαηίζεληαη ζε Υψξνπο
Τγεηνλνκηθήο Σαθήο (ΥΤΣ), ην νπνίν ζα θιηκαθψλεηαη απφ ηελ ηηκή ησλ 20 επξψ
αλά ηφλν απνβιήησλ γηα ην έηνο 2022, ζε 25 επξψ ην 2023, ζε 30 επξψ ην 2024, ζε
35 επξψ ην 2025, ζε 45 επξψ ην 2026 θαη ζε 55 επξψ ην 2027 αλά ηφλν απνβιήησλ,
νπφηε θαη παξακέλεη ζηαζεξφ. Σν πξνβιεπφκελν ζην άξζξν 38 ηνπ Ν. 4819/2021
ηέινο ηαθήο ζπλππνινγίδεηαη θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ θαλνληζκνχ ηηκνιφγεζεο
ησλ ΦνΓΑ, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην εηήζην θφζηνο δηαρείξηζήο ηνπο θαη
θαηαλέκεηαη ζην ζχλνιν ησλ Γήκσλ, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηηκνιφγεζεο.


ζα αλαιακβάλεη ην θφζηνο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ππνιείκκαηνο απφ ηα ΚΓΑΤ, ε
νπνία ζα ιακβάλεη ρψξα απφ ηελ 1ε.1.2022 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ΦνΓΑ ή
ινηπέο εγθαηαζηάζεηο επηινγήο ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ Ν.
4819/2021.



κεξηκλά, θαηά ηελ ρνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 30, ψζηε θάζε θάδνο
ζπιινγήο ΑΔΚΚ (απνβιήησλ εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ) λα θέξεη
ζε επθξηλέο ζεκείν θαη’ ειάρηζηνλ ηελ επσλπκία, ην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, ηνλ
αξηζκφ θαηαρψξηζεο ζην Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Απνβιήησλ ηεο εηαηξείαο
ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο θαη ηνλ κνλαδηθφ αξηζκφ θαηαρψξηζεο ηνπ θάδνπ.



θαηαξηίδεη/επηθαηξνπνηεί ηνλ θαλνληζκφ θαζαξηφηεηαο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην
άξζξν 65 κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηνπ Γήκνπ θαζαξνχ απφ απφβιεηα θαη ηελ
επίηεπμε ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΣΓΑ. Με θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ζα θαζνξηζηνχλ ε δνκή
θαη ην ειάρηζην πεξηερφκελν ηνπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο.



θξνληίδεη ψζηε απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2023, ζχκθσλα κε ην άξζξν 85 λα κελ
πξνκεζεχεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πιαζηηθέο ζαθνχιεο πνπ δελ πεξηέρνπλ
ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) αλαθπθισκέλν πιαζηηθφ, κε εμαίξεζε ηηο
πνιχ ιεπηέο πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο θαη ηηο βηναπνδνκήζηκεο ή
βηναπνηθνδνκήζηκεο/ιηπαζκαηνπνηήζηκεο πιαζηηθέο ζαθνχιεο κεηαθνξάο.
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εηζάγεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 53 θαη ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο ζε
ηππνπνηεκέλε ειεθηξνληθή θφξκα, ηεο νπνίαο δηαζθαιίδεηαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα
κε ην ΗΜΑ, ηα Σνπηθά ρέδηα Απνβιήησλ.
Δπηπιένλ, ζα εηζάγεη ζην ΗΜΑ ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηηο πνζφηεηεο ησλ ινηπψλ
αζηηθψλ απνβιήησλ πνπ ζα ζπιιέγεη θαη αλαθπθιψλεη θαη ηε δηαρείξηζή ησλ
νπνίσλ δελ έρνπλ νη ΦνΓΑ ή ηα ΔΓ (πιινγηθά πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο
Γηαρείξηζεο) ή ηα ΑΔΓ (Αηνκηθά πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο).



ζέηεη ζηφρν έσο ην ηέινο ηνπ 2025, ε πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ε
αλαθχθισζε ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ λα θζάζεη ην 55% θαηά βάξνο, ελψ
πξνγξακκαηίδεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ψζηε λα επηηχρεη θαη έσο ην ηέινο ηνπ
2030 ηελ πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε ησλ αζηηθψλ
απνβιήησλ ζε πνζνζηφ 60% θαηά βάξνο θαη έσο ην ηέινο ηνπ 2035 ζε πνζνζηφ
65% θαηά βάξνο. Η επίηεπμε ησλ σο άλσ ζηφρσλ ζα είλαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
νηθείνπο ΦΟΓΑ.

Ο Γήκνο Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ ζέηεη σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή κε
ζθνπφ ηελ αλαθχθισζε, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ
Γηεπξπκέλεο Δπζχλεο ηνπ Παξαγσγνχ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο πζηεκάησλ Δλαιιαθηηθήο
Γηαρείξηζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε απηά.
Άιισζηε, κε ην άξζξν 10 ην αξγφηεξν έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2023 ππνρξενχληαη νη
παξαγσγνί κηαο ζεηξάο πξντφλησλ, φπσο ηα θισζηνυθαληνπξγηθά, ηα γεσξγηθά πιαζηηθά
φπσο ζεξκνθεπηαθά πιαζηηθά θαη ζσιήλεο άξδεπζεο, ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα πνπ
πξννξίδνληαη γηα νηθηαθή θαηαλάισζε, ηα ζηξψκαηα χπλνπ, ηα είδε επίπισζεο, ηα
παηρλίδηα θαη ν αζιεηηθφο εμνπιηζκφο, ηα ειαθξηά πξνζσπηθά ειεθηξηθά νρήκαηα θαη ηα
ειεθηξηθά πνδήιαηα, λα ζρεδηάζνπλ θαη λα νξγαλψζνπλ ΔΓ.
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πκπεξάζκαηα – Πξννπηηθέο
Με ηηο δξάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην επηθαηξνπνηεκέλν Σνπηθφ ρέδην Απνβιήησλ ηνπ
Γήκνπ Σξνηδελίαο Μεζάλσλ, επηηπγράλνληαη νη βαζηθέο επηδηψμεηο ηνπ λένπ Δζληθνχ
ρεδίνπ Απνβιήησλ φπσο:


ε κείσζε ησλ πνζνηήησλ πνπ νδεγνχληαη ζε ηειηθή δηάζεζε κε ηελ
εθαξκνγή ζπζηεκάησλ Γηαινγήο ζηελ πεγή βηναπνβιήησλ, ιεηηνπξγίαο
Γσληψλ Αλαθχθισζεο, Πξάζηλνπ ζεκείνπ



ε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη αλαθχθισζεο



ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πεξηζζνηέξσλ θαηεγνξηψλ ησλ ΑΑ



ε κείσζε πξννπηηθά ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ κε ηελ αχμεζε
ηεο εθηξνπήο



ε θαιιηέξγεηα πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο πνιίηεο θαζψο θαη ηεο
αμίαο ηεο κείσζεο ησλ απνξξηπηφκελσλ απνβιήησλ θαη ηεο αχμεζεο ηεο
επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αλάθηεζεο

Με ηε δηακφξθσζε ησλ απαξαίηεησλ δνκψλ νινθιεξψλεηαη ε βάζε γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη
αλάπηπμε ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηεο θνηλσλίαο κε ηηο επηηαγέο
ηεο λέαο επνρήο ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ θαη ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο
απνβιήησλ.
Με ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο
Απνβιήησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ δξάζεσλ ελεκέξσζεο –
επαηζζεηνπνίεζεο θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε ελφο ζχγρξνλνπ θαη ιεηηνπξγηθνχ Καλνληζκνχ
θαζαξηφηεηαο δηαζθαιίδεηαη:
-

Η νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ – ζηεξεψλ απνβιήησλ (ζπιινγή,
απνθνκηδή, αλαθχθισζε, θνκπνζηνπνίεζε, δηάζεζε θ.ά.) ζην πιαίζην ηεο θπθιηθήο
νηθνλνκίαο.

-

Η δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο

-

Η ξχζκηζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ δεκνηψλ θαη ηνπ Γήκνπ,
πνπ αθνξνχλ ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο .

-

Η γλσζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δεκνηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ε ζπκκφξθσζε ησλ
θαηνίθσλ ζχκθσλα κε απηέο.

-

Η δπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο ησλ δηαζέζηκσλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο (επξσπατθψλ θαη
εζληθψλ).

-

Η ζπκβνιή ησλ πνιηηψλ ζηνλ νξζφ ζρεδηαζκφ θαη ζηε ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ
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δηαρείξηζεο απνβιήησλ κε ηξφπν πνπ ζα βειηηψλεη ηε δσή ηνπο, πξνζσπηθή,
νηθνγελεηαθή, επαγγεικαηηθή θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δνπλ.
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Βαζηθή Γήιωζε

Γηαρεηξηδόκελεο πνζόηεηεο ηνπ Γήκνπ
ηνλ επφκελν Πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη πνζφηεηεο ησλ δηαρεηξηδνκέλσλ απνβιήησλ αλά
θαηεγνξία θαη αλά έηνο ηεο πεξηφδνπ 2021-2025 θαζψο θαη ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο
(έηε 2019-2020).
Πίλαθαο 30 Πνζόηεηεο Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήηωλ (ζε ηόλνπο)
Γηαρεηξηδόκελεο Πνζόηεηεο
ΑΑ

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

-

2.724

1.241

1.232

1.224

1.217

1.209

0

36

133

134

135

135

136

0

0

549

563

578

592

608

0

0

116

119

122

125

128

-

37

135

136

136

137

138

-

-

52

52

53

53

53

-

-

308

309

311

313

314

-

-

224

225

226

227

228

-

-

17

17

17

17

17

-

-

13

14

14

14

14

13

14

14

14

14

0,135

0,135

0,136

0,137

0,137

χκκεηθηα δεκνηηθά απφβιεηα
(πιελ ππνιείκκαηνο ΚΓΑΤ)20 03 01
Τπνιείκκαηα απφ ΚΓΑΤ19 12 12
Βηναπφβιεηα νηθηαθά (θαθέ
θάδνο)- 20 01 08, 20 03 02
Απφβιεηα θεπεπηηθψλ
εξγαζηψλ - 20 02 01
Αλάκεηθηα απφβιεηα
ζπζθεπαζίαο (κπιε θάδνο πιελ
ππνιείκκαηνο ΚΓΑΤ) –
15 01 06
Γπαιί απφ ρσξηζηή ζπιινγή 15 01 07
Υαξηί απφ ρσξηζηή ζπιινγή 15 01 01, 20 01 01
Λνηπά αλαθπθιψζηκα
(πιαζηηθά ή κέηαιια) απφ
ρσξηζηή ζπιινγή – 20 01 39,
20 01 40
Βξψζηκα ιίπε θαη έιαηα-20 01
25
Ηιεθηξηθφο θαη Ηιεθηξνληθφο
Δμνπιηζκφο- 20 01 23, 20 01
35, 20 01 36
Ογθψδε (έπηπια, ζηξψκαηα
θ.ά.)-20 03 07
Μπαηαξίεο20 01 33, 20 01 34

-

-
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Μηθξέο πνζφηεηεο επηθηλδχλσλ
απνβιήησλ απφ λνηθνθπξηά08 03 17*, 15 01 10*, 20 01

-

-

10

10

10

10

10

-

2.797

2.811

2.825

2.840

2.854

2.869

13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20
01 17*, 20 01 27*, 20 01 31*

ΤΝΟΛΟ ΑΣΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

Δπίδνζε Γήκνπ
ηνλ επφκελν Πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε επίδνζε ηνπ Γήκνπ κε βάζε ηηο ηηκέο ησλ ζηφρσλ
ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη αλαθχθισζεο ησλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ απνβιήησλ.
Πίλαθαο 31 Δπηδόζεηο Γήκνπ ωο πξνο ηα πνζνζηά ρωξηζηήο ζπιινγήο θαη αλαθύθιωζεο απνβιήηωλ
Δπίδνζε Γήκνπ
Πνζνζηφ ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη
αλαθχθισζεο βηναπνβιήησλ

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

-

-

58,32%

59,45%

60,60%

61,78%

62,98%

65%

65%

65%

Πνζνζηφ ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη
αλαθχθισζεο βηναπνβιήησλ

21,31 %

βάζεη ΔΓΑ γηα έηνο 2025
Πνζνζηφ ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη
αλαθχθισζεο απνβιήησλ

-

-

65%

65%

ζπζθεπαζηψλ
Πνζνζηφ ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη
αλαθχθισζεο πιηθψλ (ραξηί,

22,43 %

γπαιί, κέηαιια, πιαζηηθφ) βάζεη
ΔΓΑ γηα ην έηνο 2025

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟΣΟ
ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΜΔ

56%

56%

57%

57%

58%

ΥΩΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟΣΟ
ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΜΔ
ΥΩΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΒΑΔΙ

47,85 %

ΔΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2025

ειίδα 22 απφ 148

Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας Μεθάνων

Γαπάλεο Πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηελ Γηαρείξηζε ΑΑ
Οη δαπάλεο ηνπ Γήκνπ θαηαλεκεκέλεο ζηνπο ζρεηηθνχο θσδηθνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν Πίλαθα.

ειίδα 23 απφ 148

Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας - Μεθάνων

Πίλαθαο 32 Γαπάλεο δηαρείξηζεο απνβιήηωλ
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

απνινγηζκό

απνινγηζκό

απνινγηζκό

απνινγηζκό

Απνινγηζκό

απνινγηζκό

απνινγηζκό

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

184.782,29

171.404,11

186.404,11

186.404,11

186.404,11

186.404,11

186.404,11

167.077,60

280.756,34

368.560,02

355.966,02

347.196,02

337.510,02

326.974,02

301.940,00

294.200,00

278.216,00

277.896,00

277.570,00

277.238,00

276.899,00

Δπελδχζεηο (Πιελ Ηιεθηξνθσηηζκνχ) Κ.Α. 20.7

14.728,64

33.203,20

33.203,20

33.203,20

33.203,20

33.203,20

33.203,20

πλνιηθέο Γαπάλεο Γηαρείξηζεο ΑΑ

668.528,53

779.563,7

866.383,33

853.469,33

844.373,33

834.355,33

823.480,33

-

-

308,203

302,065

297,326

292,304

287,027

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΑ
(€)
Ακνηβέο Μηζζνδνζίαο (πιελ Ηιεθηξνθσηηζκνχ) Κ.Α. 20.60
Γαπάλεο (Πιελ Μηζζνδνζίαο, Αλάδνρσλ Γηαρείξηζεο ΑΑ θαη
Ηιεθηξνθσηηζκνχ)
20. (61,62,63,64,65,66,67)
Γαπάλεο Αλάδνρσλ Γηαρείξηζεο ΑΑ πνπ θαιχπηνληαη απφ
ηνλ
Κ.Α. 20

Κφζηνο Γηαρείξηζεο
/ tn
Πξνζσπηθφ ζηε δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ

ηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ παξνπζηάδνληαη ζηελ έθζεζε ηεθκεξίσζεο δαπαλψλ πνπ επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα.

ειίδα 24 απφ 148

Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων

Γηαρείξηζε ΑΑ

Γηαρείξηζε ΑΑ ηνπ Γήκνπ αλά είδνο απνβιήηνπ
ηνλ επφκελν Πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη απνδέθηεο ησλ απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ θαη ν
ηξφπνο δηαρείξηζεο ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε.
ηνηρεία Απνβιήηωλ

Δγθαηάζηαζε / Φνξέαο Γηαρείξηζεο

χκκεηθηα δεκνηηθά απφβιεηα
(πιελ ππνιείκκαηνο ΚΓΑΤ)-

ΥΤΣΑ ΦΤΛΗ

20 03 01
Τπνιείκκαηα απφ ΚΓΑΤ19 12 12

-

Βηναπφβιεηα νηθηαθά (θαθέ
θάδνο)-

-

20 01 08
Απφβιεηα θεπεπηηθψλ εξγαζηψλ20 02 01

-

Αλάκεηθηα απφβιεηα ζπζθεπαζίαο
(κπιε θάδνο) πιελ ππνιείκκαηνο

ΚΓΑΤ ΔΛΔΤΙΝΑ

ΚΓΑΤ-15 01 06
Γπαιί απφ μερσξηζηή ζπιινγή -15
01 07
Υαξηί απφ μερσξηζηή ζπιινγή -15
01 01, 20 01 01

-

-

Λνηπά αλαθπθιψζηκα (πιαζηηθά ή
κέηαιια) απφ ρσξηζηή ζπιινγή –

-

20 01 39, 20 01 40
Βξψζηκα ιίπε θαη έιαηα 20 01 25

-

Ηιεθηξηθφο θαη Ηιεθηξνληθφο
Δμνπιηζκφο 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 23*
Λακπηήξεο
20 01 21*
Δίδε έλδπζεο θαη ππφδεζεο
20 01 10
Ογθψδε (έπηπια, ζηξψκαηα) -

ΥΤΣΑ ΦΤΛΗ ΜΔΩ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ

ειίδα 25 απφ 148

Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων
ηνηρεία Απνβιήηωλ

Δγθαηάζηαζε / Φνξέαο Γηαρείξηζεο

20 03 07

Δγθαηαζηάζεηο θαη θνξείο δηαρείξηζεο απνβιήηωλ ηνπ Γήκνπ
Γελ ιεηηνπξγεί ζηελ παξνχζα θάζε Πξάζηλν εκείν θαζψο θαη άιιε εγθαηάζηαζε
επεμεξγαζίαο απνβιήησλ.
ηελ παξνχζα θάζε ππάξρεη ζηαζεξή ζπλεξγαζία κε αλάδνρν γηα ηελ απνθνκηδή ησλ
ΑΑ. Δηδηθφηεξα, αλαηίζεηαη ζε αλάδνρν νη παξαθάησ ππεξεζίεο:
1. Απνθνκηδή ησλ νξγαληθψλ θαη ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ. Σα απνξξίκκαηα
κεηαθέξνληαη ζε ΥΤΣΑ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο.
2. Απνθνκηδή νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ θαζψο θαη θιαδεκάησλ. Η απνθνκηδή ησλ
νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ θιαδεκάησλ γίλεηαη απφ ηα ζεκεία ζηα νπνία
βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα θαη ε κεηαθνξά ηνπο γίλεηαη ζε ΥΤΣΑ ζηελ Πεξηθέξεηα
Αηηηθήο.
Οη ζπκβάζεηο αλαλεψλνληαη ζε κεληαία βάζε θαη πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε ζχκβαζεο
κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο.

