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Ρρόλογοσ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ
Θ διαχείριςθ των απορριμμάτων είναι ςοβαρό κοινωνικό ηιτθμα και προςτίκεται ςτα
μεγάλα προβλιματα τθσ ανεργίασ, τθσ ωτϊχειασ, των αδιεξόδων για τθν νεολαία και το
λαό. Σχετίηεται με τθν υγεία, το περιβάλλον αλλά και με μεγάλα και μικρότερα οικονομικά
ςυμωζροντα ςε βάροσ του λεθλατθμζνου ειςοδιματοσ των λαϊκϊν ςτρωμάτων.

Θ ορκολογικι διαχείριςι τουσ δεν είναι ηιτθμα κατά βάςθ τεχνικό αλλά κυρίωσ πολιτικό.
Είναι γνωςτό ότι θ γενικι κατεφκυνςθ, που δίνεται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, τισ
Ελλθνικζσ Κυβερνιςεισ αλλά και Ρεριωζρειεσ και Διμουσ, υπθρετεί τθν ιδιωτικοποίθςθ του
τομζα (με ι χωρίσ ΣΔΛΤ) επιμζνοντασ ςτθν απαγόρευςθ των προςλιψεων μόνιμου
προςωπικοφ και διευκολφνοντασ με ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ τθν παρζμβαςθ του
κεωαλαίου ςτο υπόψθ αντικείμενο. Ραράλλθλα οι κεντρικζσ ι «αποκεντρωμζνεσ» μονάδεσ
επεξεργαςίασ ςφμμεικτων ςκουπιδιϊν εξακολουκοφν να ζχουν ςθμαντικό ρόλο με μεγάλα
κζρδθ για το κεωάλαιο, που κα ωορτωκοφν ςτισ πλάτεσ τθσ λαϊκισ οικογζνειασ μζςω των
ανταποδοτικϊν τελϊν, ςε ςυνδυαςμό με τθ δαιμονοποίθςθ τθσ υγειονομικισ ταωισ.

Στθν Ράτρα θ λφςθ του κζματοσ είναι υπερεπείγουςα, αλλά πρζπει να κινείται

ςε

αντίκεςθ κατεφκυνςθ από τθν προαναωερόμενθ πολιτικι.

Θ Κυβζρνθςθ οωείλει να χρθματοδοτιςει τισ απαραίτθτεσ δράςεισ και ζργα υποδομισ που
κα υλοποιοφνται, τόςο ςε επίπεδο Ρεριωζρειασ από τον περιωερειακό ωορζα διαχείριςθσ
που πρζπει να ενεργοποιθκεί, όςο και ςε επίπεδο διμων.

Ρροχποκζςεισ για τθν υλοποίθςθ του Τοπικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΤΣΔΑ) που
κα κλθκεί να εγκρίνει το ΔΣ είναι :
1) Θ χρθματοδότθςθ όλων των απαραίτθτων μελετϊν, υποδομϊν – εξοπλιςμοφ
αποκλειςτικά και κακ’ ολοκλθρία από Κρατικοφσ πόρουσ ι προγράμματα ςαν Δθμόςια
Ζργα,
2) Θ δυνατότθτα πρόςλθψθσ από το Διμο όλου του νζου απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ –
επιςτθμονικοφ προςωπικοφ με μόνιμθ και ςτακερι εργαςία με πλιρθ δικαιϊματα,
3) Θ ςυνεργαςία του Διμου Ρατρζων με τθν Ρεριωζρεια, με όμορουσ ι και άλλουσ Διμουσ
ςε κοινζσ δράςεισ και λειτουργίεσ.

Σελίδα 1

Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων Διμου Ρατρζων

Το ΤΣΔΑ του διμου μασ κα διαμορωωκεί ωσ απόωαςθ του ΔΣ με βάςθ τθν ολοκλθρωμζνθ
Μελζτθ που ςυνζταξε ομάδα εργαςίασ υπθρεςιακϊν ςτελεχϊν του διμου, με ςυντονιςτι κ.
Ρζτρο Γανό, τθν οποία δθμοςιοποιοφμε και παρουςιάηουμε ςιμερα προκειμζνου να
εγκρικεί ότι αποτελεί τθ βάςθ για τθ διαμόρωωςθ του ΤΣΔΑ του διμου. Πλεσ οι προτάςεισ
που κα ακουςτοφν, κα παρκοφν υπόψθ από τθ δθμοτικι Αρχι για τθ διαμόρωωςθ του
ςχεδίου του ΤΣΔ, που προτείνουμε να τεκεί ςε 10ιμερθ δθμόςια διαβοφλευςθ.

Θ μελζτθ του ΤΣΔΑ διακατζχεται από τθν αγωνία να μθν επιβαρυνκοφν οι δθμότεσ μασ με
τα μεγάλου φψουσ πρόςκετα ανταποδοτικά τζλθ, ςφμωωνα και με τθν κατεφκυνςθ τθσ
δθμοτικισ Αρχισ, όπωσ κα ςυνζβαινε εάν υλοποιοφνταν τα ωαραωνικοφ τφπου
«εργοςτάςια».

Αντίκετα τα κόςτθ πρζπει να περιοριςτοφν ςτο ελάχιςτο δυνατόν . Σθμειωτζον ότι, και μόνο
αν ιςχφςει από 1/1/2016 θ επιβολι «τζλουσ ταωισ», ζνα ακόμθ χαράτςι που κα
τροωοδοτεί τον κυβερνθτικό κορβανά, κα επιβαρυνκοφμε με 3,5 ζωσ 5 εκ. ευρϊ ετθςίωσ,
πράγμα που αντιπαλεφουμε με ςωοδρότθτα.

Θ Δθμοτικι Αρχι λαμβάνοντασ υπόψθ τα γεωγραωικά – χωροταξικά δεδομζνα και τθν
γενικι οικονομικι κατάςταςθ του λαοφ μασ υιοκετεί δράςεισ με ςκοπό τθν μζγιςτθ δυνατι:
πρόλθψθ παραγωγισ απορριμμάτων, ανακφκλωςθ με διαλογι ςτθν πθγι (ΔςΡ),
κομποςτοποίθςθ προδιαλεγμζνων οργανικϊν (γνωςτϊν τϊρα και ωσ βιοαποβλιτων), και
ταωι των υπολειμμάτων και ενόσ μζρουσ των εναπομενόντων ςυμμείκτων ςε νζο ΧΥΤΑ που
κα καταςκευαςκεί και κα λειτουργιςει με ευκφνθ του περιωερειακοφ ΦΟΔΣΑ. Το άλλο
μζροσ των ςυμμείκτων, που δεν κα ξεπερνάει το 25% των αποβλιτων του διμου, μπορεί να
διατίκεται, επίςθσ, ςε μονάδα μθχανικισ ανακφκλωςθσ του ΦΟΔΣΑ.
Με τον τρόπο αυτό ξεπερνάμε και τισ κείμενεσ Διατάξεισ Κυβζρνθςθσ και Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ, που επιχειροφν να επιβλθκοφν με τθν επιβολι μεγάλων προςτίμων.

Επίςθσ ςε κάκε περίπτωςθ κα απαιτιςουμε θ λειτουργία των Μονάδων να
χρθματοδοτείται από το Κράτοσ. Χωρίσ όμωσ τθν λαϊκι ςτιριξθ και κινθτοποίθςθ θ
αποτελεςματικότθτα των προςπακειϊν μασ είναι περιοριςμζνθ.

Τζλοσ, οωείλω να τονίςω ότι θ υπόψθ μελζτθ είναι μια επίπονθ, ςυςτθματικι και ογκϊδθσ
επιςτθμονικι εργαςία, ςτθν οποία παρατίκενται, για πρϊτθ ωορά ςυγκεκριμζνα, τόςο
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μεγάλο πλικοσ ςτοιχείων που ςυντάχκθκε ςε περιοριςμζνο χρόνο από τθν ομάδα τεχνικϊν
επιςτθμόνων του Διμου μασ με ςυντονιςτι τον κ. Ρζτρο Γανό, με τθν παρακολοφκθςθ του
αντιδθμάρχου κακαριότθτασ.
Αυτό ωανερϊνει το υψθλό επίπεδο γνϊςεων, τισ εξαιρετικζσ δυνατότθτεσ που υπάρχουν
ςτισ Υπθρεςίεσ μασ, εωόςον υπάρξει θ πολιτικι βοφλθςθ να κινθτοποιθκεί το υπάρχον
Δυναμικό. Στοιχεία τθσ μελζτθσ παρείχαν διαωορετικζσ Υπθρεςίεσ μασ, με τισ οποίεσ υπιρξε
ςτενι ςυνεργαςία.

Τουσ ευχαριςτοφμε όλουσ κερμά, κακϊσ και εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ
μασ για τισ πολφτιμεσ παρατθριςεισ και απόψεισ τουσ, με τισ οποίεσ
εμπλουτίςτθκε θ μελζτθ του ΡΕΣΔΑ.

Σελίδα 3

Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων Διμου Ρατρζων

Ρρόλογοσ
Το παρόν Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων Διμου Ρατρζων εκπονικθκε από τθν
Ομάδα Εργαςίασ του Διμου Ρατρζων με τίτλο «Ομάδα Εργαςίασ ςχεδιαςμοφ, οργάνωςθσ
και παρακολοφκθςθσ ζργων και δράςεων διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων –
ανακφκλωςθσ» (Απόωαςθ Δθμάρχου Ρατρζων υπ' αρ. 33716/17-3-2015 (ΑΔΑ: ΩΩΘΣΩΞΛ6ΦΡ)), θ οποία αποτελείται από τουσ εξισ υπαλλιλουσ (αλωαβθτικά): Ρζτρο Γανό, Βαςίλθ
Κάντηαρθ,
Χριςτο
Κωτςόπουλο,
Ραναγιϊτθ
Ραπαευκυμίου
και
Ανδρζα
Τριανταωυλλόπουλο.
Τθν επίβλεψθ τθσ εκπόνθςθσ του Τοπικοφ Σχεδίου είχε ο Αντιδιμαρχοσ Αρχιτεκτονικοφ
Ζργου, Κακαριότθτασ – Ανακφκλωςθσ & Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ κ. Χριςτοσ Κορδάσ.

Ρζτροσ Γανόσ

Βαςίλθσ Κάντηαρθσ

Χριςτοσ Κωτςόπουλοσ

Ραναγιϊτθσ Ραπαευκυμίου

Ανδρζασ Τριανταωυλλόπουλοσ
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1.

Ειςαγωγή

Το παρόν Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων του Διμου Ρατρζων εντάςςεται ςτθ νζα
πολιτικι διαχείριςθσ αποβλιτων και ζχει ωσ κφριο ςτόχο τθ δραςτικι μείωςθ των
αποβλιτων που παραμζνουν ςε ςφμμεικτθ μορωι και οδθγοφνται ςε επεξεργαςία και ςε
τελικι διάκεςθ.
Θ κατάρτιςθ του παρόντοσ Τοπικοφ Σχεδίου ακολουκεί τισ κατευκφνςεισ του Συνοπτικοφ
Οδθγοφ για τα Τοπικά Δθμοτικά Σχζδια Διαχείριςθσ Αποβλιτων με ζμωαςθ ςτθ Διαλογι
ςτθν Ρθγι (Ραράρτθμα Εκνικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων 2015 [1]),
προςαρμοςμζνου ςτα ειδικότερα χαρακτθριςτικά του διμου, και ςτοχεφει να αποτελζςει
ζνα ουςιαςτικό εργαλείο Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ για το Διμο Ρατρζων ςε κζματα
διαχείριςθσ αποβλιτων, θ υλοποίθςθ του οποίου προβλζπεται να ολοκλθρωκεί ςτθν
ερχόμενθ πενταετία.
Ριο ςυγκεκριμζνα το παρόν ΤΣΔ περιλαμβάνει: δραςτθριότθτεσ πρόλθψθσ και διαλογισ
ςτθν πθγι κακϊσ και δραςτθριότθτεσ κομποςτοποίθςθσ – διαλογισ – διαχωριςμοφ
προδιαλεγμζνων αποβλιτων, με τθν επιςιμανςθ ότι θ (οι) μονάδα (-εσ) μθχανικισ
διαλογισ ςφμμεικτων αποβλιτων τθσ ομάδασ των διμων του νομοφ Αχαΐασ αποτελεί
αντικείμενο του ΡΕΣΔΑ Δυτικισ Ελλάδασ και του οικείου περιωερειακοφ ΦΟΔΣΑ. Το ίδιο
ιςχφει και για τον (τουσ) ΧΥΤΑ - ΧΥΤΥ υποδοχισ των υπολειμμάτων των μονάδων
επεξεργαςίασ.

1.1. Ολοκληρωμένη Διαχείριςη τερεών Αποβλήτων
Στον όρο αςτικά ςτερεά απόβλθτα ι ΑΣΑ (Municipal Solid Waste) περιλαμβάνονται τα
οικιακά απόβλθτα, κακϊσ και άλλα απόβλθτα, τα οποία λόγω ωφςθσ ι ςφνκεςθσ, είναι
παρόμοια με τα οικιακά, όπωσ απόβλθτα από εμπορικζσ και ςυναωείσ δραςτθριότθτεσ,
κτίρια γραωείων και ιδρφματα (ςχολεία, νοςοκομεία, κυβερνθτικά κτίρια). Ρεριλαμβάνει
επίςθσ ογκϊδθ απόβλθτα (ςτρϊματα, ζπιπλα κ.α.) και απόβλθτα κιπων, ωφλλα, κλαδιά,
κθπευτικά, κακϊσ και απόβλθτα από κακαριςμό δρόμων [2].
Στα αςτικά απορρίµµατα περιλαμβάνονται:
Κατάλοιπα κάκε ωφςθσ, όπωσ οικιακά απορρίµµατα, ωφλλα, ςκουπίςματα, χαρτιά
που τοποκετοφνται μζςα ςτισ πλαςτικζσ ςακοφλεσ.
Απορρίµµατα από εμπορικζσ εγκαταςτάςεισ, βιοτεχνίεσ και κτίρια γραωείων που
προςομοιάηουν με τα οικιακά και τοποκετοφνται επίςθσ ςε ςακοφλεσ ι κάδουσ
όπωσ τα οικιακά.
Αωυδατωμζνεσ ιλφεσ, προϊόντα από κακαριςμοφσ δρόμων και δθμοςίων χϊρων,
που ςυγκεντρϊνονται ςε μεγάλα δοχεία για τθν αποκομιδι τουσ.
Κατάλοιπα από χϊρουσ εκκζςεων αγορζσ, εορτζσ, κλπ., που ςυγκεντρϊνονται
επίςθσ ςε μεγάλα δοχεία για τθν αποκομιδι τουσ.
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Απορρίµµατα από ςχολεία, ςτρατιωτικζσ εγκαταςτάςεισ, υγειονομικζσ μονάδεσ
(πλθν των μολυςματικϊν και των άλλων ΕΥΑΜ) που ςυγκεντρϊνονται ςε ειδικοφσ
χϊρουσ.
Ογκϊδθ αντικείμενα.
Δεν περιλαμβάνονται ςτα αςτικά απορρίµµατα:
Αδρανι και κατάλοιπα δθμοςίων ζργων.
Βιομθχανικζσ
ςωαγείων.

ςτάχτεσ,

ςκουριζσ,

μολυςματικά

νοςοκομείων,

υπολείμματα

Ρολφ ογκϊδθ αντικείμενα που απαιτοφν εδικό τρόπο μεταωοράσ.
Με βάςθ τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλιτων, τα δθμοτικά απόβλθτα ταξινομοφνται με
τον κωδικό 20.
H διαχείριςθ των ςτερεϊν απορριμμάτων περιλαμβάνει τον ζλεγχο τθσ δθμιουργίασ, τθν
προςωρινι αποκικευςθ, τθν ςυλλογι, τθν μεταφορά, τθν επεξεργαςία και τθν διάκεςι
τουσ με τον βζλτιςτο δυνατό τρόπο από πλευράσ δθμοςίασ υγιεινισ, οικονομικϊν,
μθχανικισ, ςυντιρθςθσ, αιςκθτικισ και περιβαλλοντικϊν ςυνεπειϊν. Από λειτουργικι
ςκοπιά θ διαχείριςθ ςτερεϊν απορριμμάτων περιλαμβάνει τα ακόλουκα ςτάδια: (1)
δθμιουργία απορριμμάτων, (2) χειριςμό, διαχωριςμό, αποκικευςθ απορριμμάτων κακϊσ
και επεξεργαςία ςτθν πθγι, (3) ςυλλογι και αποκομιδι απορριμμάτων, (4) διαχωριςμό και
ωυςικι ι χθμικι ι βιολογικι επεξεργαςία των ςυμμείκτων ςτερεϊν απορριμμάτων
(λειτουργία ΚΔΑΥ), (5) μεταωορά απορριμμάτων ι υπολειμμάτων και (6) διάκεςθ των
ςτερεϊν απορριμμάτων ι υπολειμμάτων [3].
H ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ ςτερεϊν απορριμμάτων ςυνίςταται ςτον προςδιοριςμό των
αλλθλουχιϊν και αλλθλεξαρτιςεων των ζξι επί μζρουσ λειτουργικϊν ςταδίων που οδθγοφν
ςε μία βελτιςτοποιθμζνθ ςυνολικά λφςθ. H ιεράρχθςθ θ οποία ακολουκείται για μία
ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ βαςίηεται ςτθ μείωςθ ςτθν πθγι, ςτθν ανακφκλωςθ, ςτθ
μετατροπι και ςτθν ταωι με αυτι ακριβϊσ τθν ςειρά.
H μείωςθ ςτθν πθγι αποτελεί τθν πρϊτθ προτεραιότθτα ςτθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ
ςτερεϊν απορριμμάτων και περιλαμβάνει τθν μείωςθ τόςο τθσ ποςότθτασ όςο
ενδεχομζνωσ και τθσ τοξικότθτασ των απορριμμάτων. H μείωςθ μπορεί να επιτευχκεί μζςω
ςχεδιαςμοφ, καταςκευισ και ςυςκευαςίασ προϊόντων με ελάχιςτο τοξικό περιεχόμενο,
ελάχιςτο όγκο υλικοφ ι επιμθκυμζνο χρόνο ηωισ και δυνατότθτα επαναχρθςιμοποίθςθσ.
Οι εργαςίεσ ανακφκλωςθσ περιλαμβάνουν: (α) τον διαχωριςμό και τθ ςυλλογι
απορριμμάτων, (β) τθν προετοιμαςία αυτϊν των υλικϊν για επαναχρθςιμοποίθςθ,
επανεπεξεργαςία και επανακαταςκευι και (γ) τθν επανεπεξεργαςία και επανακαταςκευι.
Από το ςφνολο των υλικϊν που απαντοφν ςτα απορρίμματα, κάποια μποροφν να
ανακυκλωκοφν ενϊ κάποια άλλα μποροφν να καταςτοφν εμπορεφςιμα αωοφ υποςτοφν
κατάλλθλθ μετατροπι/ επεξεργαςία. Συγκεκριμζνα:
 Αλουμίνιο: Ζχει μεγάλθ αξία θ ανακφκλωςθ αωοφ θ απαιτοφμενθ ενζργεια για
παραγωγι κουτιϊν αλουμινίου είναι μόλισ το 5% αυτισ που απαιτείται για χριςθ
νζου ορυκτοφ.
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 Χαρτί: Ανακυκλϊςιμα κεωροφνται το ζντυπο χαρτί και το χαρτί γραωισ, το χαρτί
ςυςκευαςίασ, το χαρτόνι, το χαρτί πολυτελείασ και το μεικτό χαρτί.
 Ρλαςτικά: Οι κατθγορίεσ των ανακυκλϊςιμων πλαςτικϊν είναι: PET ι PETE
(τερεωκαλικόσ εςτζρασ του πολυαικυλενίου), HDPE (πολυαικυλζνιο υψθλισ
πυκνότθτασ), PVC (χλωριοφχο πολυβινφλιο), LDPE (πολυαικυλζνιο χαμθλισ
πυκνότθτασ), PP (πολυπροπυλζνιο), PS (πολυςτυρόλιο ι πολυςτυρζνιο) και άλλα
πλαςτικά (όπωσ το ακρυλονιτρίλιο, το βουταδιζνιο, το ςτυρόλιο ABS, κλπ.).
 Γυαλί (ωιάλθσ): Διακρίνουμε τρεισ κατθγορίεσ ανάλογα με το χρϊμα τουσ: «άςπρο»
(διαωανζσ), καωζ και πράςινο γυαλί.
 Σιδθρά μζταλλα: ςίδθροσ και χάλυβασ.
 Μθ ςιδθρά μζταλλα: κυρίωσ ψευδάργυροσ.
 Απόβλθτα κιπων, πάρκων και δενδροςτοιχιϊν: Βιοςτακεροποιοφνται εφκολα,
απαραίτθτα για τθν επιτυχι κομποςτοποίθςθ των προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων
κουηίνασ.
 Απόβλθτα εκςκαωϊν, κατεδαωίςεων και καταςκευϊν (μπάηα): Μποροφν να
διαχωρίηονται και επαναχρθςιμοποιοφνται μερικϊσ.
Θ εναλλακτικι διαχείριςθ βαςίηεται ςτθν ιεραρχία διαχείριςθσ αποβλιτων (Άρκρο 29 του
Ν. 4042/2012) όπωσ αυτι απεικονίηεται ςτθν παρακάτω πυραμίδα [4]. Πςο υψθλότερα
βρίςκεται μια επιλογι για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων τόςο περιςςότερο επικυμθτι
είναι. Θ ιεράρχθςθ ςτθ διαχείριςθ των απορριμμάτων είναι: Ρρόλθψθ, Ρροετοιμαςία για
Επαναχρθςιμοποίθςθ, Ανακφκλωςθ, Άλλου είδουσ Ανάκτθςθ, Διάκεςθ.

Εικόνα 1. Ρυραμίδα ιεράρχθςθσ ςταδίων διαχείριςθσ απορριμμάτων
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Θ βαςικι λογικι τθσ ςτρατθγικισ είναι ότι τα απόβλθτα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν ωσ ζνασ
εν δυνάμει πόροσ που, αν αξιοποιθκεί ςωςτά, μπορεί να περιορίςει δραςτικά τισ
περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ κατά τθ διαχείριςι τουσ και ταυτόχρονα να δϊςει πολλαπλά
οωζλθ. Αυτόσ είναι ο λόγοσ που θ μαηικι απόρριψι τουσ ςε χϊρουσ υγειονομικισ ταωισ
πρζπει να μθν είναι πρϊτθ ι εφκολθ επιλογι. Από τθν άλλθ, κάκε επεξεργαςία των
αποβλιτων, όςο περιβαλλοντικά ωιλικι και αν είναι, καταναλϊνει ενζργεια και πόρουσ και
προκαλεί περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, καταλιγοντασ ςτο ότι θ πρόλθψθ παραγωγισ
αποβλιτων δίνει τα περιςςότερα πλεονεκτιματα.