ειίδα 26 απφ 148

Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων

Ορήκαηα θαη Μέζα Πξνζωξηλήο Απνζήθεπζεο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο –
Μεζάλωλ
Ο Γήκνο Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ δελ δηαζέηεη δηθά ηνπ απνξξηκκαηνθφξα,
αιιά ρξεζηκνπνηεί νρήκαηα πνπ ηνπ έρεη παξαρσξήζεη ν Αλαπηπμηαθφο
χλδεζκνο Σξνηδελίαο – Πφξνπ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα
ζηνηρεία ησλ νρεκάησλ, εθ ησλ νπνίσλ είλαη παξαρσξεκέλα ζηνλ εξγνιάβν
ηα ηξία κάξθαο IVECO γηα ηελ απνθνκηδή θαη 2 MAN γηα ηε κεηαθνξά.
Πίλαθαο 33 Ορήκαηα παξαρωξεκέλα ζηνλ Γήκν Σξνηδελίαο – Μεζάλωλ γηα απνθνκηδή θαη
κεηαθνξά απνβιήηωλ
Αξηζκόο Κπθινθνξίαο

KHH 5714

Έηνο
Κπθινθνξίαο

2012

Σύπνο Ορήκαηνο

Πεξηγξαθή

Όρεκα Απνθνκηδήο

IVECO

Όρεκα Μεηαθνξάο

ΚΖΤ 6502

2008

αλαθπθισζίκσλ
πξνο ΚΓΑΤ

MERCEDEZ
BENZ

ΚΖΖ 5723

2011

Όρεκα Απνθνκηδήο

IVECO

ΚΖΖ 5721

2011

Όρεκα Απνθνκηδήο

IVECO

ΚΖΖ 5715

2011

Όρεκα Απνθνκηδήο

IVECO

ΚΖΖ 5710

2011

Όρεκα Μεηαθνξάο

MAN

ΚΖΖ 5708

2011

Όρεκα Μεηαθνξάο

MAN

ΚΖΖ 5713

2011

Όρεκα Απνθνκηδήο

IVECO

Τα ζηνηρεία κέζωλ πξνζωξηλήο απνζήθεπζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ επόκελν Πίλαθα.

ειίδα 27 απφ 148

Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων
Πίλαθαο 34 Αξηζκόο κέζωλ πξνζωξηλήο απνζήθεπζεο απνβιήηωλ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλωλ
Μέζα Πξνζωξηλήο
Απνζήθεπζεο
Αξηζκφο θάδσλ ζπκκείθησλ
δεκνηηθψλ απνβιήησλ
Αξηζκφο θάδσλ νηθηαθψλ
βηναπνβιήησλ
Αξηζκφο θάδσλ
αλαθχθισζεο γπαιηνχ
Αξηζκφο θάδσλ
αλαθχθισζεο ραξηηνχ

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

350

350

350

350

350

350

350

-

-

659

659

659

659

659

-

-

6

6

6

6

6

-

-

17

17

17

17

17

19

19

19

19

19

9

9

9

9

9

3 ηχπνπ

3 ηχπνπ

3 ηχπνπ

3 ηχπνπ

3 ηχπνπ

plexiglass

plexiglass

plexiglass

plexiglass

plexiglass

θαη έλα

θαη έλα

θαη έλα

θαη έλα

θαη έλα

container+1

container+1

container+1

container+1

container+1

Αξηζκφο θάδσλ ινηπψλ
αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ
(πιαζηηθά ή κέηαιια)
Αξηζκφο δνρείσλ γηα ηε
ζπιινγή βξψζηκσλ ιηπψλ

-

-

θαη ειαίσλ
3 ηχπνπ

Αξηζκφο θάδσλ γηα
ειεθηξηθφ θαη ειεθηξνληθφ

-

εμνπιηζκφ*
Αξηζκφο θάδσλ γηα
ιακπηήξεο*

plexiglass
θαη έλα
container
3 ραξηνθ.

-

3 ραξηνθ. 1

3 ραξηνθ. 1

3 ραξηνθ. 1

3 ραξηνθ. 1

3 ραξηνθ. 1

κεηαιιηθφ.

κεηαιιηθφ.

κεηαιιηθφ.

κεηαιιηθφ.

κεηαιιηθφ.

3 ηχπνπ

3 ηχπνπ

3 ηχπνπ

3 ηχπνπ

3 ηχπνπ

3 ηχπνπ

plexiglass

plexiglass

plexiglass+1

plexiglass+1

plexiglass+1

plexiglass+1

9

9

9

9

1
κεηαιιηθφ.

Αξηζκφο ζεκείσλ ζπιινγήο
γηα κηθξέο πνζφηεηεο
επηθηλδχλσλ απνβιήησλ απφ

-

λνηθνθπξηά*
Γσληέο αλαθχθισζεο

-

-

9

*Παξαρσξνχληαη απφ ην ζπλεξγαδφκελν ΔΓ.

ειίδα 28 απφ 148

Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων

Πξνηεηλφκελεο δξάζεηο θαη Πξνυπνινγηζκνί γηα ηνλ Γήκν Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ

Γεληθά
ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία, ηα θφζηε επέλδπζεο θαη
ιεηηνπξγηθά ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ.
Δηδηθφηεξα, παξνπζηάδνληαη ηα νηθνλνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα
θφζηε ησλ επελδχζεσλ (Πξάζηλν εκείν, Γσληέο αλαθχθισζεο, ΜΑ, Δμνπιηζκφο
δηθηχνπ ρσξηζηήο ζπιινγήο θ.ιπ.) θαζψο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο ηεο
εθάζηνηε δξάζεο.

ειίδα 29 απφ 148

Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων

Σύζηεκα Χωξηζηήο Σπιινγήο Βηναπνβιήηωλ θαη Πξνϋπνινγηζκόο
Γεληθά
Ο Γήκνο Σξνηδελίαο Μεζάλσλ ζην πιαίζην ηεο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Σνπηθνχ
ρεδίνπ

Γηαρείξηζεο

Απνβιήησλ

ζρεδηάδεη

Γίθηπν

Υσξηζηήο

πιινγήο

Βηναπνβιήησλ ζην πιαίζην. Ο ρεδηαζκφο απηφο πεξηιακβάλεη ηελ νξγάλσζε ησλ
παξαθάησ πζηεκάησλ Γηαινγήο ζηελ Πεγή:


Γηαινγή ζηελ πεγή νξγαληθψλ απνβιήησλ απφ νηθίεο θαη ρψξνπο
επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ



Γηαινγή ζηελ πεγή πξάζηλσλ απνβιήησλ θήπσλ θαη πάξθσλ



Οηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε

πλνπηηθά, ν ζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη:
Πίλαθαο 35 Σκήκαηα θαη εμνπιηζκόο Γηθηύνπ Υωξηζηήο πιινγήο Βηναπνβιήηωλ ηνπ Γήκνπ
Σξνηδελίαο Μεζάλωλ

Α/Α
1

Πξόγξακκα

Μέζα ζπιινγήο

πξφγξακκα ΓζΠ βηναπνβιήησλ ηξνθίκσλ ηνπνζέηεζε

268

νηθηψλ, ππεξεζηψλ θαη κηθξψλ θαη κεγάισλ θεληξηθψλ θάδσλ 120 lt
επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ

ζπιινγήο απφ νηθίεο θαη
απφ

κηθξέο

επηρεηξεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο/ππεξεζίεο
θαη 70 θεληξηθψλ θάδσλ
240

lt

ζπιινγήο

απφ

κεγάινπο παξαγσγνχο)
Γηαλνκή 110 θάδσλ 35 lt

2

πφξηα πφξηα (ζπιινγήο
απφ νηθίεο)
3

πξφγξακκα ΓζΠ θαη ζπιινγήο απνβιήησλ θήπσλ θαη πάξθσλ

4

πξφγξακκα νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο

Γηαλνκή

280

θάδσλ

νηθηαθήο
θνκπνζηνπνίεζεο

ειίδα 30 απφ 148

Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων

Διαλογή ςτην πηγή οργανικών αποβλήτων από οικίεσ και χώρουσ
επιχειρηματικών δραςτηριοτήτων (εςτιατόρια, ξενοδοχεία,
λαΰκέσ, κ.λπ.)
Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ξεχκα επηιέγεηαη λα αλαπηπρζεί θεληξηθφ ζχζηεκα ζπιινγήο
(ζχζηεκα θεληξηθψλ θάδσλ) απφ ην πξψην έηνο ηεο πεξηφδνπ ηνπ λένπ Σνπηθνχ
ρεδίνπ ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο, θαζψο είλαη πην απιφ θαη νη πνιίηεο
είλαη ήδε εμνηθεησκέλνη κε απηφ, απφ ηε ιεηηνπξγία έσο ζήκεξα ησλ ζπζηεκάησλ
ζπιινγήο ζπκκείθησλ θαη ζπζθεπαζηψλ. Λακβάλνληαο ππ’ φςε ηηο ζπλζήθεο ηνπ
Γήκνπ Σξνηδελίαο Μεζάλσλ, επηιέγεηαη ε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο πφξηα – πφξηα,
ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ εθαξκνγή ζπιινγήο ζε θεληξηθνχο θάδνπο θαη νηθηαθήο
θνκπνζηνπνίεζεο, ζηηο Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο φπνπ ην θφζηνο ζπιινγήο ζα είλαη
κηθξφηεξν (κεγαιχηεξε ππθλφηεηα νηθηψλ).
Με ην ζχζηεκα πφξηα - πφξηα απηφ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ κεγαιχηεξα πνζνζηά
ζπκκεηνρήο θαη θαζαξηφηεηαο ησλ ζπιιεγφκελσλ ΒΑ.
-

Κάζε λνηθνθπξηφ/νίθεκα ζα δηαζέηεη θάδν απνθιεηζηηθήο ρξήζεο, κεγέζνπο,
ζπλήζσο 35 lt.

-

Θα ππάξρεη πξφγξακκα απνθνκηδήο βηναπνβιήησλ γηα θάζε Γεκνηηθή
Κνηλφηεηα ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο Μεζάλσλ, φπνπ ζα αλαγξάθνληαη νη
αθξηβείο εκέξεο θαη ψξεο ζπιινγήο, ηέηνην ψζηε λα ηεξείηαη ε ειάρηζηε
ζπρλφηεηα ζπιινγήο γηα θάζε θάδν 2,5 θνξέο /εβδνκάδα, γηα ηηο νηθίεο θαη ηηο
κηθξέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 5 θνξέο /εβδνκάδα γηα ηνπο
κεγάινπο παξαγσγνχο, ψζηε έλα θαιχπηνληαη νη πεξίνδνη αηρκήο.

Σν ζχζηεκα ΓζΠ βηναπνβιήησλ ηξνθίκσλ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ηκήκαηα
(ππνζπζηήκαηα ζπιινγήο) θαη θαηεγνξίεο βηναπνβιήησλ:
Α1) Τπνζχζηεκα ΓζΠ νηθηαθψλ ΒΑ ηξνθίκσλ
Αθνξά ζηα ΒΑ ηξνθίκσλ απφ νηθίεο, δηάθνξεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
επηρεηξήζεηο, γξαθεία & ππεξεζίεο. Καηά πάζα πηζαλφηεηα ζα πεξηιακβάλεη θαη
κηθξέο ζρεηηθά πνζφηεηεο πξαζίλσλ απνβιήησλ, νη νπνίεο ζα πξνέξρνληαη απφ νηθίεο
θαη ζα απνξξίπηνληαη ζηνπο θεληξηθνχο θάδνπο καδί κε ηα ΒΑ ηξνθίκσλ. Σν
ζπγθεθξηκέλν ξεχκα αθνξά ζην 75% ησλ ΒΑ.
Σα απαηηνχκελα κέζα ζα είλαη:
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 θάδνη ρσξεηηθφηεηαο 10 ιίηξσλ θαη βηνδηαζπψκελεο ζαθνχιεο ρσξεηηθφηεηαο
10 ιίηξσλ γηα φιεο ηηο νηθίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα
 θάδνη ρσξεηηθφηεηαο 35 lt γηα ηηο νηθίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα πφξηα
- πφξηα
 θάδνη ρσξεηηθφηεηαο 120 ιίηξσλ γηα ηνπνζέηεζε ζηα ζεκεία θεληξηθήο
ζπιινγήο.
Σν κέγεζνο ησλ θάδσλ επηιέγεηαη βάζεη ηεο ππθλφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ ζε θάζε
πεξηνρή, ηεο εθηηκψκελεο αλαινγίαο θαηνίθσλ αλά θάδν θαη ηεο ζπρλφηεηαο
απνθνκηδήο.

Δηθόλα 24 Πηινηηθό πξόγξακκα ζπιινγήο πξνδηαιεγκέλωλ νξγαληθώλ Athens
biowaste

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε θάζε πεξίπησζε, ην απαηηνχκελν πιήζνο θάδσλ ππνινγίδεηαη
κε βάζε ηελ εγγχηεηα ζην ρξήζηε θαη φρη ηελ απαηηνχκελε - βάζεη πνζνηήησλ ρσξεηηθφηεηα. Γεληθά νη θάδνη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηα ζεκεία φπνπ ππάξρνπλ ζήκεξα
θάδνη ζπκκείθησλ θαη κπιε θάδνη, γηα ηελ ηαρχηεξε εμνηθείσζε ηνπ πνιίηε.
Οη βηνδηαζπψκελεο ζαθνχιεο είλαη ζθφπηκν λα παξαζρεζνχλ απφ ην Γήκν Σξνηδελίαο
Μεζάλσλ γηα ηνπο πξψηνπο 3 κήλεο (αξρηθή πξνκήζεηα), ψζηε λα δνζεί ε θαηάιιειε
παξαθίλεζε ζηνπο θαηνίθνπο γηα ζπκκεηνρή. Ο Γήκνο ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη αλ
ζα ζπλερίζεη θαη γηα ηελ επφκελε θάζε ηελ παξνρή, ε νπνία έρεη ζρεηηθά κεγάιν
θφζηνο, ή ζα εθαξκφζεη ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο.
Η απνθνκηδή ζα γίλεηαη κε ζπρλφηεηα 2½ θνξέο αλά εβδνκάδα, ζεσξψληαο φηη
απνθνκηδή αλά 2 εκέξεο ηε ζεξηλή πεξίνδν θαη αλά 3 εκέξεο ηε ρεηκεξηλή είλαη
επαξθείο, αλάινγα θαη κε ηε θχζε ησλ ζπιιεγφκελσλ ΒΑ.
Α2) Τπνζχζηεκα ΓζΠ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (εζηηαηφξηα, μελνδνρεία,
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ιατθέο, θ.ιπ.) νξγαληθψλ απνβιήησλ
Αθνξά ζηα απφβιεηα ηξνθίκσλ απφ κεγάινπο ζρεηηθά παξαγσγνχο φπσο
supermarkets, ιατθέο αγνξέο, μελνδνρεία, εζηηαηφξηα, θέληξα δηαζθέδαζεο,
λνζνθνκεία θ.ά.. Σν ζπγθεθξηκέλν ξεχκα αθνξά ελδεηθηηθά ζην 10% ησλ ΒΑ.
Θα πεξηιακβάλεη:


Βηνδηαζπψκελνπο ζάθνπο 50 ιίηξσλ γηα θάζε ζεκείν παξαγσγήο (κεγάιν
παξαγσγφ).



Κάδνπο 240 ιίηξσλ γηα θεληξηθή ζπιινγή ζε πεξηνρέο κε θαηαζηήκαηα
εζηίαζεο.

Απαηηνχληαη πεξί ηηο 90 βηνδηαζπψκελεο ζαθνχιεο αλά θαηάζηεκα εζηίαζεο γηα
πξσηνγελή ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ ΒΑ ζηνπο θεληξηθνχο θάδνπο θαζεκεξηλά γηα
ηνπο πξψηνπο 3 κήλεο. Η απνθνκηδή απφ ην απνξξηκκαηνθφξν ζα γίλεηαη κε
ζπρλφηεηα 5 θνξέο αλά εβδνκάδα.
Θα είλαη αλαγθαία ε ρξήζε ελφο απνξξηκκαηνθφξνπ ηχπνπ κχινπ ρσξεηηθφηεηαο 10
m3 γηα ζπιινγή ησλ θάδσλ ζε δχν βάξδηεο.
Η κεηαθνξά ησλ ζπιιεγνκέλσλ βηναπνβιήησλ ζα γίλεηαη ζε θαηάιιειε
εγθαηάζηαζε

πεξαηηέξσ

δηαρείξηζεο

(κνλάδεο

πξνζσξηλήο

απνζήθεπζεο,

κεηαθφξησζεο ή επεμεξγαζίαο φπσο θνκπνζνηπνίεζεο).
Ο Γήκνο ζα θξνληίζεη γηα ηε δηάζεζε θάδσλ ή πεξηεθηψλ ζηηο δεκφζηεο κνλάδεο
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε ζθνπφ ηε ζπιινγή ησλ
απνβιήησλ ηξνθίκσλ κέρξη ηελ 1ε.9.2022, παξάιιεια κε ηελ πινπνίεζε ηεο
ρσξηζηήο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ.
Διαλογή ςτην πηγή και ςυλλογή πράςινων αποβλήτων κήπων και
πάρκων
Οη πνζφηεηεο πξάζηλσλ απνβιήησλ θπξίσο απφ δεκφζηνπο ρψξνπο (πάξθα, άιζε
θ.ά.) ζα ζπιιέγνληαη κε παξάιιειν δίθηπν ζπιινγήο πνπ νξγαλψλεη ν Γήκνο.
Πξφθεηηαη γηα ηηο πνζφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ, θχξηα επνρηαθά, απφ θιαδέκαηα,
θνχξεκα γθαδφλ θ.ιπ. Η επηινγή γηα δηαθξηηφ ζχζηεκα ζπιινγήο ζα γίλεη γηαηί νη
πνζφηεηεο ζα είλαη ζεκαληηθέο επνρηαθά θαη ζα πξνέξρνληαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο
δεκφζηνπο ρψξνπο ή νηθίεο.
ηφρνο είλαη ε μερσξηζηή ζπιινγή ησλ ελ ιφγσ απνβιήησλ πξνθεηκέλνπ απηά λα
κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ γηα ελδεδεηγκέλεο κεζφδνπο αλάθηεζεο/αλαθχθισζεο (π.ρ.

ειίδα 33 απφ 148

Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων

θνκπνζηνπνίεζε).
Η ζπιινγή ησλ πξαζίλσλ απνβιήησλ κπνξεί λα γίλεηαη κε αλνηθηφ θνξηεγφ ηνπ
Γήκνπ απφ ηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ ή απφ κεκνλσκέλεο νηθίεο θαηφπηλ
επηθνηλσλίαο ηνπ ηδηψηε κε ην Σκήκα Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ. Δίλαη αλαγθαία ε
ρξήζε ελφο αλνηρηνχ θνξηεγνχ νρήκαηνο ρσξεηηθφηεηαο 10 m3.
Σα ζπιιεγφκελα πξάζηλα απφβιεηα είλαη δπλαηφλ λα νδεγνχληαη ζε κνλάδα
ππνδνρήο ηνπ Γήκνπ (ΜΑ ή Πξάζηλν εκείν) πξηλ ηε κεηαθνξά ηνπο γηα πεξαηηέξσ
δηαρείξηζε ζε θαηάιιειε εγθαηάζηαζε. ε πεξίπησζε πνπ ιεηηνπξγήζεη κνλάδα
ππνδνρήο απνβιήησλ εληφο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο Μεζάλσλ (Πξάζηλν εκείν,
ΜΑ), απηή ζα ρσξνζεηεζεί ζε ζεκείν ηέηνην, ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη νριήζεηο
ζε ρψξνπο αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο.
εκεηψλεηαη φηη απφβιεηα θήπσλ θαη πάξθσλ ζα παξαδίδνληαη απεπζείαο θαη ζην
Πξάζηλν εκείν ηνπ Γήκνπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ζρεηηθή δξάζε.
Η απνθνκηδή ησλ απνβιήησλ θήπσλ θαη πάξθσλ απφ ηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο
πξαζίλνπ ζα γίλεηαη αλάινγα κε ηελ επνρηθφηεηα ησλ εξγαζηψλ.
Προώθηςη τησ Οικιακήσ Κομποςτοποίηςησ
Η νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε ζα αλαπηπρζεί ζε κηθξνχο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ ή
πεξηνρέο νηθηζκψλ πνπ δελ ζα θαιπθζνχλ απφ ην ζχζηεκα ΓζΠ. Ο Γήκνο, έρνληαο
σο γλψκνλα ην ζηφρν εθηξνπήο 5% ησλ βηναπνβιήησλ, ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη
πξφγξακκα

νηθηαθήο

θνκπνζηνπνίεζεο

δηαλέκνληαο

θάδνπο

νηθηαθήο

θνκπνζηνπνίεζεο ζε επηιεγκέλα λνηθνθπξηά, ηα νπνία ζα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ λα
ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα.
Δπίζεο ν Γήκνο ζα θαηεπζπλζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα πξνο λνηθνθπξηά κε θαηνηθίεο
κε θήπν, απφ ηνλ νπνίν παξάγνληαη ππνινγίζηκεο πνζφηεηεο πξάζηλσλ απνβιήησλ
θαη δεκφηεο πνπ αζρνινχληαη ζπζηεκαηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ θήπνπ ηνπο.
Γηα ηε δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία αθνξά βαζηθά ζε εθηίκεζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ θάδσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ, εθηηκάηαη ε πνζφηεηα πνπ ζα εθηξέπεηαη αλά
θάδν-λνηθνθπξηφ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ αλά λνηθνθπξηφ, ηηο ηνπηθέο
ζπλζήθεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ θαζψο θαη ηελ πθηζηάκελε εκπεηξία
απφ άιιεο πεξηνρέο.
Η εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο βαζίδεηαη ζε ζρεηηθή έξεπλα αγνξάο γηα ηνπο
δηαηηζέκελνπο ζην εκπφξην θάδνπο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο.
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Η πνζφηεηα ησλ βηναπνβιήησλ πνπ ζα εθηξέπεηαη ζε έλα θάδν δελ είλαη δπλαηφλ λα
εθηηκεζεί επαθξηβψο, θαζψο εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ε έθηαζε
θαη ην είδνο ηνπ θήπνπ, ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ, νη δηαηξνθηθέο ηνπο
ζπλήζεηεο θαη θπζηθά ε ζπλέπεηα κε ηελ νπνία ην θάζε λνηθνθπξηφ ζα εθηειεί ηε
δηαδηθαζία ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο. Καζψο δελ πξνθχπηνπλ αμηφπηζηα
κεηξήζηκα απνηειέζκαηα απφ πξνγξάκκαηα νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο πνπ
εθαξκφζηεθαλ ζηελ Διιάδα, γηα ηελ εθηίκεζε ελφο κέζνπ φξνπ εθηξνπήο
ιακβάλνληαη ππφςε κεηξήζεηο απφ πξφγξακκα ηνπ εμσηεξηθνχ (επαξρία Asti,
Ιηαιία), ην νπνίν εθαξκφζηεθε κε ζπλέπεηα επί κία εμαεηία θαη ραξαθηεξίζηεθε σο
επηηπρεκέλν.

Δηθόλα 25 Σερληθέο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο ελδεδεηγκέλεο γηα αγξνηηθέο πεξηνρέο ή θαηνηθίεο
κε θήπν κε ηε ρξήζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ θάδνπ

Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη ζηνρεχνληαο ζηελ εθηξνπή 59 tn εηεζίσο, κέζσ νηθηαθήο
θνκπνζηνπνίεζεο,

ππνινγίδεηαη

φηη

ζα

απαηηεζνχλ

280

θάδνη

νηθηαθήο

θνκπνζηνπνίεζεο. Πξνβάιινληαο ηνλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ζην ζχλνιν ησλ 2.856
λνηθνθπξηψλ ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο Μεζάλσλ, ππνινγίδεηαη φηη ην ζχζηεκα νηθηαθήο
θνκπνζηνπνίεζεο ζα θαιχπηεη ην 10 % ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ.
Ωο πξνο ην κέγεζνο ησλ θάδσλ, ζπλήζε εθαξκνγή έρνπλ θάδνη ελδεηθηηθήο
ρσξεηηθφηεηαο 300 lt, θαζψο αθ’ ελφο ε ρσξεηηθφηεηά ηνπο είλαη, σο επί ην πιείζηνλ,
επαξθήο, αθ’ εηέξνπ νη απαηηήζεηο ηνπο ζε ρψξν είλαη ζρεηηθά κηθξέο.
Κόςτοσ επένδυςησ δικτύου χωριςτήσ ςυλλογήσ βιοαποβλήτων
ηνλ επφκελν Πίλαθα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην θφζηνο ηνπ ζπλνιηθνχ δηθηχνπ
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ΓζΠ βηανπνβιήησλ ηξνθίκσλ.
Πίλαθαο 36 Κόζηνο πζηήκαηνο ΓζΠ βηναπνβιήηωλ ηξνθίκωλ
Τπνζύζηεκα

ρωξεηηθόηεηα

Δίδνο

πιινγήο ΒΑ

(lt)

Σηκή
Σεκάρηα

θόζηνο

κνλάδαο

ζύλνιν (€)

(€)

θόζηνο
ζύλνιν κε
ΦΠΑ (€)

ΔΩΣΔΡΙΚΟΙ
ΚΑΓΟΙ

10,00

111

8,80

978,50

1.213,34

ζάθνη

10,00

10.007

0,09

880,65

1.092,01

35,00

111

20,90

2.323,94

2.881,69

10,00

2.465

8,80

21.690,09

26.895,71

10,00

221.830

0,09

19.521,08

24.206,14

120,00

268

33,00

8.844,00

10.966,56

240,00

70

41,80

2.926,00

3.628,24

ζάθνη

50,00

630

0,33

207,90

257,80

Απνξξηκκαηνθόξν

10m3

1

180.000,00

180.000,00

223.200,00

Όρεκα ζπιινγήο

10 m3

1

150.000,00

150.000,00

186.000,00

387.372,16

480.341,47

ΓζΠ πόξηα πόξηα

ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΙ
ΚΑΓΟΙ
ΔΩΣΔΡΙΚΟΙ

ΓζΠ νηθηώλ &

ΚΑΓΟΙ

κηθξώλ

ζάθνη

επηρεηξεκαηηθώλ

ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΙ

δξαζηεξηνηήηωλ

ΚΑΓΟΙ
ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΙ

ΓζΠ κεγάιωλ

ΚΑΓΟΙ

παξαγωγώλ
ύζηεκα ζπιινγήο
βηανπνβιήηωλ
ύζηεκα ζπιινγήο
πξάζηλωλ
απνβιήηωλ

ύλνιν

Σν

θφζηνο

ηνπ

ζπζηήκαηνο

νηθηαθήο

θνκπνζηνπνίεζεο

(θφζηνο

θάδσλ)

παξνπζηάδεηαη ζηνλ επφκελν Πίλαθα.
Πίλαθαο 37 Κόζηνο επέλδπζεο πξνγξάκκαηνο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο

Σηκή
Δίδνο

Σεκάρηα

κνλάδα

πλνιηθό
Κόζηνο

ο

θόζηνο
(κε ΦΠΑ)

Κάδνη νηθηαθήο
θνκπνζηνπνίεζεο
ελδεηθηηθήο ρσξεηηθφηεηαο

280,00

89,00

24.920,0
0

30.900,80

300 lt
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Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων

πλνιηθά ην θφζηνο επέλδπζεο ηνπ Γηθηχνπ Υσξηζηήο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ
παξνπζηάδεηαη ζηνλ επφκελν Πίλαθα.
πλνιηθό θόζηνο

Σκήκα δηθηύνπ

Κόζηνο

χζηεκα ΓζΠ βηναπνβιήησλ ηξνθίκσλ

387.372,16

480.341,47

Οηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε

24.920,00

30.900,80

ύλνιηθό θόζηνο

412.292,16

511.242,27

(κε ΦΠΑ)

Γωληέο Αλαθύθιωζεο θαη Πξνϋπνινγηζκόο
Γεληθά
Πνιχ ζεκαληηθά εξγαιεία ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΓζΠ απνηεινχλ νη Γσληέο
Αλαθχθισζεο.
Γωληά Αλαθύθιωζεο νξίδεηαη «δεκόζηνο ή ηδηωηηθόο ρώξνο πνιύ κηθξήο έθηαζεο,
ρωξίο πεξίθξαμε ή νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπέο όπνπ νη πνιίηεο ελαπνζέηνπλ ρωξηζηά
ζπιιεγέληα αλαθπθιώζηκα αζηηθά ή ρξεζηκνπνηεκέλα αληηθείκελα, ζε θαηάιιεινπο
πεξηέθηεο, ηα νπνία ελ ζπλερεία ζπιιέγνληαη από ηνλ Ο.Τ.Α. α’ βαζκνύ γηα
επαλαρξεζηκνπνίεζε, πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ή αλαθύθιωζε».
Οη Γσληέο Αλαθχθισζεο (ΓΑ) είλαη ζεκεία ζπιινγήο απνβιήησλ πνπ κπνξνχλ λα
αλαπηπρζνχλ ζε έθηαζε πεξηγξάκκαηνο κέρξη 50 m2. Όζνλ αθνξά ηηο θαηεγνξίεο
απνβιήησλ – πιηθψλ ζηηο Γσλίεο Αλαθχθισζεο (ΓΑ) γίλνληαη απνδεθηέο νη παξαθάησ
θαηεγνξίεο:
8. Υαξηί
9. Μέηαιια
10. Πιαζηηθά
11. Γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο
12. χλζεηεο ζπζθεπαζίεο
13. Βξψζηκα Λίπε θαη Έιαηα (ΒΛΔ)
14. Απφβιεηα Ηιεθηξηθνχ θαη Ηιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ (ΑΗΗΔ) – πζθεπέο

ην πιαίζην ηεο δξάζεο πξνηείλνληαη


Έξγα ππνδνκήο θαη πξνκήζεηεο
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Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων

o ππέξγεησλ θάδσλ γηα Γηαινγή ζηελ Πεγή, κε παξνρή νηθνλνκηθνχ
εξγαιείνπ πξνο ηνπο δεκφηεο, γηα ηα απφβιεηα ραξηηνχ, κεηάιινπ,
πιαζηηθνχ θαη γπαιηνχ. Οη γσληέο αλαθχθισζεο πξνηείλεηαη λα
ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε θάξηαο αλαθπθισηή ή έθδνζεο θνππνληνχ
γηα ηελ παξνρή νηθνλνκηθνχ εξγαιείνπ αλά ηεκάρην απνβιήηνπ
πιηθνχ γηα ηα παξαπάλσ πιηθά
o κηθηφ ζχζηεκα ππφγεησλ θαη ππέξγεησλ θάδσλ: 3 ππφγεησλ θάδσλ
γηα Γηαινγή ζηελ Πεγή γηα ηα απφβιεηα ραξηηνχ, πιαζηηθνχ θαη
θηαιψλ PET θαη ελφο ππέξγεηνπ θάδνπ γηα ηα απφβιεηα βξψζηκσλ
ειαίσλ
o ππνζηεξηθηηθέο

ππνδνκέο

(θσηηζηηθά

ζψκαηα,

θαηαζθεπή

ζηεγάζηξνπ).


Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ κεηαθνξάο ξεπκάησλ αλαθπθιψζηκσλ αζηηθψλ
απνβιήησλ

Γηαζηαζηνιόγεζε Γωληώλ αλαθύθιωζεο (ΓΑ)
Γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο ζπζηήκαηνο Γσληψλ Αλαθχθισζεο (ΓΑ), πξνθεηκέλνπ λα
θαζνξηζηνχλ ηα βαζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ππνδνκέο ψζηε λα είλαη δπλαηή
ε θνζηνιφγεζε ηνπο, ιακβάλνληαη ππ’ φςε ηα παξαθάησ:


Πιεζπζκφο Γήκνπ



Καηαλνκή ησλ νηθηζκψλ θαη πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα



Παξαγφκελα απφβιεηα



χζηαζε απνβιήησλ πξνο ζπιινγή



Απαηηήζεηο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη αθηίλα εμππεξέηεζεο Γσληψλ
Αλαθχθισζεο



Θέζε θαη αθηίλα εμππεξέηεζεο Πξάζηλνπ εκείνπ



Απαηηήζεηο γηα ηελ ππνδνρή ησλ κέζσλ ζπιινγήο θαη ησλ κέζσλ κεηαθνξάο
ησλ απνβιήησλ



Απαηηνχκελν πξνζσπηθφ

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε ζχζηαζε ησλ παξαγνκέλσλ αζηηθψλ
απνβιήησλ (ΑΑ) ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο Μεζάλσλ, ζχκθσλα κε ηα πεξηερφκελα
ηεο ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΑΙΝΩΝ ΗΜΔΙΩΝ (ΜΟΓ ΑΔ,
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Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Ινχληνο 2018) θαζψο θαη νη παξαγφκελεο
πνζφηεηεο.
Οη πνζφηεηεο παξνπζηάδνληαη ζε εηήζηα βάζε γηα ηελ πεξίνδν 2021 – 2025.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνζνηήησλ ιήθζεθαλ ππ’ φςε ηα πξνβιεπφκελα ζην
ΔΓΑ 2020, φζνλ αθνξά ηελ:


Πξφγλσζε Μφληκνπ Πιεζπζκνχ



Πξφγλσζε Ιζνδχλακνπ Πιεζπζκνχ ιφγσ ηνπ Δπνρηθνχ πιεζπζκνχ



Πξφγλσζε Παξαγσγήο ΑΑ

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ πηνζεηείηαη ην ζελάξην ηεο κηθξήο εηήζηαο αχμεζεο
(0,51%- ζπλνιηθή αχμεζε απφ 2020 κέρξη 2025 2,6%) ησλ παξαγφκελσλ
απνβιήησλ ιφγσ θπξίσο ηεο αχμεζεο ηνπ επνρηθνχ πιεζπζκνχ (ελδερφκελε
αχμεζε ηνπξηζκνχ), δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα θαη κε ην ζελάξην πνπ πηνζεηείηαη απφ
ην ΔΓΑ ηνπ 2020 ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ, απηφο ζα
παξνπζηάζεη ειαθξά κείσζε ηελ πεξίνδν 2018 – 2030.
Η ζπκκεηνρή ηνπ πιεζπζκνχ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε
θαζψο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ απηέο νη δνκέο Γηαινγήο ζηελ
Πεγή απνβιήησλ. Δηδηθφηεξα, ζηε ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΑΙΝΩΝ
ΗΜΔΙΩΝ (ΜΟΓ ΑΔ, Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Ινχληνο 2018),
ζεκεηψλεηαη φηη ηα πνζνζηά ζπιινγήο επί ησλ παξαγφκελσλ πνζνηήησλ, ηα νπνία
απνηππψλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, εμαξηψληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο
φπσο ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, ην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο
πεξηνρήο, ηα θίλεηξα πνπ ζα ηεζνχλ, ε ρσξνζέηεζε ησλ ΓΑ, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο
ηνπο θ.ιπ.
Δηδηθφηεξα γηα ηηο ΓΑ, θαζψο πξνζνκνηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ πθηζηάκελε
θαηάζηαζε ζπιινγήο αλαθπθισζίκσλ (κπιε θάδνη), ζεσξείηαη φηη κπνξνχλ λα
επηηχρνπλ πςειά πνζνζηά ζπιινγήο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ιακβάλεηαη σο πνζνζηφ ζπιινγήο ησλ αλαθπθισζίκσλ
απνβιήησλ, ην νπνίν εθηηκάηαη φηη απνηειεί έλαλ ζηφρν πνπ κπνξεί λα ηεζεί γηα ηα
πξψηα ηνπιάρηζηνλ έηε ιεηηνπξγίαο ησλ ΓΑ ην 21% σο πξνο ην ζχλνιν ησλ
παξαγνκέλσλ θαηεγνξηψλ απνβιήησλ πνπ ζπιιέγνληαη (ραξηί, κέηαιιν, πιαζηηθφ,
γπαιί, απφβιεηα βξψζηκσλ ειαίσλ) θαη 16% σο πξνο ην ζχλνιν ησλ
αλαθπθισζίκσλ.
Θεσξείηαη φηη ε θαζαξφηεηα ησλ ζπιιεγφκελσλ πιηθψλ ζα είλαη 100%, ιφγσ ηεο
χπαξμεο επαξθψλ ππνδνκψλ θαη θαηάιιειεο ζήκαλζεο. Οη πξνζκίμεηο θαη ηα
αθαηάιιεια πιηθά ζα απνκαθξχλνληαη εμ αξρήο απφ ην πθηζηάκελν ζχζηεκα
ζπιινγήο ζπκκείθησλ θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζην ηζνδχγην ησλ ΓΑ, θάηη πνπ
ζεσξείηαη φηη είλαη πξαθηηθά εθηθηφ λα πξνζεγγηζηεί επαξθψο.
Όζνλ αθνξά, ηελ αθηίλα εμππεξέηεζεο κηαο ΓΑ απηή ιακβάλεηαη ηα 0,5 km.
εκεηψλεηαη φηη νη Γσληέο Αλαθχθισζεο επηιέγνληαη έηζη ψζηε λα θαιχςνπλ
πεξηνρέο πνπ δελ ζα θαιχπηεη εχθνια ην Πξάζηλν εκείν ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο
Μεζάλσλ δεδνκέλνπ κάιηζηα θαη ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ.
Γηα ηηο θαιππηφκελεο απφ ηηο ΓΑ πεξηνρέο, ιακβάλεηαη κέζε πιεζπζκηαθή
ππθλφηεηα 966 θαη./km2, θαζψο επηδηψθεηαη λα ρσξνζεηεζνχλ αθφκα θαη ζηηο
πιένλ ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. (ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ειίδα 39 απφ 148

Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων

ΠΡΑΙΝΩΝ ΗΜΔΙΩΝ, ΜΟΓ ΑΔ, Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο,
Ινχληνο 2018).
Πίλαθαο 38 ηνηρεία δηαζηαζηνιόγεζεο Γωληώλ Αλαθύθιωζεο όζνλ αθνξά ζηνλ εμππεξεηνύκελν
πιεζπζκό

Παξάκεηξνο
πληειεζηήο αχμεζεο
απνβιήησλ ζε πεξίνδν αηρκήο
Πιεζπζκφο Γήκνπ ζε πεξίνδν
αηρκήο
Αθηίλα εμππεξέηεζεο ΓΑ
(Km)

Σηκή
41%

10.715

0,5

Θεσξεηηθή ππθλφηεηα
πιεζπζκνχ πεξηνρήο

750

εμππεξέηεζεο (θαη/km2)
Δθηηκψκελε ππθλφηεηα
πιεζπζκνχ πεξηνρήο

1.200

εμππεξέηεζεο (θαη/km2)
Έθηαζε εμππεξέηεζεο αλά
ΓΑ (km2)
Πιεζπζκφο πνπ ζα
εμππεξεηείηαη απφ θάζε ΓΑ
Αξηζκφο ΓΑ
Πνζνζηφ θάιπςεο
πιεζπζκνχ απφ ηηο ΓΑ
Πνζνζηφ ζπιινγήο ζηηο ΓΑ
(πνζνζηφ ζπκκεηνρήο)



0,785

950

9

53%

40%

Ο αξηζκφο ησλ πξνηεηλφκελσλ Γσληψλ Αλαθχθισζεο ζα πξέπεη λα είλαη
ηέηνηνο ψζηε:

o λα εμππεξεηεί ηνπο δεκφηεο πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ αθηίλα
εμππεξέηεζεο ηνπ Πξάζηλνπ ζεκείνπ ηνπ Γήκνπ
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o λα εμππεξεηεί ζηνρεπκέλα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (π.ρ. ζρνιεία)


Ωο αθηίλα εμππεξέηεζεο ηεο ΓΑ ιακβάλεηαη ηα 0,5 km. Γεδνκέλνπ φηη ην Π
δχλαηαη λα ρσξνζεηεζεί εθηφο νηθηζκψλ, ηφηε επηιέγεηαη ε ηνπνζέηεζε ηθαλνχ
αξηζκνχ γσληψλ αλαθχθισζεο, ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ φια ηα ζεκεία ηνπ
Γήκνπ κε ηε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε.

Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε αλάγθε ζε κέζα ζπιινγήο ησλ ΓΑ θαη λα
δηαζθαιηζηεί ε επάξθεηα ηνπο, ιακβάλεηαη ππ’ φςε ε εκεξήζηα θφξηηζε ησλ ΓΑ
(απνξξηπηφκελεο εκεξήζηεο πνζφηεηεο) θαη ηα εηδηθά βάξε ησλ πιηθψλ πνπ
ζπιιέγνληαη, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν Πίλαθα:

Πίλαθαο 39 Δηδηθό βάξνο πιηθώλ πνπ νδεγνύληαη ζηηο ΓΑ

Τιηθό

Αζπκπίεζηα
3

πκπηεζκέλα

(t/m )

(t/m3)

Αλάκηθην ραξηί

0,1

0,4

Έληππν ραξηί

0,1

0,4

ίδεξνο

0,3

1,3

Αινπκίλην

0,15

0,7

0,06

0,4

PET θηάιεο

0,06

0,4

Γπαιί

0,2

0,2

ΑΗΗΔ

0,18

0,18

0,9

0,9

0,5

0,5

Πιαζηηθά
αλάκηθηα

Βξψζηκα ιίπε &
έιαηα (ΒΛΔ)
ΑΜΟ

πλεπψο ν φγθνο ησλ εηζεξρνκέλσλ απνβιήησλ αλά θαηεγνξία ζηηο ΓΑ αλά εκέξα
θαηά ηελ πεξίνδν αηρκήο ζα είλαη απηφο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ επφκελν Πίλαθα.
Πίλαθαο 40 Ζκεξήζηεο πνζόηεηεο πιηθώλ πνπ νδεγνύληαη ζηηο ΓΑ ζε πεξίνδν αηρκήο
αλά έηνο
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Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
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Πνζόηεηεο

Πνζόηεηεο

Πνζόηεηεο

Πνζόηεηεο

Πνζόηεηεο

2021 (m3)

2022 (m3)

2023 (m3)

2024 (m3)

2025 (m3)

Βξψζηκα ιίπε & έιαηα

0,033

0,033

0,034

0,034

0,034

21.

Υαξηί

5,582

5,610

5,639

5,668

5,697

22.

PET θηάιεο

1,345

1,352

1,359

1,366

1,373

23.

Πιαζηηθφ

3,998

4,018

4,039

4,060

4,080

24.

Αινπκίλην

0,171

0,172

0,172

0,173

0,174

25.

Γπαιί

0,473

0,475

0,478

0,480

0,483

Α/Α

Τιηθό

20.

Γηα ηελ ππνδνρή θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ ζηηο ΓΑ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν
εμνπιηζκφο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν.

Δηθόλα 26 Δλδεηθηηθά ζπζηήκαηα γωληώλ αλαθύθιωζεο

Οη γσληέο αλαθχθισζεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζεκεία ηέηνηα ψζηε λα βξίζθνληαη
θνληά θαη λα εμππεξεηνχλ ηηο δεκνηηθέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, παηδηθέο ραξέο,
βξεθνλεπηαθνχο

ζηαζκνχο

θαη

άιιεο

δεκνηηθέο

εγθαηαζηάζεηο

ή ρψξνπο

ζπλάζξνηζεο θνηλνχ.
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Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων

Ο Γήκνο ζα εμαζθαιίζεη δίθηπν ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ επηκέξνπο ξεπκάησλ
απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ, ελψ ην θφζηνο ηεο
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζήο ζα βαξχλεη ηα νηθεία πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο
Γηαρείξηζεο (ΔΓ). Όπσο θαίλεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα
νρήκαηνο γηα ηε ζπιινγή ησλ απνβιήησλ ησλ επί κέξνπο ξεπκάησλ.

Δηθόλα 27 Α/Φ απνθνκηδήο απνβιήηωλ

χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ πνζφηεηεο θαη ηηο ρσξεηηθφηεηεο ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ
απνζήθεπζεο, ν ειάρηζηνο ρξφλνο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα απνκαθξχλνληαη ηα πιηθά ζα
είλαη αλά 4 εκέξεο ζε πεξίνδν αηρκήο.
Δμνπιηζκόο Γωληώλ Αλαθύθιωζεο
Δηδηθφηεξα, ζα ηνπνζεηεζνχλ νη παξαθάησ Γσληέο Αλαθχθισζεο:
Πίλαθαο 41 Δίδνο θαη αξηζκόο Γωληώλ Αλαθύθιωζεο Γήκνπ Σξνηδελίαο Μεζάλωλ
Αξηζκόο γωληώλ ζην
Α/Α

Δίδνο Γωλίαο

Γήκν Σξνηδελίαο

Αξηζκόο θάδωλ

Μεζάλωλ
χζηεκα 3
3.

ππνγείσλ– ελφο

7

ππέξγεηνπ θάδνπ

3 ππφγεηνη + 1
ππέξγεηνο

Υωξεηηθόηεηα
Γωληώλ

7,5 m3 +0,11 m3

χζηεκα Τπέξγεησλ
θάδσλ κε απηφκαην
Μέηαιια 4 m3,

κεράλεκα
αλαζηξνθεο

4.

εγγπνδνζίαο
(Πνιπθέληξν

2

4 ππέξγεηνη

πιαζηηθά 1,5 m3,
γπαιί 1 m3, ραξηί
1 m3

Αλαθχθισζεο
Τιηθψλ)



7 Γσληέο Αλαθχθισζεο κε ηξεηο (3) ππφγεηνπο θάδνπο θαη έλαλ (1) ππέξγεην
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Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων

Οη Γσληέο δηαζέηνπλ θάζε κία 3 ππφγεηνπο θάδνπο ρσξεηηθφηεηαο 2,5 m3 έθαζηνο θαη
1 ππέξγεην θάδν γηα ηε ζπιινγή βξψζηκσλ ιηπψλ & ειαίσλ ρσξεηηθφηεηαο 0,110 m3.
Οη ππφγεηνη θάδνη ζε θάζε Γσληά είλαη: 1 θάδνο γηα ζπζθεπαζίεο ραξηηνχ & ινηπφ
ραξηί, 1 θάδνο γηα ζπζθεπαζίεο έληππνπ ραξηηνχ, 1 θάδνο πιαζηηθψλ θηαιψλ PET.
 2 ζπζηήκαηα ππέξγεησλ θάδσλ κε απηφκαην κεράλεκα αλαζηξνθεο
εγγπνδνζίαο (Πνιπθέληξν Αλαθχθισζεο Τιηθψλ) γηα Γηαινγή ζηελ Πεγή, κε
παξνρή νηθνλνκηθνχ εξγαιείνπ πξνο ηνπο δεκφηεο, γηα ηα απφβιεηα ραξηηνχ,
κεηάιινπ, πιαζηηθνχ θαη γπαιηνχ
Η ρσξεηηθφηεηα ησλ θάδσλ ηνπ Πνιπθέληξνπ Αλαθχθισζεο Τιηθψλ ζα είλαη:
Μέηαιια 4 m3, πιαζηηθά 1,5 m3, γπαιί 1 m3, ραξηί 1 m3.
ηε δξάζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Πνιπθέληξσλ Αλαθχθισζεο
Τιηθψλ πεξηιακβάλεηαη θαη Πξνκήζεηα “έμππλσλ” θαξηψλ. Με ηε ρξήζε ησλ
θαξηψλ απηψλ νη πνιίηεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλαθχθισζε ησλ παξαπάλσ
πιηθψλ

ζα ζπιιέγνπλ πφληνπο (loyalty), νη νπνίν κεηά ζα εμαξγπξψλνληαη κε

δηάθνξνπο ηξφπνπο (εθπηψζεηο, κείσζε ηειψλ, δσξεέο ζε επηιεγκέλνπο θνηλσληθνχο
θνξείο – νξγαλψζεηο).
εκεηψλεηαη φηη ν ρξσκαηηζκφο ησλ θάδσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα αθνινπζνχλ
ηελ παξαθάησ αληηζηνίρηζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 θαη ην Παξάξηεκα ηνπ Νφκνπ
4819/2021.
Α/Α

Ρεύκα απνβιήηνπ

Υξώκα

6.

Υαξηί ραξηφλη

Κίηξηλνο θάδνο

7.

Γπαιί

Γαιάδηνο θάδνο ή κπιε θψδσλαο

8.

Πιαζηηθά

Πνξηνθαιί θάδνο

9.

Μέηαιια

Κφθθηλνο θάδνο

10.

Κισζηνυθαληνπξγηθά

Μσβ θάδνο ή θάδνο δηαθνξεηηθνχ
ζρήκαηνο

Σν είδνο ησλ απνβιήησλ ή αληηθεηκέλσλ πνπ απνξξίπηνληαη ζηνλ πεξηέθηε πξέπεη ζα
αλαγξάθεηαη επί απηψλ θαη ζα απνηππψλεηαη κε επθξίλεηα ζε ζρεηηθφ εηθνλφγξακκα.
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Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων

Πξνϋπνινγηζκόο επέλδπζεο Γωληώλ Αλαθύθιωζεο
ηνλ επφκελν Πίλαθα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην θφζηνο ησλ Γσληψλ
Αλαθχθισζεο.
Σηκή

ΔΞΟΠΛΙΜΟ
ΤΛΛΟΓΗ

Μνλάδαο

Αξηζκόο

ΠΡΟΓΙΑΛΔΓΜEΝΩΝ

ύλνιν

ύλνιν

165.000,00

165.000,00

165.000,00

22.000,00

462.000,00

(πξν

ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ

ΦΠΑ)
Α. ΟΥΗΜΑΣΑ

Απνξξηκκαηνθφξν νρήκα
(ηχπνπ πξέζαο) ρσξ. 12 m³

1

κε γεξαλφ αλχςσζεο ζηελ
νξνθή ηνπ.

Β. ΚΑΓΟΙ
Πξνκήζεηα & εγθαηάζηαζε
ππφγεηνπ ζπζηήκαηνο
πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο
απνξξηκκάησλ

21

(εγθαηεζηεκέλνπ), κε
θιεηζηφ ππζκέλα, ζχκθσλα
κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο.

1.318.000,00

Πξνκήζεηα & εγθαηάζηαζε
ππέξγεηνπ θάδνπ ζπιινγήο
βξψζηκσλ ειαίσλ*,

7

8.000,00

56.000,00

2

400.000,00

800.000,00

ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο.
Πνιπθέληξα κε ππέξγεην
απηφκαην κεράλεκα
αλάζηξνθεο εγγπνδνζίαο.
Γ. ΑΛΛΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ
Πξνκήζεηα “έμππλσλ” θαξηψλ, ζχκθσλα
κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.