1.2. κοπιμότητα Τλοποίηςησ
Σκοπόσ του Τοπικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων του Διμου Ρατρζων είναι να αναλφςει
και να αξιολογιςει το υωιςτάμενο πλαίςιο διαχείριςθσ αποβλιτων του Διμου Ρατρζων και
να προτείνει πρακτικζσ και ενζργειεσ βελτιςτοποίθςθσ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ
εξοικονόμθςθσ οικονομικϊν και φυςικϊν πόρων, με ταυτόχρονθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν
υγιεινισ και αςωάλειασ των εργαηόμενων ςτο υπόψθ αντικείμενο.
Το Τοπικό Σχζδιο Δράςθσ αωορά ςτθν διαχείριςθ των δθμοτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων που
παράγονται ςτα όρια του Διμου Ρατρζων, με ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ και δράςεισ για τα
επόμενα ζτθ (2015-2020), το οποίο βαςίηεται ςε ζνα μοντζλο διαχείριςθσ που δίνει
ζμφαςθ ςτθν πρόλθψθ (ςτο πλαίςιο των περιοριςμζνων αρμοδιοτιτων τθσ τοπικισ
διοίκθςθσ), τθν προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςθ και ςε
ςυνδυαςμζνεσ δράςεισ του Διμου και τθσ Ρεριωζρειασ. Το Σχζδιο αυτό αποςκοπεί ςτον
περιοριςμό των αρνθτικϊν επιπτϊςεων τθσ παραγωγισ και τθσ διαχείριςθσ αποβλιτων, ςτθ
μείωςθ του ςυνολικοφ αντίκτυπου τθσ χριςθσ τουσ ωσ πόρων για μία υψθλοφ επιπζδου
προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ.
Οι γενικζσ αρχζσ που διζπουν το παρόν Τοπικό Σχζδιο είναι οι εξισ:
1. Κακοριςμόσ ποςοτικϊν και ποιοτικϊν ςτόχων ςε όλεσ τισ ωάςεισ διαχείριςθσ
των δθμοτικϊν αποβλιτων (ςυλλογι και μεταωορά, επεξεργαςία, τελικι
διάκεςθ).
2. Στοχευμζνεσ ενζργειεσ πρόλθψθσ, χωριςτισ ςυλλογισ και ανακφκλωςθσ
(περιλαμβανόμενθσ τθσ κομποςτοποίθςθσ προδιαλεγμζνων οργανικϊν).
3. Μείωςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων που επιμερίηεται ςτθ
λαϊκι οικογζνεια.
4. Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν προσ τουσ δθμότεσ.
5. Ευαιςκθτοποίθςθ των δθμοτϊν ςε κζματα πρόλθψθσ και διαχείριςθσ
απορριμμάτων.
6. Χρθματοδότθςθ υποδομϊν, εξοπλιςμοφ και ζμψυχου δυναμικοφ από
κεντρικοφσ δθμόςιουσ πόρουσ, εκνικοφσ και κοινοτικοφσ.
7. Ρρόςλθψθ του απαιτοφμενου μόνιμου προςωπικοφ.
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1.3. υνοπτική παρουςίαςη του Σοπικού χεδίου Διαχείριςησ
Αποβλήτων του Δήμου Πατρέων
Το Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων του Διμου Ρατρζων εςτιάηεται ςτουσ παρακάτω
πζντε τομείσ.
Α. Συλλογι ευμάτων ΑΣΑ
1. Ζνα δίκτυο πράςινων κάδων για τθ ςυλλογι του ρεφματοσ των ςφμμεικτων με
ςτόχο τθ ςταδιακι μείωςι του ςτο μζγιςτο δυνατόν – Επαναςχεδιαςμόσ
χωροκζτθςθσ κάδων και δρομολογίων.
2. Δφο δίκτυα κάδων (μεταλλικϊν κίτρινων/πλαςτικϊν μπλε) για τθ ςυλλογι
προδιαλεγμζνων ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςε ςτοχευμζνα (επιλεγμζνα) ςθμεία
ςε δφο διακριτά ρεφματα: (α) Ζνα για ζντυπο χαρτί και μικρζσ χάρτινεσ
ςυςκευαςίεσ (κίτρινοι κάδοι με ειδικι κυρίδα μικροφ εφρουσ) και (β) ζνα για
χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ υγρϊν, πλαςτικζσ ςυςκευαςίεσ, γυάλινεσ ωιάλεσ και
μεταλλικά κουτάκια (μπλε κάδοι), που κα διαχωρίηονται ςτο ΚΔΑΥ.
3. Ζνα δίκτυο ςυλλογισ γυαλιοφ μζςω των κωδϊνων ανακφκλωςθσ γυαλιοφ
(αφξθςθ του υωιςτάμενου αρικμοφ κωδϊνων).
4. Ζνα δίκτυο ςυλλογισ ςυςκευαςιϊν χαρτονιοφ (χαρτοκιβωτίων) κατάλλθλα
«πακεταριςμζνων» και ξφλινων ςυςκευαςιϊν, που κα τοποκετοφνται για μεν
τισ οικιακζσ ςυςκευαςίεσ δίπλα ςτουσ μπλε κάδουσ, για δε τισ εμπορικζσ ςτθν
ζξοδο του οικείου καταςτιματοσ (ςυλλογι «πόρτα – πόρτα»), ςφμωωνα με τισ
ειδικότερεσ προβλζψεισ ενόσ επικαιροποιθμζνου κανονιςμοφ κακαριότθτασ.
5. Ζνα δίκτυο καωζ κάδων για ςυλλογι προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων ςε δφο
ςτάδια: Στοχευμζνθ χωροκζτθςθ ςτο 1ο ςτάδιο (λαϊκζσ αγορζσ, ωοιτθτικζσ
εςτίεσ, λαχαναγορά, νοςοκομεία, ξενοδοχεία, KETX, καταςτιματα εςτίαςθσ
κλπ.), επζκταςθ ςτισ κατοικίεσ ςτο 2ο ςτάδιο.
6. Χωριςτι ςυλλογι των αποβλιτων κιπου (κλαδζματα κλπ.), ϊςτε να
αξιοποιοφνται ςτθν (αερόβια) κομποςτοποίθςθ των πιο πάνω βιοαποβλιτων.
7. Ρρομικεια καλακιϊν απορριμμάτων δρόμου (litters).
Β. Ανακφκλωςθ ξθρϊν ρευμάτων
1. Διαχείριςθ ςυλλογισ, μεταωοράσ και επεξεργαςίασ του περιεχομζνου των
κίτρινων και μπλε κάδων και ρεφματοσ χαρτοκιβωτίων από τον Διμο Ρατρζων.
2. Χωροκζτθςθ των κίτρινων και μπλε κάδων ςε όλεσ τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ τθσ
1θσ Δ.Ε. δθλ. του ςθμερινοφ Διμου Ρατρζων (Ράτρα, ίο, Μεςςάτιδα,
Βραχναίϊκα, Ραραλία).
3. Αντίςτοιχθ με τα παραπάνω προςαρμογι του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ του
Κζντρου Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν (ΚΔΑΥ Ξερόλακασ).
4. Ρρογραμματιςμόσ οργάνωςθσ τθσ λειτουργίασ του ΚΔΑΥ με ίδιουσ πόρουσ,
μζςα και μόνιμο προςωπικό, με κάλυψθ του διαωορικοφ κόςτουσ διαχείριςθσ
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5.
6.

7.

8.

(χωριςτι ςυλλογι, λειτουργία ΚΔΑΥ με τισ αποςβζςεισ του, διάκεςθ ςτθν αγορά
των ανακτθκζντων υλικϊν) από τθν ΕΕΑΑ ΑΕ.
Ρϊλθςθ των ςυλλεχκζντων και, κατά περίπτωςθ, διαχωριςκζντων υλικϊν από
τα ρεφματα ανακφκλωςθσ.
Βελτίωςθ ςυλλογισ των Αποβλιτων Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ
(ςιμερα γίνεται μζςω μεταλλικοφ container που ζχει τοποκετθκεί ςτο ΧΥΤΑ
Ξερόλακα, παραλαβι 3-4 ωορζσ ανά ζτοσ από το Σφςτθμα «Ανακφκλωςθ
Συςκευϊν Α.Ε.», με το οποίο ανανεϊκθκε πρόςωατα θ ςφμβαςθ για ζνα ζτοσ).
Οικονομικι αποτίμθςθ και διεκδίκθςθ καταβολισ ςτο διμο του αναλογοφντοσ
τιμιματοσ από το οικείο ΣΣΕΔ («Ανακφκλωςθ Συςκευϊν ΑΕ»).
Λόγω κορεςμοφ του ΧΥΤΑ Ξερόλακασ, εκτροπι των υπολειμμάτων από τον
ΧΥΤΑ, τα οποία προζρχονται από ανακυκλϊςιμα υλικά άλλων Διμων και μζχρι
τϊρα επεξεργάηονται ςτο ΚΔΑΥ.
Δθμιουργία Ρράςινων Σθμείων. Οι χϊροι που κα περιλαμβάνει το Ρράςινο
Σθμείο είναι οι εξισ: (α) Χϊροσ Διαλογισ Μικρϊν Ανακυκλϊςιμων Αποβλιτων
(μελάνια εκτυπωτι, μικρζσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, απλοί λαμπτιρεσ και
λαμπτιρεσ ωκοριςμοφ, ωορθτζσ θλεκτρικζσ ςτιλεσ, βιβλία, CD, ροφχα –
υωάςματα – παποφτςια (κατάλλθλα για επαναχρθςιμοποίθςθ) κλπ.) (β) Χϊροσ
υποδοχισ οικιακϊν ογκωδϊν αποβλιτων ςε container τοποκετθμζνο ςε
κατάλλθλο χϊρο του Ρράςινου Σθμείου (γ) Χϊροσ για μικρζσ ποςότθτεσ
επικίνδυνων αποβλιτων (χρϊματα, ηιηανιοκτόνα, λθγμζνα ωάρμακα, κλπ.) (δ)
Χϊροσ υποδοχισ / ταξινόμθςθσ υλικϊν: (i) για επαναχρθςιμοποίθςθ (ςτον χϊρο
αυτό ςυγκεντρϊνονται αντικείμενα, τα οποία παραδίδονται από τουσ κατόχουσ
τουσ προκειμζνου να χρθςιμοποιθκοφν εκ νζου για τον ίδιο ςκοπό για τον
οποίο ςχεδιάςτθκαν, χωρίσ να απαιτείται επιδιόρκωςι τουσ, π.χ. βιβλία,
ζπιπλα, χαλιά, κλπ.) και προοπτικά, (ii) για προετοιμαςία προσ
επαναχρθςιμοποίθςθ, επιδεχόμενα μικρι επιδιόρκωςθ προκειμζνου να
επαναχρθςιμοποιθκοφν.

Γ. Κομποςτοποίθςθ
1.

2.

Δθμιουργία δφο (2) μικρϊν μονάδων επεξεργαςίασ προδιαλεγμζνων
βιοαποβλιτων παραγωγικισ ικανότθτασ 7.000 τ/ζτοσ θ κάκε μία (υπαίκριο
ςφςτθμα αερόβιασ κομποςτοποίθςθσ «τφπου κερμοκθπίου») που κα
αδειοδοτθκοφν
περιβαλλοντικά
ςφμωωνα
με
τισ
«Ρρότυπεσ
Ρεριβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ». Σε δεφτερο ςτάδιο οι μονάδεσ αυτζσ κα
μποροφν να αυξθκοφν ςε αρικμό ι/και να αναβακμιςτοφν ςε μονάδεσ
κομποςτοποίθςθσ
παραγωγικισ
ικανότθτασ
19.500
τόνων/ζτοσ
προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων θ κάκε μία. Μια εξ αρχισ ζκταςθ 8 ςτρ.
κρίνεται επαρκισ και για τθν αναβακμιςμζνθ μονάδα.
Χωροκζτθςθ των δφο μονάδων. Ρικανό ςενάριο: Μία μονάδα ςε χϊρο του
Διμου Ρατρζων (ΧΥΤΑ Ξερόλακασ) και μια μονάδα ςε χϊρο του Διμου
Δυτικισ Αχαΐασ ι του Διμου Ερυμάνκου. Διερευνϊνται και εναλλακτικζσ
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3.

4.

5.

λφςεισ χωροκζτθςθσ (π.χ. χϊροσ αποκαταςτθμζνου ΧΑΔΑ, Βιομθχανικι
Ρεριοχι Ράτρασ (ΒΛ.ΡΕ.) κλπ.).
Θ καταςκευι των μονάδων κα γίνει με δθμόςιο διεκνι διαγωνιςμό, με
βάςθ τεχνικζσ προδιαγραωζσ που κα περιλαμβάνονται ςτα τεφχθ
δθμοπράτθςθσ του διμου. Ενδεικτικά αναωζρονται: (α) Για το τμιμα
μθχανικισ επεξεργαςίασ των τροωοδοτοφμενων οργανικϊν αποβλιτων:
Σφςτθμα δοςομετρικισ τροωοδοςίασ εωοδιαςμζνο με ανοικτικό ςάκων,
ςφςτθμα αωαίρεςθσ ξζνων προςμείξεων, τεμαχιςτισ, ανάμειξθ με
κρυμματιςμζνα κλαδζματα ςτθ δζουςα αναλογία, τροωοδοςία του υλικοφ
ςτον υπαίκριο χϊρο κομποςτοποίθςθσ (β) Για το χϊρο κομποςτοποίθςθσ:
Υποδομι υποδοχισ του υλικοφ ςε ςειράδια με τεχνθτό αεριςμό (εν όψει
τθσ μελλοντικισ αναβάκμιςθσ τθσ μονάδασ) και μθχανικι ανάδευςθ
(αναςτροωζασ με καροφλι διαβροχισ και εξάρτθμα περιοδικισ διάςτρωςθσ
και αωαίρεςθσ τθσ ειδικισ μεμβράνθσ που κα καλφπτει τα ςειράδια). Μετά
τθ ηφμωςθ το υλικό κα υποβάλλεται ςε εξευγενιςμό (ραωινάριςμα) ςε
ειδικό μθχάνθμα κόςκινο – αεροδιαχωριςτι για τθν αωαίρεςθ των
τελευταίων προςμείξεων, και κα αποκθκεφεται ςε υπόςτεγο για κάποιο
διάςτθμα ϊςτε να ολοκλθρωκεί θ ωρίμανςι του και να ςτακεροποιθκεί
πλιρωσ. Τζλοσ κα προβλζπονται και διάωορα όργανα παρακολοφκθςθσ
των διεργαςιϊν, όπωσ τα όργανα μζτρθςθσ κερμοκραςίασ, υγραςίασ,
άλλων αερίων, PH κ.ά..
Ρρομικεια ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ για τισ δράςεισ κομποςτοποίθςθσ
(τεμαχιςτζσ κλαδεμάτων και μικρϊν κορμϊν με δυνατότθτα κρυμματιςμοφ,
απορριμματοωόρα τφπου μφλου για τθν ςυλλογι των καωζ κάδων,
ανατρεπόμενο ωορτθγό με υδραυλικό γερανό και αρπάγθ, καωζ κάδοι).
Ριλοτικι οικιακι κομποςτοποίθςθ.

Δ. Ζργα εκςυγχρονιςμοφ ςτο ΧΥΤΑ Ξερόλακα
1.

2.

Ζργο αναβάκμιςθσ ΧΥΤΑ Ξερόλακα με διαχωριςμό ςτραγγιδίων και
καταςκευι δικτφου καφςθσ βιοαερίου. Θ προτεινόμενθ Ρράξθ
περιλαμβάνει ζργα υποδομισ για τθν άντλθςθ, ςυλλογι και καφςθ
βιοαερίου ςε ατμοςωαιρικό πυρςό (με προοπτικι τθν ενεργειακι του
αξιοποίθςθ ςε ςυνεργαςία του διμου με τθ ΔΕΘ), ζργα ςυλλογισ και
ελζγχου / επεξεργαςίασ ςτραγγιςμάτων, διευκζτθςθ ομβρίων και τελικι
διαμόρωωςθ του κορεςμζνου τμιματοσ – ανάντθ πρανοφσ.
Καταςκευι ΒΔ τεχνθτοφ αναχϊματοσ ςτο ΧΥΤΑ Ξερόλακα. Ο εξεταηόμενοσ
τοίχοσ αντιςτιριξθσ προτείνεται να καταςκευαςτεί ςε κζςθ κατάντθ του
υωιςτάμενου τοίχου αντιςτιριξθσ ςτον πόδα του πρανοφσ του ΧΥΤΑ
Ξερόλακα και χρθςιμεφει για αποωυγι τυχόν κατολίςκθςθσ των πρανϊν και
για κακ’ φψοσ επζκταςθ του ΧΥΤΑ.
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3.
4.

5.

Εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ μζτρθςθσ και παρακολοφκθςθσ ωορτίου τθσ
τελικισ εκροισ των ςτραγγιςμάτων πριν τθ διάκεςθ τουσ ςτθ ΔΕΥΑΡ.
Καταςκευι χϊρου υποδοχισ κινθτϊν μονάδων μεταωόρτωςθσ ςτερεϊν
αποβλιτων (ΣΜΑ) (χϊροσ υποδοχισ, ράμπεσ προςπζλαςθσ, μεταλλικζσ
χοάνεσ (ςιλό) εκωόρτωςθσ – μεταωόρτωςθσ, κινθτοί Στακμοί
Μεταωόρτωςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (αποτελοφμενων από ρυμουλκό και
θμιρυμουλκοφμενθ κιβωτάμαξα)).
Ρρομικεια τεμαχιςτι ογκωδϊν των κοινϊν ςφμμεικτων απορριμμάτων
οικιακισ, εμπορικισ και βιομθχανικισ προζλευςθσ (ςφςτθμα μετάδοςθσ
ιςχφοσ, χοάνθ τροωοδοςίασ, ςφςτθμα κοπισ «τφμπανο», μαγνιτθσ
μεταλλικϊν αντικειμζνων) με ςκοπό τθν μείωςθ του όγκου των
απορριμμάτων μζςω τθσ μείωςθσ των κενϊν κατά τθν επί τόπου διάςτρωςι
τουσ, αλλά και τθσ δυνατότθτασ για υψθλότερθ ςυμπίεςι τουσ από το
μθχάνθμα διάςτρωςθσ (ςυμπιεςτισ ι προωκθτιρασ).

Ε. Δράςεισ ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ κοινοφ – επιμζρουσ πρακτικζσ
1.

2.

3.

4.

Δράςεισ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ και ςυμμετοχισ ςτθν τελικι διαμόρωωςθ
και ςτθν εωαρμογι του ςχεδίου διαχείριςθσ αποβλιτων μζςω ανοιχτϊν
εκδθλϊςεων, ςυςκζψεων με κοινωνικοφσ ωορείσ, ερωτθματολογίων,
ςυνελεφςεων.
Δράςεισ ενθμζρωςθσ των πολιτϊν, των επαγγελματιϊν και των
επιχειριςεων για τθν πρόλθψθ τθσ παραγωγισ απορριμμάτων, κφρια μζςω
τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ.
Δράςεισ ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ και περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ
για τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι ςτα προγράμματα χωριςτισ ςυλλογισ του
διμου για τθ διαλογι ςτθν πθγι, τθν ανακφκλωςθ και τθν
κομποςτοποίθςθ.
Αποωαςιςτικόσ παράγοντασ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων και ιδιαίτερα του
χαρτιοφ κα αποτελζςουν οι 20.000 μακθτζσ τθσ πόλθσ οι 40.000 ωοιτθτζσ
και ςπουδαςτζσ. Με ιδιαίτερα κίνθτρα και επαρκι μζςα ςυλλογισ οι
εκπαιδευτικοί χϊροι αναμζνεται να ςυμβάλλουν κακοριςτικά ςτθν επιτυχία
του προγράμματοσ.

1.4. Ποςοτικοί και χρονικοί ςτόχοι
Πλα τα παραπάνω μζτρα κα οδθγιςουν ςταδιακά ςτα παρακάτω αποτελζςματα όςον
αωορά τθν εναπόκεςθ ςτο ΧΥΤΑ με τθν προχπόκεςθ επαρκοφσ χρθματοδότθςθσ από τα
διακζςιμα χρθματοδοτικά εργαλεία (προγράμματα) και από άλλουσ κεντρικοφσ δθμόςιουσ
πόρουσ.
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1.

2.

3.

Ο Διμοσ Ρατρζων αντί των μόλισ 5.000 τόνουσ ανά ζτοσ ανακυκλϊςιμων
που επανακτά, κα φτάςει εντόσ πενταετίασ περίπου τουσ 30.000 τόνουσ
(χαρτί / χαρτόνι, πλαςτικό, μζταλλο, γυαλί, ξφλο), δθλαδι περίπου 25.000
τόνουσ λιγότερα απορρίμματα για εναπόκεςθ. Ταυτόχρονα θ ποςότθτα των
υπολειμμάτων κα μειωκεί ακόμα περιςςότερο λόγω και τθσ μθ απόρριψθσ
υπολειμμάτων από τρίτουσ Διμουσ (που τϊρα ανζρχονται ςε 5.000 τόνουσ
περίπου ετθςίωσ).
Πταν λειτουργιςουν οι δφο (2) μονάδεσ κομποςτοποίθςθσ προδιαλεγμζνων
οργανικϊν, θ ποςότθτα που κα ανακτάται κα είναι περίπου 15.000 τόνοι
ετθςίωσ, ενϊ θ αντίςτοιχθ ποςότθτα των υπολειμμάτων από το οργανικό
κλάςμα, κα ωτάςει εντόσ πενταετίασ περίπου τουσ 25.000 τόνουσ ετθςίωσ.
Λόγω και των τελευταίων εξελίξεων τθσ δυςχεροφσ οικονομικισ
κατάςταςθσ αλλά και των μζτρων ςτθν κατεφκυνςθ πρόλθψθσ και
ευαιςκθτοποίθςθσ των Δθμοτϊν θ ςυνολικι ποςότθτα των ΑΣΑ κα φτάςει
εντόσ πενταετίασ ςτισ 90.000 τόνουσ, δθλαδι μείωςθ περίπου κατά 10.000
τόνουσ.

Συνεπϊσ μζχρι το τζλοσ τθσ προςεχοφσ πενταετίασ, αρχισ γενομζνθσ από το 2016, θ
ποςότθτα των απορριμμάτων που κα ανακτϊνται με προδιαλογι κα είναι περίπου 45.000
τόνοι/ζτοσ, ενϊ θ ποςότθτα των υπολοίπων που κα οδθγοφνται για μθχανικι επεξεργαςία
– τελικι διάκεςθ (υγειονομικι ταωι) κα είναι περίπου 45.000 τόνοι/ζτοσ, θ οποία κα
γίνεται ςε ΧΥΤΑ του περιωερειακοφ ΦΟΔΣΑ (κακότι ο ΧΥΤΑ Ξερόλακασ πρζπει να ζχει
πάψει να λειτουργεί). Επομζνωσ, το 2020 το ςφνολο των υπολειμματικϊν αποβλιτων κα
είναι περίπου 55.000 τόνοι ετθςίωσ λιγότερο από ότι είναι ςιμερα (είναι περίπου
100.000 τόνοι), ενϊ παράλλθλα τα υπολειμματικά απόβλθτα κα ζχουν υποςτεί μείωςθ
όγκου μζςω τεμαχιςμοφ (χριςθ τεμαχιςτι) και κα ζχουν δυνατότθτα υψθλότερθσ
ςυμπίεςθσ από το μθχάνθμα διάςτρωςθσ ςτον ΧΥΤΑ.
Μετά τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των δράςεων για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των
απορριμμάτων (ανακφκλωςθ υλικϊν ςυςκευαςίασ, χωριςτι ςυλλογι χαρτιοφ και γυαλιοφ,
δθμιουργία πράςινων ςθμείων, διαλογι ςτθν πθγι προδιαλεγμζνων οργανικϊν, αερόβια
κομποςτοποίθςθ, πιλοτικι οικιακι κομποςτοποίθςθ), ζνα μζροσ από το ρεφμα των
ςφμμεικτων απορριμμάτων (που ςυλλζγονται ςτουσ πράςινουσ κάδουσ) του Διμου
Ρατρζων και των υπόλοιπων Διμων του Νομοφ και τθσ Ρεριωζρειασ, κα υποςτοφν
επεξεργαςία ςε μονάδα (εσ) μθχανικισ ανακφκλωςθσ ςφμμεικτων αποβλιτων, όπωσ κα
προβλζπεται ςτο ΡΕΣΔΑ Δυτικισ Ελλάδασ, που πρζπει χωρίσ άλλεσ κακυςτεριςεισ να
εκπονθκεί και να τεκεί ςε ιςχφ.
Θ χωροκζτθςθ τθσ (των) μονάδασ (ων) επεξεργαςίασ, θ δυναμικότθτα τθσ (τουσ) και ο
ειδικότεροσ τρόποσ επεξεργαςίασ κα αποωαςιςτοφν μεταξφ των ΦΟΔΣΑ του Νομοφ και τθσ
Ρεριωζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με κατεφκυνςθ τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ ανακφκλωςθσ και τθν
αποωυγι παραγωγισ απορριμματογενοφσ καυςίμου (RDF). Οι παράμετροι ςχεδιαςμοφ τθσ
(των) μονάδασ (ων) επεξεργαςίασ κα πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ αωενόσ μεν τθν
οικονομικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ και των πολιτϊν, αωετζρου δε τθν ορκολογικι διαχείριςθ
των ΑΣΑ και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.
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Ωσ εκ τοφτου το κόςτοσ επζνδυςθσ κα πρζπει να είναι χαμθλό και να χρθματοδοτθκεί εξ
ολοκλιρου από το κράτοσ, το δε κόςτοσ λειτουργίασ να μθν ξεπερνά τα 35 ευρϊ/τόνο,
ζτςι ϊςτε τα λαϊκά ςτρϊματα, να ζχουν τθν οικονομικι δυνατότθτα να ανταποκρίνονται
ςτθν πλθρωμι των ανταποδοτικϊν δθμοτικϊν τελϊν.
Δεδομζνθσ τθσ παφςθσ λειτουργίασ του ΧΥΤΑ τθσ Ξερόλακασ, ο Διμοσ Ρατρζων κα
μεταωζρει, μζςω των Στακμϊν Μεταωόρτωςθσ – που προγραμματίηονται να υλοποιθκοφν
ςτο παρόν Τοπικό Σχζδιο – ετιςια ποςότθτα περίπου 45.000 τόνουσ ςφμμεικτων
απορριμμάτων. Από αυτά περίπου 30.000 τόνοι κα οδθγοφνται ςτθ (ισ) μονάδα (εσ)
επεξεργαςίασ που πρόκειται να καταςκευαςτεί (οφν) ςτθν περιοχι του ΧΥΤΑ Φλόκα ι/και
ςε άλλθ (εσ) μονάδα (εσ) επεξεργαςίασ του Νομοφ ι τθσ Ρεριωζρειασ με βάςθ τον
Ρεριωερειακό Σχεδιαςμό. Δεδομζνθσ τθσ απόδοςθσ μιασ μονάδασ επεξεργαςίασ τθσ τάξεωσ
του 70%, ςυνάγεται ότι από τουσ 30.000 τόνουσ κα ανακτϊνται περίπου 21.000 τόνοι. Τα
υπολειμματικά απόβλθτα των 9.000 τόνων κακϊσ και 15.000 τόνοι ςφμμεικτων
απορριμμάτων (ιτοι ςφνολο 24.000 τόνοι), με προοπτικι ελάττωςθσ τουσ μζςω
αυξανόμενων δράςεων ανάκτθςθσ, κα διατίκενται προσ υγειονομικι ταωι, αωοφ πρϊτα
ζχουν υποςτεί προεπεξεργαςία μείωςθσ όγκου μζςω τεμαχιςμοφ και ζχουν δυνατότθτα
υψθλότερθσ ςυμπίεςθσ από το μθχάνθμα διάςτρωςθσ.
Ο γενικότεροσ προγραμματιςμόσ του Διμου Ρατρζων ςτθν διαχείριςθ των
απορριμμάτων προςανατολίηεται ςτθν κατά το δυνατόν επίτευξθ των ςτόχων του νζου
Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ, που επιβάλλει το 2020 να γίνεται ανάκτθςθ με προδιαλογι το 50%
τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ των πρωτογενϊσ παραγόμενων ΑΣΑ.
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2.

Τφιςτάμενο Θεςμικό Πλαίςιο, Εθνική Πολιτική και τόχοι

Στθν παροφςα ενότθτα παρουςιάηεται το υωιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο ςε εκνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο, όπωσ αποτυπϊκθκε ςτθν βιβλιογραωικι αναωορά [5].