3.000

10

30.000,00

14

3.000,00

42.000,00

7

9.000,00

63.000,00

Πξνκήζεηα & εγθαηάζηαζε ζηχινπ
θσηηζκνχ κε θσηηζηηθά ζψκαηα ηχπνπ
LED κε απηφλνκε παξνρή ειεθηξηθήο

135.000,00

ελέξγεηαο (θσηνβνιηατθά πάλει), ζχκθσλα
κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Πξνκήζεηα & εγθαηάζηαζε δηαθνζκεηηθήο
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Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων
θαηαζθεπήο ζηεγάζηξνπ νξηνζέηεζεο ησλ
“Γσληψλ Αλαθχθισζεο”, ζχκθσλα κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
ΤΝΟΛΟ (πξν ΦΠΑ)

1.618.000,00

ΦΠΑ (24%)

388.320,00

ΤΝΟΛΟ (κε ΦΠΑ)

2.006.320,00

Πξάζηλν εκείν
Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά
Ωο Πξάζηλν εκείν (Π) νξίδεηαη ρψξνο νξγαλσκέλνο απφ έλαλ ή απφ
πεξηζζφηεξνπο Ο.Σ.Α. α’ βαζκνχ απφ θνηλνχ ή απφ ΦνΓΑ θαηφπηλ ζχκθσλεο
γλψκεο ησλ νηθείσλ Ο.Σ.Α. α’ βαζκνχ, ν νπνίνο είλαη νξηνζεηεκέλνο θαη
δηακνξθσκέλνο κε ηελ θαηάιιειε ππνδνκή θαη εμνπιηζκφ, ψζηε νη πνιίηεο θαη νη
ππεξεζίεο ησλ Ο.Σ.Α. λα απνζέηνπλ ρσξηζηά ζπιιεγέληα αλαθπθιψζηκα απφβιεηα ή
ρξεζηκνπνηεκέλα αληηθείκελα κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ δηαρείξηζή ηνπο ζχκθσλα κε
ηελ αθφινπζε ηεξάξρεζε:
α) πξφιεςε,
β) πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε,
γ) αλαθχθισζε,
δ) άιινπ είδνπο αλάθηεζε, φπσο αλάθηεζε ελέξγεηαο, θαη
ε) δηάζεζε.
Σα Π απνηεινχλ ππαίζξηνπο θαη πεξηθξαγκέλνπο ρψξνπο θαη εγθαζίζηαληαη ζε
νηθφπεδα ή γήπεδα πνπ αλήθνπλ ζηνλ Ο.Σ.Α. α’ βαζκνχ ή πνπ ελνηθηάδνληαη απφ
απηφλ ή πνπ ηνπ παξαρσξνχληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ. Δληφο ηνπ Πξάζηλνπ εκείνπ
δχλαηαη λα ιακβάλνπλ ρψξα δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο, εξγαζίεο
επηδηφξζσζεο, επηζθεπήο θαη αλαθαηαζθεπήο πξντφλησλ, θαζψο θαη δξάζεηο
εθπαίδεπζεο.
Δηδηθφηεξα, ζηνλ Παξάξηεκα VI ηνπ Νφκνπ 4819/2021 (ΦΔΚ 129/Α/23-7-2021)
παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Πξάζηλνπ ζεκείνπ θαη νη θαηεγνξίεο
απνβιήησλ πνπ απηά κπνξνχλ λα δερηνχλ.
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Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων

Όπνπ ζηελ λνκνζεζία αλαθέξεηαη «Μηθξφ Πξάζηλν εκείν» ή «Μεγάιν Πξάζηλν
εκείν» λνείηαη εθεμήο ην «Πξάζηλν εκείν», ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη
πεξηνξηζκνχο ηνπ παξαξηήκαηνο VI ηνπ Ν. 4819/2021.
Σα Π απνηεινχλ ππνδνκέο δεκφζηνπ ραξαθηήξα, δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ θαη κεγεζψλ,
πνπ δηαζέηνπλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ, θηηξηαθή ππνδνκή, θαζψο θαη εθπαηδεπκέλν
πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπο.

Δηθόλα 28 Τιηθά γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ζε Πξάζηλν εκείν

Η παξάδνζε απφ ην δεκφηε γίλεηαη αλά πιηθφ / αληηθείκελν ζε εηδηθέο ζέζεηο
(θάδνπο, containers θιπ.), εθνδηαζκέλεο κε ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε, ψζηε ε
πξνζσξηλή ηνπο απνζήθεπζε λα γίλεηαη απνιχησο δηαθξηηά αλά ξεχκα
πιηθνχ/απνβιήηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη ε πξνψζεζε ησλ πξν
δηαιεγκέλσλ πιηθψλ πξνο ηνλ ηειηθφ ρξήζηε (π.ρ. ΚΓΑΤ), ρσξίο επηπιένλ πεξίπινθε
δηαινγή.

Δηθόλα 29 Υώξνη θαη κέζα απνζήθεπζεο ζε Πξάζηλν εκείν κε ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε
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Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων

Δπηπιένλ, ηα Π, εθηφο απφ ην ξφιν ηνπο σο ζεκεία ζπιινγήο,
επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αλαθχθισζεο / αλάθηεζεο πιηθψλ, ζπλεηζθέξνπλ
νπζηαζηηθά ζηελ ελ γελεί ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα
νξζήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ.
Ο Γήκνο Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ ζρεδηάδεη ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία
εγθαηάζηαζεο Πξάζηλνπ εκείνπ (κε απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα > 15 ηφλνπο) ζε
ζεκείν ηέηνην, ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη νριήζεηο ζε ρψξνπο αξραηνινγηθνχ
ελδηαθέξνληνο.
Όζνλ αθνξά ηηο θαηεγνξίεο απνβιήησλ – πιηθψλ, ζηα Πξάζηλν εκείν γίλνληαη
απνδεθηέο νη παξαθάησ θαηεγνξίεο.

Δηθόλα 30 Δίδε απνβιήηωλ πνπ δύλαηαη λα ζπιιέγνληαη ρωξηζηά ζηα πξάζηλα ζεκεία

Γηαζηαζηνιόγεζε Πξάζηλνπ εκείνπ
Γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο Πξάζηλνπ εκείνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ ηα βαζηθά
ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ππνδνκέο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θνζηνιφγεζε ηνπ,
ιακβάλνληαη ππ’ φςε ηα παξαθάησ:


Πιεζπζκφο Γήκνπ



Καηαλνκή ησλ νηθηζκψλ θαη πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα



Παξαγφκελα απφβιεηα



χζηαζε απνβιήησλ πξνο ζπιινγή



Απαηηήζεηο εμππεξέηεζεο ην πνιίηε θαη αθηίλα εμππεξέηεζεο Πξάζηλνπ εκείνπ



Απαηηήζεηο γηα ηελ ππνδνρή ησλ κέζσλ ζπιινγήο θαη ησλ κέζσλ κεηαθνξάο ησλ
απνβιήησλ



Ωξάξην ιεηηνπξγίαο
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Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας
- Μεθάνων



Απαηηνχκελν πξνζσπηθφ

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε ζχζηαζε ησλ παξαγνκέλσλ αζηηθψλ
απνβιήησλ (ΑΑ) ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο Μεζάλσλ, ζχκθσλα κε ηα πεξηερφκελα ηεο
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΑΙΝΩΝ ΗΜΔΙΩΝ (ΜΟΓ ΑΔ, Τπνπξγείν
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Ινχληνο 2018) θαζψο θαη νη παξαγφκελεο πνζφηεηεο.
Οη πνζφηεηεο παξνπζηάδνληαη ζε εηήζηα βάζε γηα ηελ πεξίνδν 2021 – 2025.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνζνηήησλ ιήθζεθαλ ππ’ φςε ηα πξνβιεπφκελα ζην ΔΓΑ
2020, φζνλ αθνξά ηελ:


Πξφγλσζε Μφληκνπ Πιεζπζκνχ



Πξφγλσζε Ιζνδχλακνπ Πιεζπζκνχ ιφγσ ηνπ Δπνρηθνχ πιεζπζκνχ



Πξφγλσζε Παξαγσγήο ΑΑ

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ πηνζεηείηαη ην ζελάξην ηεο κηθξήο εηήζηαο αχμεζεο
(0,51%- ζπλνιηθή αχμεζε απφ 2020 κέρξη 2025 2,6%) ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ
ιφγσ θπξίσο ηεο αχμεζεο ηνπ επνρηθνχ πιεζπζκνχ (ελδερφκελε αχμεζε ηνπξηζκνχ),
δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα θαη κε ην ζελάξην πνπ πηνζεηείηαη απφ ην ΔΓΑ ηνπ 2020
ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ, απηφο ζα παξνπζηάζεη ειαθξά
κείσζε ηελ πεξίνδν 2018 – 2030.
Η ζπκκεηνρή ηνπ πιεζπζκνχ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε
θαζψο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ απηέο νη δνκέο Γηαινγήο ζηελ
Πεγή απνβιήησλ. Δηδηθφηεξα, ζηε ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΑΙΝΩΝ
ΗΜΔΙΩΝ (ΜΟΓ ΑΔ, Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Ινχληνο 2018),
ζεκεηψλεηαη φηη ηα πνζνζηά ζπιινγήο επί ησλ παξαγφκελσλ πνζνηήησλ, ηα νπνία
απνηππψλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, εμαξηψληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο φπσο
ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, ην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο πεξηνρήο,
ηα θίλεηξα πνπ ζα ηεζνχλ, ε ρσξνζέηεζε ησλ Π, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο θ.ιπ.
Απφ επεμεξγαζία δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ ηνπ ΔΟΑΝ πξνθχπηεη φηη ηα πνζνζηά
αλάθηεζεο γηα ηα 4 ξεχκαηα πιηθψλ (Υαξηί / Πιαζηηθφ / Μέηαιιν / Γπαιί: ΥΠΜΓ)
κέζσ ηνπ κπιε θάδνπ, είλαη ζήκεξα (έηνο αλαθνξάο 2018) ηεο ηάμεο ηνπ 10% επί ηνπ
ζπλφινπ ησλ αληίζηνηρσλ παξαγνκέλσλ πνζνηήησλ. Γεδνκέλνπ φηη ην ζχζηεκα κπιε
θάδνπ ιεηηνπξγεί ήδε αξθεηά ρξφληα θαη έρεη παγησζεί ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ
θαη ηα ζεκεία ζπιινγήο βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηνλ πνιίηε, ζεσξείηαη φηη ην
ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ αλάθηεζεο είλαη πνιχ πςειφ γηα λα επηηεπρζεί θαη ζηα Π,
ηνπιάρηζηνλ αξρηθά. Ωζηφζν, ν Γήκνο πξφθεηηαη λα αλαιάβεη έγθαηξα δξάζεηο
ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ θαη ζηνρεχεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ
πιεζπζκνχ πξνθεηκέλνπ λα απμεζνχλ ζχληνκα ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ιακβάλεηαη σο πνζνζηφ ζπιινγήο, ην νπνίo εθηηκάηαη φηη
απνηειεί έλαλ ζηφρν πνπ κπνξεί λα ηεζεί γηα ηα πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ Π ην
24%.
Θεσξείηαη φηη ε θαζαξφηεηα ησλ ζπιιεγφκελσλ πιηθψλ ζα είλαη 100%, ιφγσ ηεο
χπαξμεο πξνζσπηθνχ θαη θαηάιιειεο ζήκαλζεο. Οη πξνζκίμεηο θαη ηα αθαηάιιεια
πιηθά ζα απνκαθξχλνληαη εμ αξρήο απφ ην πθηζηάκελν ζχζηεκα ζπιινγήο
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ζπκκίθησλ θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζην ηζνδχγην ηνπ Π, θάηη πνπ ζεσξείηαη φηη
είλαη πξαθηηθά εθηθηφ λα πξνζεγγηζηεί επαξθψο.
Όζνλ αθνξά ηελ αθηίλα εμππεξέηεζεο Π απηή ιακβάλεηαη ηα 4 km. εκεηψλεηαη
φηη ην νη νηθηζκνί ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο Μεζάλσλ είλαη αξθεηά δηεζπαξκέλνη ζηελ
έθηαζε ηνπ κε ζρεηηθά κεγάιεο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο, ζπλεπψο γηα ηηο
θαιππηφκελεο απφ ην Π πεξηνρέο, ιακβάλεηαη πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα πεξίπνπ 100
θαη./km2 (ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΑΙΝΩΝ ΗΜΔΙΩΝ, ΜΟΓ ΑΔ,
Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Ινχληνο 2018).
Πίλαθαο 42 Σηνηρεία δηαζηαζηνιόγεζεο Πξάζηλνπ Σεκείνπ όζνλ αθνξά ζηνλ
εμππεξεηνύκελν πιεζπζκό
Παξάκεηξνο
πληειεζηήο αχμεζεο
απνβιήησλ ζε πεξίνδν αηρκήο
πιεζπζκφο Γήκνπ ζε πεξίνδν
αηρκήο
αθηίλα εμππεξέηεζεο Π
(Km)

Σηκή
41%

10.715

4

βέιηηζηε ππθλφηεηα
πιεζπζκνχ πεξηνρήο

250

εμππεξέηεζεο (θαη/km2)
Πξαγκαηηθή ππθλφηεηα
πιεζπζκνχ πεξηνρήο

100

εμππεξέηεζεο (θαη/km2)
έθηαζε εμππεξέηεζεο (km2)
πιεζπζκφο πνπ ζα
εμππεξεηείηαη απφ ην Π
Πνζνζηφ θάιπςεο
πιεζπζκνχ απφ ην Π

50,24
5.135

48%

Πνζνζηφ ζπιινγήο ζην Π
(ζπκκεηνρή θαιππηφκελνπ

50%

πιεζπζκνχ)

,

ειίδα 50 απφ 148

Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας - Μεθάνων

Πίλαθαο 43 Πνζόηεηεο αλαθπθιώζηκωλ πιηθώλ παξαγόκελεο ζην ζύλνιν ηνπ Γήκνπ θαη νδεγνύκελεο ζην Πξάζηλν εκείν
2021

Παξαγόκελε
Καηεγνξία πιηθνύ

ύζηαζε

2

Πνζόηεηα
Γήκνπ εηήζηα
(t)

2022

Πνζόηεηα
εκεξήζηα

πιινγή

ζε πεξίνδν

ζην Π

αηρκήο

(t/εκέξα)

(t/εκέξα)

Παξαγόκελε
Πνζόηεηα
Γήκνπ εηήζηα
(t)

2023

Πνζόηεηα
εκεξήζηα

πιινγή

ζε πεξίνδν

ζην Π

αηρκήο

(t/εκέξα)

(t/εκέξα)

Παξαγόκελε
Πνζόηεηα
Γήκνπ εηήζηα
(t)

2024

Πνζόηεηα
εκεξήζηα

πιινγή

ζε πεξίνδν

ζην Π

αηρκήο

(t/εκέξα)

(t/εκέξα)

Παξαγόκελε
Πνζόηεηα
Γήκνπ εηήζηα
(t)

2025

Πνζόηεηα
εκεξήζηα

πιινγή

ζε πεξίνδν

ζην Π

αηρκήο

(t/εκέξα)

(t/εκέξα)

Παξαγόκελε
Πνζόηεηα
Γήκνπ εηήζηα
(t)

Πνζόηεηα
εκεξήζηα

πιινγή

ζε πεξίνδν

ζην Π

αηρκήο

(t/εκέξα)

(t/εκέξα)

Βξψζηκα ιίπε & έιαηα

1,30%

37,000

0,141

0,03

37,000

0,14

0,034

37

0,142

0,034

37,000

0,143

0,034

37

0,144

0,034

Πξάζηλα, θιαδέκαηα

4,30%

121,000

0,466

0,11

121,000

0,47

0,112

122

0,471

0,113

123,000

0,473

0,113

123

0,475

0,114

Υαξηί/ Υαξηφλη

7,30%

205,000

0,791

0,19

206,000

0,80

0,190

207

0,799

0,191

208,000

0,803

0,192

209

0,807

0,193

Υαξηί έληππν

8,60%

242,000

0,932

0,22

243,000

0,94

0,224

244

0,941

0,226

245,000

0,946

0,227

247

0,951

0,228

Υαξηί ινηπά κε

8,30%

233,000

0,899

0,22

235,000

0,90

0,217

236

0,908

0,218

237,000

0,913

0,219

238

0,918

0,22

PET θηάιεο

3,50%

98,000

0,379

0,09

99,000

0,38

0,091

99

0,383

0,092

100,000

0,385

0,092

100

0,387

0,093

Πιαζηηθέο ινηπέο

6,20%

174,000

0,672

0,16

175,000

0,68

0,162

176

0,679

0,163

177,000

0,682

0,163

178

0,686

0,164

Πιαζηηθφ ινηπά

4,20%

118,000

0,455

0,11

119,000

0,46

0,110

119

0,460

0,110

120,000

0,462

0,111

120

0,464

0,111

ηδεξνχρα κέηαιια

2,59%

73,000

0,281

0,07

73,000

0,28

0,068

74

0,283

0,068

74,000

0,285

0,068

74

0,286

0,069

Αινπκίλην

1,11%

31,000

0,120

0,03

31,000

0,12

0,029

32

0,121

0,029

32,000

0,122

0,029

32

0,123

0,029

πζθεπαζίαο

αλαθπθιψζηκα

ζπζθεπαζίεο

2

(ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΑΗΝΩΝ ΖΜΔΗΩΝ, ΜΟΓ ΑΔ, Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Ηνχληνο 2018),
ΔΓΑ 2020

ειίδα 51 απφ 148

Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας - Μεθάνων

2021

Παξαγόκελε
Καηεγνξία πιηθνύ

ύζηαζε

2

Πνζόηεηα
Γήκνπ εηήζηα
(t)

2022

Πνζόηεηα
εκεξήζηα

πιινγή

ζε πεξίνδν

ζην Π

αηρκήο

(t/εκέξα)

(t/εκέξα)

Παξαγόκελε
Πνζόηεηα
Γήκνπ εηήζηα
(t)

2023

Πνζόηεηα
εκεξήζηα

πιινγή

ζε πεξίνδν

ζην Π

αηρκήο

(t/εκέξα)

(t/εκέξα)

Παξαγόκελε
Πνζόηεηα
Γήκνπ εηήζηα
(t)

2024

Πνζόηεηα
εκεξήζηα

πιινγή

ζε πεξίνδν

ζην Π

αηρκήο

(t/εκέξα)

(t/εκέξα)

Παξαγόκελε
Πνζόηεηα
Γήκνπ εηήζηα
(t)

2025

Πνζόηεηα
εκεξήζηα

πιινγή

ζε πεξίνδν

ζην Π

αηρκήο

(t/εκέξα)

(t/εκέξα)

Παξαγόκελε
Πνζόηεηα
Γήκνπ εηήζηα
(t)

Πνζόηεηα
εκεξήζηα

πιινγή

ζε πεξίνδν

ζην Π

αηρκήο

(t/εκέξα)

(t/εκέξα)

Γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο

2,00%

56,000

0,217

0,05

57,000

0,22

0,052

57

0,219

0,052

57,000

0,220

0,053

57

0,221

0,053

Γπαιί ινηπά

2,10%

59,000

0,228

0,06

59,000

0,23

0,055

60

0,230

0,055

60,000

0,231

0,055

60

0,232

0,056

Ξχιν

3,60%

101,000

0,390

0,09

102,000

0,39

0,094

102

0,394

0,094

103,000

0,396

0,095

103

0,398

0,095

ΑΗΗΔ

2,00%

56,000

0,217

0,05

57,000

0,22

0,052

57

0,219

0,052

57,000

0,220

0,053

57

0,221

0,053

2,00%

56

0,217

0,052

57

0,218

0,052

57

0,219

0,052

57

0,220

0,053

57

0,221

0,053

Μπαηαξίεο

0,02%

1,000

0,002

0,00

1,000

0,00

0,001

1

0,002

0,001

1,000

0,002

0,001

1

0,002

0,001

Δίδε γηα

1,50%

42,000

0,163

0,04

42,000

0,16

0,039

43

0,164

0,039

43,000

0,165

0,04

43

0,166

0,04

Λνηπά

2,38%

67,000

0,258

0,06

67,000

0,26

0,062

68

0,260

0,062

68,000

0,262

0,063

68

0,263

0,063

ύλνιν

100,00%

2.811,1

6,83

1,64

2.825,00

6,86

1,64

2.840

6,90

1,65

2.854,00

6,93

1,66

2.869

6,97

1,67

Ογθψδε (έπηπια,
ζηξψκαηα θ.ά.)

επαλαρξεζηκνπνίεζε
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Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε αλάγθε ζε κέζα ζπιινγήο ησλ απνβιήησλ εληφο ηνπ Π θαη λα
δηαζθαιηζηεί ε επάξθεηα ηνπο, ιακβάλεηαη ππ’ φςε ε εκεξήζηα θφξηηζε ηνπ Π (εηζεξρφκελεο
εκεξήζηεο πνζφηεηεο) θαη ηα εηδηθά βάξε ησλ πιηθψλ πνπ ζπιιέγνληαη, φπσο απηά
παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν Πίλαθα:
Πίλαθαο 44 Δηδηθό βάξνο πιηθώλ πνπ νδεγνύληαη ζην Πξάζηλν ζεκείν

Τιηθό

Αζπκπίεζηα

πκπηεζκέλα

(t/m3)

(t/m3)

Αλάκηθην ραξηί

0,1

0,4

Έληππν ραξηί

0,1

0,4

ίδεξνο

0,3

1,3

Αινπκίλην

0,15

0,7

0,06

0,4

PET θηάιεο

0,06

0,4

Γπαιί

0,2

0,2

ΑΗΗΔ

0,18

0,18

0,9

0,9

0,5

0,5

Πιαζηηθά
αλάκηθηα

Βξψζηκα ιίπε &
έιαηα (ΒΛΔ)
ΑΜΟ

πλεπψο ν φγθνο ησλ εηζεξρνκέλσλ απνβιήησλ αλά θαηεγνξία ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Π αλά
εκέξα θαηά ηελ πεξίνδν αηρκήο ζα είλαη απηφο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ επφκελν Πίλαθα.
Πίλαθαο 45 Ηκεξήζηεο πνζόηεηεο πιηθώλ πνπ νδεγνύληαη ζην Πξάζηλν ζεκείν ζε πεξίνδν αηρκήο αλά
εκέξα
Α/Α

Τιηθό

Πνζόηεηεο
3

Πνζόηεηεο
3

Πνζόηεηεο
3

Πνζόηεηεο
3

Πνζόηεηεο

2021 (m )

2022 (m )

2023 (m )

2024 (m )

2025 (m3)

26.

Βξψζηκα ιίπε & έιαηα

0,037

0,038

0,038

0,038

0,038

27.

Πξάζηλα, θιαδέκαηα

0,223

0,224

0,226

0,227

0,228

28.

Υαξηί

1,570

1,579

1,587

1,595

1,603

29.

PET θηάιεο

1,514

1,522

1,530

1,538

1,545

30.

Πιαζηηθφ

0,675

0,678

0,682

0,685

0,689

31.

ηδεξνχρα κέηαιια

0,224

0,225

0,226

0,228

0,229

32.

Αινπκίλην

0,192

0,193

0,194

0,195

0,196
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Α/Α

Τιηθό

Πνζόηεηεο

Πνζόηεηεο

Πνζόηεηεο

Πνζόηεηεο

Πνζόηεηεο

2021 (m3)

2022 (m3)

2023 (m3)

2024 (m3)

2025 (m3)

33.

Γπαιί

0,532

0,535

0,538

0,540

0,543

34.

Ξχιν

0,187

0,188

0,189

0,190

0,191

35.

ΑΗΗΔ

0,288

0,290

0,291

0,293

0,294

36.

Ογθψδε

0,104

0,104

0,105

0,105

0,106

37.

Μπαηαξίεο

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,078

0,078

0,079

0,079

0,079

38.

Δίδε γηα
επαλαρξεζηκνπνίεζε

Γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη skip container 10 m3, container 10 ft θαη
big bag, ελψ θάπνηα πιηθά είλαη δπλαηφλ λα ηνπνζεηνχληαη ρχδελ (Δίδε γηα
επαλαρξεζηκνπνίεζε) ζε ζεκείν πνπ λα κελ εκπνδίδνπλ.
χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ πνζφηεηεο θαη ηηο ρσξεηηθφηεηεο ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ
απνζήθεπζεο, ν ειάρηζηνο ρξφλνο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα απνκαθξχλνληαη ηα πιηθά ζα είλαη
πεξίπνπ αλά 8 εκέξεο.
Δμνπιηζκόο Πξάζηλνπ εκείνπ
ην Πξάζηλν ζεκείν ζα ρξεηαζηνχλ ηα παξαθάησ κέζα ζπιινγήο ησλ απνβιήησλ.
Πίλαθαο 46 Απαξαίηεηα κέζα ζπιινγήο ζην Πξάζηλν εκείν

Α/Α

Μέζν ζπιινγήο

Αξηζκόο

5.

skip container 10 m3

8

6.

container 10 ft

15

7.

Παιεηνδεμακελή IBC

2

8.

Κάδνη ηχπνπ θακπάλαο

4

Δηθόλα 31 Κάδνο πξόζζηαο θόξηωζεο
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Δηθόλα 32 Κνληέηλεξ αλνηθηνύ ηύπνπ

Δηθόλα 33 Κνληέηλεξ ηύπνπ ζθάθεο (skip container)

Δηθόλα 34 Κνληέηλεξ θιεηζηνύ ηύπνπ

Ο παξαπάλσ εμνπιηζκφο θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ην Γήκνπ ζε πξνβιεπφκελεο ζπλζήθεο
ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο Γήκνπ (ζπιινγή 24 % ησλ αλαθπθισζίκσλ
απνβιήησλ ζην Π).
Θα ρξεηαζηεί αθφκε ν Γήκνο ηνλ παξαθάησ εμνπιηζκφ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πξάζηλνπ
εκείνπ:


πιπζηηθφ κεράλεκα



ηεκαρηζηήο θιαδεκάησλ



πξέζα



κέζα πγηεηλήο εξγαδνκέλσλ



ινηπφο ππνζηεξηθηηθφο εμνπιηζκφο: παιεηνθφξα, θιαξθ, γεθπξνπιάζηηγγα, δπγνί θ.ιπ
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Δηθόλα 35 Γεκαηνπνηεηέο γηα ραξηί / ραξηόλη θαη πιαζηηθό

Δηθόλα 36 Κιαδνηεκαρηζηήο

εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ απνθπγή ηεο επηκφιπλζεο ησλ ΑΑ κε επηθίλδπλα απφβιεηα ν Γήκνο
Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ ζα θξνληίζεη γηα ηελ πξφβιεςε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο απνβιήησλ
πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ, εθφζνλ απαηηεζεί θαζψο θαη κηθξψλ πνζνηήησλ επηθίλδπλσλ
απνβιήησλ απφ κηθξνζπληεξήζεηο νηθηψλ (ρξψκαηα θιπ), φπσο έρεη ήδε ζεκεησζεί.
Γηα φζα επηθίλδπλα απφβιεηα ιεηηνπξγνχλ εγθεθξηκέλα ζπιινγηθά ζπζηήκαηα, ν Γήκνο
Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ ζα κεξηκλήζεη γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο (π.ρ. απνβιήησλ ειεθηξηθψλ
ζηειψλ). Γηα ηα ππφινηπα ζα ζπλεξγαζηεί κε θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο πνπ ζα
δηαζθαιίδνπλ ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ.
Δπηπιένλ, ν Γήκνο Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ δεκφζηνπ θαη
ηδησηηθνχ ηνκέα, ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο, γηα ηε
ζηαδηαθή ρσξηζηή ζπιινγή επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, φπσο ηα:


απφβιεηα απφ ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε αλζξψπσλ ή δψσλ,



θάξκαθα,



θσηνγξαθηθά ρεκηθά,



απνξξηπηφκελνο εμνπιηζκφο πνπ πεξηέρεη ρισξνθζνξάλζξαθεο



βηνηερληθά/βηνκεραληθά απφβιεηα.

Γηα ηελ πεξαηηέξσ νξγάλσζε ελφο ζπζηήκαηνο δηαινγήο ζηελ πεγή κηθξψλ πνζνηήησλ
επηθηλδχλσλ απνβιήησλ πνπ βξίζθνληαη ζηα ΑΑ, ζα αμηνπνηεζεί ην πξάζηλν ζεκείν ή άιια
δίθηπα γηα ζπγθεθξηκέλα είδε απνβιήησλ, φπσο ηα ιεγκέλα θάξκαθα ζηα θαξκαθεία.
Γεληθά, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Νφκνπ 4819/2021, απφ ηελ
1ε.1.2024, θαζηεξψλεηαη ρσξηζηή ζπιινγή γηα ηα επηθίλδπλα θιάζκαηα ησλ απνβιήησλ πνπ
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παξάγνληαη απφ ηα λνηθνθπξηά, φπσο επηθίλδπλα απφβιεηα απφ ρξψκαηα νξγαληθνχ δηαιχηε,
βεξλίθηα, δηαιχηεο, κειάληα ή πξντφληα θαζαξηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί φηη ηα
επηθίλδπλα απφβιεηα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία θαη δελ ξππαίλνπλ άιιεο ξνέο αζηηθψλ
απνβιήησλ. Η ρσξηζηή ζπιινγή ησλ απνβιήησλ ζα γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο
Μεζάλσλ ζην Πξάζηλν εκείν.
Δηδηθφηεξα, γηα ηα απφβιεηα απφ ρξψκαηα θαη βεξλίθηα, απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2024, απηά ζα
ζπιιέγνληαη ππνρξεσηηθά ζηα ρξσκαηνπσιεία. Οη θνξείο ιεηηνπξγίαο ησλ ρξσκαηνπσιείσλ
ππνρξενχληαη λα νξγαλψζνπλ ηε ζπιινγή ησλ απνβιήησλ ζε θαηάιιεινπο πεξηέθηεο, εληφο
ησλ ρψξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο.
χκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ λφκνπ 4819/2021, ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα νηθηαθήο ρξήζεο
κε ιεγκέλε ή κε εκεξνκελία ζπιιέγνληαη ππνρξεσηηθά ζηα θαξκαθεία. Μέρξη ηελ νξγάλσζε
θαη ιεηηνπξγία ΔΓ απφ ηνπο παξαγσγνχο θαη εηζαγσγείο θαξκάθσλ νηθηαθήο ρξήζεο
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 10, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε ππφ ζηνηρεία ΓΤΓ3α/
νηθ.2464/9.1.2012 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Β` 11), φπσο
εθάζηνηε ηζρχεη. ην ΔΓ πνπ νξγαλψλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 δχλαηαη λα
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα επηζηξεθφκελα θάξκαθα αλεμαξηήησο πξνειεχζεσο, θαζψο θαη
ζπλαθέο πγεηνλνκηθφ πιηθφ.
εκεηψλεηαη φηη ν ρξσκαηηζκφο ησλ θάδσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα αθνινπζνχλ ηελ
παξαθάησ αληηζηνίρηζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 θαη ην Παξάξηεκα ηνπ Νφκνπ 4819/2021.
Πίλαθαο 47 Υξωκαηηζκόο κέζωλ απνζήθεπζεο

Α/Α

Ρεύκα απνβιήηνπ

Υξώκα

10.

Υαξηί ραξηφλη

Κίηξηλνο θάδνο

11.

Γπαιί

Γαιάδηνο θάδνο ή κπιε θψδσλαο

12.

Πιαζηηθά

Πνξηνθαιί θάδνο

13.

Μέηαιια

Κφθθηλνο θάδνο

14.

Κισζηνυθαληνπξγηθά

Μσβ θάδνο ή θάδνο δηαθνξεηηθνχ ζρήκαηνο

15.

Απφ θνηλνχ ζπιιεγέληα

Μπιε θάδνο

απφβιεηα ζπζθεπαζίαο
16.

Μηθξέο πνζφηεηεο επηθηλδχλσλ

Λεπθφο κε θφθθηλεο επηζεκάλζεηο θάδνο

απνβιήησλ απφ λνηθνθπξηά
17.

Απνξξηπηφκελεο δξαζηηθέο

Κάδνο κε ρξψκα αλνηρηφ πξάζηλν

νπζίεο θαη θαξκαθεπηηθά
πξντφληα κε ιεγκέλε
εκεξνκελία ή κε
18.

Μεηαρεηξηζκέλα παηρλίδηα

Λεπθφο θάδνο

Απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη

Γηαθαλήο θάδνο θαη εηδηθά γηα ιακπηήξεο ζε

ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ

ράξηηλε ζπζθεπαζία πξάζηλνπ ρξψκαηνο
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Α/Α

Ρεύκα απνβιήηνπ

Υξώκα

(ΑΗΗΔ)
Σν είδνο ησλ απνβιήησλ ή αληηθεηκέλσλ πνπ απνξξίπηνληαη ζηνλ πεξηέθηε πξέπεη ζα
αλαγξάθεηαη επί απηψλ θαη ζα απνηππψλεηαη κε επθξίλεηα ζε ζρεηηθφ εηθνλφγξακκα.
Πξνϋπνινγηζκόο επέλδπζεο Πξάζηλνπ εκείνπ
Σν θφζηνο επέλδπζεο γηα ην Πξάζηλν εκείν αθνξά:


θφζηνο εμνπιηζκνχ



θφζηε εξγαζηψλ Π/Μ (θηεξηαθά, δάπεδα, πδξαπιηθά θιπ)



θφζηε Η/Μ (ειεθηξνκεραλνινγηθά, αληηθεξαπληθά θιπ)

Σα θφζηε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Πξάζηλνπ εκείνπ εθηηκψληαη ιακβάλνληαο ζηνηρεία απφ
παξφκνηεο πξάμεηο θαζψο θαη ηα αλαγξαθφκελα ζηνπο ζρεηηθνχο Οδεγνχο (ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΑΙΝΩΝ ΗΜΔΙΩΝ ΜΟΓ ΑΔ, Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο,
Ινχληνο 2018) θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν Πίλαθα.
Πίλαθαο 48 Κόζηνο επέλδπζεο Πξάζηλνπ ζεκείνπ

Α/Α

Μέζν ζπιινγήο

Αξηζκόο

Κόζηνο
κνλάδαο (€)

Σειηθό
ύλνιν (€)

θόζηνο κε
ΦΠΑ (€)

10.

skip container 10 m3

8

1.900

15.200

18.848

11.

container 10 ft

15

10.000

150.000

186.000

12.

Παιεηνδεμακελή IBC

2

300

600

744

13.

Κάδνη ηχπνπ θακπάλαο

4

200

800

992

14.

Πξέζζα

1

40.000

40.000

49.600

15.

Κιαξθ

1

30.000

30.000

37.200

16.

γεθπξνπιάζηηγγα

1

30.000

30.000

37.200

17.

ηεκαρηζηήο

1

100.000

100.000

124.000

18.

Πιπζηηθφ κεράλεκα

1

5.000

5.000

6.200
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Α/Α

Μέζν ζπιινγήο

Αξηζκόο

Κόζηνο
κνλάδαο (€)

ύλνιν θόζηνπο εμνπιηζκνύ

3.
4.