2.1. Τφιςτάμενο Θεςμικό Πλαίςιο
Το κεςμικό πλαίςιο που ρυκμίηει τθ διαχείριςθ των απορριμμάτων περιλαμβάνει τα
ακόλουκα:
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΡΕΙΓΑΦΘ
ΓΕΝΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ
«Ποινικι Προςταςία του περιβάλλοντοσ – Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία
2008/99/ΕΚ – Πλαίςιο παραγωγισ και διαχείριςθσ αποβλιτων –
Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/98/ΕΚ – Ρφκμιςθ κεμάτων Τπουργείου
Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ»

Ν.4042/2012 (ΦΕΚ
24/Α/13-2-2012)

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ
Α

179 /6-8-2001)

Ρλαίςιο για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων – ενςωμάτωςθ με
κακυςτζρθςθ Οδθγία 2008/98/ΕΚ
Ρροδιαγραωζσ για κατάρτιςθ ςχεδίων διαχείριςθσ και προγραμμάτων
πρόλθψθσ
Ροςοτικοί Στόχοι
ΑΣΑ και ΑΕΚΚ
«υςκευαςίεσ
και για
εναλλακτικι
διαχείριςθ των ςυςκευαςιϊν και άλλων
προϊόντων - Ίδρυςθ Εκνικοφ Οργανιςμοφ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ
υςκευαςιϊν και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ..Α.Π.) και άλλεσ διατάξεισ»
Γενικό πλαίςιο εναλλακτικισ
Διαχείριςθσ ειδικϊν ρευμάτων
(ςυςκευαςιϊν, ςυςςωρευτϊν, κλπ). Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 94/62/ΕΚ
Τροποποιικθκε από τον Ν.3854/10 και ΥΑ 9268/469/07

Απόφαςθ 2002/532/ΕΚ
(Ραράρτθμα)

Ευρωπαϊκόσ Κατάλογοσ Αποβλιτων (ΕΚΑ), όπωσ ζχει τροποποιθκεί με τισ
Αποωάςεισ 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ τθσ Επιτροπισ
Ε.Κ.

Κανονιςμόσ (ΕΚ)
1013/2006

Για τισ μεταωορζσ αποβλιτων, όπωσ ζχει τροποποιθκεί, ςυμπλθρωκεί και
ιςχφει.
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΡΕΙΓΑΦΘ

ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ
1016 B)

«Κατάρτιςθ πλαιςίου Ρροδιαγραωϊν και γενικϊν προγραμμάτων
διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων»
Κακορίηονται οι τεχνικζσ προδιαγραωζσ ςυλλογισ, προςωρινισ
αποκικευςθσ και μεταωοράσ των ςτερεϊν αποβλιτων, οι τεχνικζσ
προδιαγραωζσ μεταωόρτωςθσ, οι όροι και τα κριτιρια καταλλθλότθτασ
και επιλογισ των κζςεων εγκατάςταςθσ των μονάδων διαχείριςθσ των
αποβλιτων, οι τεχνικζσ προδιαγραωζσ για ςυςτιματα διαλογισ ςτθν
πθγι, για τουσ χϊρουσ υγειονομικισ ταωισ αποβλιτων, για τισ
εγκαταςτάςεισ μθχανικισ διαλογισ και κομποςτοποίθςθσ, και τισ
εγκαταςτάςεισ κερμικισ επεξεργαςίασ των ςτερεϊν αποβλιτων κακϊσ
και θ περιγραωι των γενικϊν προγραμμάτων διαχείριςθσ ςτερεϊν
αποβλιτων.

ΚΥΑ 29407/3508/2002
(ΦΕΚ 1572 B)

«Μζτρα και όροι για τθν υγειονομικι ταωι των αποβλιτων»
Εναρμονίηει το εκνικό δίκαιο με τθν Οδθγία 99/31/ΕΚ.
Κακορίηει τισ κατθγορίεσ χϊρων υγειονομικισ ταωισ, τα αποδεκτά / μθ
αποδεκτά απόβλθτα κατά κατθγορία χϊρου υγειονομικισ ταωισ, τισ
τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ ανά κατθγορία χϊρου, τισ ελάχιςτεσ πλθροωορίεσ
που απαιτοφνται για αίτθςθ άδειασ για ΧΥΤ, τισ δαπάνεσ ταωισ που
πρζπει να καλφπτονται από το τζλοσ χριςθσ, τισ διαδικαςίεσ αποδοχισ
αποβλιτων, τθ διαδικαςία παφςθσ λειτουργίασ και μετζπειτα ωροντίδασ,
αναωορά ςτουσ υωιςτάμενουσ ΧΥΤΑ, για τουσ οποίουσ ορίηονται
ςυγκεκριμζνεσ προκεςμίεσ λιψθσ μζτρων διευκζτθςθσ ενϊ τίκενται οι
ςτόχοι για τθ μείωςθ του βιοαποδομιςιμου κλάςματοσ των αποβλιτων
που οδθγείται ςτουσ χϊρουσ ταωισ.

ΚΥΑ 50910/2727/2003
(ΦΕΚ 1909 B)

«Μζτρα και Προι για τθ Διαχείριςθ Στερεϊν Αποβλιτων. Εκνικόσ και
Ρεριωερειακόσ Σχεδιαςμόσ Διαχείριςθσ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και
ιςχφει.
Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 91/156/ΕΟΚ, ςτθν οποία κακορίηονται οι ςτόχοι
και οι αρχζσ τθσ διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων, κακϊσ και οι
προδιαγραωζσ του εκνικοφ (ΕΣΔΑ) αλλά και των περιωερειακϊν ςχεδίων
(ΡΕΣΔΑ) για τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των αποβλιτων.
Κακορίηονται οι υπόχρεοι ωορείσ για τθ διαχείριςθ των ςτερεϊν
αποβλιτων (ΦοΣΔΑ) κακϊσ και μζτρα για τθν αποκατάςταςθ και
αξιοποίθςθ των χϊρων διάκεςθσ.

ΚΥΑ 22912/1117/2005
(ΦΕΚ 759 B)

«Μζτρα και όροι για τθν πρόλθψθ και τον περιοριςμό τθσ ρφπανςθσ του
περιβάλλοντοσ από τθν αποτζωρωςθ των αποβλιτων»

ΚΥΑ Θ.Ρ. 4641/232/
2006 (ΦΕΚ 168 Β)

«Κακοριςμόσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν μικρϊν ΧΤΣΑ ςε νθςιά και
απομονωμζνουσ οικιςμοφσ κατ’ εφαρμογι του άρκρου 3 (παρ.4) ςε
ςυνδυαςμό με το άρκρο 20 (Παρ.Ι) τθσ υπ’ αρικμ.29407/3508/2002 ΚΤΑ».
Κακορίηονται οι τεχνικζσ προδιαγραωζσ για χϊρουσ υγειονομικισ ταωισ
μικρισ δυναμικότθτασ (ςε νθςιά ι απομονωμζνουσ οικιςμοφσ) με
δυναμικότθτα ζωσ 1.000 τόνουσ ετθςίωσ ι ςυνολικι δυναμικότθτα 15.000
τόνων και θ μεκοδολογία εκτίμθςθσ κινδφνων για τθν επιλογι των
απαιτοφμενων τεχνικϊν μζτρων.
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΡΕΙΓΑΦΘ

ΚΥΑ
Θ.Ρ.13588/725/2006
B

(ΦΕΚ 383 /28-3-2006)

ΚΥΑ Θ.Ρ.
24944/1159/2006 (ΦΕΚ
Β

791 /30-6-2006)

Μζτρα, όροι και περιοριςμοί για τθν διαχείριςθ επικίνδυνων αποβλιτων
ςε ςυμμόρωωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 91/689/ΕΟΚ «για τα
επικίνδυνα απόβλθτα» του Συμβουλίου τθσ 12θσ Δεκεμβρίου 1991.
Αντικατάςταςθ τθσ υπ.αρικ.19396/1546/1997 ΚΥΑ «Μζτρα και όροι για τθ
διαχείριςθ επικίνδυνων αποβλιτων (ΦΕΚ Β’604/28-3-2006)».
Ζγκριςθ Γενικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραωϊν για τθν διαχείριςθ επικίνδυνων
αποβλιτων ςφμωωνα με το άρκρο 5 (παρ. Β) τθσ υπϋ αρικμ. 13588/725
κοινι υπουργικι απόωαςθ «Μζτρα όροι και περιοριςμοί για τθν
διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων κ.λπ.» (Βϋ383) και ςε ςυμμόρωωςθ με
τισ διατάξεισ του άρκρου 7 (παρ.1) τθσ οδθγίασ 91/156/ΕΚ του
Συμβουλίου τθσ 18θσ Μαρτίου 1991» και του «Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ
διαχείριςθσ επικίνδυνων αποβλιτων», που προβλζπονται ςτο άρκρο 5 τθσ
ίδιασ ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’791/30-6-2006).

ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ
Β’287/2-3-2007)

Ζγκριςθ Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Επικίνδυνων Αποβλιτων
(ΕΣΔΕΑ), ςφμωωνα με το άρκρο 5 (παρ.Α) τθσ υπ’ αρικμ. 13588/725 κοινι
υπουργικι απόωαςθ «Μζτρα, όροι και περιοριςμοί για τθ διαχείριςθ
επικίνδυνων αποβλιτων κ.λπ.» (Βϋ 383) και ςε ςυμμόρωωςθ με τισ
διατάξεισ του άρκρου 7 (παρ.1) τθσ υπ’ αρικμ. 91/156/ΕΚ οδθγίασ του
Συμβουλίου τθσ 18θσ Μαρτίου 1991. Τροποποίθςθ τθσ υπ’
αρικμ.13588/725/2006 κοινι υπουργικι απόωαςθ «Μζτρα όροι και
περιοριςμοί για τθν διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων … κ.λπ.»’ (Βϋ 383)
και τθσ υπ’ αρικμ.24944/1159/206 κοινι υπουργικι απόωαςθ «Ζγκριςθ
Γενικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραωϊν για τθν διαχείριςθ επικίνδυνων
αποβλιτων … κ.λπ.» (Βϋ 791).

ΚΥΑ 7589/731/2000
(ΦΕΚ Β 514)

Για τον κακοριςμό μζτρων και όρων για τθ διαχείριςθ των
πολυχλωροδιωαινυλίων και πολυχλωροτριωαινυλίων

ΚΥΑ 18083/1098 Ε.103/
2003 (ΦΕΚ Β 606)

Σχζδια διάκεςθσ/απολφμανςθσ ςυςκευϊν που περιζχουν CΒ. Γενικζσ
κατευκφνςεισ για τθ ςυλλογι και μετζπειτα διάκεςθ ςυςκευϊν και
αποβλιτων με CΒ, ςφμωωνα με το άρκρο 7 τθσ κοινισ υπουργικισ
απόωαςθσ 7589/731/2000 (Β` 514).

Κ.Υ.Α.146163/2012
Β

(ΦΕΚ 1537 /8-5-2012)
Υγειονομικι Διάταξθ
Υ1γ/Γ.Ρ/ οικ. 96967/8Β

10-2012 (ΦΕΚ 2718 /810-2012)
Υ.Α. ΔΥΓ3α/οικ 2464
(ΦΕΚ 11Β/10-1-12)
Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ
Α

91 /25-4-2002)

«Μζτρα και Προι για τθ Διαχείριςθ Αποβλιτων Υγειονομικϊν Μονάδων»,
που εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 38, παρ.7 του
Ν.4042/2012.
«Υγειονομικοί όροι και προχποκζςεισ
τροωίμων και ποτϊν και άλλεσ διατάξεισ.»

λειτουργίασ

επιχειριςεων

«Δθμιουργία ςυςτιματοσ ςυλλογισ, μεταωοράσ, προςωρινισ ωφλαξθσ,
διαχείριςθσ και καταςτροωισ οικιακϊν ωαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων και
υπολειμμάτων ωαρμάκων οικιακισ χριςεωσ.»
«Εναρμόνιςθ του Ν. 1650/86 με τισ οδθγίεσ 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε.,
διαδικαςία οριοκζτθςθσ και ρυκμίςεισ κεμάτων για τα υδατορζματα και
άλλεσ διατάξεισ»
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ
Α

160 /16-10-1986)

Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ
Α

209 /21-9-2011)

ΡΕΙΓΑΦΘ
«Για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ»
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΘΣΘ
«Περιβαλλοντικι
αδειοδότθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων, ρφκμιςθ
αυκαιρζτων ςε ςυνάρτθςθ με δθμιουργία περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου και
άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Περιβάλλοντοσ»
Ραρακζτει, επίςθσ κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ που αωοροφν ςτθ:
- Διευκόλυνςθ ι/και Εξαίρεςθ από τθ Διαδικαςία περιβαλλοντικισ
αδειοδότθςθσ των ςχετικϊν με τα ςτερεά απόβλθτα ζργα. Συγκεκριμζνα,
ςτον νόμο εμπίπτουν «ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, όταν τίκεται ςε
ςοβαρό και προφανι κίνδυνο θ δθμόςια υγεία ι αςφάλεια και
διακυβεφεται ουςιαςτικά το γενικότερο δθμόςιο ςυμφζρον» θ εξαίρεςθ
ζργου ανάκτθςθσ ι διάκεςθσ αποβλιτων από τθν διαδικαςία
περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ (άρκρο 47), θ κατάργθςθ των αδειϊν
«μεταφόρτωςθσ, προςωρινισ αποκικευςθσ και επεξεργαςίασ» ςτερεϊν
αποβλιτων (άρκρο 57), και, γενικότερα, «οι άδειεσ και εγκρίςεισ για τθ
διαχείριςθ αποβλιτων, θ ζννοια τθσ οποίασ προςδιορίηεται ςτισ διατάξεισ
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ που αφορά ςτο πλαίςιο παραγωγισ και
διαχείριςθσ αποβλιτων» (άρκρο 55).

Νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ
24/Α/13-2-2012)

Διευκόλυνςθ τθσ χωροκζτθςθσ των ςυναωϊν εγκαταςτάςεων. Το νζο
πλαίςιο περιλαμβάνει πολλά εργαλεία ςχεδιαςμοφ τθσ διαχείριςθσ
αποβλιτων – ενδεικτικά, μποροφν να αναωερκοφν οι Μονάδεσ
Επεξεργαςίασ Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.), «που είναι αναγκαίεσ, ςε εκνικό
επίπεδο για τθν κάλυψθ των απαιτιςεων των Οδθγιϊν 1999/31/ΕΚ και
2008/98/ΕΚ και τθν επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ όςον αφορά το κόςτοσ
καταςκευισ των ζργων και το κόςτοσ των ανταποδοτικοφ χαρακτιρα
παρεχόμενων υπθρεςιϊν», τα προγράμματα πρόλθψθσ δθμιουργίασ
αποβλιτων, και ο αναμορωωμζνοσ Εκνικόσ και Ρεριωερειακόσ
Σχεδιαςμόσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (άρκρα 45,58,35).
Ρροςπάκεια υποκατάςταςθσ του χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ και τθσ ειδικισ
αδειοδότθςθσ με άλλα εργαλεία. Ζτςι, ρθτά ορίςτθκε ότι οι άδειεσ και
εγκρίςεισ
για
τθ
διαχείριςθ
αποβλιτων
«καταργοφνται
...αντικακιςτάμενεσ από τθν ΑΕΠΟ ι τισ Π.Π.Δ» (Ρρότυπεσ
Ρεριβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ) (άρκρο 55).

Υ.Α. ΥΡΕΚΑ
48963/2012

Ρροδιαγραωζσ περιεχομζνου αποωάςεων Εγκρίςεισ Ρεριβαλλοντικϊν
Πρων (Α.Ε.Ρ.Ο) για ζργα και δραςτθριότθτεσ κατθγορίασ Α’ τθσ υπ.αρ.
1958/13.01.2012 Απόωαςθσ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και
κλιματικισ Αλλαγισ (Β’21)
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΡΕΙΓΑΦΘ

Υ.Α. ΥΡΕΚΑ 1958/2012

Κατάταξθ δθμόςιων και Λδιωτικϊν ζργων και δραςτθριοτιτων ςε
κατθγορίεσ και υποκατθγορίεσ ςφμωωνα με το άρκρο 1 του Ν. 4014/2011
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ
Ρεριβαλλοντικι Ευκφνθ για τθν Ρρόλθψθ και τθν αποκατάςταςθ των
ηθμιϊν ςτο Ρεριβάλλον – Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2004/35/ΕΚ του

Ρ.Δ. 148/2009

θσ

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 21 Απριλίου 2004.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ
179/Α/06.08.2001)

«Συςκευαςίεσ και εναλλακτικι διαχείριςθ των ςυςκευαςιϊν άλλων
προϊόντων – Λδρφςει Εκνικοφ Οργανιςμοφ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ
Συςκευαςιϊν και άλλων Ρροϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΡ) και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
Ενςωματϊνει τθν Οδθγία 94/62/ΕΟΚ ςτο Εκνικό Δίκαιο, και κακορίηει το
πλαίςιο
για
τθν
υλοποίθςθ
προγραμμάτων
ανακφκλωςθσ/επαναχρθςιμοποίθςθσ/αξιοποίθςθσ ςυςκευαςιϊν και
άλλων προϊόντων (μπαταρίεσ, θλεκτρονικά, ελαςτικά κ.α.), με τθ κζςπιςθ
ςυγκεκριμζνων ποςοτικϊν ςτόχων και χρονικϊν ορίων για τθν επίτευξι
τουσ.
Κεςπίηει τθν υποχρεωτικι οργάνωςθ ςυςτθμάτων εναλλακτικισ
διαχείριςθσ αποβλιτων ςυςκευαςιϊν από τουσ υπόχρεουσ διαχειριςτζσ
ςυςκευαςίασ και τθν υποχρεωτικι ςυμμετοχι τουσ ςε αυτά, με ςτόχο τθν
επίτευξθ των ςτόχων ανακφκλωςθσ και αξιοποίθςθσ που ζχουν τεκεί από
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ με βάςθ τθν Οδθγία 94/62.

- Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ
94/Α/23.06.2010)

«Τροποποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των
ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων και τον Εκνικό Οργανιςμό
Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Συςκευαςιϊν και Άλλων Ρροϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Ρ.) και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.

ΚΥΑ 104826/2004 (ΦΕΚ
849 Β/9.6.2004)

«Κακοριςμόσ φψουσ ανταποδοτικϊν τελϊν από ατομικά ι ςυλλογικά
ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ ςυςκευαςιϊν / άλλων προϊόντων
(όπωσ αυτά ορίηονται ςτο άρκρο 2, παρ. 4, του Ν. 2939/2001) ςε
εωαρμογι των άρκρων 7 (παρ. Β1, εδ. α3 και παρ. Β2, εδ. α5) και του
άρκρου 17 του Ν. 2939/2001 "Συςκευαςίεσ και εναλλακτικι διαχείριςθ
ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων κ.λ.π." (Αϋ179)»

ΚΥΑ 112145/2004 (ΦΕΚ
1916 Β/24.12.2004)

«Ξεχωριςτι αναγραωι τθσ χρθματικισ ειςωοράσ επί των τιμολογίων
πϊλθςθσ ςε όλα τα ςτάδια πϊλθςθσ των ελαςτικϊν των οχθμάτων, των
θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν, του θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ
εξοπλιςμοφ, των οχθμάτων, των λιπαντικϊν ελαίων, εκτόσ των τιμολογίων
που απευκφνονται ςτουσ τελικοφσ αγοραςτζσ χριςτεσ - επιτθδευματίεσ
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΡΕΙΓΑΦΘ

ΚΥΑ 9268/469/07 (ΦΕΚ
286 Β)

«Τροποποίθςθ των ποςοτικϊν ςτόχων για τθν ανάκτθςθ και ανακφκλωςθ
των αποβλιτων των ςυςκευαςιϊν ςφμωωνα με το άρκρο 10 (παρ. Α1,
τελευταίο εδάωιο) του ν. 2939/2001 (Aϋ 179), κακϊσ και άλλων διατάξεων
του νόμου αυτοφ, ςε ςυμμόρωωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ
2004/12/ΕΚ «για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 94/62/ΕΚ για τισ
ςυςκευαςίεσ και τα απορρίμματα ςυςκευαςίασ», του Συμβουλίου τθσ
11θσ Φεβρουαρίου 2004»

ΚΥΑ
9303/454/E103/2009
(ΦΕΚ 408 Β/5.3.09)

Κακοριςμόσ φψουσ ανταποδοτικϊν τελϊν από ατομικά ι ςυλλογικά
ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ ςυςκευαςιϊν / άλλων προϊόντων
για τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ εναλλακτικισ διαχείριςθσ (Ρ.Ε.Δ).

Απόβλθτα Φορθτϊν Θλεκτρικϊν Στθλϊν και Συςςωρευτϊν (ΦΘΣ & Σ)

ΚΥΑ
41624.2057.Ε103/2010
(ΦΕΚ
1625Β/11-102010).

Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των
χρθςιμοποιθμζνων θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν
Ρεριοριςμοί διάκεςθσ ςτθν αγορά
Ρρόγραμμα εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων ΦΘΣ & Σ
Εναρμόνιςθ με Οδθγίεσ 2006/66/ΕΚ, 2008/103/ΕΚ

Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρ.
493/2012

Κανονιςμόσ υπολογιςμοφ τθσ απόδοςθσ ανακφκλωςθσ των αποβλιτων
ΦΘΣ & Σ
ΑΕΚΚ

Ν. 4067/2012 (νζοσ
οικοδομικόσ
κανονιςμόσ)

Εωαρμογι Εναλλακτικισ διαχείριςθσ ΑΕΚΚ ςε όλεσ τισ εργαςίεσ δόμθςθσ

Ν. 4001/2001 (αρ. 181 )
και Ν. 4030/2001 (αρ.
40)

Τα λατομεία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ χϊροι εγκατάςταςθσ
μονάδων επεξεργαςίασ ΑΕΚΚ και για τθν ανάκτθςθ ΑΕΚΚ με επίχωςθ.

ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/2010
(ΦΕΚ 1312Β/ 24-082010).

Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των
αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)
Εξειδίκευςθ Πρων και Ρροχποκζςεων – κακοριςμόσ ςτόχων εναλλακτικισ
διαχείριςθσ
Ο ςτόχοσ για το 2020 δεν διαωοροποιείται από τον αντίςτοιχο του άρκρου
27, Ν.4042/2012

ΚΥΑ 5328/122/2007

Ρροδιαγραωζσ αδρανϊν υλικϊν για χριςθ ςε δομικά ζργα
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΡΕΙΓΑΦΘ
Απόβλθτα Ζλαια

ΡΔ 82/2004 (ΦΕΚ Α
64/2.3.04)

«Αντικατάςταςθ τθσ 98012/2001/ ΚΥΑ «Κακοριςμόσ μζτρων και όρων για
τθ διαχείριςθ των χρθςιμοποιθμζνων ορυκτελαίων» (Β’ 40)» «Μζτρα,
όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των Αποβλιτων
των Λιπαντικϊν Ελαίων»

ΚΥΑ 13588/725/2006

Για το ςφνολο των κατθγοριϊν ΑΛΕ, κεωροφμενων ωσ επικίνδυνα
απόβλθτα. Υπάρχουν δθλαδι ΑΛΕ που ανάλογα με τθν προζλευςθ και τισ
εργαςίεσ διαχείριςθσ τουσ υπόκεινται ςτθν εναλλακτικι διαχείριςθ ι/και
ςτισ διατάξεισ τθσ παροφςα ΚΥΑ.

ΚΥΑ 7589/731/2000

Για ΑΛΕ που περιζχουν PCBs
ΜΕΤΑΧΕΙΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΘΜΑΤΩΝ

ΡΔ 109/2004 (ΦΕΚ Α
75/5.3.04)

«Μζτρα και όροι για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των μεταχειριςμζνων
ελαςτικϊν των οχθμάτων. Ρρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςι
τουσ»
ΟΤΚΗ

ΡΔ 116/2004 (ΦΕΚ Α
81/5.3.04)

«Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των
οχθμάτων ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ τουσ, των χρθςιμοποιθμζνων
ανταλλακτικϊν τουσ και των απενεργοποιθμζνων καταλυτικϊν
μετατροπζων ςε ςυμμόρωωςθ με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2000/53/ΕΚ
«για τα οχιματα ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ τουσ» του Συμβουλίου τθσ
18θσ Σεπτεμβρίου 2000»

ΚΥΑ
15540/548/Ε103/2012

Τροποποίθςθ τθσ παραγράωου ΛΛ του άρκρου 18 του ΡΔ 116/2004 ςε
ςυμμόρωωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2004/37/ΕΚ .
ΑΘΘΕ

ΡΔ 117/2004 (ΦΕΚ Α
82/5.3.04)

«Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των
αποβλιτων ειδϊν θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, ςε
ςυμμόρωωςθ με τισ διατάξεισ των Οδθγιϊν 2002/95 «ςχετικά με τον
περιοριςμό τθσ χριςθσ οριςμζνων επικίνδυνων ουςιϊν ςε είδθ ειδϊν
θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ» και 2002/96 «ςχετικά με τα
απόβλθτα ειδϊν θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ» του
Συμβουλίου τθσ 27θσ Λανουαρίου 2003»

ΡΔ 15/2006 (ΦΕΚ Α 12/
3.2.06)

«Τροποποίθςθ του Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ 117/2004 (Αϋ 82), ςε
ςυμμόρωωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2003/108 «για τθν
τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2002/96 ςχετικά με τα απόβλθτα ειδϊν
θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ)» του Συμβουλίου τθσ
8θσ Δεκεμβρίου 2003
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Υ.Α. 133480/2011

ΡΕΙΓΑΦΘ
Τροποποίθςθ Ραραρτιματοσ ΛΒ του ΡΔ 117/2004
ΦΟΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ

ΚΥΑ 50910/2727/2003
(ΦΕΚ 1909 B)

«Μζτρα και Προι για τθ Διαχείριςθ Στερεϊν Αποβλιτων. Εκνικόσ και
Ρεριωερειακόσ Σχεδιαςμόσ Διαχείριςθσ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και
ιςχφει.

Ν. 3463/2007

Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων

Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α
42/23.2.2007).