Σειηθό
ύλνιν (€)

θόζηνο κε
ΦΠΑ (€)

371.600

460.784

Κηήξην

1

40.000

40.000

49.600

Λνηπά Π/Μ - δηακφξθσζε

1

100.000

100.000

124.000

140.000

173.600

30.000

37.200

ύλνιν Η/Μ

30.000

37.200

ύλνιν θόζηνπο Πξάζηλνπ εκείνπ

541.600

671.584

ύλνιν θόζηνπο Π/Μ
Η/Μ - πδξαπιηθά

1

30.000
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ηαζκόο Μεηαθόξηωζεο Απνβιήηωλ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλωλ
Γεληθά
Ο Γήκνο Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ έρεη ζέζεη σο άκεζε πξνηεξαηφηεηα ηνπ ηελ θαηαζθεπή θαη
ιεηηνπξγία ηαζκνχ Μεηαθφξησζεο αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη εηδηθφηεξα ησλ
ζπιιεγφκελσλ ζπκκείθησλ απνβιήησλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ, ψζηε:


λα κεηψζεη ηα κεηαθνξηθά θφζηε πνπ ζπλεπάγεηαη ε κεηαθνξά ησλ ζπκκείθησλ
απνβιήησλ πξνο ηαθή ζην ΥΤΣΑ Φπιήο



λα βειηηψζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπ επηδφζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ
κέζσ ηεο κείσζεο ησλ πνζνηήησλ πνπ νδεγνχληαη πξνο ηαθή



λα κεηψζεη ηα επηβαιιφκελα ηέιε απφ ηελ ηειηθή δηαρείξηζε ησλ δεκνηηθψλ
απνβιήησλ, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ηηκνιφγεζεο Φνξέσλ
Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΦΟΓΑ) (ΦΔΚ 1277Β/15-4-2019)



λα κεηψζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ, δεδνκέλνπ
φηη ηα πιηθά ζα ζπγθεληξψλνληαη θαη ζα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία (ζπκπίεζε,
απνβνιή πγξψλ) άκεζα εληφο ηνπ Γήκνπ

Δηδηθφηεξα κε ηνλ ηαζκφ Μεηαθφξησζεο ζα επηηπγράλεηαη:


ε άκεζε κείσζε ηνπ φγθνπ θαη ηεο κάδαο ησλ κεηαθεξφκελσλ απνβιήησλ



ε ρξήζε κεγαιχηεξσλ νρεκάησλ θαη κέζσλ ζπιινγήο γηα ηε κεηαθνξά ησλ
απνβιήησλ, ζπλεπψο κείσζε ηνπ δείθηε ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε/παξαγφκελα απφβιεηα



κείσζε ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο εθφζνλ ζα κεηψλεηαη ε δηαλπφκελε απφζηαζε γηα
ηελ ηειηθή δηάζεζε ησλ απνβιήησλ

Δηθόλα 37 Γηάηαμε ηαζκνύ Μεηαθόξηωζεο Απνξξηκκάηωλ
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Γηαζηαζηνιόγεζε ηνπ ηαζκνύ Μεηαθόξηωζεο
Γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο ηαζκνχ Μεηαθφξησζεο απνβιήησλ (ΜΑ), πξνθεηκέλνπ λα
θαζνξηζηνχλ ηα βαζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ππνδνκέο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε
θνζηνιφγεζε ηνπ, ιακβάλνληαη ππ’ φςε ηα παξαθάησ:


Πιεζπζκφο Γήκνπ



Παξαγφκελα απφβιεηα



χζηαζε απνβιήησλ πξνο ζπιινγή



Απαηηήζεηο εμνπιηζκνχ



Ωξάξην ιεηηνπξγίαο



Απαηηνχκελν πξνζσπηθφ

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε ζχζηαζε ησλ παξαγνκέλσλ ζπκκείθησλ ηνπ Γήκνπ
Σξνηδελίαο Μεζάλσλ, ζχκθσλα κε ηα πεξηερφκελα ηνπ ΔΓΑ ηνπ 2020 θαζψο θαη νη
παξαγφκελεο πνζφηεηεο.
Οη πνζφηεηεο παξνπζηάδνληαη ζε εηήζηα βάζε γηα ηελ πεξίνδν 2021 – 2025.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνζνηήησλ ιήθζεθαλ ππ’ φςε ηα πξνβιεπφκελα ζην ΔΓΑ 2020,
φζνλ αθνξά ηελ:


Πξφγλσζε Μφληκνπ Πιεζπζκνχ



Πξφγλσζε Ιζνδχλακνπ Πιεζπζκνχ ιφγσ ηνπ Δπνρηθνχ πιεζπζκνχ



Πξφγλσζε Παξαγσγήο ΑΑ

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ πηνζεηείηαη ην ζελάξην ηεο κηθξήο εηήζηαο αχμεζεο (0,51%ζπλνιηθή αχμεζε απφ 2020 κέρξη 2025 2,6%) ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ ιφγσ θπξίσο ηεο
αχμεζεο ηνπ επνρηθνχ πιεζπζκνχ (ελδερφκελε αχμεζε ηνπξηζκνχ), δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα
θαη κε ην ζελάξην πνπ πηνζεηείηαη απφ ην ΔΓΑ ηνπ 2020 ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ κφληκνπ
πιεζπζκνχ, απηφο ζα παξνπζηάζεη ειαθξά κείσζε ηελ πεξίνδν 2018 – 2030.
εκεηψλεηαη φηη ν ζρεδηαδφκελνο ΜΑ ζα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο απνθιεηζηηθά ηνπ Γήκνπ
Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπκκείθησλ απνβιήησλ πνπ ζα ζπιιέγνληαη ιακβάλνληαη ππ’ φςε:


νη παξαγφκελεο πνζφηεηεο απνβιήησλ φπσο παξνπζηάδνληαη ζην ζρεηηθφ θεθάιαην



νη εθηξεπφκελεο πνζφηεηεο απφ ηε ιεηηνπξγία
o ηνπ δηθηχνπ ρσξηζηήο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ
o ησλ Γσληψλ αλαθχθισζεο
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o ηνπ Πξάζηλνπ εκείνπ
o ησλ ζπιιεγφκελσλ απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ ησλ κπιε θάδσλ
Έηζη, νη πνζφηεηεο ησλ ζπκκείθησλ απνβιήησλ πνπ ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα νδεγνχληαη ζην
ΜΑ αλά εκέξα ηελ πεξίνδν αηρκήο παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν Πίλαθα.
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Πίλαθαο 49 Πνζόηεηεο ζπκκείθηωλ παξαγόκελεο ζην ζύλνιν ηνπ Γήκνπ θαη νδεγνύκελεο ζην ΜΑ
2021

2022

Πνζόηεηα
ΑΑ

Πνζόηεηα
Γήκνπ
εηήζηα (t)

Γήκνπ
εκεξήζηα
ζε πεξίνδν
αηρκήο

Πνζόηεηα

1.200

4,624

2024

Πνζόηεηα

Πνζόηεηα

Δίζνδνο

Πνζόηεηα

Γήκνπ

Δίζνδνο

Πνζόηεηα

Γήκνπ

Δίζνδνο

Πνζόηεηα

Γήκνπ

ζην ΜΑ

Γήκνπ

εκεξήζηα

ζην ΜΑ

Γήκνπ

εκεξήζηα

ζην ΜΑ

Γήκνπ

εκεξήζηα

(t/εκέξα)

εηήζηα (t)

ζε πεξίνδν

(t/εκέξα)

εηήζηα (t)

ζε πεξίνδν

(t/εκέξα)

εηήζηα (t)

ζε πεξίνδν

αηρκήο (t)

(t/εκέξα)

χκκεηθηα

2023

4,624

1.192

4,595

αηρκήο (t)

4,595

1.184

4,564

αηρκήο (t)

4,564

1.176

4,533

2025

Δίζνδνο
ζην ΜΑ
Α
(t/εκέξα)

4,533

Πνζόηεηα
Πνζόηεηα

Γήκνπ

Δίζνδνο

Γήκνπ

εκεξήζηα

ζην ΜΑ

εηήζηα (t)

ζε πεξίνδν

(t/εκέξα)

αηρκήο (t)

1.167

4,499

4,499

πλνπηηθά ηα ζηνηρεία δηαζηαζηνιφγεζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν Πίλαθα.
Πίλαθαο 50 ηνηρεία δηαζηαζηνιόγεζεο ΜΑ
Παξάκεηξνο

Σηκή

πληειεζηήο αύμεζεο απνβιήηωλ ζε

41%

πεξίνδν αηρκήο
Δηδηθό βάξνο ζπκκείθηωλ

0,5

Ο φγθνο ησλ απνβιήησλ πνπ ζα εηζέξρνληαη ζην ΜΑ θαζεκεξηλά ζε πεξίνδν αηρκήο ζα είλαη:
Πίλαθαο 51 Ηκεξήζηεο πνζόηεηεο ζπκκείθηωλ απνβιήηωλ πνπ νδεγνύληαη ζηνλ ΜΑ ζε πεξίνδν αηρκήο
αλά εκέξα
Πνζόηεηεο
3

Πνζόηεηεο
3

Πνζόηεηεο
3

Πνζόηεηεο
3

Πνζόηεηεο

2021 (m )

2022 (m )

2023 (m )

2024 (m )

2025 (m3)

9,25

9,19

9,13

9,07

9,00

Ο ΜΑ ζα απνηειείηαη απφ ηνπο παξαθάησ ρψξνπο:


είζνδν



πεξίθξαμε



νδνπνηία



ρψξν ειηγκψλ νρεκάησλ εθθφξησζεο θαη θφξησζεο απνβιήησλ



ξάκπα εθθφξησζεο - ρψξν πξνζέγγηζεο ησλ νρεκάησλ εθθφξησζεο πξνο ην ζεκείν
εθθφξησζεο



ρψξν θφξησζεο ησλ container ππνδνρήο θαη ζπκπίεζεο ησλ απνξξηκκάησλ



ρψξνο πξνζσπηθνχ θαη γξαθείσλ

Ο απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο ζα είλαη:


press container



ρνάλε εθθφξησζεο



δηαηάμεηο ζπιινγήο ησλ ζηξαγγηζκάησλ πνπ ζα παξάγνληαη απφ ηε ζπκπίεζε ησλ
απνβιήησλ



δεμακελή ζπγθέληξσζεο ησλ ζηξαγγηζκάησλ

Γεδνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα παξαπάλσ ε ειάρηζηε απαηηνχµελε
έθηαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ΜΑ, είλαη 2,5 - 3 ζηξέµµαηα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζζνχλ
φια ηα ζπλνδά έξγα φπσο: εζσηεξηθή νδνπνηία, θαηαζθεπή 1 ξάµπαο εθθφξησζεο απνβιήησλ,
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θαηαζθεπή ηνηρίνπ αληηζηήξημεο θ.α.. Σν εθηηκψκελν θφζηνο ηνπ ηαζκνχ Μεηαθφξησζεο
παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν θεθάιαην ηεο έθζεζεο ηεθκεξίσζεο.
εκεηψλεηαη φηη ήδε ν Γήκνο ζρεδηάδεη ηε ρσνξζέηεζε ηαζκνχ κεηαθφξησζεο ζε ζεκείν
ηέηνην, ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη νριήζεηο ζε ρψξνπο αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο.
Κόζηνο Δπέλδπζεο ΜΑ
Σν θφζηνο επέλδπζεο γηα ηνλ ΜΑ αθνξά:


θφζηνο εμνπιηζκνχ



θφζηε εξγαζηψλ Π/Μ (θηεξηαθά, δάπεδα, πδξαπιηθά θιπ)



θφζηε Η/Μ (ειεθηξνκεραλνινγηθά, αληηθεξαπληθά θιπ)

Σα θφζηε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ΜΑ εθηηκψληαη ιακβάλνληαο ζηνηρεία απφ παξφκνηεο
πξάμεηο θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν Πίλαθα.

Α/Α

Μέζν ζπιινγήο/εξγαζία

Αξηζκόο

Κόζηνο

ύλνιν

κνλάδαο

(€)

Σειηθό
θόζηνο κε
ΦΠΑ (€)

1

Press container 20 m3

3

50.000,00

150.000

186.000

2

Όρεµα µε Γάληδν

1

140.000

140.000

173.600

3

Πιπζηηθφ κεράλεκα

1

5.000

5.000

6.200

4

Οηθίζθνο

1

8.000

8.000

9.920

5

Γεθπξνπιάζηηγγα

1

35.000

35.000

43.400

338.000

419.120

350.000

434.400

350.000

434.000

ύλνιν θόζηνο εμνπιηζκνύ
Έξγα δηακφξθσζεο θαη
6

Καηαζθεπήο (ρνάλε, ξάκπα,
αληηζηήξημε, νδνπνηία,

1

350.000

ρσακηνπξγηθά)
ύλνιν θόζηνπο θαηαζθεπήο

ειίδα 65 απφ 148

Επικαιροποίηζη ηοσ Τοπικού Στεδίοσ Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων ηοσ Δήμοσ Τροιζηνίας Μεθάνων

Α/Α

Μέζν ζπιινγήο/εξγαζία

Αξηζκόο

ύλνιν θόζηνπο ΜΑ

Κόζηνο

ύλνιν

κνλάδαο

(€)

688.000

Σειηθό
θόζηνο κε
ΦΠΑ (€)
853.000
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ΔΡΑΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ
ΜΕΘΑΝΩΝ
Γενικά
Ο Γήκνο Σξνηδελίαο Μεζάλσλ ζην πιαίζην ηεο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ
Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ζρεδηάδεη


Γίθηπν Υσξηζηήο πιινγήο Βηναπνβιήησλ
o Γηαινγή

ζηελ

πεγή

νξγαληθψλ

απνβιήησλ

απφ

νηθίεο

θαη

ρψξνπο

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
o Γηαινγή ζηελ πεγή πξάζηλσλ απνβιήησλ θήπσλ θαη πάξθσλ
o Οηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε


Λεηηνπξγία Πξάζηλνπ εκείνπ



Λεηηνπξγία δηθηχνπ Γσληψλ Αλαθχθισζεο



Λεηηνπξγία ηαζκνχ Μεηαθφξησζεο

Γηα ηε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ πζηεκάησλ είλαη απαξαίηεηε ε νξγάλσζε
θαη πξαγκαηνπνίεζε δξάζεσλ ελεκέξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη επαηζζεηνπνίεζεο απηνχ ζε
ζρέζε ηε δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη εηδηθφηεξα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
παξαπάλσ πζηεκάησλ.

Δηθόλα 38 Παξάδεηγκα ελεκεξωηηθνύ εληύπνπ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε

Οη ελέξγεηεο θαη ην θφζηνο πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα.
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Ενημέρωςη και ευαιςθητοποίηςη για τισ δράςεισ διαχείριςησ αποβλήτων ςτο
Δήμο Σροιζηνίασ Μεθάνων
χκθσλα κε ηηο λέεο δξάζεηο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα πξψηε θνξά ζην Γήκν,
πξνηείλεηαη

ε

νξγάλσζε

θαη

πινπνίεζε

ελφο

πξνγξάκκαηνο

ελεκέξσζεο

θαη

επαηζζεηνπνίεζεο κε ζηφρν ηε ιεπηνκεξή ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζηηο
δξάζεηο ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πξάζηλνπ
εκείνπ θαη ηνπ δηθηχνπ ησλ Γσληψλ Αλαθχθισζεο, ηελ εμνηθείσζή ηνπ κε λέεο έλλνηεο θαη
πξαθηηθέο, ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ελζάξξπλζε γηα ζπκκεηνρή.
Οη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ νξζή
εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ρσξηζηήο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ θαη αλαθπθισζίκσλ θαη ηελ
επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Γηαινγήο ζηελ Πεγή (ΓζΠ) ζα πεξηιακβάλεη
νινθιεξσκέλεο δξάζεηο δεκνζηφηεηαο θαη επαηζζεηνπνίεζεο.
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Δηθόλα 39 Δλεκεξωηηθά έληππα ζρεηηθά κε ηε αλαθύθιωζε

Οη δξάζεηο ελεκέξσζεο ζε επίπεδν πξσηνβνπιηψλ Γήκνπ, κπνξνχλ λα εμεηδηθεχνληαη ζε:


Γηνξγάλσζε εθδειψζεσλ (εκεξίδεο θαη ζπδεηήζεηο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα
ελεκέξσζεο - επαηζζεηνπνίεζεο ζηα ζρνιεία).



Έληππεο ή θαη ειεθηξνληθέο εθδφζεηο απεπζπλφκελεο ζην επξχ θνηλφ, ζηνπο καζεηέο,
ζηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πεξηνρήο, ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνξέσλ θ.ιπ.

Η επηθνηλσλία απηή, δξα θαη σο κηα δηαδηθαζία βαζκηαίαο εθπαίδεπζεο, γηα ηελ πηνζέηεζε
πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο αιιά θαη επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ εθαξκνγήο, θαηά ηελ
πινπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ΓζΠ.
Η απφθξηζε απφ ηνπο πνιίηεο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε:


Πξνγξακκαηηζκέλεο απφ ην Γήκν δξάζεηο φπσο εξσηεκαηνιφγηα, ζπκβαηηθή θαη
ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε.



πλερή θαη απηφβνπιε αληίδξαζε απφ ηνπο πνιίηεο, φπσο παξάπνλα, πξνηάζεηο,
επηζεκάλζεηο, θαηαδείμεηο ζε ςεθηαθνχο ράξηεο πξνβιεκάησλ θηι .

Με ηε πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ, ν Γήκνο Σξνηδελίαο Μεζάλσλ, ζην πιαίζην ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ, έρεη σο ζηφρν ηε ζπλερή επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, ηελ ελζάξξπλζή
ηνπο γηα ζπκκεηνρή θαζψο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε απηψλ πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε λέα
δξάζε / πξφγξακκα. Οη πεξαηηέξσ δξάζεηο ζα θαζνξίδνληαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο ππεξεζίαο.
πγθεθξηκέλα, φπσο αλαιχζεθε πξνεγνπκέλσο, ν Γήκνο ζα ελεκεξψλεη ην θνηλφ γηα ηνλ
ηξφπν ρξήζεο ηνπ δηθηχνπ θαθέ θάδσλ ζπιινγήο βηναπνβιήησλ, ηηο ψξεο απνθνκηδήο
απηψλ, ηα απφβιεηα πνπ κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνληαη ζε απηά θ.ά.
Δπίζεο, ζα ελεκεξψλεη ην θνηλφ γηα ηηο ζέζεηο ησλ Γσληψλ Αλαθχθισζεο θαη ηνπ Πξάζηλνπ
εκείνπ, ην είδνο ησλ απνβιήησλ πνπ κπνξνχλ λα απνξξίπηνληαη θαη λα παξαδίδνληαη ζε
απηά, ηνλ ηξφπν παξάδνζεο θαη ηνλ ηχπν θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε κέζνπ
ζχιινγήο.
πλνιηθά ζην πιαίζην ηεο ππεξεζίαο ζα ηππσζνχλ θαη δηαλεκεζνχλ ζηνπο πνιίηεο 5.000
ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαη ζα αλαξηεζνχλ ζε εκθαλή ζεκεία θαη δεκνηηθά θηίξηα αθίζεο. Η
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δηαλνκή ησλ θπιιαδίσλ ζα ζπλνδεπηεί απφ ζρεηηθή επηζηνιή ηνπ Γεκάξρνπ πξνθεηκέλνπ λα
ππάξμεη άκεζε θαη “πξνζσπηθή” πξνζέγγηζε ησλ πνιηηψλ. Δπίζεο ζα ηππσζνχλ
απηνθφιιεηα, ηα νπνία ζα επηθνιιεζνχλ ζηνπο θάδνπο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ θαη ζηηο
Γσληέο Αλαθχθισζεο θαη ζα δίλνπλ ηελ απαξαίηεηε πιεξνθνξία ζηνπο πνιίηεο γηα ην
ζσζηφ δηαρσξηζκφ ησλ πιηθψλ. Παξάιιεια, ζα εγθαηαζηαζεί ελεκεξσηηθφ πεξίπηεξν, ην
νπνίν ζα κεηαθηλείηαη απφ ζε γεηηνληά ζε γεηηνληά, γηα ηελ αλαιπηηθή πξνζσπηθή ελεκέξσζε
θαη θαζνδήγεζε ησλ πνιηηψλ.
Αθφκα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ειεθηξνληθή θακπάληα, κε ζρεηηθφ banner ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ θαη πξνβνιή ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο ην facebook.

Δηθόλα 40 Έληππν νδεγηώλ θαθέ θάδνπ

Σέινο, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο-εκεξίδεο θαζψο θαη ζρνιηθέο
δξαζηεξηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη επαηζζεηνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε απφ ηηο κηθξέο
ειηθίεο.
ην πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη πνζνηηθά νη δξάζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ν
Γήκνο ζην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ πνπ
αλαιακβάλεη θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ.
Πίλαθαο 52 Γξάζεηο ελεκέξωζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο
Α/Α

ΔΙΓΟ
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Α/Α

ΔΙΓΟ

10.

Κεληξηθφ κήλπκα / ινγφηππνο

11.

Ηιεθηξνληθή θακπάληα (ηζηνζειίδα Γήκνπ, κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο)

12.

Έληππν ελεκεξσηηθφ θπιιάδην

13.

Δπηζηνιή Γεκάξρνπ

14.

Δλεκεξσηηθή αθίζα

15.

Απηνθφιιεηα θάδσλ

16.

Πεξίπηεξν ελεκέξσζεο

17.

Δθδειψζεηο – Ηκεξίδεο

18.

ρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο

Κόςτοσ δράςεων ενημέρωςησ και ευαιςθητοποίηςησ
ηνλ επφκελν Πίλαθα παξνπζηάδεηαη ην θφζηνο γηα ηηο ελέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη
επαηζζεηνπνίεζεο είλαη:
Πίλαθαο 53 Κόζηνο δξάζεωλ ελεκέξωζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο

Σηκή
Α/Α

ΔΙΓΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

κνλάδαο
(€)

10.

Κεληξηθφ κήλπκα / ινγφηππνο

θόζηνο
ζύλνιν (€)

θόζηνο
ζύλνιν κε
ΦΠΑ (€)

1

1.000,00

1.000,00

1.240,00

1

1.000,00

1.000,00

1.240,00

Ηιεθηξνληθή θακπάληα
(ηζηνζειίδα Γήκνπ, κέζα
11.

θνηλσληθήο δηθηχσζεο)

12.

Έληππν ελεκεξσηηθφ θπιιάδην

5.000

0,7

3.500,00

4.340,00

13.

Δπηζηνιή Γεκάξρνπ

5.000

0,15

750,00

930,00

14.

Δλεκεξσηηθή αθίζα

100

2,2

220,00

272,80

15.

Απηνθφιιεηα θάδσλ

340

2

680,00

843,20

16.

Πεξίπηεξν ελεκέξσζεο

1

2.000,00

2.000,00

2.480,00

17.

Δθδειψζεηο – Ηκεξίδεο

2

1.200,00

2.400,00

2.976,00

ειίδα 71 απφ 148
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Σηκή
Α/Α

ΔΙΓΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

κνλάδαο
(€)

18.
ύλνιν

ρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο

1

2.000,00

θόζηνο
ζύλνιν (€)

θόζηνο
ζύλνιν κε
ΦΠΑ (€)

2.000,00

2.480,00

13.550,00

16.802,00

ειίδα 72 απφ 148
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

[73]
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ΔΚΘΔΗ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΓΑΠΑΝΩΝ
Μείωςη ειςφορών προσ ΥΟΔΑ
Δμνηθνλφκεζε ζα έρεη ν Γήκνο απφ ηε κείσζε ησλ εηζθνξψλ ηνπ ζην ΦΟΓΑ
ιφγσ:


κείσζεο εηζθνξψλ πνπ ζα θαηαβάιιεη ν Γήκνο ζην ΦνΓΑ γηα ηε δηαρείξηζε
ησλ ζπκκίθησλ ΑΑ, ιφγσ ηεο επίηεπμεο πνζνζηψλ εθηξνπήο ΒΑ (Πίλαθαο 2
ηνπ Καλνληζκνχ ηηκνιφγεζεο ΦΟΓΑ, ΦΔΚ 1277Β/15-4-2019)



κείσζεο εηζθνξψλ πνπ ζα θαηαβάιιεη ν Γήκνο ζην ΦνΓΑ ιφγσ ηεο
αθαίξεζεο ησλ πνζνηήησλ ηεο ΓζΠ απφ ηε δηαρείξηζε σο ζχκκεηθηα (κείσζε
πνζνηήησλ πξνο ΥΤΣΑ)

Όζνλ αθνξά ηελ πξψηε θαηεγνξία κείσζεο, ιακβάλεηαη σο ηέινο ηαθήο
ρσξίο κείσζε ιφγσ εθηξνπήο ίζν κε 20 €/t θαη αχμεζε απηνχ ίζε κε 5 € ην
έηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ Νφκνπ 4819/2021.
Σν ηέινο ηαθήο κεηψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο θιίκαθεο θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ
Πίλαθα 2 ηνπ Καλνληζκνχ ηηκνιφγεζεο ΦΟΓΑ, ΦΔΚ 1277Β/15-4-2019).
Θεσξψληαο φηη ν Γήκνο ζα επηηχρεη ηελ πξψηε πεξίνδν πνζνζηφ εθηξνπήο
ησλ βηναπνβιήησλ ίζν κε πεξίπνπ ην 50% ηνπ ζπλφινπ απηψλ, δειαδή 50%
ηνπ 41,3%, ήηνη ρσξηζηή ζπιινγή θαη πεξαηηέξσ αλαθχθισζε ζε ζρέζε κε ηα
ζπλνιηθά αζηηθά απφβιεηα (ΑΑ) ίζε κε 23%, ηφηε ε κείσζε ησλ εηζθνξψλ
ηνπ ζα είλαη 25%. Ωζηφζν, επεηδή απηφ είλαη έλα ηδηαίηεξα αηζηφδνμν ζελάξην,
ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηελ επίδνζε ησλ Γήκσλ ζηελ παξνχζα θάζε,
ζεσξείηαη επίηεπμε ειάρηζηνπ πνζνζηνχ ρσξηζηήο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ >
10%, άξα κείσζε εηζθνξψλ ίζε κε 10%.
ηνλ επφκελν Πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε εμνηθνλφκεζε ιφγσ κείσζεο ησλ
εηζθνξψλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ:
Πίλαθαο 54 Μείωζε εηζθνξώλ ηνπ Γήκνπ ιόγω κείωζεο ηωλ απνβιήηωλ πξνο ηαθή

Μείωζε
εηζθνξώλ ζε

2021

2022

2023

2024

2025

2.811

2.825

2.840

2.854

2.869

ΦνΓΑ
Πνζόηεηεο ΑΑ
επί ζπλόινπ
Γήκνπ (tn/έηνο)
(Α)
[74]
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Μείωζε
εηζθνξώλ ζε

2021

2022

2023

2024

2025

159

167

175

184

193

241

253

265

278

292

2.652

2.644

2.636

2.627

2.618

20

25

30

35

40

20,0

23,0

25,7

28,1

30,3

0

5.289

11.336

18.050

25.352

3.173

10.478

13.202

16.172

19.407

ΦνΓΑ
Πνζόηεηεο ΓζΠ
ΒΑ (tn/έηνο) (Β)
Πνζόηεηεο ΓζΠ
αλαθπθιωζίκωλ
(tn/έηνο) (Β)
ύκκεηθηα πξνο
δηαρείξηζε
(tn/έηνο) (Γ=Α-Β)
Υξέωζε ΦνΓΑ
ζπκκείθηωλ
ρωξίο ΓζΠ (€/tn)
(Γ)
Υξέωζε ΦνΓΑ
ζπκκείθηωλ κε
ΓζΠ (€/tn) (Δ)
Μείωζε
εηζθνξώλ
Γήκνπ ιόγω
επίηεπμεο
πνζνζηώλ
εθηξνπήο ΓζΠ
(€/έηνο)
(Σ=Γ*(Γ-Δ))
Μείωζε
εηζθνξώλ
Γήκνπ ιόγω
κείωζεο ηωλ
πνζνηήηωλ πνπ
εηζέξρνληαη
ζηνλ ΥΤΣΑ
(€/έηνο) (Ε=Β*Γ)
[75]
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Μείωζε
εηζθνξώλ ζε

2021

2022

2023

2024

2025

3.173

15.767

24.537

34.223

44.759

ΦνΓΑ
πλνιηθό
όθεινο Γήκνπ
ιόγω ΓζΠ
(€/έηνο)
(Ζ=Σ+Ε)
Ζ κείσζε ησλ ελ ιφγσ εμφδσλ επεξεάδεη ηνλ θσδηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ:
ΓΑΠΑΝΔ (ΠΛΖΝ ΜΗΘΟΓΟΗΑ, ΑΝΑΓΟΥΩΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΑ ΚΑΗ
ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ) 20. (61,62,63,64,65,66,67).
Αθφκε, ν Γήκνο ζα έρεη εμνηθνλφκεζε ιφγσ κείσζεο ησλ κεηαθνξηθψλ
εμφδσλ απφ ηελ ρσξηζηή ζπιινγή θαη ηελ επί ηφπνπ δηαρείξηζε ησλ
αλαθηψκελσλ

βηναπνβιήησλ.

Δηδηθφηεξα,

ζηνλ

επφκελν

Πίλαθα

παξνπζηάδεηαη ε εμνηθνλφκεζε ησλ κεηαθνξηθψλ εμφδσλ. Λακβάλεηαη έλα
ηππηθφ θφζηνο απνθνκηδήο ζπκκίθησλ γηα Γήκνπο 40 €/tn (ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΑΗΝΩΝ ΖΜΔΗΩΝ (ΜΟΓ ΑΔ, 2018).
Πίλαθαο 55 Δμνηθνλόκεζε κεηαθνξηθώλ εμόδωλ ιόγωλ εθηξνπήο βηαπνβιήηωλ

Έηνο

2021

2022

2023

2024

2025

400

408

416

424

433

16.000

16.800

17.640

18.522

19.448

εθηξνπή
Βηναπνβιήηωλ
θαη
αλαθπθιωζίκωλ
θαη επί ηόπνπ
δηαρείξηζε (t)
Μείωζε
θόζηνπο
ζπιινγήο θαη
κεηαθνξάο (€)
Ζ κείσζε ησλ κεηαθνξηθψλ εμφδσλ ζα επηηξέςεη ζην Γήκν λα κεηψζεη ηηο
δαπάλεο αλαδφρσλ δηαρείξηζεο ΑΑ θαη επεξεάδεη ηνλ θσδηθφ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ:

ΓΑΠΑΝΔ

ΑΝΑΓΟΥΩΝ

ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ Κ.Α. 20.

[76]

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

ΑΑ

ΠΟΤ
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Λειτουργικά Κόςτη
Γεληθά

Σα θφζηε ιεηηνπξγίαο αθνξνχλ:


Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ



Δξγαζίεο πληήξεζεο εμνπιηζκνχ



Λεηηνπξγηθά θφζηε εγθαηαζηάζεσλ



Δξγαηηθφ θφζηνο

Κόζηνο ιεηηνπξγίαο Πξάζηλνπ ζεκείνπ

Σν θφζηνο ιεηηνπξγία ηνπ Πξάζηλνπ εκείνπ δηακνξθψλεηαη απφ:


ην θφζηνο πξνζσπηθνχ (ζεσξείηαη φηη ρξεηάδεηαη έλαο εξγαδφκελνο –ρεηξηζηήο
θαηά πξνηίκεζε, γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ Πξάζηλνπ ζεκείνπ)



ηα θφζηε ζπληήξεζεο. Απηά ζεσξείηαη φηη είλαη πεξίπνπ ην 5% ηνπ παγίνπ
εμνπιηζκνχ εηεζίσο



ηα θφζηε αλαισζίκσλ θαη ελέξγεηαο. (ζχκθσλα κε ηε ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΑΙΝΩΝ ΗΜΔΙΩΝ (ΜΟΓ ΑΔ, 2018), ζεσξείηαη φηη γηα
έλα ηππηθφ Π είλαη εηεζίσο 1.300 € πεξίπνπ.

Σα ιεηηνπξγηθά θφζηε παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν Πίλαθα.
Καηεγνξία

2021

2022

2023

2024

2025

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

33.579

33.579

33.579

33.579

33.579

49.879

49.879

49.879

49.879

49.879

Κόζηνπο
Κφζηνο
πξνζσπηθνχ
Κφζηνο
ελέξγεηαο
Κφζηνο
ζπληήξεζεο
ύλνιν

Σν θφζηνο πξνζσπηθνχ επεξεάδεη ηνλ θσδηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ:
ΑΜΟΗΒΔ ΜΗΘΟΓΟΗΑ (ΠΛΖΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ) Κ.Α. 20.60.
Σν θφζηνο ελέξγεηαο θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο επεξεάδνπλ ηνλ θσδηθφ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ:

ΓΑΠΑΝΔ

(ΠΛΖΝ

ΜΗΘΟΓΟΗΑ,

ΑΝΑΓΟΥΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ) 20. (61,62,63,64,65,66,67).
Μεηαθνξηθά Κόζηε

Τπνινγίδεηαη ην θφζηνο κεηαθνξάο απφ ηε ζπιινγή ησλ βηναπνβιήηησλ
[77]
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εληφο ηνπ Γήκνπ. Απηφ απνηειείηαη απφ ην θφζηνο ηνπ εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ
θαη ην θφζηνο κεηαθνξάο θαη ζπληήξεζεο. Απηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ
επφκελν Πίλαθα.
Πίλαθαο 56 Λεηηνπξγηθό Κόζηνο πξνζωπηθνύ ζπιινγήο ΒΑ ζπζηήκαηνο ΓζΠ
Απαζρνινύκελν πξνζωπηθό

Αξηζκόο αηόκωλ

Πξνζσπηθφ απνθνκηδήο

6

Δηήζην θόζηνο αλά

ύλνιν

άηνκν (€)

(€/έηνο)

15.000

90.000

Σν θφζηνο πξνζσπηθνχ επεξεάδεη ηνλ θσδηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ:
ΑΜΟΗΒΔ ΜΗΘΟΓΟΗΑ (ΠΛΖΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ) Κ.Α. 20.60
Πίλαθαο 57 Κόζηνο ζπληήξεζεο εμνπιηζκνύ κέζωλ ζπιινγήο ΒΑ

Κόζηνο ζπληήξεζεο εμνπιηζκνύ κέζωλ ζπιινγήο

Αξρηθό θόζηνο

ύλνιν

θάδωλ

(€/έηνο)

45.585,53

2.279

Κφζηνο ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ (5% επί ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο
επέλδπζεο γηα θάδνπο)

Σν

θφζηνο

ζπληήξεζεο

πξνυπνινγηζκνχ:

εμνπιηζκνχ

ΓΑΠΑΝΔ

(ΠΛΖΝ

επεξεάδεη

ηνλ

θσδηθφ

ΜΗΘΟΓΟΗΑ,

ηνπ

ΑΝΑΓΟΥΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ) 20. (61,62,63,64,65,66,67)
Λνηπά θόζηε αλαιωζίκωλ

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζε κηα πξνζέγγηζε αζθαιείαο σο πξνο ηα θφζηε
επέλδπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, γηα ην βαζηθφ ζελάξην αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο
ΓζΠ επηιέγεηαη ε ρξήζε βηνδηαζπψκελεο ζαθνχιαο. Λακβάλεηαη φηη ν Γήκνο
ζα παξέρεη δσξεάλ ηηο βηνδηαζπψκελεο ζαθνχιεο γηα φιε ηελ πεξίνδν
αλαθνξάο.
Ζ ηηκή αγνξάο ηεο βηνδηαζπψκελεο ζαθνχιαο ρσξεηηθφηεηαο 10 l θαη 50 l
θπκαίλνληαη απφ 0,085 €/ηεκ. έσο 0,135 €/ηεκ. θαη 0,245 €/ηεκ. έσο 0,475
€/ηεκ. αληίζηνηρα. Λακβάλνληαη νη κέζεο ηηκέο 0,11 €/ηεκ. θαη 0,36 €/ηεκ.
αληηζηνίρσο.
Πίλαθαο 58 Λεηηνπξγηθό Κόζηνο βηνδηαζπώκελωλ ζαθνπιώλ

Σηκή
Πξνκήζεηα βηνδηαζπώκελωλ ζαθνπιώλ

ηεκαρίνπ
(€)

Βηνδηαζπψκελεο ζαθνχιεο 10 lt

0,11

[78]

Σεκάρηα θαη΄

Κόζηνο

έηνο

(€/έηνο)

335.000

36.850

ύλνιν
Κόζηνπο κε
ΦΠΑ 24%
45.694
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Σηκή
Πξνκήζεηα βηνδηαζπώκελωλ ζαθνπιώλ

ηεκαρίνπ
(€)

Βηνδηαζπψκελεο ζαθνχιεο 50 lt

0,36

ύλνιν

Σεκάρηα θαη΄

Κόζηνο

έηνο

(€/έηνο)

18.200

6.552

8.124

43.402

53.818,48

ύλνιν

Κόζηνπο κε
ΦΠΑ 24%

Σν θφζηνο αλαισζίκσλ ζάθσλ επεξεάδεη ηνλ θσδηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ:
ΓΑΠΑΝΔ (ΠΛΖΝ ΜΗΘΟΓΟΗΑ, ΑΝΑΓΟΥΩΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΑ ΚΑΗ
ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ) 20. (61,62,63,64,65,66,67).

Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 133/2021
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

Τπνγξαθή

Τπνγξαθέο
ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ
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