Ειδικζσ ρυκμίςεισ κεμάτων μεταναςτευτικισ πολιτικισ και λοιπϊν
ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
και Αποκζντρωςθσ (Άρκρο 30)
Κακορίηει τθ νομικι μορωι των Φορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων
(ΦοΔΣΑ)
Ρροβλζπει τθ δθμοςίευςθ κοινισ υπουργικισ απόωαςθσ, θ οποία κα
εξειδικεφει οργανωτικά τουσ ηθτιματα και ηθτιματα τιμολογιακισ
πολιτικισ. Κα πρζπει να ςθμειωκεί τζλοσ και ο Ν.3688/08, ςτο άρκρο 15
του οποίου ςυμπλθρϊνονται οριςμζνεσ διατάξεισ του Ν.3536/07 για τουσ
ΦοΔΣΑ.

ΚΥΑ 2527/2009

Ηθτιματα και Κζματα ςχετικά με τθ λειτουργία, τθν άςκθςθ
δραςτθριοτιτων και τιμολογιακισ πολιτικισ των ΦοΣΔΑ

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'
87/7.6.2010).

Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
- Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ.

Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ Αϋ
94/23.06.2010).

Τροποποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των
ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων και τον Εκνικό Οργανιςμό
Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Συςκευαςιϊν και Αλλων Ρροϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Ρ.) και άλλεσ διατάξεισ.

Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α
138 16.6.2011).

Για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ διατάξεισ (Αρκρο 42).

Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Αϋ
85/11.04.2012).

υκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν
αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ.
Ρίνακασ 1: Θεςμικό Ρλαίςιο Διαχείριςθσ Απορριμμάτων

2.2. Αρμοδιότητεσ των Δήμων
Ο Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) ςτο Άρκρο 75 περί
αρμοδιοτιτων των Διμων παρ. Λ περ. β4 αναωζρει μεταξφ άλλων ότι αντικείμενο ενόσ
Διμου είναι «Η κακαριότθτα όλων των κοινόχρθςτων χϊρων τθσ εδαφικισ τουσ
περιφζρειασ, θ αποκομιδι και διαχείριςθ των αποβλιτων, κακϊσ και θ καταςκευι,
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ςυντιρθςθ και διαχείριςθ ςυςτθμάτων αποχζτευςθσ και βιολογικοφ κακαριςμοφ και θ
λιψθ προλθπτικϊν και καταςταλτικϊν μζτρων για τθν προςταςία των κοινόχρθςτων χϊρων
και ιδιαίτερα των χϊρων διάκεςθσ απορριμμάτων από εκδιλωςθ πυρκαγιάσ, ςφμφωνα με
τθν κείμενθ ςχετικι νομοκεςία».
Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-10) ςτο Άρκρο 94 περί πρόςκετων αρμοδιοτιτων των
Διμων παρ. 1 περ. 25 προςκζτει ςτισ αρμοδιότθτεσ τα εξισ: «Η διαχείριςθ ςτερεϊν
αποβλιτων, ςε επίπεδο προςωρινισ αποκικευςθσ, μεταφόρτωςθσ, επεξεργαςίασ,
ανακφκλωςθσ και εν γζνει αξιοποίθςθσ, διάκεςθσ, λειτουργίασ ςχετικϊν εγκαταςτάςεων,
καταςκευισ μονάδων επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ, κακϊσ και αποκατάςταςθσ
υφιςτάμενων χϊρων εναπόκεςθσ (Χ.Α.Δ.Α.). Η διαχείριςθ πραγματοποιείται ςφμφωνα με
τον αντίςτοιχο ςχεδιαςμό, που καταρτίηεται από τθν Περιφζρεια κατά τθν ειδικότερθ
ρφκμιςθ του Άρκρου 186 παρ. Σ’ αρικμ. 29 του παρόντοσ νόμου».
Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-12), ο οποίοσ ενςωματϊνει ςτο Ελλθνικό δίκαιο τθν
Ευρωπαϊκι οδθγία Ε.Ε. 98/2008 προβλζπει:
Τθν ευκφνθ τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων ςτον αρχικό παραγωγό ι κάτοχο
(Άρκρα 24, 25, 26), δθλαδι ςτουσ πολίτεσ και ςτουσ Διμουσ.
Τθ διαχείριςθ (Άρκρο 29) με βάςθ τθν ιεραρχικι ςειρά:
 Ρρόλθψθ
 Επαναχρθςιμοποίθςθ
 Ανακφκλωςθ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κομποςτοποίθςθσ)
 Άλλου είδουσ ανάκτθςθ
 Τελικι διάκεςθ
Τθ ςυμμετοχι του κοινοφ (Άρκρο 32)

2.3. Ευρωπαΰκή Πολιτική για τα απόβλητα
H ςτρατθγικι «Ευρϊπθ 2020» για μια ζξυπνθ, βιϊςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ οικονομία
τθσ ΕΕ ζωσ το 2020 *COM(2010)2020+ εντάςςει, ωσ ζνα από τα επτά βαςικά εργαλεία
άςκθςθσ πολιτικισ, τθν πρωτοβουλία «Μια Ευρϊπθ που χρθςιμοποιεί αποτελεςματικά
τουσ πόρουσ». H πρωτοβουλία αυτι εξυπθρετεί τθν αποςφνδεςθ τθσ οικονομικισ
ανάπτυξθσ από τθ χριςθ των πόρων και τθ μετάβαςθ προσ μια οικονομία χαμθλϊν
εκπομπϊν άνκρακα με αποτελεςματικι χριςθ των διακζςιμων πόρων. Ρροσ τθν
κατεφκυνςθ αυτι, ο ςτόχοσ τθσ "μετατροπισ τθσ ΕΕ ςε μια πράςινθ και ανταγωνιςτικι
οικονομία χαμθλϊν επιπζδων ανκρακοφχων εκπομπϊν και αποδοτικισ χριςθσ των πόρων”
τίκεται ωσ μία από τισ εννιά κεματικζσ προτεραιότθτεσ ςτθν πρόταςθ τθσ ΕΕ για το 7ο
Ρρόγραμμα Δράςθσ για το Ρεριβάλλον (ΡΔΡ) «Ευθμερία εντόσ των ορίων του πλανιτθ
μασ» *COM(2012)710+.
Βαςιηόμενθ ςτο παραπάνω πλαίςιο αναωοράσ, θ ΕΕ είχε δρομολογιςει εντόσ του 2013 τθν
επανεξζταςθ τθσ πολιτικισ και τθσ νομοκεςίασ για τα απόβλθτα *COM(2012) 629+, τα
αποτελζςματα τθσ οποίασ παρουςιάςτθκαν ςτισ αρχζσ του 2014. Κατά τθν επανεξζταςθ
λαμβάνονται υπόψθ θ απολογιςτικι ζκκεςθ για τθ «κεματικι ςτρατθγικι για τθν πρόλθψθ
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και τθν ανακφκλωςθ», οι ςτόχοι-ορόςθμα του Χάρτθ Ρορείασ για τθν «Αποδοτικότθτα των
Ρόρων» *COM(2011)571+ που υιοκετικθκε ςτθν πρόταςθ για το 7ο ΡΔΡ, κακϊσ και ο
ςτόχοσ τθσ Ρρωτοβουλίασ για τισ Ρρϊτεσ Φλεσ *COM(2008)699+, αναωορικά με τθν
εξαςωάλιςθ και το βιϊςιμο εωοδιαςμό ςε πρϊτεσ φλεσ και τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ
πρωτογενϊν πρϊτων υλϊν από τθν ΕΕ.
Επίςθσ ζχει δθμοςιοποιθκεί θ ζκκεςθ COM/2014/0398 «Ρροσ μια Κυκλικι Οικονομία: ζνα
πρόγραμμα μθδενικϊν αποβλιτων για τθν Ευρϊπθ» θ οποία παρουςιάςτθκε τον Λοφλιο
2014 αλλά αποςφρκθκε και αναμζνεται ςτθ νζα τθσ μορωι περίπου ςτο τζλοσ του 2015. Το
κείμενο αυτό κα περιλαμβάνει νζουσ ςτόχουσ ανακφκλωςθσ για διάωορα ρεφματα
αποβλιτων, ςυμπεριλαμβανομζνων των αποβλιτων ςυςκευαςίασ.
Α. ΑΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ ΓΙΑ ΤΘ «ΘΕΜΑΤΙΚΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΛΘΨΘ ΚΑΙ ΤΘΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ»
Στθν απολογιςτικι ζκκεςθ που δθμοςιεφκθκε τον Λανουάριο του 2011 *COM(2011)13+, αν
και, όπωσ αναωζρεται, ζχει ςυντελεςτεί πρόοδοσ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, από τθν
ζγκριςθ τθσ ςτρατθγικισ το 2005, αναγνωρίηεται θ ανάγκθ για περαιτζρω πρωτοβουλίεσ
ςτθν ΕΕ με κφριεσ:
τθν αξιολόγθςθ τθσ δυνατότθτασ βελτίωςθσ τθσ ςυνζπειασ τθσ νομοκεςίασ τθσ ΕΕ
τθ χριςθ τθσ ανάλυςθσ του κφκλου ηωισ ωσ μζςο για τθν αξιολόγθςθ των εκνικϊν
ςχεδίων διαχείριςθσ αποβλιτων
τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του κλάδου τθσ ανακφκλωςθσ ςτθν ΕΕ
και τθν ανάπτυξθ αγορϊν δευτερογενϊν πρϊτων υλϊν
τον κακοριςμό νζων και πιο ωιλόδοξων ςτόχων για τθν ανακφκλωςθ και τθν
πρόλθψθ για τθ μετάβαςθ ςε μια οικονομία που χρθςιμοποιεί αποτελεςματικά
τουσ πόρουσ
τθν πλιρθ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων διαχείριςθσ των βιοαποβλιτων
τθ βελτίωςθ ςυμμετοχισ των ενδιαωερομζνων και τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινισ
γνϊμθσ
τθ ςυνζπεια μεταξφ των πολιτικϊν για τα απόβλθτα και το ςχεδιαςμό των
προϊόντων
τθν αξιοποίθςθ των διαρκρωτικϊν ταμείων και του ταμείου ςυνοχισ για τθν
ενκάρρυνςθ τθσ ιεράρχθςθσ αποβλιτων και τθσ υιοκζτθςθσ των βζλτιςτων
διακζςιμων τεχνικϊν.
Β. ΧΑΤΘΣ ΡΟΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΘΝ «ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΡΟΩΝ»
Το Σεπτζμβριο 2011, ςτο χάρτθ πορείασ για μια αποδοτικι, από πλευράσ πόρων, Ευρϊπθ
*COM(2011)571+, κακορίηεται ότι τα απόβλθτα κα αποτελοφν αντικείμενο διαχείριςθσ ωσ
πόροσ και υποδεικνφονται τα παρακάτω ορόςθμα και κατευκφνςεισ μζχρι το 2020.
Γ. ΡΟΤΑΣΘ ΓΙΑ ΤΟ 7ο ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ (7ο ΡΔΡ)
Το 7ο ΡΔΡ κζτει τθν περιβαλλοντικι πολιτικι τθσ ΕΕ για τθν περίοδο ζωσ το 2020 και
βρίςκεται ςε μορωι πρόταςθσ απόωαςθσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
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Συμβουλίου, θ οποία δθμοςιεφκθκε το Νοζμβριο του 2012. Οι κατευκφνςεισ ςτον τομζα
των αποβλιτων εντάςςονται ςτισ πολιτικζσ και ςτόχουσ τθσ 2θσ κεματικισ προτεραιότθτασ
«μετατροπι τθσ ΕΕ ςε μια πράςινθ και ανταγωνιςτικι οικονομία χαμθλϊν επιπζδων
ανκρακοφχων εκπομπϊν και αποδοτικισ χριςθσ των πόρων» και είναι οι παρακάτω:
Αςφαλισ διαχείριςθ των αποβλιτων ωσ πόρου. Πτϊςθ, ςε απόλυτεσ τιμζσ, τθσ κατά κεφαλι
παραγωγισ αποβλιτων. Περιοριςμόσ τθσ ανάκτθςθσ ενζργειασ ςτα μθ ανακυκλϊςιμα υλικά
και εξάλειψθ τθσ υγειονομικισ ταφισ των ανακυκλϊςιμων και των λιπαςματοποιιςιμων
υλικϊν. Πλιρθσ εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ για τα απόβλθτα ςε ολόκλθρθ τθν ΕΕ, ϊςτε να
μετατραποφν τα απόβλθτα ςε πόρο, όπωσ ηθτεί ο ςχετικόσ χάρτθσ πορείασ *COM(2011)571+
Δ. ΕΡΑΝΕΞΕΤΑΣΘ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ
Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει δρομολογιςει μια ευρφτερθ επανεξζταςθ τθσ πολιτικισ και τθσ
νομοκεςίασ για τα απόβλθτα, θ οποία κα ολοκλθρϊνονταν το 2014. Θ επανεξζταςθ αυτι
περιλαμβάνει:
Επανεξζταςθ των βαςικϊν ςτόχων τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ για τα απόβλθτα, ςτθ βάςθ
τθσ απαίτθςθσ επανεξζταςθσ που επιτάςςουν οι οδθγίεσ (οδθγία πλαίςιο, οδθγία περί
υγειονομικισ ταωισ και οδθγία για ςυςκευαςίεσ και απόβλθτα ςυςκευαςίασ), κακϊσ και
τθσ εναρμόνιςθσ με τισ ωιλοδοξίεσ τθσ Επιτροπισ για τθν προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ
των πόρων και τθ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου.
Στο πλαίςιο τθσ επανεξζταςθσ μελετϊνται, μεταξφ άλλων, τρόποι για να μειωκοφν τα κενά
επιδόςεων μεταξφ των κρατϊν μελϊν ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ τθσ Οδθγίασ Ρλαίςιο και
τρόποι για να καταςτοφν ςυγκρίςιμα τα ςτατιςτικά δεδομζνα διαχείριςθσ αποβλιτων
μεταξφ των κρατϊν μελϊν.

2.4. Εθνική Πολιτική για τα απόβλητα
Α. ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΡΟΛΘΨΘΣ ΔΘΜΙΟΥΓΙΑΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ
Το 2014, εκπονικθκε το Εκνικό Στρατθγικό Σχζδιο Ρρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων, το
οποίο αποςκοπεί ςτθν εωαρμογι του Ν. 4042/2012 (άρκρο 23, 29) και ςτθν εναρμόνιςθ με
τθν Οδθγία 2008/98/ΕΚ (άρκρο 29), και κζτει τουσ παρακάτω γενικοφσ ςτόχουσ :
Βελτίωςθ τθσ ενθμζρωςθσ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ ςε ςχζςθ με
τθν πρόλθψθ δθμιουργίασ αποβλιτων.
Τθν προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ κατανάλωςθσ προϊόντων.
Τθν προϊκθςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ προϊόντων.
Για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων προβλζπονται τα ακόλουκα μζτρα:
Βελτίωςθ ενθμζρωςθσ και αφξθςθ ευαιςκθτοποίθςθσ κοινοφ, βιομθχανίεσ,
εμπορίου για τθν ανάγκθ μείωςθσ των αποβλιτων.
Βελτίωςθ τθσ
καταναλωτικισ ςυμπεριωοράσ, προωκϊντασ τθν
περιβαλλοντικά ωιλικϊν προϊόντων και τθ βιϊςιμθ κατανάλωςθ.

αγορά

Αφξθςθ τθσ διάρκειασ ηωισ προςόντων και αγακϊν.
Ενκάρρυνςθσ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ προϊόντων.
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Οικολογικόσ Σχεδιαςμόσ προϊόντων.
Βελτίωςθ αποδοτικότθτασ των υλϊν ςτισ κφριεσ κατθγορίεσ προϊόντων.
Επιδίωξθ μιασ βιϊςιμθσ πολιτικισ ςε ςχζςθ με τθν αγορά και κατανάλωςθ αγακϊν.
Μείωςθ τθσ χριςθ επικίνδυνων ουςιϊν.
Ρεραιτζρω προϊκθςθ των «πράςινων» προμθκειϊν.
Τα ακόλουκα ρεφματα αποβλιτων επιλζγονται ωσ τομείσ προτεραιότθτασ για τθν κζςπιςθ
ποιοτικϊν ςτόχων:
Απόβλθτα τροωίμων
Χαρτί
Υλικά / απόβλθτα ςυςκευαςίασ
Απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ.
Β. ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ
Το 2015, το Υπουργείο Ραραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ, Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ
προχϊρθςε ςτθν κατάρτιςθ νζου Εκνικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΣΔΑ), κατόπιν
δεκαιμερθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ (2-12/06/2015), λαμβάνοντασ εν μζρει υπόψθ τον
ανακεωρθμζνο ΕΣΔΑ που εκπονικθκε το Δεκζμβριο του 2014. Το νζο ςχζδιο ΕΣΔΑ
ςυμπυκνϊνει μια διαωοροποιθμζνθ αντίλθψθ προσ ζνα νζο μοντζλο διαχείριςθσ
αποβλιτων με άξονεσ προτεραιότθτασ τθν αποκζντρωςθ των δραςτθριοτιτων ςε δθμοτικό
επίπεδο, τθν αναβάκμιςθ του ρόλου των διμων ςτθ διαχείριςθ αποβλιτων και ςτθν
ανακφκλωςθ, τθ μικρότερθ κλίμακα των μονάδων επεξεργαςίασ, τθν ενκάρρυνςθ
τθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ, τθν προωκθμζνθ και ωιλόδοξθ ςτοχοκεςία (πζραν των
ιδθ τεκζντων ωσ ελαχίςτων από τθ νομοκεςία) των ανϊτερων μορωϊν διαχείριςθσ.
Ειδικότερα, με βάςθ τον νζο υπό εκπόνθςθ ΕΣΔΑ, θ εκνικι πολιτικι για τα απόβλθτα κα
είναι προςανατολιςμζνθ ςτουσ εξισ ςτόχουσ - ορόςθμα για το 2020:
Κακιζρωςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ των βιοαποβλιτων, ωσ πρωταρχικοφ βιματοσ
του νζου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ, ϊςτε να επιτευχκεί ο ςτόχοσ τθσ χωριςτισ
ςυλλογισ τίκεται ςε 40% του ςυνολικοφ βάρουσ των βιοαποβλιτων.
Κακιζρωςθ χωριςτισ ςυλλογισ αποβλιτων, τουλάχιςτον για το γυαλί, το
χαρτί, το μζταλλο και το πλαςτικό, ϊςτε να εξαςωαλιςκεί θ ανακφκλωςθ του 65%
του ςυνολικοφ τουσ βάρουσ από το ςτάδιο τθσ προδιαλογισ. Δθμιουργία, ςτο
πλαίςιο τοπικϊν ςχεδίων διαχείριςθσ αποβλιτων, νζου δικτφου Ρράςινων Σθμείων
και Κζντρων Ανακφκλωςθσ Εκπαίδευςθσ για τθ Διαλογι ςτθν Ρθγι (ΚΑΕΔΛΣΡ) με
χωροταξικά και πλθκυςμιακά κριτιρια ζνα τουλάχιςτον ανά διμο, με παράλλθλθ
ενςωμάτωςθ κοινωνικϊν πρωτοβουλιϊν.
Οργάνωςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ και ςε άλλα ρεφματα των ΑΣΑ με ςτοχευμζνθ
ςυλλογι για περαιτζρω προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ.
Θεϊρθςθ τθσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ ωσ ανακφκλωςθσ και όχι ωσ πρόλθψθσ.
Θεςμοκζτθςθ μζτρων πρόλθψθσ τθσ παραγωγισ αποβλιτων και ιδίωσ για τα
απόβλθτα τροφίμων και τθν ςυςκευαςία.
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Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του εξοπλιςμοφ των πόλεων (κάδοι, οχιματα,
αποτμιςεισ πεηοδρομίων, δθμόςιοι ςυμβολιςμοί κακαριότθτασ, ςάρωκρα οδϊν ,
κλπ).
Θεςμοκζτθςθ κανονιςτικϊν πράξεων των ΟΤΑ που κα οργανϊνουν τισ τοπικζσ
κοινωνίεσ και κα επιβραβεφουν τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ των ΑΣΑ.
Επαναςχεδιαςμό των αναγκαίων ζργων και υποδομϊν ςτουσ υπό ανακεϊρθςθ
περιωερειακοφσ ςχεδιαςμοφσ ςτθν κατεφκυνςθ ανακεϊρθςθσ των ςτόχων μζχρι το
2020 υπζρ τθσ ανακφκλωςθσ και των ανϊτερων μορωϊν διαχείριςθσ με ιδιαίτερθ
ζμωαςθ ςτθ διαλογι ςτθν πθγι και με ελαχιςτοποίθςθ τθσ επεξεργαςίασ
ςυμμείκτων.
ιηικι ανακεϊρθςθ τθσ λειτουργίασ των Συςτθμάτων Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ
(ΣΕΔ) και επαναςχεδιαςμόσ τουσ, ςτο πλαίςιο ενιαίου κεντρικοφ ςυντονιςτικοφ
ωορζα για τθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων (με αναβάκμιςθ του ΕΟΑΝ).
Ενίςχυςθ – ανάπτυξθ του κεντρικοφ μθχανιςμοφ καταγραφισ και
επεξεργαςίασ δεδομζνων παραγωγισ και διαχείριςθσ αποβλιτων, ϊςτε να
διαςωαλίηεται θ ιχνθλαςιμότθτα από τθν παραγωγι ζωσ τον τελικό προοριςμό
τουσ.
Δθμιουργία προχποκζςεων για τθν δραςτικι μείωςθ τθσ εξαγωγισ αποβλιτων,
κακϊσ αυτό ςυνεπάγεται ςθμαντικι απϊλεια δυνθτικϊν πόρων και ταυτόχρονα
ευκαιριϊν ανάπτυξθσ τθσ τοπικισ οικονομίασ μζςω τθσ επεξεργαςίασ και
ανακφκλωςθσ.
Εξάλειψθ παράνομθσ διακίνθςθσ αποβλιτων εντόσ τθσ χϊρασ, για τθν ανάπτυξθ
υγιοφσ και περιβαλλοντικά ορκισ επιχειρθματικότθτασ ςτον τομζα διαχείριςθσ
αποβλιτων.
Ενίςχυςθ ελζγχων – επικεωριςεων και μθχανιςμϊν υποςτιριξθσ για τθ
διαςωάλιςθ τθσ ςυμμόρωωςθσ με τθ νομοκεςία.
Ενςωμάτωςθ ωσ υποχρεωτικι κατεφκυνςθ τοπικϊν ςχεδίων διαχείριςθσ από
τουσ Διμουσ.
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3.

Τφιςτάμενη Κατάςταςη Διαχείριςησ τερεών Αποβλήτων

3.1. Δημογραφικά τοιχεία
Ο Διμοσ Ρατρζων ςυςτάκθκε με το Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ τθν 1θ Λανουαρίου 2011 από
τθν ςυνζνωςθ των προχπαρχόντων διμων Ρατρζων, Βραχναιΐκων, Μεςςάτιδασ, Ραραλίασ
και ίου και υπάγεται ςτθν Ρεριωερειακι Ενότθτα Αχαΐασ. Θ ζκταςθ του νζου Διμου είναι
334,85km2 και ο μόνιμοσ πλθκυςμόσ του 213.984 κάτοικοι ςφμωωνα με τθν απογραωι του
2011. Αποτελεί τον τρίτο μεγαλφτερο διμο τθσ Ελλάδασ και ζδρα του διμου είναι θ Ράτρα.
Στον παρακάτω χάρτθ ωαίνονται οι δθμοτικζσ ενότθτεσ του Διμου Ρατρζων.

Εικόνα 2: Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Διμου Ρατρζων

Θ Δομι των Δθμοτικϊν Ενοτιτων του Διμου Ρατρζων[6] είναι θ εξισ:
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΒΑΧΝΑΙΙΚΩΝ
Δθμοτικι Κοινότθτα Βραχναιΐκων
Τοπικι Κοινότθτα Κεριανοφ
Τοπικι Κοινότθτα Καμινίων
Τοπικι Κοινότθτα Μονοδενδρίου
Τοπικι Κοινότθτα Τςουκαλαιΐκων
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ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ
Δθμοτικι Κοινότθτα Οβριάσ
Δθμοτικι Κοινότθτα Σαραβαλίου
Τοπικι Κοινότθτα Κζασ
Τοπικι Κοινότθτα Καλλικζασ
Τοπικι Κοινότθτα Κρινθσ Ρατρϊν
Τοπικι Κοινότθτα Κρυςταλλόβρυςθσ
Τοπικι Κοινότθτα Ρετρωτοφ
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΡΑΑΛΙΑΣ
Δθμοτικι Κοινότθτα Ραραλίασ
Τοπικι Κοινότθτα Μιντιλογλίου
Τοπικι Κοινότθτα ογιτίκων
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΡΑΤΕΩΝ
Δθμοτικι Κοινότθτα 1ου Διαμερίςματοσ Διμου Ρατρζων (ςυμπεριλαμβάνονται οι οικιςμοί
Μπάλα, Σκιόεςςα και Χάραδροσ)
Δθμοτικι Κοινότθτα 2ου Διαμερίςματοσ Διμου Ρατρζων
Δθμοτικι Κοινότθτα 3ου Διαμερίςματοσ Διμου Ρατρζων
Δθμοτικι Κοινότθτα 4ου Διαμερίςματοσ Διμου Ρατρζων
Τοπικι Κοινότθτα Ελικίςτρασ
Τοπικι Κοινότθτα Μοίρασ
Τοπικι Κοινότθτα Σουλίου
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΙΟΥ
Δθμοτικι Κοινότθτα Αγίου Βαςιλείου
Δθμοτικι Κοινότθτα ίου (Αγίου Γεωργίου ίου)
Τοπικι Κοινότθτα Ακταίου (Βερναρδαιΐκων)
Τοπικι Κοινότθτα Άνω Καςτριτςίου
Τοπικι Κοινότθτα Αραχωβιτίκων
Τοπικι Κοινότθτα Δρεπάνου
Τοπικι Κοινότθτα Κάτω Καςτριτςίου
Τοπικι Κοινότθτα Ριτίτςθσ
Τοπικι Κοινότθτα Ρλατανίου
Τοπικι Κοινότθτα Σελλϊν
Τοπικι Κοινότθτα Ψακοπφργου
Στον παρακάτω πίνακα ωαίνονται τα πλθκυςμιακά ςτοιχεία του Διμου Ρατρζων.
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Δθμοτικι Ενότθτα

Μόνιμοσ Ρλθκυςμόσ
απογραφισ 2011
(άτομα)

Νόμιμοσ Ρλθκυςμόσ
απογραφισ 2011
(άτομα)

Ζκταςθ
(km2)

Δ.Ε. Βραχναιΐκων

4.627

4.408

32,11

Δ.Ε. Μεςςάτιδασ

13.852

10.745

66,37

Δ.Ε. Ραραλίασ

9.987

6.712

11,98

Δ.Ε. Ρατρζων
Δ.Ε. ίου

171.484
14.034

144.035
11.345

125,42
98,98

Σφνολο Διμου

213.984

177.245

334,85

Ρίνακασ 2: Ρλθκυςμιακά ςτοιχεία Διμου Ρατρζων

3.2. Δραςτηριότητα ΦΤΣΑ Ξερόλακα
Ο ΧΥΤΑ του Διμου Ρατρζων λειτουργεί από το 1993 και βρίςκεται ςε απόςταςθ 5km
ανατολικά τθσ πόλθσ των Ρατρϊν, ςτθ κζςθ "Ξερόλακα" τθσ περιοχισ Άνω Συχαινϊν.
Συντεταγμζνεσ: Ε=306.225 Ν=4.234.589 (ΕΓΣΑ ’87).

Εικόνα 3: Χάρτθσ προςανατολιςμοφ ΧΥΤΑ Ξερόλακα
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Εικόνα 4: Θζςθ του ΧΥΤΑ Ξερόλακα (Απόςπαςμα Κτθματολογίου – κλίμακα 1:20.000)

Στον υωιςτάμενο ΧΥΤΑ του Διμου Ρατρζων επιδιϊκεται να υλοποιθκοφν ζργα
εκςυγχρονιςμοφ και αςωάλειάσ του, από τα οποία κα προκφψει αφξθςθ τθσ χωρθτικότθτάσ
του, με δυνατότθτα παράταςθσ τθσ λειτουργίασ του μζχρι να ολοκλθρωκοφν τα
προγραμματιηόμενα ζργα για τθ ςυνολικότερθ διαχείριςθ των απορριμμάτων ςε επίπεδο
νομοφ.
Θ αφξθςθ τθσ χωρθτικότθτασ που κα επιτρζπει και τθ ςκοποφμενθ παράταςθ του χρόνου
λειτουργίασ τθσ δραςτθριότθτασ κα επιτευχκεί μετά από αφξθςθ τθσ χωρθτικότθτασ με τθν
καταςκευι των εξισ υποζργων και υποδομϊν βελτίωςισ του:
α. Τελικι διαμόρωωςθ του κορεςμζνου Τμιματοσ ΧΥΤΑ και ςυλλογι βιοαερίου (ζργα
υποδομισ για τθν άντλθςθ, ςυλλογι και καφςθ βιοαερίου ςε ατμοςωαιρικό πυρςό, ζργα
ςυλλογισ και ελζγχου ςτραγγιςμάτων και όμβριων και τελικι διαμόρωωςθ του κορεςμζνου
τμιματοσ - ανάντθ πρανοφσ).
β. Αντιςτιριξθ ΒΔ (κατάντθ) μετϊπου ΧΥΤΑ με καταςκευι τοίχου αντιςτιριξθσ.
γ. Εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ μζτρθςθσ και παρακολοφκθςθσ ωορτίου ςτραγγιςμάτων πριν
τθ διάκεςι τουσ ςτθ ΔΕΥΑΡ.
δ. Εγκατάςταςθ χϊρου υποδοχισ κινθτϊν μονάδων μεταωόρτωςθσ ςτερεϊν αποβλιτων
(ΣΜΑ) για τθν παράλλθλθ εξαςωάλιςθ δυνατότθτασ μεταωοράσ μζρουσ των ΣΑ ςε άλλο
ΧΥΤΑ ωσ εναλλακτικισ λφςθσ.
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Τα κφρια χαρακτθριςτικά τθσ ςυνολικισ δραςτθριότθτασ του ΧΥΤΑ Ξερόλακα ζχουν ωσ εξισ:
Ο εξυπθρετοφμενοσ από τθ δραςτθριότθτα μόνιμοσ πλθκυςμόσ ανζρχεται ςε
213.984 άτομα με βάςθ τθν τελευταία απογραωι του 2011 και τθ διοικθτικι
διαίρεςθ των ενοτιτων που εξυπθρετεί.
Θ ετιςια δυναμικότθτα κατά τον αρχικό ςχεδιαςμό του ΧΥΤΑ ιταν 67.700
τόνοι/ζτοσ ενϊ θ ςθμερινι ετιςια δυναμικότθτα ςχεδιαςμοφ ανζρχεται ςε 100.000
τόνοι/ζτοσ (125.000 m3/ζτοσ).
Θ ςυνολικι χωρθτικότθτα ςχεδιαςμοφ ανζρχεται ςε 2.100.000 m3.
Θ εναπομζνουςα πρόςκετθ χωρθτικότθτα μετά τθν καταςκευι του τοίχου
αντιςτιριξθσ κα είναι περίπου 435.000,00 m3.Θ ςυνολικι ζκταςθ των υωιςτάμενων
εγκαταςτάςεων είναι 400 περίπου ςτρζμματα, από τα οποία τα 70 ςτρζμματα
περίπου ζχουν διαμορωωκεί ωσ κφριοσ χϊροσ διάκεςθσ με τθ μζκοδο υγειονομικισ
ταωισ. Από αυτά ςε ζκταςθ 24 ςτρεμμάτων κα γίνει θ τελικι διαμόρωωςθ και
εγκατάςταςθ των οριςτικϊν υποδομϊν (δίκτυα βιοαερίου και ςτραγγιςμάτων,
εξοπλιςμόσ καφςθσ βιοαερίου, κλπ), χωρίσ να διατίκενται πλζον απορρίμματα, ενϊ
ςε επιωάνεια 46 ςτρζμματα ςτθν οποία κα ζχει εξαςωαλιςτεί θ αντιςτιριξθ κα
εναποτίκενται απορρίμματα με τθν τιρθςθ όλων των κανόνων αςωαλοφσ και
περιβαλλοντικά ορκισ διάκεςθσ, για τον υπόλοιπο χρόνο μζχρι τον κορεςμό του,
υπολογιηόμενο ςτα 3 ζτθ από τθν ολοκλιρωςθ του τοίχου αντιςτιριξθσ.
Συνολικι απομζνουςα διάρκεια ηωισ μετά τθν καταςκευι τοίχου αντιςτιριξθσ: 3,18
ζτθ. Ρυκνότθτα απορριμμάτων: 0,8 tn/m3 (1 tn/m3μετά το πζρασ των κακιηιςεων).
Ετιςια παραγωγι παραγόμενων ςτραγγιςμάτων: 25.920 / 18.250 m3/y(ςχεδιαςμοφ
/ πραγματικι).
Μζγιςτθ ποςότθτα παραγόμενου βιοαερίου 450 m3/h.
Ραροχι πυρςοφ καφςθσ: πυρςόσ δυναμικότθτασ 500 m3/h.
Θ απόλθψθ υλικϊν επικάλυψθσ κα γίνεται από ζργα τθσ ευρφτερθσ περιοχισ εκτόσ
τθσ ζκταςθσ του ΧΥΤΑ Ρατρϊν και κα προζρχονται από τα υλικά εκςκαωισ των
εξωτερικϊν εργολαβιϊν που τελοφν υπό τθν επίβλεψθ του Διμου Ρατρζων και
είναι ςε εξζλιξθ, εξαςωαλίηοντασ επάρκεια για όλο τον χρόνο τθσ κατ’ επζκταςθ
λειτουργίασ του ΧΥΤΑ μζχρι το τζλοσ ηωισ του.
Θ ετιςια απαιτοφμενθ ποςότθτα αδρανϊν υλικϊν επικάλυψθσ υπολογίηεται ςε Vc =
12.500 m3/ζτοσ, ενϊ μετά το πζρασ λειτουργίασ του ΧΥΤΑ, ιτοι 3,18 ζτθ από τθν
καταςκευι του τοίχου αντιςτιριξθσ, θ ςυνολικι ποςότθτα αδρανϊν υλικϊν
επικάλυψθσ υπολογίηεται ςε 3,18 ζτθ x12.500 m3/ζτοσ = 39.750 m3.
ΚΔΑΥ
Θ δυναμικότθτα του ΚΔΑΥ ανζρχεται ςε 2,5 tn/h.
Θ ζκταςθ ενεργοφ χϊρου του ΚΔΑΥ ανζρχεται ςε 1.500 m2.
Νζο Ζργο ΣΜΑ
Κζςεισ μεταωόρτωςθσ: 2
Δυναμικότθτα ανά κζςθ: 50 tn/θμζρα
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Συνολικι δυναμικότθτα: 150 tn/θμζρα
Ζκταςθ χϊρου υποδοχισ: 6 ςτρζμματα
Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των απαςχολοφμενων ςτο ΧΥΤΑ ανζρχεται ςε 49 άτομα εκτόσ των
ατόμων τθσ περιςυλλογισ, ενϊ το ΚΔΑΥ διακζτει 40 εργαηόμενουσ.
Θ ςυνολικι ιςχφσ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ςτο ΧΥΤΑ ανζρχεται ςε 50,00 kW, ςτο
ΚΔΑΥ ςε 100,00 kW και ςτο ΣΜΑ ςε 80,60 kW.
Ο ΧΥΤΑ από τθν αρχι τθσ λειτουργίασ του και με βάςθ το ςχεδιαςμό και τθ μελζτθ που
προθγικθκαν διακζτει τισ κατάλλθλεσ υποδομζσ διαμόρωωςθσ και ςτεγανοποίθςθσ τθσ
λεκάνθσ απόκεςθσ, ςυλλογισ και προςωρινισ αποκικευςθσ των παραγόμενων
ςτραγγιςμάτων, ςυλλογισ και καφςθσ του παραγόμενου βιοαερίου περίωραξθσ και
περιωροφρθςθσ του χϊρου, ηφγιςθσ και ελζγχου των ειςερχόμενων ωορτίων
απορριμμάτων, γραωείο και χϊρουσ εξυπθρζτθςθσ του προςωπικοφ, οδικό δίκτυο
πρόςβαςθσ ςτο χϊρο και εςωτερικό δίκτυο του χϊρου ταωισ, χϊρο ςτάκμευςθσ των
απορριμματοωόρων. Στισ εγκαταςτάςεισ του ΧΥΤΑ λειτουργεί παράλλθλα το ΚΔΑΥ, θ
λειτουργία του οποίου ζχει παραχωρθκεί ςε ιδιωτικι εταιρεία ανακφκλωςθσ,
υποςτθριηόμενο από πλιρεσ δίκτυο ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν που καλφπτει το
ςφνολο των Διμων Ρατρζων, Αιγιάλειασ και Ιλιδοσ καλφπτοντασ εν μζρει τισ απαιτιςεισ
τθσ ΚΥΑ 29407/3508 για προεπεξεργαςία των ςτερεϊν αποβλιτων πριν τθν τελικι διάκεςι
τουσ. Θ ζκταςθ που καλφπτει θ ενεργι λεκάνθ απόκεςθσ όπωσ αναωζρκθκε παραπάνω,
είναι 70 ςτρζμματα.

Εικόνα 5: Ο ΧΥΤΑ Ξερόλακα όπωσ είναι ςιμερα (1)
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Εικόνα 6: Ο ΧΥΤΑ Ξερόλακα όπωσ είναι ςιμερα (2)

Τα ζργα που είχαν καταςκευαςτεί είναι τα ακόλουκα :
Ρερίωραξθ ΧΥΤΑ, εςωτερικό οδικό δίκτυο, τθλεπικοινωνιακό και θλεκτρικό δίκτυο.
Μετεωρολογικόσ ςτακμόσ και βιοχθμικό εργαςτιριο.
Ρρατιριο καυςίμων και χϊροσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων.
Γραωεία και βοθκθτικοί χϊροι.
Ρλυντιριο απορριμματοωόρων και Βιολογικόσ Κακαριςμόσ των υγρϊν αποβλιτων
από τθν πλφςθ των απορριμματοωόρων.
Συνεργείο επιςκευϊν και ςυντιρθςθσ οχθμάτων.
Συνεργείο επιςκευισ και ςυντιρθςθσ κάδων.
Δεξαμενζσ ςυλλογισ, αποκικευςθσ – υδραυλικισ εξιςορρόθςθσ ςτραγγιςμάτων.
Μονάδα (Κζντρο) Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν.
Ρλακοςκεπισ οχετόσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα κάτω από τθ λεκάνθ απόκεςθσ.
Ρροκειμζνου να γίνεται θ διαδικαςία τθσ υγειονομικισ ταωισ, ςφμωωνα τόςο με τθν αρχικι
ΜΡΕ(1993), όςο και με τθν αποκτθκείςα μζχρι ςιμερα εμπειρία, τα απορρίμματα
ξεωορτϊνονται από τα απορριμματοωόρα πολφ κοντά ςτο μζτωπο εργαςιϊν του χϊρου
διάκεςθσ, εναποτίκενται ςε ςτρϊςεισ, ςυμπιζηονται και τελικά επικαλφπτονται με
κατάλλθλα χϊματα, ζτςι ϊςτε να μθ γίνονται επικίνδυνα για το περιβάλλον και τθ δθμόςια
υγεία. Με τον τρόπο αυτό δίνεται θ δυνατότθτα για μια οικονομικι, περιβαλλοντικά ορκι
και αςωαλι διάκεςθ των απορριμμάτων, που είτε αυτά μεταωζρονται απευκείασ ςτο ΧΥΤΑ
ι αποτελοφν κατάλοιπα προθγοφμενθσ επεξεργαςίασ (π.χ. διαλογισ ανακυκλϊςιμων
υλικϊν ςτο ΚΔΑΥ). Θ ακολουκοφμενθ μζκοδοσ ταωισ είναι εκείνθ τθσ ελεγχόμενθσ
διάκεςθσ με ςυμπίεςθ ςε αντιδιαςτολι με τθν παραδοςιακι διάκεςθ (χωρίσ ιδιαίτερθ
ςυμπίεςθ) ωσ θ πλζον ορκι και αςωαλισ μζκοδοσ.
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Για τθ διάκεςθ με ςυμπίεςθ χρθςιμοποιοφνται ειδικά μθχανιματα - ςυμπιεςτζσ, τα οποία
διαςτρϊνουν τα απορρίμματα ςε λεπτζσ ςτρϊςεισ χωρίσ κάλυψθ με χϊμα μζχρι φψουσ 3 m,
όςο και το φψοσ τθσ κάκε ςτρϊςθσ, θ οποία καλφπτεται μετά τθ διαμόρωωςι τθσ με χϊμα.
Τα απορρίμματα ωκοφνται από τον προωκθτιρα ι τον ωορτωτι (ανάλογα με τθ
δυναμικότθτα του ΧΥΤΑ) μζχρι το πρανζσ και κατόπιν επικαλφπτονται. Θ ςυμπίεςθ γίνεται
με τθ βοικεια ειδικοφ μθχανιματοσ (κατςικοπόδαρου) ϊςτε να εξαςωαλίηεται θ μζγιςτθ
δυνατι ςυμπίεςθ και ςτακερότθτα του απορριμματικοφ ανάγλυωου. Θ διάκεςθ των
απορριμμάτων γίνεται κατά ςτρϊςεισ. Θ πρϊτθ ςτρϊςθ αρχίηει πάντοτε από τα χαμθλότερα
ςθμεία του χϊρου. Θ απόκεςθ γίνεται κατά ςωροφσ ςτθν επιωάνεια τθσ διαμορωωνόμενθσ
ςτρϊςθσ, κοντά ςτθ ςτζψθ ι τον πόδα του πρανοφσ.

3.3. Δραςτηριότητα ΚΔΑΤ Ξερόλακα
Το Κζντρο Ανακφκλωςθσ Δυτικισ Ελλάδοσ (ΚΔΑΥ) βρίςκεται ςτθ κζςθ «Ξερόλακα», εντόσ
του χϊρου του ΧΥΤΑ και ςιμερα δζχεται ανακυκλϊςιμα υλικά από διμουσ τθσ ευρφτερθσ
Δυτικισ Ελλάδασ. Για τθ λειτουργία του υπάρχει ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Εταιρία
Αξιοποίθςθσ Ανακφκλωςθσ (Ε.Ε.Α.Α) με ειδικι ςυμωωνία, θ οποία ζχει αναλάβει τθ
λειτουργία και τθν εκμετάλλευςθ του ΚΔΑΥ. Για τθ ςυλλογι των ανακυκλϊςιμων υλικϊν
ζχουν τοποκετθκεί εντόσ των ορίων του Διμου Ρατρζων περίπου 2.800 μπλε κάδοι
ανακφκλωςθσ (1.100 lit). Τα ανακυκλϊςιμα υλικά αρχικϊσ (ςτουσ χϊρουσ παραγωγισ)
αποκθκεφονται ςτουσ κάδουσ αυτοφσ και ςτθν ςυνζχεια μεταωζρονται με
απορριμματοωόρα οχιματα ςτο Κζντρο Ανακφκλωςθσ Δυτικισ Ελλάδοσ. Ο Φορζασ
λειτουργίασ διακζτει άδεια λειτουργίασ ωσ διακεκριμζνθ επιχείρθςθ. Δεδομζνου ότι τόςο
το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ του χϊρου, των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του ΚΔΑΥ ανικει ςτο
Διμο Ρατρζων ι ςτο ΦοΔΣΑ όπωσ κατά περίπτωςθ προβλζπεται από τθν ιςχφουςα
νομοκεςία και τισ προγραμματικζσ ςυμωωνίεσ μεταξφ Διμου Ρατρζων και ΦοΔΣΑ, θ
περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ γίνεται για λογαριαςμό του Φορζα Διαχείριςθσ, οι δε
περιβαλλοντικοί όροι, κακϊσ και όλεσ οι περιβαλλοντικζσ κλπ δεςμεφςεισ και υποχρεϊςεισ
ςε ότι αωορά ςτο ΚΔΑΥ μεταβιβάηονται ςτον εκάςτοτε Φορζα Λειτουργίασ και
Εκμετάλλευςθσ του ΚΔΑΥ με ξεχωριςτοφσ όρουσ ςτθ ςφμβαςθ που υπογράωεται. Στισ
εγκαταςτάςεισ του Κζντρου Ανακφκλωςθσ γίνεται χειρωνακτικι και μθχανικι διαλογι των
ανακυκλϊςιμων υλικϊν (πραγματοποιείται θ ταξινόμθςθ και ο διαχωριςμόσ των υλικϊν
ςυςκευαςίασ, ςε επιμζρουσ κατθγορίεσ όπωσ χαρτί – χαρτόνι ςυςκευαςίασ, χαρτί εντφπων,
χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ υγρϊν, πλαςτικζσ ωιάλεσ ΕΤ, πλαςτικζσ ωιάλεσ HDPE, λοιπζσ
πλαςτικζσ ςυςκευαςίεσ (PP/PS), πλαςτικό ωιλμ, γυάλινεσ ωιάλεσ και δοχεία, ςυςκευαςίεσ
από λευκοςίδθρο και αλουμίνιο). Μετά τθ διαλογι τα υλικά (εκτόσ από το γυαλί)
ςυμπιζηονται, δεματοποιοφνται και προωκοφνται ςε αντίςτοιχεσ βιομθχανίεσ για τθν
περαιτζρω αξιοποίθςι τουσ. Τα μθ ανακυκλϊςιμα, τα οποία πολλζσ ωορζσ εμπεριζχονται
ςτουσ μπλε κάδουσ, μεταωζρονται ςτο ΧΥΤΑ Ξερόλακα.
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Εικόνα 7: ΚΔΑΥ Ξερόλακα

3.4. Ποςοτικά τοιχεία Αποβλήτων
Ο ακόλουκοσ Ρίνακασ απεικονίηει τα ποςοτικά ςτοιχεία ςφμμεικτων δθμοτικϊν αποβλιτων
του Διμου Ρατρζων για τθν χρονικι περίοδο 1/1/2014 – 31/12/2014. Ο τρόποσ μζτρθςθσ
ζγινε με ηυγίςεισ ςτθν είςοδο του ΧΥΤΑ Ξερόλακα.
Στον ακόλουκο Ρίνακα:
Θ ςτιλθ «ΥΡΘΕΣΛΑ ΚΑΚΑΛΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΡΑΤΕΩΝ» περιζχει τισ ποςότθτεσ
αποβλιτων (ςε τόνουσ) που μεταωζρονται (α) από τα απορριμματοωόρα του
Διμου Ρατρζων κατά τθν διαδικαςία ςυλλογισ των πράςινων κάδων και (β) από τα
οχιματα ςυλλογισ ογκωδϊν αντικειμζνων, πράςινων και ςαρϊκρων και ηυγίηονται
ςτθν είςοδο του ΧΥΤΑ Ξερόλακα.
Θ ςτιλθ «ΥΡΟΛΕΛΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ (ΑΡΟ ΚΔΑΥ)» περιζχει τισ ποςότθτεσ
αποβλιτων που οδθγοφνται ςτο ΧΥΤΑ Ξερόλακα μετά τθν διαλογι των
ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςτο Κζντρο Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν (ΚΔΑΥ).
Θ ςτιλθ «ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΑΡΟ ΛΔΛΩΤΕΣ» περιζχει τισ ποςότθτεσ αποβλιτων που
ωζρνουν οι ιδιϊτεσ με δικά τουσ μζςα και ηυγίηονται ςτθν είςοδο του ΧΥΤΑ
Ξερόλακα.
Σθμειϊνεται ότι οι ποςότθτεσ αποβλιτων που ςυλλζγονται από τα απορριμματοωόρα του
Διμου Ρατρζων κατά τθν διαδικαςία ςυλλογισ των πράςινων κάδων αποτελοφν κατά μζςο
όρο το 85% τθσ ςτιλθσ «ΥΡΘΕΣΛΑ ΚΑΚΑΛΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΡΑΤΕΩΝ».
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ΜΘΝΑΣ
(ΕΤΟΣ 2014)

Λανουάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Λοφνιοσ
Λοφλιοσ
Αφγουςτοσ
Σεπτζμβριοσ
Οκτϊβριοσ
Νοζμβριοσ
Δεκζμβριοσ
ΣΥΝΟΛΟΕΤΟΥΣ

ΥΡΘΕΣΙΑ
ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ
ΔΘΜΟΥ
ΡΑΤΕΩΝ
(t)

ΥΡΟΛΕΙΜΜΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ
(ΑΡΟ ΚΔΑΥ)
(t)

ΑΡΟΒΛΘΤΑ
ΑΡΟ
ΙΔΙΩΤΕΣ
(t)

ΣΥΝΟΛΟ
ΡΟΣΟΤΘΤΑΣΡΑΑΓΟ
ΜΕΝΩΝΑΡΟΒΛΘΤΩΝ
(t)

7.572,440
7.335,340
8.112,820
8.366,310
8.065,590
8.183,100
8.424,290
7.552,420
8.074,960
7.813,990
7.018,860
8.228,690
94.748,810

330,260
408,200
369,310
389,710
374,110
458,960
521,530
454,480
475,950
560,800
568,130
582,670
5.494,110

2,810
0,690
3,860
2,240
23,410
16,780
1,710
0,920
1,550
0,490
4,140
6,810
65,410

7.905,510
7.744,230
8.485,990
8.758,260
8.463,110
8.658,840
8.947,530
8.007,820
8.552,460
8.375,280
7.591,130
8.818,170
100.308,330

Ρίνακασ 3: Ροςότθτεσ ςυνολικϊν αποβλιτων Διμου Ρατρζων για το 2014

Ο παρακάτω Ρίνακασ απεικονίηει αναλυτικά ςτοιχεία ανά μινα (για το ζτοσ 2014) και ανά
Δθμοτικι Ενότθτα τισ ποςότθτεσ αποβλιτων (ςε t) που ςυλλζγονται από τουσ πράςινουσ
κάδουσ (ςφμμεικτα).
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΔΩΝ (ςε t)

ΜΘΝΑΣ
(ΕΤΟΣ 2014)

Δ.Ε.
Δ.Ε.
ΜΕΣΣΑΤΙΔΑΣ ΡΑΑΛΙΑΣ

Δ.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΔΘΜΟΥ
ΒΑΧΝΑΙΪΚΩΝ
ΡΑΤΕΩΝ

Δ.Ε. ΡΑΤΕΩΝ

Δ.Ε. ΙΟΥ

Λανουάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Λοφνιοσ
Λοφλιοσ
Αφγουςτοσ
Σεπτζμβριοσ
Οκτϊβριοσ
Νοζμβριοσ
Δεκζμβριοσ

5.178,630
4.839,520
5.389,590
5.326,310
5.125,400
5.209,420
5.298,850
4.409,630
5.207,820
5.181,650
4.855,120
5.315,570

642,580
593,320
670,780
717,990
755,980
786,240
934,590
848,180
728,650
672,600
567,040
673,160

508,750
486,730
510,440
573,630
531,620
528,610
530,890
465,240
471,650
484,860
460,820
535,930

174,180
188,130
218,680
191,540
184,780
228,540
300,940
251,200
204,380
211,200
130,720
177,610

149,040
135,880
151,690
185,340
196,100
207,320
242,160
214,440
223,040
119,210
132,830
236,250

6.653,180
6.243,580
6.941,180
6.994,810
6.793,880
6.960,130
7.307,430
6.188,690
6.835,540
6.669,520
6.146,530
6.938,520

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ

61.337,510

8.591,110

6.089,170

2.461,900

2.193,300

80.672,990

Ρίνακασ 4: Ροςότθτεσ αποβλιτων ανά Δθμοτικι Ενότθτα για το 2014

Σθμειϊνεται ότι πλζον των ανωτζρω ςτοιχείων υπάρχουν ποςότθτεσ αποβλιτων των
Δθμοτικϊν Ενοτιτων Ραραλίασ και Βραχναιΐκων που οδθγοφνται ςτο ΧΥΤΑ Φλόκα. Τα
ςτοιχεία αυτά για το ζτοσ 2014 είναι τα εξισ:
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Δ.Ε. Ραραλίασ:
Δ.Ε. Βραχναιΐκων:
Σφνολο:

1.705,47t
922,15t
2.627,62 t

Επομζνωσ το τελικό ςφνολο των ποςοτιτων αποβλιτων των πράςινων κάδων του Διμου
Ρατρζων για το ζτοσ 2014 είναι: 80.672,99 + 2.627,62 = 83.300,61t
Τα ποςοτικά ςτοιχεία λοιπϊν αποβλιτων για το ζτοσ 2014 είναι τα εξισ:
Ογκϊδθ:
6.258,78 t
Ρράςινα:
1.236,44 t
Υλικό Σαρϊκρων:
6.646,01 t
Στον παρακάτω Ρίνακα ωαίνεται θ διαχρονικι εξζλιξθ παραγωγισ αποβλιτων ςτο Διμο
Ρατρζων για τθν χρονικι περίοδο 2000 – 2014.
ΕΤΟΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΑΡΑΑΓΟΜΕΝΩΝΑΡΟΒΛΘΤΩΝ
(t)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

109.953
113.563
113.014
105.470
112.076
111.615
116.868
122.339
119.243
118.387
104.268
100.488
104.192
98.492
100.308
Ρίνακασ 5: Ροςότθτεσ αποβλιτων 2000 - 2014

3.5. Ποιοτικά τοιχεία Αποβλήτων
Οι Κωδικοί Αποβλιτων κατά ΕΚΑ [7]που είναι αποδεκτά ςτο ΧΥΤΑ Ξερόλακα είναι οι εξισ:
200101
200102
200108
200110
200111

χαρτιά και χαρτόνια
γυαλιά
βιοαποικοδομιςιμα απόβλθτα κουηίνασ και χϊρων ενδιαίτθςθσ
ροφχα
υωάςματα
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200138
200139
200140
200141
200201
200202
200203
200301
200302
200303
200307
200399

ξφλο εκτόσ εκείνων που περιλαμβάνονται ςτο ςθμείο 20 0137 (ξφλο που
περιζχει επικίνδυνεσ ουςίεσ)
πλαςτικά
μζταλλα
απόβλθτα από τον κακαριςμό καμινάδων
βιοαποικοδομιςιμα απόβλθτα
χϊματα και πζτρεσ
άλλα µθ βιοαποικοδομιςιμα απόβλθτα
ανάμεικτα δθμοτικά απόβλθτα
απόβλθτα από αγορζσ
υπολείμματα από τον κακαριςμό δρόμων
ογκϊδθ απόβλθτα
δθμοτικά απόβλθτα µθ προδιαγραωόμενα άλλωσ

Τα ςτοιχεία τθσ μζςθσ ποιοτικισ ςφςταςθσ (%) των αςτικϊν αποβλιτων ςφμωωνα με το
«Σχιμα 3: Διάγραμμα και Ρίνακασ Σχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ ΑΣΑ» του ΕΣΔΑ [1] (μζςθ
ποιοτικι ςφςταςθ ΑΣΑ το ζτοσ 2011 κατά ΥΡΕΚΑ) είναι τα εξισ:
Οργανικά:
Χαρτί, Χαρτόνι:
Ρλαςτικό:
Μζταλλο:
Γυαλί:
Ξφλο:
Λοιπά:

44,3 (%κ.β.)
22,2 (%κ.β.)
13,9 (%κ.β.)
3,9 (%κ.β.)
4,3 (%κ.β.)
4,6 (%κ.β.)
6,8 (%κ.β.)

Στον παρακάτω Ρίνακα ωαίνονται τα ποιοτικά ςτοιχεία για τα απόβλθτα που διατζκθκαν
ςτο ΧΥΤΑ Ξερόλακα για τα ζτθ 2012, 2013 και 2014.
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 2012
(τόνοι)

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 2013
(τόνοι)

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 2014
(τόνοι)

A. Απόβλθτα που ζγιναν
αποδεκτά ςτο ΧΥΤΑ απ’
ευκείασ για ταφι

99.152

93.295

94.751

Β. Σφνολο αποβλιτων που
υπζςτθςαν
επεξεργαςία
εντόσ των εγκαταςτάςεων του
ΧΥΤΑ (ΚΔΑΥ)

12.058

13.002

16.234

B.1.Ανακτθκζντα υλικά

7.018

7.805

9.145

Β.2. Υπόλειμμα προσ ταωι

5.040

5.197

5.557

104.192

98.492

100.308

Γ. Σφνολο αποβλιτων που
οδθγικθκαν
ςε
ταφι
(Άκροιςμα A+B.2.)

Ρίνακασ 6: Ροιοτικά ςτοιχεία αποβλιτων για τα ζτθ 2012, 2013 και 2014
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3.6. υλλογή και Μεταφορά των Απορριμμάτων
Θ ςυλλογι – μεταωορά των ςφμμεικτων δθμοτικϊν αποβλιτων, των πράςινων και των
ογκωδϊν γίνεται από τον Διμο Ρατρζων. Αρμόδια Διεφκυνςθ: Διεφκυνςθ Κακαριότθτασ –
Ανακφκλωςθσ & Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ.
Θ ςυλλογι – μεταωορά των ανακυκλϊςιμων υλικϊν γίνεται από τθν Ελλθνικι Εταιρεία
Αξιοποίθςθσ Ανακφκλωςθσ Α.Ε. (ΕΕΑΑ) ςτο πλαίςιο ςχετικισ ςφμβαςθσ μεταξφ του Διμου
Ρατρζων και τθσ ΕΕΑΑ.
Το ποςοςτό κάλυψθσ των υπθρεςιϊν ςυλλογισ (% πλθκυςμόσ) είναι 100%.

3.6.1. Απορριμματοφόρα Οχήματα – Λοιπόσ εξοπλιςμόσ καθαριότητασ
Στον παρακάτω Ρίνακα ωαίνονται ποςοτικά και ποιοτικά ςτοιχεία των απορριμματοωόρων
του Διμου Ρατρζων.

ΚΛΕΙΣΤΑ
ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΑ

ΑΝΟΙΧΤΑ
ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΑ

Συνολικόσ αρικμόσ οχθμάτων

54

1

Συνολικόσ αρικμόσ οχθμάτων
ςε λειτουργία

38

0

3

Χωρθτικότθτα (ςε m )
≤5ετίασ
>5ετίασ
Ραλαιότθτα
Αρικμόσ οχθμάτων που
χριηουν αντικατάςταςθσ

10 – 16 m

3

2
52

1

16

1

Αρικμόσ κλειςτϊν οχθμάτων
τφπου πρζςασ

46

Αρικμόσ κλειςτϊν οχθμάτων
τφπου μφλου

8

Ρίνακασ 7: Ροςοτικά και ποιοτικά ςτοιχεία απορριμματοφόρων

Επιπλζον ο Διμοσ Ρατρζων διακζτει 11 μθχανικά ςάρωκρα και 4 πλυντιρια κάδων.

3.6.2. Μέςα προςωρινήσ αποθήκευςησ ςυμμείκτων απορριμμάτων (Κάδοι)
Στον παρακάτω Ρίνακα ωαίνονται τα ποςοτικά ςτοιχεία των κάδων ςυμμείκτων
απορριμμάτων (πράςινων) του Διμου Ρατρζων ανά Δθμοτικι Ενότθτα.
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Μεταλλικοί κάδοι

Ρλαςτικοί κάδοι

ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ
ΑΙΘ. ΧΩΘΤ.
ΑΙΘ. ΧΩΘΤ.
3
3
Χριηουν
Χριηουν
(τεμ.) (m ) Ικανοποιθτικι
(τεμ.) (m ) Ικανοποιθτικι
αντικατάςταςθσ
αντικατάςταςθσ

Δθμοτικι
Ενότθτα

Βραχναιΐκων 231

1,1

231

0

91

1,1

4

87

Μεςςάτιδασ

469

1,1

469

0

292

1,1

131

161

Ραραλίασ

154

1,1

154

0

293

1,1

260

33

9

0,25

9

0

Ραραλίασ
Ρατρζων

1830

1,1

1830

0

2023

1,1

1684

339

ίου

296

1,1

296

0

805

1,1

514

291

18

0,25

18

0

2620

911

ίου
ΣΥΝΟΛΟ

2980

2980

3531

Ρίνακασ 8: Ροςοτικά ςτοιχεία των κάδων ςυμμείκτων απορριμμάτων (πράςινων)

Το ςφνολο των μεταλλικϊν και πλαςτικϊν κάδων (πράςινων) είναι 6.511.
Σθμειϊνεται ότι υωίςτανται δφο (2) ςυςτιματα βυκιηόμενων κάδων (1,1 m3 ζκαςτοσ) ςτθν
Ρλατεία Τριϊν Συμμάχων ςτθν πόλθ τθσ Ράτρασ, οι οποίοι είναι ανενεργοί λόγω τεχνικϊν
βλαβϊν.

3.6.3. Πρόγραμμα αποκομιδήσ απορριμμάτων πράςινων κάδων
Στον παρακάτω Ρίνακα ωαίνονται ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία του προγράμματοσ αποκομιδισ
απορριμμάτων (πράςινων κάδων) του Διμου Ρατρζων.

ΔΘΜΟΤΙΚΘ/ΤΟΡΙΚΘΚΟΙΝΟΤΘΤΑ

Δ.Ε. Ρατρζων

ΣΥΧΝΟΤΘΤΑΑΡΟΚΟΜΙΔΘΣ
(φορζσ εβδομαδιαίωσ)

8 πρωινζσ διαδρομζσ
1 μεςθμεριανι διαδρομι
(Λαϊκι Αγορά)
12 βραδινζσ διαδρομζσ

Δ.Ε. ίου, Δ.Ε. Ραραλίασ, Δ.Ε. 10 - 11 πρωινζσ διαδρομζσ
Βραχναιΐκων, Δ.Ε. Μεςςάτιδασ 1 βραδινι διαδρομι

ΘΜΕΕΣΑΡΟΚΟΜΙΔΘΣ

Από Δευτζρα ζωσ και Σάββατο.
Τθν Κυριακι γίνεται 1 πρωινι
διαδρομι.
Από Δευτζρα ζωσ και Σάββατο.
Τθν Κυριακι γίνεται 1 πρωινι
διαδρομι ςτθ Δ.Ε. ίου.

Ρίνακασ 9: Συγκεντρωτικά ςτοιχεία προγράμματοσ αποκομιδισ πράςινων κάδων

Στισ ανωτζρω διαδρομζσ ο μζςοσ όροσ χιλιομζτρων ανά διαδρομι είναι: 14 km.
Ο μζςοσ θμεριςιοσ όγκοσ απορριμμάτων είναι 225 τόνοι για τισ Δ.Ε. Ρατρζων και ίου
(ακροιςτικά) και 43 τόνοι για τισ Δ.Ε. Ραραλίασ, Βραχναιΐκων και Μεςςάτιδασ
(ακροιςτικά).
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Κεωρείται ςθμαντικό να αναωερκεί ότι το Τμιμα Αρχείου και Γεωπλθροωορικισ του Διμου
Ρατρζων ζχει αναπτφξει Εωαρμογι Διαχείριςθσ Απορριμμάτων ςε Γεωγραωικό Σφςτθμα
Ρλθροωοριϊν (GIS)[8].Θ ςυγκεκριμζνθ εωαρμογι παρζχει γεωγραωικζσ πλθροωορίεσ για
τισ διαδρομζσ των απορριμματοωόρων ανά Δθμοτικι Ενότθτα κακϊσ και τισ κζςεισ των
πράςινων και μπλε κάδων, όπωσ ωαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 8: Εφαρμογι Διαχείριςθσ Απορριμμάτων Διμου Ρατρζων ςε GIS

Στθν παρακάτω εικόνα ωαίνονται οι κζςεισ των κάδων ςε τμιμα περιοχισ του κζντρου τθσ
πόλθσ τθσ Ράτρασ. Τα τετράγωνα ςχιματα δθλϊνουν τισ κζςεισ των πράςινων κάδων
(διαωορετικό χρϊμα γεμίςματοσ τετραγϊνου ανά διαδρομι) και οι γαλάηιοι κφκλοι με τον
αρικμό δθλϊνουν τισ κζςεισ των μπλε κάδων.
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Εικόνα 9: Θζςεισ κάδων του Διμου Ρατρζων ςε GIS

Οι ακόλουκοι Ρίνακεσ και Εικόνεσ παρζχουν ποςοτικά ςτοιχεία αποκομιδισ κάδων ανά
διαδρομι ςε κάκε Δθμοτικι Ενότθτα του Διμου Ρατρζων.

Εικόνα 10: Διαδρομζσ απορριμματοφόρων ςτθν Δ.Ε. Βραχναιΐκων
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Δθμοτικι Ενότθτα Βραχναιΐκων
Μεταλλικοί
Ρράςινοι Κάδοι

Ρλαςτικοί
Ρράςινοι Κάδοι

Σφνολο
Ρράςινων
Κάδων

Μπλε Κάδοι

Διαδρομι Α

114

42

156

51

Διαδρομι Β

117

49

166

44

Σφνολο

231

91

322

95

Ρίνακασ 10: Κάδοι ανά διαδρομι ςτθν Δ.Ε. Βραχναιΐκων

Εικόνα 11: Διαδρομζσ απορριμματοφόρων ςτθν Δ.Ε. Μεςςάτιδασ

Δθμοτικι Ενότθτα Μεςςάτιδασ
Μεταλλικοί
Ρράςινοι Κάδοι

Ρλαςτικοί
Ρράςινοι Κάδοι

Σφνολο
Ρράςινων
Κάδων

Μπλε Κάδοι

Διαδρομι Α

221

91

312

48

Διαδρομι Β

126

95

221

35

Διαδρομι Γ

122

106

228

58

Σφνολο

469

292

761

141*

Ρίνακασ 11: Κάδοι ανά διαδρομι ςτθν Δ.Ε. Μεςςάτιδασ

* Ρρόςωατα ζχουν προςτεκεί επιπλζον 25 μπλε κάδοι, ιτοι νζο ςφνολο 166.
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Εικόνα 12: Διαδρομζσ απορριμματοφόρων ςτθν Δ.Ε. Ραραλίασ

Δθμοτικι Ενότθτα Ραραλίασ
Μεταλλικοί
Ρράςινοι Κάδοι

Ρλαςτικοί
Ρράςινοι Κάδοι

Σφνολο
Ρράςινων
Κάδων

Μπλε Κάδοι

Διαδρομι Α

65

154

219

61

Διαδρομι Β

89

139

228

58

Σφνολο

154

293

447

119

Ρίνακασ 12: Κάδοι ανά διαδρομι ςτθν Δ.Ε. Ραραλίασ

Σθμειϊνεται ότι ςτθν Δ.Ε. Ραραλίασ υπάρχουν επιπλζον 9 μικροί πλαςτικοί κάδοι
χωρθτικότθτασ 0,25 m3.
Στθν παρακάτω εικόνα και ςτον αντίςτοιχο πίνακα, που αωοροφν ςτθν Δ.Ε. ίου, οι
αρικμθτικζσ διαωορζσ οωείλονται ςτον αναςχεδιαςμό των νζων διαδρομϊν. Τα πλζον
επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία αναωζρονται ςτον πίνακα.
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Εικόνα 13: Διαδρομζσ απορριμματοφόρων ςτθν Δ.Ε. ίου

Δθμοτικι Ενότθτα ίου
Μεταλλικοί
Ρράςινοι Κάδοι

Ρλαςτικοί
Ρράςινοι Κάδοι

Σφνολο
Ρράςινων
Κάδων

Μπλε Κάδοι

Νζα Διαδρομι Α

79

169

248

111

Νζα Διαδρομι Β

99

193

292

66

Νζα Διαδρομι Γ

105

279

384

112

Διαδρομι μικροφ
απορριμματοωόρου

2

86

88

0

Διαδρομι
επζκταςθσ ίου

11

78

89

65

Σφνολο

296

805

1101

354

Ρίνακασ 13: Κάδοι ανά διαδρομι ςτθν Δ.Ε. ίου

Σθμειϊνεται ότι ςτθν Δ.Ε. ίου υπάρχουν επιπλζον 18 μικροί πλαςτικοί κάδοι
χωρθτικότθτασ 0,25 m3.
Για λόγουσ καλφτερθσ απεικόνιςθσ και λόγω του μεγάλου αρικμοφ των διαδρομϊν, ςτθν
παρακάτω εικόνα ωαίνεται θ περιμετρικι κάλυψθ των διαδρομϊν των απορριμματοωόρων
ςτθν Δ.Ε. Ρατρζων.
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Εικόνα 14: Διαδρομζσ απορριμματοφόρων ςτθν Δ.Ε. Ρατρζων

Δθμοτικι Ενότθτα Ρατρζων
Διαδρομι

Σφνολο Ρράςινων
Κάδων

1

195

2

158

3

172

4

197

5

220

6

211

7

187

8

225

9

217

10

187

11

165

12

182

13

177

14

186

15

229

16

270
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17

0 (καταργικθκε)

18

136

19

137

20

225

21

177

Σφνολο

3853

Ρίνακασ 14: Κάδοι ανά διαδρομι ςτθν Δ.Ε. Ρατρζων

3.7. Οργάνωςη τησ Τπηρεςίασ – Ανθρώπινο Δυναμικό
Θ αρμόδια Διεφκυνςθ του Διμου Ρατρζων για τθν ςυλλογι – μεταωορά των ςφμμεικτων
δθμοτικϊν αποβλιτων, των πράςινων και των ογκωδϊν είναι θ Διεφκυνςθ Κακαριότθτασ –
Ανακφκλωςθσ & Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ.
Θ εν λόγω Διεφκυνςθ αποτελείται από τισ εξισ Οργανικζσ Μονάδεσ [9]:
Γραωείο Γραμματειακισ Υποςτιριξθσ Διεφκυνςθσ
Τμιμα Σχεδιαςμοφ Μελετϊν & Ελζγχου
Τμιμα Αποκομιδισ Απορριμμάτων & Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν
Τμιμα Κακαριςμοφ Κοινόχρθςτων Χϊρων & Ειδικϊν Συνεργείων
Τμιμα Επιςκευισ & Συντιρθςθσ Οχθμάτων
Τμιμα Κίνθςθσ Οχθμάτων
Ο παρακάτω Ρίνακασ απεικονίηει το πλικοσ των ατόμων τθσ ανωτζρω Διεφκυνςθσ ανά
Οργανικι Μονάδα και ανά ειδικότθτα.
Ειδικότθτα

Ρλικοσ Ατόμων

(1) Γραφείο Γραμματειακισ Υποςτιριξθσ Διεφκυνςθσ
ΡΕ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ (ΡΟΛΛΤΛΚΩΝ)

1

ΡΕ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟΥ - ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ

1

ΔΕ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟΥ

2

Μερικό Σφνολο (1)

4

(2) Τμιμα Σχεδιαςμοφ Μελετϊν & Ελζγχου
ΡΕ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ (ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ)

1

ΡΕ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ (ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)

2

ΤΕ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΕΥ

1

ΕΕΡ ΧΘΜΛΚΟΛ ΜΘΧΑΝΛΚΟΛ

1

Μερικό Σφνολο (2)

5

(3) Τμιμα Αποκομιδισ Απορριμμάτων & Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν
ΤΕ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ (ΡΟΛΛΤΛΚΩΝ ΕΥ)

1

ΔΕ ΕΡΟΡΤΩΝ ΚΑΚΑΛΟΤΘΤΑΣ

1

ΥΕ ΕΡΛΣΤΑΤΩΝ ΚΑΚΑΛΟΤΘΤΑΣ

2

ΥΕ ΕΓΑΤΩΝ

1

ΥΕ ΕΓΑΤΩΝ ΚΑΚΑΛΟΤΘΤΑΣ

88

ΥΕ ΕΓΑΤΩΝ ΓΕΝΛΚΩΝ ΚΑΚΘΚΟΝΤΩΝ

1
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Μερικό Σφνολο (3)

94

(4) Τμιμα Κακαριςμοφ Κοινόχρθςτων Χϊρων & Ειδικϊν Συνεργείων
ΤΕ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΕΥ

1

ΔΕ ΕΡΟΡΤΩΝ ΚΑΚΑΛΟΤΘΤΑΣ

1

ΥΕ ΕΡΛΣΤΑΤΩΝ ΚΑΚΑΛΟΤΘΤΑΣ

2

ΥΕ ΕΓΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΛΚΩΝ

1

ΥΕ ΕΓΑΤΩΝΥΡΟΝΟΜΩΝ

1

ΥΕ ΕΓΑΤΩΝ ΚΑΚΑΛΟΤΘΤΑΣ

78

Μερικό Σφνολο (4)

84

(5) Τμιμα Επιςκευισ & Συντιρθςθσ Οχθμάτων
ΤΕ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ (ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΑΣ)

1

ΔΕ ΤΕΧΝΛΚΟΣ

1

ΔΕ ΤΕΧΝΛΚΟΣ (ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ)

1

ΔΕ ΤΕΧΝΛΚΟΣ (ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΘΤΩΝ)

2

ΔΕ ΤΕΧΝΛΚΟΣ (ΘΛΕΚΤΟΤΕΧΝΛΤΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ)

3

ΔΕ ΤΕΧΝΛΚΟΣ (ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ)

1

ΔΕ ΤΕΧΝΛΚΟΣ (ΜΘΧΑΝΟΤΕΧΝΛΤΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ)

10

ΔΕ ΤΕΧΝΛΚΟΣ (ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ)

1

ΔΕ ΤΕΧΝΛΤΕΣ

1

ΔΕ ΤΕΧΝΛΤΕΣ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ

1

ΔΕ20 (ΤΕΧΝΛΤΕΣ) προς. κλάδοσ

2

ΥΕ ΕΓΑΤΩΝ ΚΑΚΑΛΟΤΘΤΑΣ

7

ΥΕ ΕΓΑΤΩΝ ΡΛΥΝΤΘΛΩΝ

3

Μερικό Σφνολο (5)

34

(6) Τμιμα Κίνθςθσ Οχθμάτων
ΡΕ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟΥ - ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ

1

ΤΕ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ (ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΑΣ)

1

ΤΕ ΕΓΟΔΘΓΩΝ προς. κλάδοσ

1

ΔΕ ΕΡΟΡΤΩΝ ΚΑΚΑΛΟΤΘΤΑΣ

1

ΔΕ ΟΔΘΓΩΝ

62

ΔΕ ΟΔΘΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΟΥ - ΛΕΩΦΟΕΛΟΥ

4

ΔΕ ΤΕΧΝΛΚΟΣ

1

ΔΕ ΤΕΧΝΛΚΟΣ (ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΘΤΩΝ)

1

ΔΕ ΤΕΧΝΛΚΟΣ (ΜΘΧΟΝΟΔΘΓΩΝ)

15

ΔΕ ΤΕΧΝΛΚΟΣ (ΧΕΛΛΣΤΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΕΓΩΝ)

6

ΔΕ ΤΕΧΝΛΚΟΣ ΧΕΛ. CB

1

ΔΕ ΤΕΧΝΛΤΕΣ

1

ΔΕ ΧΕΛΛΣΤΕΣ ΜΘΧ/ΤΩΝ ΕΓΩΝ

1

ΔΕ ΧΕΛΛΣΤΕΣ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΣΑΩΚΩΝ

1

ΥΕ ΕΓΑΤΩΝ ΚΑΚΑΛΟΤΘΤΑΣ

4

ΥΕ ΟΔΘΓΟΛ

1

ΥΕ ΟΔΘΓΟΛ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ

4

ΥΕ ΟΔΘΓΟΛ ΒΥΤΛΟΦΟΟΥ

1

Μερικό Σφνολο (6)

107

Γενικό Σφνολο

328

Ρίνακασ 15: Διεφκυνςθ Κακαριότθτασ –Ανακφκλωςθσ & Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ
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Ο παρακάτω Ρίνακασ περιζχει ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία για το προςωπικό ςυλλογισ –
μεταωοράσ απορριμμάτων.
Ρροςωπικό ςυλλογισ – μεταφοράσ
απορριμμάτων

Ρλικοσ

Οδθγοί*

44

Εργάτεσ ςυλλογισ απορριμματοωόρων

93

Οδοκακαριςτζσ **

59

Λοιπό προςωπικό
Κακαριςμόσ κοινόχρθςτων χϊρων
Λοιποί οδθγοί (ςκοφπα, ωορτθγά κλπ.)
Επιςκευι και ςυντιρθςθ οχθμάτων

29
65
33

Ρίνακασ 16: Ρροςωπικό ςυλλογισ – μεταφοράσ απορριμμάτων

* Αωορά μόνο οδθγοφσ απορριμματοωόρων
** Αωορά πεηι και μθχανικι ςυλλογι

3.8. Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ υςκευαςιών
Στον Διμο Ρατρζων γίνεται εωαρμογι προγράμματοσ ανακφκλωςθσ ςυςκευαςιϊν (χαρτί /
χαρτόνι, γυαλί, πλαςτικό, μζταλλο), οι οποίεσ ςυγκεντρϊνονται ςτουσ μπλε κάδουσ και θ
ςυλλογι και μεταωορά τουσ ςτο ΚΔΑΥ (Ξερόλακα) γίνεται από τθν Ελλθνικι Εταιρεία
Αξιοποίθςθσ Ανακφκλωςθσ Α.Ε. (ΕΕΑΑ)[10] με βάςθ ςχετικι ςφμβαςθ μεταξφ Διμου
Ρατρζων και ΕΕΑΑ (2003). Τα αποτελζςματα δεν είναι κακόλου ικανοποιθτικά αωοφ θ
ανάκτθςθ περιορίηεται μόλισ ςτο 5% του ςυνόλου των ΑΣΑ.
Ο παρακάτω Ρίνακασ εμωανίηει ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία ανακτϊμενων ποςοτιτων από
τουσ μπλε κάδουσ για το ζτοσ 2014.

Διμοι

Ανακτϊμενεσ
Ροςότθτεσ 2014
(τόνοι)

Ζτοσ ζναρξθσ
προγράμματοσ

Ρατρζων

4.543

1999

Άλλοι ΟΤΑ που
εξυπθρετοφνται από το ΚΔΑΥ

4.602

Σφνολο

9.145

Ρίνακασ 17: Συγκεντρωτικά ςτοιχεία ανακτϊμενων ποςοτιτων 2014
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3.8.1. Μέςα προςωρινήσ αποθήκευςησ ανακυκλώςιμων (Κάδοι)
Στον Διμο Ρατρζων ζχουν τοποκετθκεί ςυνολικά 2.808 μπλε κάδοι ανακφκλωςθσ για υλικά
ςυςκευαςίασ. Θ κατανομι των κάδων ανά Δθμοτικι Ενότθτα ωαίνεται ςτον παρακάτω
Ρίνακα.
Δθμοτικι Ενότθτα

Αρικμόσ μπλε
κάδων

Χωρθτικότθτα
3
(m )

Δ.Ε. Βραχναιΐκων

95

1,1

Δ.Ε. Μεςςάτιδασ

166

1,1

Δ.Ε. Ραραλίασ

119

1,1

Δ.Ε. Ρατρζων

2.074

1,1

Δ.Ε. ίου

354

1,1

Σφνολο

2.808

Ρίνακασ 18: Μπλε κάδοι ανακφκλωςθσ ανά Δθμοτικι Ενότθτα

Στθν παρακάτω εικόνα ωαίνεται τμιμα του κζντρου τθσ Ράτρασ από τθν Εωαρμογι
Διαχείριςθσ Απορριμμάτων (GIS),όπου οι γαλάηιοι κφκλοι με τον αρικμό δθλϊνουν τισ
κζςεισ των μπλε κάδων.

Εικόνα 15: Τμιμα του κζντρου τθσ Ράτρασ με τισ κζςεισ των μπλε κάδων

Στθν Δθμοτικι Ενότθτα Ρατρζων πλζον των μπλε κάδων ανακφκλωςθσ ςυςκευαςιϊν ζχουν
τοποκετθκεί από τθν ΕΕΑΑ:
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33 κϊδωνεσ ανακφκλωςθσ γυαλιοφ χωρθτικότθτασ 1,3 m3
104 κϊδωνεσ ανακφκλωςθσ γυαλιοφ χωρθτικότθτασ 2,5m3

3.8.2. Οχήματα ςυλλογήσ – μεταφοράσ ανακυκλώςιμων
Στον Διμο Ρατρζων θ ςυλλογι – μεταωορά των ανακυκλϊςιμων γίνεται ςυνολικά με 8
οχιματα. Με 5 οχιματα γίνεται θ ςυλλογι και μεταωορά από τθν ΕΕΑΑ για τθν Δ.Ε.
Ρατρζων, με 1 όχθμα από τον Διμο Ρατρζων για τθν Δ.Ε. ίου και με 2 οχιματα από τον
Διμο Ρατρζων για τισ Δ.Ε. Βραχναιΐκων, Μεςςάτιδασ και Ραραλίασ.
Στον παρακάτω Ρίνακα ωαίνονται ςυνοπτικά ςτοιχεία για τα οχιματα ςυλλογισ –
μεταωοράσ ανακυκλϊςιμων.
Οχιματα μεταφοράσ
ανακυκλϊςιμων
Συνολικόσ αρικμόσ οχθμάτων

8

Συνολικόσ αρικμόσ οχθμάτων
ςε λειτουργία

8

3

Χωρθτικότθτα (ςε m )

Ραλαιότθτα

16 m
≤5ετίασ

3

>5ετίασ

5

3

Αρικμόσ οχθμάτων που
χριηουν αντικατάςταςθσ
Ρίνακασ 19: Οχιματα ςυλλογισ – μεταφοράσ ανακυκλϊςιμων

3.8.3. Κέντρο Διαλογήσ Ανακυκλώςιμων Τλικών (ΚΔΑΤ)
Στισ εγκαταςτάςεισ του ΧΥΤΑ λειτουργεί παράλλθλα το Κζντρο Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων
Υλικϊν (ΚΔΑΥ) για τθν λειτουργία του οποίου υπάρχει ςυνεργαςία με τθν ιδιωτικι εταιρεία
ανακφκλωςθσ "ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΕΤΑΛΛΑ ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ Α.Ε.", υποςτθριηόμενο
από πλιρεσ δίκτυο ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν.

Θ διαδικαςία που ακολουκείται ςτο ΚΔΑΥ περιλαμβάνει τα εξισ τμιματα:
Τμιμα Ειςόδου Υλικϊν (Είςοδοσ Οχθμάτων ςυλλογισ ςτο γιπεδο του ΚΔΑΥ)
Τμιμα Τροφοδοςίασ (Εκφόρτωςθ - Τμιμα κυρίωσ Τροφοδοςίασ Μονάδοσ)
Τμιμα Ρροδιαλογισ & Κυρίωσ Διαλογισ (ενιαία γραμμι)
Τμιμα Δεματοποίθςθσ & Ρροςωρινισ Αποκικευςθσ Ανακτϊμενων Υλικϊν
(Συμπίεςθ και Δεματοποίθςθ Υλικϊν - Ρροςωρινι Αποκικευςθ)
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α. Σμιμα Ειςόδου Τλικϊν. Είςοδοσ Οχθμάτων ςυλλογισ ςτο Γιπεδο του ΚΔΑΥ. Τα οχιματα
ςυλλογισ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςυςκευαςίασ (υλικά ςτόχοι) μόλισ ολοκλθρϊςουν το
δρομολόγιο αποκομιδισ του περιεχομζνου των μπλε κάδων προςωρινισ αποκικευςθσ των
υλικϊν ςτόχων και πριν ειςζλκουν ςτο χϊρο του ΚΔΑΥ, ηυγίηονται αρχικά ςε
γεωυροπλάςτιγγα οδικοφ τφπου, θ οποία βρίςκεται ςτθν είςοδο του ΧΥΤΑ και ανικει ςτον
Διμο Ρατρζων. Αωοφ ηυγιςτοφν τα οχιματα, κινοφνται προσ το ΚΔΑΥ όπου και
εκωορτϊνουν τα υλικά ςυςκευαςίασ.

β. Σμιμα Σροφοδοςίασ. Εκωόρτωςθ - Τμιμα κυρίωσ Τροωοδοςίασ Μονάδοσ. Θ εκωόρτωςθ
των υλικϊν ςυςκευαςίασ γίνεται ςε κατάλλθλα διαμορωωμζνο χϊρο υποδοχισ. Στθ
ςυνζχεια τα υλικά οδθγοφνται ςτο υποδαπζδιο ςιλό (ςκάμμα) τροωοδοςίασ. Εκεί υπάρχει ο
τροωοδότθσ - αλυςομεταωορζασ τοποκετθμζνοσ ςτον πυκμζνα με πλάτοσ ανάλογο των
διαςτάςεων του πυκμζνα και εωοδιαςμζνοσ με μπάρεσ προϊκθςθσ των υλικϊν. Θ κίνθςθ
ςτον αλυςομεταωορζα δίνεται από κατάλλθλο ιςχυρό θλεκτροκινθτιρα και μειωτιρα,
μζςω αλυςίδασ. Στθ ςυνζχεια τα υλικά ςυςκευαςίασ οδθγοφνται ςτθ μεταωορικι ταινία
ανφψωςθσ, από όπου τα υλικά οδθγοφνται ςτο τμιμα διαλογισ.
γ. Σμιμα Προδιαλογισ & Κυρίωσ Διαλογισ (ενιαία γραμμι). Στο τμιμα προδιαλογισ τα
υλικά περνοφν αρχικά από απλι χειροδιαλογι, όπου διαχωρίηονται τα ογκϊδθ υλικά
(χαρτοκιβϊτια, ωιλμ κλπ) και απομακρφνονται τα ακατάλλθλα υλικά (υπόλειμμα). Θ
γραμμι προδιαλογισ & κφριασ διαλογισ περιλαμβάνει μεταωορά των υλικϊν με κατάλλθλο
ταινιομεταωορζα ςτον οποίο γίνεται χειροδιαλογι των ανακυκλϊςιμων υλικϊν. Θ κφρια
διαλογι γίνεται ςε επίπεδο που βρίςκεται υψθλότερα από το δάπεδο του ΚΔΑΥ. Σκοπόσ
είναι ακριβϊσ κάτω από το ψθλό επίπεδο τθσ κυρίασ διαλογισ να ςυλλζγονται ςε κάκε
διαμζριςμα (bunker) διαωορετικά υλικά. Για τθν αποωυγι του διαςκορπιςμοφ ζχουν
τοποκετθκεί πόρτεσ ςυρόμενεσ προσ τα πάνω, οι οποίεσ εγκλωβίηουν και απελευκερϊνουν
το προσ δεματοποίθςθ κάκε ωορά υλικό προσ τθ μεταωορικι ταινία τθσ πρζςασ. Στο τζλοσ
τθσ γραμμισ κφριασ διαλογισ εγκακίςτανται και διαχωριςτισ μεταλλικϊν υλικϊν
(μαγνιτθσ), ενϊ το υπόλειμμα καταλιγει ςε κοντζινερ εξωτερικά του κτιρίου.
δ. Σμιμα Δεματοποίθςθσ & Προςωρινισ Αποκικευςθσ Ανακτϊμενων Τλικϊν
(υμπίεςθ και Δεματοποίθςθ Τλικϊν - Προςωρινι Αποκικευςθ). Τα υλικά που διαλζγονται
και ςυλλζγονται ςτουσ κλωβοφσ οδθγοφνται ςτο τμιμα ςυμπίεςθσ (εκτόσ του γυαλιοφ,
ςιδιρου & ογκωδϊν) όπου και ςυμπιζηονται (μείωςθ όγκου μεταωοράσ) και
δεματοποιοφνται. Πλα τα ανακτϊμενα υλικά οδθγοφνται προσ προςωρινι αποκικευςθ και
ςτθ ςυνζχεια προσ διάκεςθ ςτουσ ανακυκλωτζσ. Τα υπολείμματα τθσ διαλογισ που
ςυγκεντρϊνονται ςτα κοντζινερ οδθγοφνται ςτον ΧΥΤΑ, είτε ςε άλλο αδειοδοτθμζνο χϊρο ι
μονάδα επεξεργαςίασ ι/και διάκεςθσ ςτερεϊν αποβλιτων.
Θ μονάδα ΚΔΑΥ αποτελείται από τα εξισ τμιματα:
> Χϊρο υποδοχισ
> Μεταωορικζσ ταινίεσ
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>
>
>
>

Σφςτθμα προεπεξεργαςίασ (κόςκινα – προδιαλογισ)
Σφςτθμα χειρονακτικισ διαλογισ
Σφςτθμα απομάκρυνςθσ μετάλλων
Σφςτθμα ςυμπίεςθσ – ςυςκευαςίασ(πρζςα)

Ο αρικμόσ των απαςχολοφμενων ςτο ΚΔΑΥ ανζρχεται ςτουσ 40 εργαηόμενουσ, ςφμωωνα με
τον επόμενο πίνακα:
Ρροςωπικό ΚΔΑΥ

Εργαηόμενοι

Ρλιρωμα απορριμματοωόρων
Οδθγοί

10

Εργάτεσ

10

Ρροςωπικό Μονάδασ Επεξεργαςίασ
Ταινία χειροδιαλογισ

15

Ρρζςα

2

Οδθγοί κλαρκ

1

Σιλό τροωοδοςίασ

1

Εργοδθγόσ

1

Σφνολο

40

Ρίνακασ 20: Κατανομι εργαηομζνων ανά τμιμα ΚΔΑΥ

Στον παρακάτω πίνακα ωαίνεται ο εξοπλιςμόσ του ΚΔΑΥ με τον αντίςτοιχο αρικμό
μθχανθμάτων.

Ροςότθτεσ
Κάδοι ανακφκλωςθσ

2808

Οχιματα ςυλλογισ

8

Σιλό τροωοδοςίασ

1

Ρρζςα αυτόματθσ τροωοδοςίασ – δεματοποίθςθσ

1

Ταινία χειροδιαλογισ

1

Θλεκτροκίνθτα κλαρκ

2

Ρίνακασ 21: Εξοπλιςμόσ ΚΔΑΥ

Πλα τα τμιματα είναι ςτεγαςμζνα.
Εξοπλιςμόσ ΚΔΑΤ.Ο χρθςιμοποιοφμενοσ εξοπλιςμόσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΚΔΑΥ
περιλαμβάνει τόςο τον ςτακερό εξοπλιςμό (μεταωορικζσ ταινίεσ, πρζςα – δεματοποιθτισ,
θλεκτρομαγνιτθσ, πλάςτιγγα ηφγιςθσ ανακτϊμενων υλικϊν, ςφςτθμα αεριςμοφ κ.λπ.) όςο
και τον κινθτό (ανυψωτικό μθχανιματα, κοντζϊνερ και κλωβοί προςωρινισ αποκικευςθσ
ανακτϊμενων υλικϊν) ο οποίοσ χρθςιμοποιείται για τθ λειτουργία τθσ μονάδασ.
Στθ ςυνζχεια περιγράωεται ο ςτακερόσ και κινθτόσ εξοπλιςμόσ του ΚΔΑΥ.
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Σταθερόσ εξοπλιςμόσ
Τποδαπζδιο ιλό Σροφοδοςίασ Σαινίασ Χειροδιαλογισ. Αποτελεί ςτθν ουςία το χϊρο που
οδθγοφνται τα προσ επεξεργαςία απορρίμματα. Το ςιλό τροωοδοςίασ είναι τραπεηοειδοφσ
διατομισ, μεταλλικισ καταςκευισ και διαμορωωμζνο ωσ τθ ςτάκμθ του δαπζδου του
ΚΔΑΥ.
Σροφοδότθσ - Αλυςομεταφορζασ. Ο τροωοδότθσ - αλυςομεταωορζασ τοποκετείται ςτον
πυκμζνα του ςιλό τροωοδοςίασ, ζχει πλάτοσ ανάλογο των διαςτάςεων του πυκμζνα και θ
κίνθςθ ςτον αλυςομεταωορζα δίνεται από κατάλλθλο ιςχυρό θλεκτροκινθτιρα και
μειωτιρα, μζςω αλυςίδασ.
Μεταφορικι Σαινία Προδιαλογισ - Διαλογισ. Θ ταινία αυτι, ζχει ςκοπό να διοχετεφει τα
υλικά εμπρόσ από τουσ χειροδιαλογείσ και όπωσ και θ μεταωορικι ταινία ανφψωςθσ, είναι
καταςκευαςμζνθ από βουλκανιςμζνο ελαςτικό, επεξεργαςμζνο κατάλλθλα, για βαριά
βιομθχανικι χριςθ. Ζχει ικανοποιθτικό πλάτοσ για τθ μεταωορά των απορριμμάτων και
κινείται με κατάλλθλθ ταχφτθτα ϊςτε να εξαςωαλίηεται θ άνετθ διαλογι των υλικϊν από
τουσ διαλογείσ. Υπάρχει θ δυνατότθτα αυξομείωςθσ τθσ ταχφτθτασ από εφχρθςτο
χειριςτιριο. Θ ταινία κινείται μζςα ςε ςκάωθ από λαμαρίνα, για να εμποδίηεται θ διαωυγι
των υλικϊν που μεταωζρει. Θ κίνθςθ τθσ ταινίασ δίνεται από θλεκτροκινθτιρα, μζςω
τφμπανων κυκλικισ διατομισ με αντιολιςκθτικι επζνδυςθ. Θ ιςχφσ του θλεκτροκινθτιρα
κακορίηεται από το μικοσ και το πάχοσ τθσ ταινίασ και το ωορτίο που μεταωζρει.
Μεταφορικι Σαινία Σροφοδοςίασ Πρζςασ. Θ ταινία αυτι, ζχει ςκοπό να διοχετεφει τα
διαλεγμζνα υλικά (εκτόσ γυαλιοφ, ςιδιρου & ογκωδϊν) από τα bunkers προσ τθν πρζςα.
Είναι καταςκευαςμζνθ από βουλκανιςμζνο ελαςτικό, επεξεργαςμζνο κατάλλθλα, για
βαριά βιομθχανικι χριςθ. Ζχει ικανοποιθτικό πλάτοσ για τθ μεταωορά των ανακτϊμενων
υλικϊν και κινείται με κατάλλθλθ ταχφτθτα ϊςτε να εξαςωαλίηεται θ ομαλι τροωοδοςία
τθσ πρζςασ.
Μεταφορικι Σαινία Χαρτιοφ. Θ ταινία αυτι ςυλλζγει το χαρτί που απορρίπτεται ςτισ
αντίςτοιχεσ χοάνεσ ςυλλογισ και το προωκεί ςτο αντίςτοιχο διαμζριςμα (bunker) ςυλλογισ
χαρτιοφ.
Μεταφορικι Σαινία Φιλμ. Θ ταινία αυτι ςυλλζγει το ωιλμ που απορρίπτεται ςτισ
αντίςτοιχεσ χοάνεσ ςυλλογισ και το προωκεί ςτο αντίςτοιχο διαμζριςμα (bunker) ςυλλογισ
ωιλμ.
Διαμερίςματα (bunkers).Ρρόκειται για ειδικά διαμορωωμζνουσ χϊρουσ κάτω από τθν
ταινία διαλογισ για ςυλλογι ςυγκεκριμζνων υλικϊν ςε κάκε ζναν από αυτοφσ. Οι χϊροι
είναι προςβάςιμοι από τθν πίςω πλευρά με περονοωόρο όχθμα το οποίο προωκεί τα προσ
δεματοποίθςθ υλικά ςτθν ταινία τθσ πρζςασ. Από τθν πλευρά τθσ ταινίασ αυτισ ζχουν
τοποκετθκεί ςυρόμενεσ πόρτεσ με μθχανιςμό ανφψωςθσ για τθν αποωυγι διαςκορπιςμοφ
των υλικϊν προσ τθν ταινία πρζςασ.
Εξζδρα Προδιαλογισ - Διαλογισ. Θ εξζδρα προδιαλογισ - διαλογισ είναι καταςκευαςμζνθ
εξ ολοκλιρου από χάλυβα. Το μικοσ τθσ είναι ανάλογο του μικουσ τθσ ταινίασ
προδιαλογισ - διαλογισ αντίςτοιχα. Θ εξζδρα ζχει δφο διαδρόμουσ εργαςίασ, εκατζρωκεν
τθσ ταινίασ, με δάπεδο καταςκευαςμζνο από βαμμζνθ λαμαρίνα. Κάκε διάδρομοσ
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εργαςίασ ζχει κατά μικοσ του κυρίδεσ δια μζςου των οποίων καταλιγουν τα διαλεγμζνα
πλζον ανακτθμζνα υλικά ςτουσ αντίςτοιχουσ κλωβοφσ προςωρινισ αποκικευςθσ.
Εναλλακτικά των κλωβϊν χρθςιμοποιοφνται γλίςτρεσ ι/και μεταωορικζσ ταινίεσ. Για το
πρϊτο υλικό που τοποκετείται γλίςτρα ι/και μεταωορικι ταινία είναι το χαρτί. Για τθν
προςταςία των εργαηομζνων από τθν πτϊςθ, οι εξζδρεσ ςτθν εξωτερικι τουσ πλευρά
ωζρουν κατάλλθλα κιγκλιδϊματα.
Ηλεκτρομαγνιτθσ. Σε ςθμείο, προσ το τζλοσ τθσ ταινίασ διαλογισ, αναρτάται πάνω από τθν
ταινία ειδικόσ θλεκτρομαγνιτθσ με ταινιόδρομο για τθ διαλογι των λευκοςιδθρϊν υλικϊν.
Πρζςα υμπίεςθσ. Χρθςιμοποιείται υδραυλικι πρζςα για τθ ςυμπίεςθ όλων των υλικϊν
που διαλζγονται, εκτόσ βζβαια από τισ γυάλινεσ ςυςκευαςίεσ, το ςίδθρο και τα ογκϊδθ
υλικά. Θ τροωοδοςία τουσ γίνεται με κατάλλθλθ διάταξθ, ςτο εςωτερικό τθσ οποίασ
πραγματοποιείται ςταδιακό άδειαςμα του περιεχομζνου των κλωβϊν.
Πλάςτιγγα Ζφγιςθσ. Χρθςιμοποιείται για τθ ηφγιςθ των ζτοιμων προσ πϊλθςθ
ανακτϊμενων υλικϊν. Χρθςιμοποιείται θλεκτρονικι ηυγαριά, αυτόματθσ καταγραωισ, θ
οποία τοποκετείται ςτθν ζξοδο τθσ πρζςασ ςυμπίεςθσ. Θ αυτόματθ θλεκτρονικι
καταγραωι των ανακτϊμενων υλικϊν είναι ςθμαντικι και αποτελεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο
του ΚΔΑΥ.
Εγκαταςτάςεισ Αεριςμοφ: Οι εγκαταςτάςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν αεραγωγοφσ απαγωγισ
με κατάλλθλεσ χοάνεσ μφηθςθσ του αζρα και ςκόνθσ, κυρίωσ πάνω από τισ γραμμζσ
διαλογισ αλλά και πάνω από άλλεσ ρυπαίνουςεσ με ςκόνθ δραςτθριότθτεσ (π.χ. ςιλό
τροωοδοςίασ διαλογισ και πρζςασ κ.α.).

Κινητόσ Εξοπλιςμόσ
Κλωβοί προςωρινισ αποκικευςθσ των ανακτθμζνων υλικϊν που προζρχονται από τθ
διαλογι: Χρθςιμοποιοφνται κλωβοί με μεταλλικό ςκελετό και τισ επιωάνειεσ του πυκμζνα
και των πλαϊνϊν τοιχωμάτων καταςκευαςμζνα από διάτρθτο μεταλλικό πλζγμα ι λαμαρίνα
ςτθν περίπτωςθ του γυαλιοφ. Στισ δφο από τισ τζςςερισ κατακόρυωεσ ζδρεσ τουσ υπάρχουν
κατάλλθλεσ εςοχζσ για να μεταωζρονται από το περονοωόρο ανυψωτικό μθχάνθμα.
Χρθςιμοποιοφνται τόςοι κλωβοί όςοι είναι απαραίτθτοι για τθν εφρυκμθ λειτουργία του
ΚΔΑΥ.
Περονοφόρα Ανυψωτικό Μθχανιματα & φορτωτισ. Είναι απαραίτθτα για τθν προϊκθςθ
των υλικϊν, τθ μετακίνθςθ και το άδειαςμα των κλωβϊν κακϊσ επίςθσ και για τθ ωόρτωςθ
των ςυμπιεςμζνων ανακτθμζνων υλικϊν ςε ωορτθγά. Τα περονοωόρα ανυψωτικό
μθχανιματα είναι πετρελαιοκίνθτα, με κινθτιρεσ τελευταίασ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ,
εωοδιαςμζνα με μθχανιςμό πλιρουσ περιςτροωισ πάνω ςτον οποίο προςαρμόηεται
προςκικθ ειδικισ αρπάγθσ που τουσ προςδίδει τθν ικανότθτα να εκτελοφν τουσ
απαιτοφμενουσ χειριςμοφσ ςτο χϊρο του ΚΔΑΥ. Ομοίωσ και για τον ωορτωτι.
Κοντζινερ: Στο τζλοσ τθσ ταινίασ διαλογισ υπάρχει μεταλλικό κοντζινερ, ανοικτό από πάνω,
μζςα ςτο οποίο καταλιγει το υπόλειμμα τθσ διαλογισ. Το κοντζινερ είναι εωοδιαςμζνο με
μεταλλικά ράουλα για να μπορεί να κάνει μικρζσ μετακινιςεισ, ενϊ είναι κατάλλθλα
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εξοπλιςμζνο για τθ μεταωορά του από ειδικό ωορτθγό αυτοκίνθτο το οποίο κα ζχει
καρότςα με «παπαγαλάκι». Χρθςιμοποιοφνται όμοια κοντζινερ και για τθν προςωρινι
αποκικευςθ γυαλιοφ, ςιδιρου & ογκωδϊν υλικϊν.
Δίκτυο Διανομισ αζρα. Στο ιςόγειο του ΚΔΑΥ υπάρχει αεροςυμπιεςτισ ςυνδεδεμζνοσ με το
δίκτυο αζρα τθσ μονάδασ. Το δίκτυο διανομισ του αζρα είναι από ςιδθροςωλινα
(κίτρινουσ) περιμετρικά του κτιρίου, ςτουσ οποίουσ ξεκινοφν κάκοδοι ςε οριςμζνα ςθμεία
ανά τθν περίμετρο.
Δίκτυο Πυρόςβεςθσ. Το κτίριο είναι εωοδιαςμζνο με ςφςτθμα πυροπροςταςίασ που
περιλαμβάνει και αυτόματο δίκτυο πυρόςβεςθσ - καταιονιςμοφ. Ριο ςυγκεκριμζνα υπάρχει
μόνιμο υδροδοτικό πυροςβεςτικό δίκτυο που παρζχει νερό με ςτακερι πίεςθ ςτισ βάνεσ
των Ρυροςβεςτικϊν ωωλεϊν. Θ τροωοδότθςθ του δικτφου γίνεται με αυτόματεσ αντλίεσ.
Επιπλζον υπάρχουν πυροςβεςτιρεσ ςε διάωορα ςθμεία και κατάλλθλθ ιδιαίτερθ ςιμανςθ
ςτισ εξόδουσ διαωυγισ ςε περίπτωςθ κινδφνου. Οι διάδρομοι κυκλοωορίασ διατθροφνται
ςυνεχϊσ ελεφκεροι ϊςτε να μθν εμποδίηεται θ κίνθςθ προσ τισ εξόδουσ διάςωςθσ.
Ηλεκτρολογικι Εγκατάςταςθ - Φωτιςμόσ. Θ θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ του ΚΔΑΥ γίνεται
με τον παρακάτω τρόπο:
Από τον γενικό πίνακα μζςω υποπινάκων δίδεται παροχι ςτα παρακάτω δίκτυα:
α) Δίκτυο εξωτερικοφ ωωτιςμοφ
β) Φωτιςμόσ ςτο εςωτερικό του κτιρίου
γ) Φωτιςμόσ αςωαλείασ
δ) ευματοδότεσ 220 V
ε) ευματοδότεσ τριωαςικοί 380 V
ςτ) Ραροχι θλεκτρικι ςτα διάωορα μθχανιματα του Κζντρου Ανακφκλωςθσ.
Θ ιςχφσ των μθχανθμάτων του ΚΔΑΥ ωαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα:
Μθχανιματα ΚΔΑΥ
Ραραγωγικά μθχανιματα
Μεταωορικι ταινία τροωοδοςίασ
Μεταωορικι ταινία χειροδιαλογισ
Μεταωορικι ταινία μαγνιτθ
Μαγνιτθσ
Μεταωορικι ταινία πρζςασ
Μεταωορικι ταινία χαρτιοφ
Μεταωορικι ταινία ωιλμ
Ρόρτεσ διαμεριςμάτων bunkers (5x0,5kW+1x0,55kW)
Ρρζςα δεματοποίθςθσ
Σφνολο
Μθχανιματα προςταςίασ περιβάλλοντοσ
Εξαεριςμόσ (2x15kW)
Υδρονζωωςθ
Αποκονίωςθ
Κλιματιςμόσ
Σφνολο

Κινθτιρια Ιςχφσ (kW)
11,00
5,20
5,60
4,25
7,50
3,00
4,00
3,05
37,00
80,60
30,00
2,00
30,00
21,00
83,00
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Μθχανιματα που δε ςχετίηονται άμεςα με τθν παραγωγικι διαδικαςία (πυρόςβεςθσ,
εξυπθρζτθςθσ κτιρίου κλπ.)
Αεροςυμπιεςτισ

5,50

Ρυροςβεςτικά (ςφνδεςθ με δίκτυα ΧΥΤΑ)

-

Σφνολο

5,50

Ρίνακασ 22: Ιςχφσ μθχανθμάτων ΚΔΑΥ

3.8.4. Ποςοτικά και Ποιοτικά τοιχεία Ανακύκλωςησ
Στον παρακάτω Ρίνακα παρατίκενται τα υλικά τα οποία ανακτικθκαν το ζτοσ 2012,
ςφμωωνα με τθν Ετιςια Απολογιςτικι Ζκκεςθ 2012 τθσ ΕΕΑΑ προσ τθν Αποκεντρωμζνθ
Διοίκθςθ Ρελοποννιςου – Δυτικισ Ελλάδασ – Λονίου, Γενικι Δ/νςθ Χωροταξικισ &
Ρεριβαλλοντικισ Ρολιτικισ, Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ και Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ Δυτικισ
Ελλάδασ.
Ροςότθτα (τόνοι)
Σφνολο αποβλιτων που υπζςτθςαν επεξεργαςία εντόσ του ΚΔΑΥ

12.058

Ανακτθκζντα υλικά

7.018

Υπόλειμμα προσ ταωι

5.040

Α/Α

Κατθγορία Υλικοφ

1

Χάρτινθ Συςκευαςία

2.785

2

Χάρτινθ Συςκευαςία Υγρϊν

57

3

Φιάλεσ PΕΤ

384

4

Aνάμικτεσ πλαςτικζσ ςυςκευαςίεσ

142

5

Φιάλεσ PΕ

145

6

Φιλμ PΕ

490

7

Κουτιά Αλουμινίου

18

8

Κουτιά ςιδιρου

196

9

Γυαλί

179

Σφνολο Αποβλιτων Συςκευαςίασ

4.396

10

Χαρτί Εντφπων

2.507

11

Λοιπά Υλικά, μθ Συςκευαςίεσ
Σφνολο Ανάκτθςθσ

115
7.018

Ρίνακασ 23: Ροςότθτεσ που ανακτικθκαν το ζτοσ 2012

Στο παρακάτω διάγραμμα ωαίνεται θ ποςοςτιαία ςφνκεςθ ανακτϊμενων υλικϊν για το
ζτοσ 2012.
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Ροςοςτιαία ςφνκεςθ προϊόντοσ 2012
Χαρτί Εντφπων
35,7%

Λοιπά Υλικά (μθ
ςυςκ.)
1,6%

Γυαλί
2,5%

Κουτιά ςιδιρου
2,8%
Κουτιά Αλουμινίου
0,3%
Φιλμ PΕ
7,0%

Χάρτινθ Συςκευαςία
39,7%

Φιάλεσ PΕ
2,1%
Φιάλεσ PΕΤ
Aνάμικτεσ πλαςτικζσ
Χάρτινθ Συςκευαςία
5,5%
ςυςκ/ςίεσ
Υγρϊν
2,0%
0,8%

Εικόνα 16: Σφνκεςθ ανακτϊμενων υλικϊν για το ζτοσ 2012

Στον παρακάτω Ρίνακα παρατίκενται τα υλικά τα οποία ανακτικθκαν το ζτοσ 2013,
ςφμωωνα με τθν Ετιςια Απολογιςτικι Ζκκεςθ 2013 τθσ ΕΕΑΑ προσ τθν Αποκεντρωμζνθ
Διοίκθςθ Ρελοποννιςου – Δυτικισ Ελλάδασ – Λονίου, Γενικι Δ/νςθ Χωροταξικισ &
Ρεριβαλλοντικισ Ρολιτικισ, Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ και Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ Δυτικισ
Ελλάδασ.
Ροςότθτα (τόνοι)
Σφνολο αποβλιτων που υπζςτθςαν επεξεργαςία εντόσ του ΚΔΑΥ

13.002

Ανακτθκζντα υλικά

7.805

Υπόλειμμα προσ ταωι

5.197

Α/Α

Κατθγορία Υλικοφ

1

Χάρτινθ Συςκευαςία

2

Χάρτινθ Συςκευαςία Υγρϊν

2.902

3

Ρλαςτικζσ Συςκευαςίεσ

4

Κουτιά Αλουμινίου

36

5

Κουτιά Σιδιρου

213

6

Γυαλί

74
1.389

277

Σφνολο Αποβλιτων Συςκευαςίασ

4.891

7

Χαρτί Εντφπων

2.776

8

Λοιπά Υλικά, μθ Συςκευαςίεσ
Σφνολο Ανάκτθςθσ

139
7.805

Ρίνακασ 24: Ροςότθτεσ που ανακτικθκαν το ζτοσ 2013

Στο παρακάτω διάγραμμα ωαίνεται θ ποςοςτιαία ςφνκεςθ ανακτϊμενων υλικϊν για το
ζτοσ 2013.
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Εικόνα 17: Σφνκεςθ ανακτϊμενων υλικϊν για το ζτοσ 2013

Στον παρακάτω Ρίνακα παρουςιάηονται τα αποτελζςματα ανά διμο για το δίκτυο
Αιγιάλειασ, Ερυμάνκου, Καλαβρφτων, Αρχαίασ Ολυμπίασ, Ιλιδοσ, Ρφργου, Κεωαλλθνίασ,
Αγρινίου, 1θ ΓΕΝ Αιτ/νιασ, 4θ ΓΕΝ Αιτ/νιασ για τθν περίοδο Λανουάριοσ 2013 – Δεκζμβριοσ
2013.
Τα ςτοιχεία προκφπτουν βάςει τθσ ςυμμετοχισ των διμων επί του ςυνολικοφ ειςερχόμενου
υλικοφ, μεταωερόμενθσ τθσ αναλογίασ του ΚΔΑΥ ςε ανακτϊμενο και υπόλειμμα. Εξαίρεςθ
αποτελεί το ειδικό ζργο Κεωαλλθνίασ, του οποίου ο υπολογιςμόσ γίνεται βάςει τθσ
ποςόςτωςθσ υπολείμματοσ θ οποία είναι πολφ μικρότερθ του ζργου. Επίςθσ
διαωοροποίθςθ αποτελεί το ζργο Αγρινίου του οποίου ο υπολογιςμόσ γίνεται βάςει τθσ
ποςόςτωςθσ υπολείμματοσ ςτο ειςερχόμενο του και τθσ επιςτροωισ του ςτο Αγρίνιο. Το
ζργο του Αγρινίου μεταωζρκθκε τον 07/2013 με τθν προχπόκεςθ επιςτροωισ του
υπολείμματοσ. Θ παροφςα αποκικθ μθδενίηεται εντόσ του 2014.
Τα ςτοιχεία ακροιςτικά καταλιγουν ςτα ςυγκεντρωτικά αποτελζςματα του ζργου.

Σελίδα 69

Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων Διμου Ρατρζων

Ρίνακασ 25: Αποτελζςματα ανακφκλωςθσ ανά Διμο για το ζτοσ 2013

Στον παρακάτω Ρίνακα παρατίκενται ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία για το ζτοσ 2014.

Σελίδα 70

Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων Διμου Ρατρζων

Καταλθκτικά για το ζτοσ 2014 το γενικό ςφνολο διαμορωϊνεται ωσ εξισ:

Ρίνακασ 26: Αποτελζςματα ανακφκλωςθσ ανά Διμο για το ζτοσ 2014

Τονίηεται ότι ο ΧΥΤΑ Ξερόλακασ επιβαρφνκθκε το 2014 με 5.557 τόνουσ υπολειμμάτων από
το ΚΔΑΥ δθλ. 1.000 τόνουσ περίπου περιςςότερουσ από τθν ανακτϊμενθ ποςότθτα του
Διμου Ρατρζων.
Επίςθσ για το ζτοσ 2014 τα μθνιαία αποτελζςματα του προγράμματοσ ςυλλογισ γυάλινων
αποβλιτων ςυςκευαςίασ από επαγγελματικοφσ χϊρουσ (π.χ. ξενοδοχεία, καωετζριεσ, μπαρ,
εςτιατόρια κλπ.) είναι τα εξισ:
Μζςθ μθνιαία ποςότθτα ςυλλογισ γυαλιοφ:
Αρικμόσ εξυπθρετοφμενων επιχειριςεων:

51,3 t
333

3.9. Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΑΗΗΕ
Ο Διμοσ Ρατρζων ςτθν προςπάκειά του για ζνα καλφτερο περιβάλλον αλλά και για να
αναβακμίςει τισ υπθρεςίεσ του προσ τουσ πολίτεσ, κακϊσ και ςτθν αναηιτθςι του για νζεσ
παρεμβάςεισ ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων, ζχει ξεκινιςει τθν υλοποίθςθ
«Ρρογράμματοσ Ανακφκλωςθσ για τα Απόβλθτα Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ
Εξοπλιςμοφ» (ΑΘΘΕ), ςε ςυνεργαςία με το αδειοδοτθμζνο από το ΥΡΕΚΑ Σφςτθμα
Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ,
«Ανακφκλωςθ Συςκευϊν Α.Ε.».
Στα παραπάνω απόβλθτα εντάςςονται οι μεγάλεσ οικιακζσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, ο
εξοπλιςμόσ πλθροωορικισ & τθλεπικοινωνιϊν, ςυςκευζσ κλιματιςμοφ, μικρζσ θλεκτρικζσ
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ςυςκευζσ, θλεκτρικά και θλεκτρονικά εργαλεία, ωωτιςτικά είδθ και λαμπτιρεσ αερίου,
τθλεοράςεισ και θχοςυςτιματα, κλπ.
Σκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ μείωςθ του όγκου των απορριμμάτων που πθγαίνουν
ςτο ΧΥΤΑ, θ προςταςία του περιβάλλοντοσ από επικίνδυνεσ ουςίεσ που περιζχονται ςε
αυτζσ τισ ςυςκευζσ όπωσ μόλυβδοσ, ωρζον, κλπ., αλλά και θ ανάκτθςθ πολφτιμων υλικϊν
και πρϊτων υλϊν για τθ βιομθχανία, όπωσ ςίδθροσ, αλουμίνιο, πλαςτικό κλπ.
Ο Διμοσ Ρατρζων είχε ςυμβλθκεί από 20/12/2007 με τθν ανωτζρω εταιρεία, θ οποία
ςυνεχίηει ζωσ ςιμερα τθν ςυνεργαςία με το Διμο και ςυλλζγει ετθςίωσ (3 – 4 ωορζσ ανά
ζτοσ) κατά μζςο όρο 12,4 τόνουσ Αποβλιτων Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ τθν
τελευταία εξαετία, μζςω μεταλλικοφ container που ζχει τοποκετθκεί ςτο ΧΥΤΑ Ρατρϊν.
Ο παρακάτω Ρίνακασ δείχνει ποςοτικά ςτοιχεία ςυλλογισ των ΑΘΘΕ για τθν χρονικι
περίοδο 2009 – 2014.
Ζτοσ
2009

Ροςότθτα (κιλά)
12.210

2010

15.020

2011

15.010

2012
2013
2014

15.040
11.480
5.710
Ρίνακασ 27: Στοιχεία ΑΘΘΕ

Ο Διμοσ Ρατρζων με τθν υπ’ αρ. 331 Απόωαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου (14θ Συνεδρίαςθ
τθσ 1/7/2015) (ΑΔΑ: 74ΟΩΞΛ-83Ω) ενζκρινε τθ ςφναψθ νζασ ετιςιασ ςφμβαςθσ μεταξφ του
Διμου Ρατρζων και τθσ εταιρείασ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», για τθν εωαρμογι
ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων Θλεκτρικοφ και
Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ).
Με τθν ςφμβαςθ αυτι ο Διμοσ αναλαμβάνει για τθν περιωζρεια τθσ αρμοδιότθτάσ του, τθν
ςυλλογι, ωόρτωςθ και μεταωορά των ΑΘΘΕ προσ το ςθμείο ςυλλογισ του Διμου, δθλαδι
τον χϊρο που διακζτει ο Διμοσ κατά χριςθ μόνο ςτθν εταιρεία, όπου τοποκετοφνται τα
ςυλλεχκζντα από τον Διμο ΑΘΘΕ, ανεξαρτιτωσ κατθγορίασ και ο οποίοσ πρζπει να
ωυλάςςεται. Επίςθσ ςτισ υποχρεϊςεισ του Διμου είναι θ ελάχιςτθ ετιςια ςυλλογι 1kg
Α.Θ.Θ.Ε. ανά κάτοικο, για να ιςχφςει θ οικονομικι πρόταςθ και να καταβάλλει θ εταιρεία
τίμθμα 60€ ανά τόνο (ζωσ 160€ ανά τόνο, όπωσ αναλυτικά αναωζρεται ςτο άρκρο 3.1 τθσ
ςφμβαςθσ). Θ εταιρεία κα παραλαμβάνει με δικά τθσ μζςα τα αποκθκευμζνα ΑΘΘΕ για να
τα μεταωζρει ςτισ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ και ανακφκλωςθσ.
Θ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται για ζνα (1) ζτοσ αρχομζνθ από τθν
θμερομθνία υπογραωισ. Θ ςφμβαςθ κα ανανεϊνεται αυτόματα ανά ζτοσ, εκτόσ εάν ζνα
από τα μζρθ καταγγείλει αυτιν όχι αργότερα από (1) ζνα μινα πριν τθ λιξθ τθσ.

Σελίδα 72

Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων Διμου Ρατρζων

4.

ημεία ενδιαφέροντοσ Δήμου Πατρέων

Με το παρόν Τοπικό Σχζδιο ο Διμοσ Ρατρζων ςτοχεφει, πλζον του δικτφου ςυλλογισ των
μπλε κάδων (χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ υγρϊν, πλαςτικζσ ςυςκευαςίεσ, γυάλινεσ ωιάλεσ και
μεταλλικζσ ςυςκευαςίεσ (αλουμίνιο και λευκοςίδθροσ)), ςτθν δθμιουργία νζων διακριτϊν
ρευμάτων:
Διακριτό ρεφμα για τθν ςυλλογι ζντυπου χαρτιοφ και μικρϊν χάρτινων
ςυςκευαςιϊν (κίτρινοι κάδοι με ειδικι κυρίδα μικροφ εφρουσ)
Διακριτό ρεφμα για τθν ςυλλογι χαρτονιϊν
Διακριτό ρεφμα για τθν ςυλλογι γυαλιοφ (κϊδωνεσ ανακφκλωςθσ γυαλιοφ)
Διακριτό ρεφμα για τθν ςυλλογι προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων (καωζ κάδοι)
Οι αντίςτοιχοι κάδοι κα τοποκετθκοφν ςε ςτοχευμζνα (επιλεγμζνα) ςθμεία.
Στθν παροφςα ενότθτα (και ςτα αντίςτοιχα Ραραρτιματα) αναωζρονται τα ςχετικά
δυνθτικά ςθμεία ενδιαωζροντοσ για τθν χωροκζτθςθ των κάδων των ανωτζρω διακριτϊν
ρευμάτων.

4.1. ημεία ενδιαφέροντοσ για την ςυλλογή χαρτιού
Τα δυνθτικά ςθμεία ενδιαωζροντοσ για τθν χωροκζτθςθ των κίτρινων κάδων του διακριτοφ
ρεφματοσ ςυλλογισ ζντυπου χαρτιοφ και μικρϊν χάρτινων ςυςκευαςιϊν αποτυπϊνονται
ςυγκεντρωτικά ςτουσ παρακάτω Ρίνακεσ και αναλυτικά ςτα Ραραρτιματα Λ και ΛΛ
(Ραράρτθμα Λ - Δθμόςια Σθμεία ενδιαωζροντοσ για τθν ςυλλογι χαρτιοφ, Ραράρτθμα ΛΛ –
Λδιωτικά Σθμεία ενδιαωζροντοσ για τθν ςυλλογι χαρτιοφ).
Δθμόςια Σθμεία Ενδιαφζροντοσ
Α/Α

Κατθγορία

Ρλικοσ

1

Νθπιαγωγεία

108

2

Δθμοτικά Σχολεία

87

3

Γυμνάςια

39

4

Λφκεια

25

5

ΕΡΑΛ – ΕΡΑΣ – ΣΕΚ

12

6

ΑΕΛ – ΑΤΕΛ

3

7

Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ (*)

108

Σφνολο

382

Ρίνακασ 28: Δθμόςια Σθμεία ενδιαφζροντοσ για τθν ςυλλογι χαρτιοφ

(*) Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ του Διμου Ρατρζων που καταναλϊνουν ζντυπο χαρτί (κατ’
εκτίμθςθ ςε ςθμαντικζσ ποςότθτεσ)
Ιδιωτικά Σθμεία Ενδιαφζροντοσ
Α/Α

Κατθγορία

Ρλικοσ

1

Φροντιςτιρια Μζςθσ Εκπαίδευςθσ

48

2

Φροντιςτιρια Ξζνων Γλωςςϊν

127
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3

Καταςτιματα ωωτοαντιγράωων & ωωτοτυπιϊν

41

4

Τράπεηεσ

46

Σφνολο

262

Ρίνακασ 29: Ιδιωτικά Σθμεία ενδιαφζροντοσ για τθν ςυλλογι χαρτιοφ

4.2. ημεία ενδιαφέροντοσ για την ςυλλογή βιοαποβλήτων
Τα δυνθτικά ςθμεία ενδιαωζροντοσ για τθν ςτοχευμζνθ χωροκζτθςθ των καωζ κάδων του
διακριτοφ ρεφματοσ ςυλλογισ προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων είναι τα εξισ:
Λαϊκζσ Αγορζσ
Φοιτθτικζσ Εςτίεσ
Δθμοτικι Λαχαναγορά
Νοςοκομεία
Λδιωτικζσ Κλινικζσ
ΚΕΤΧ
Ξενοδοχεία
Καταςτιματα εςτίαςθσ και καωζ μπαρ

4.2.1. Λαΰκέσ Αγορέσ
Στον παρακάτω Ρίνακα παρατίκενται οι κζςεισ Λαϊκϊν Αγορϊν του Διμου Ρατρζων ανά
θμζρα ςε ετιςια βάςθ.
Α/Α

ΘΜΕΑ

ΡΕΙΟΧΘ

ΑΡΟ - ΕΩΣ

1

ΔΕΥΤΕΑ

ΘΛΕΛΑΣ

18/1/15 ζωσ 17/5/15
18/9/15 ζωσ 17/1/16

2

ΔΕΥΤΕΑ

ΣΟΥΛΛΟΥ

18/9/14 ζωσ 17/1/15
18/5/15 ζωσ 17/9/15

3

ΔΕΥΤΕΑ

ΟΒΥΑ

ΜΟΝΛΜΑ

4

ΤΛΤΘ

ΑΓ. ΡΑΑΣΚΕΥΘ

ΜΟΝΛΜΑ

5

ΤΛΤΘ

ΑΓ. Λ . ΡΑΤΣΛΚΑ (ΛΟΥΛΛΑΝΟΥ)

25/2/15 ζωσ 24/6/15
25/10/15 ζωσ 24/2/16

6

ΤΛΤΘ

ΑΓ. Λ . ΡΑΤΣΛΚΑ (ΨΕΛΛΟΥ)

25/10/14 ζωσ 24/2/15
25/6/15 ζωσ 24/10/15

7

ΤΛΤΘ

ΕΓΑΤΛΚΕΣ ΚΑΤΟΛΚΛΕΣ ΝΕΟΥ ΔΟΜΟΥ
(ΑΧΛΕΡΛΣΚΟΡΟΥ ΜΑΚΑΛΟΥ)

8

ΤΛΤΘ

ΛΟΝ

ΜΟΝΛΜΑ

9

ΤΕΤΑΤΘ

ΚΕΜΛΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

18/1/15 ζωσ 17/5/15
18/9/15 ζωσ 17/1/16

10

ΤΕΤΑΤΘ

ΣΚΑΓΛΟΡΟΥΛΕΛΟ

18/914 ζωσ 17/1/15
18/5/15 ζωσ 17/9/15

11

ΤΕΤΑΤΘ

ΨΑΟΦΑΪ (ΔΩΔΩΝΘΣ)

ΜΟΝΛΜΑ

(1)

ΜΟΝΛΜΑ
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12

ΤΕΤΑΤΘ

ΡΑΑΛΛΑ ΡΑΤΩΝ (ΕΥΑ)
(2)

ΜΟΝΛΜΑ

13

ΤΕΤΑΤΘ

ΤΟΦΑΛΟΣ

ΜΟΝΛΜΑ

14

ΡΕΜΡΤΘ

ΚΛΛΚΛΣ

15/9/14 ζωσ 14/1/15
15/5/15 ζωσ 14/9/15

15

ΡΕΜΡΤΘ

ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ

15/1/15 ζωσ 14/5/15
15/9/15 ζωσ 14/1/16

16

ΡΕΜΡΤΘ

ΗΑΟΥΧΛΕΪΚΑ (ΚΟΥΚΥΔΛΔΟΥ)

ΜΟΝΛΜΑ

17

ΡΕΜΡΤΘ

ΔΕΜΕΝΛΚΑ

ΜΟΝΛΜΑ

18

ΡΑΑΣΚΕΥΘ

ΣΜΥΝΘΣ

25/10/14 ζωσ 24/2/15
25/6/15 ζωσ 24/10/15

19

ΡΑΑΣΚΕΥΘ

ΔΑΜΩΝΟΣ

25/6/14 ζωσ 24/10/14
25/2/15 ζωσ 24/6/15

20

ΡΑΑΣΚΕΥΘ

ΕΓ. ΚΑΤ. ΡΑΑΛΛΑΣ ΡΑΤΩΝ (ΕΥΑ)

ΜΟΝΛΜΑ

21

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΥΨΘΛΑΝΤΟΥ

15/11/14 ζωσ 14/3/15
15/7/15 ζωσ 14/11/15

22

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΑΑΪΣΚΑΚΘ

15/7/14 ζωσ 14/11/14
15/3/15 ζωσ 14/7/15

23

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΓΥΛΑ (ΛΚΤΛΝΟΥ)

15/11/14 ζωσ 14/3/15
15/7/15 ζωσ 14/11/15

24

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΓΥΛΑ (ΚΑΗΑΝΤΗΑΚΘ)

15/7/14 ζωσ 14/11/14
15/3/15 ζωσ 14/7/15

25

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΤΑΑΜΡΟΥΑ

ΜΟΝΛΜΑ

Ρίνακασ 30: Λαϊκζσ Αγορζσ Διμου Ρατρζων

Διευκρινίηεται ότι:
(1) Τθν θμζρα Τρίτθ θ Λαϊκι Αγορά τθσ Αρχιεπιςκόπου Μακαρίου δεν ζχει ξεκινιςει ακόμα,
για αυτό και προςωρινά θ Λαϊκι Αγορά πραγματοποιείται ςτισ Εργατικζσ Κατοικίεσ Νζου
Δρόμου.
(2) Τθν θμζρα Τετάρτθ θ Λαϊκι Αγορά του Τόωαλου δεν ζχει ξεκινιςει ακόμα.
Κεωρείται ςθμαντικό να αναωερκεί ότι το Τμιμα Αρχείου και Γεωπλθροωορικισ του Διμου
Ρατρζων ζχει αναπτφξει Εωαρμογι για τισ Λαϊκζσ Αγορζσ του Διμου ςε Γεωγραωικό
Σφςτθμα Ρλθροωοριϊν (GIS) [11]. Θ ςυγκεκριμζνθ εωαρμογι παρζχει γεωγραωικζσ
πλθροωορίεσ για τθν χωροκζτθςθ των Λαϊκϊν Αγορϊν και για κάκε Λαϊκι Αγορά
πλθροωορίεσ για τθν κζςθ του κάκε πάγκου. Οι παρακάτω δφο εικόνεσ είναι αποςπάςματα
τθσ εν λόγω εωαρμογισ.
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Εικόνα 18: Εφαρμογι Λαϊκϊν Αγορϊν Διμου Ρατρζων ςε GIS

Εικόνα 19: Θζςεισ πάγκων ςε Λαϊκι Αγορά
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4.2.2. Υοιτητικέσ Εςτίεσ
Στισ παρακάτω εικόνεσ ωαίνονται οι κζςεισ των δφο ωοιτθτικϊν εςτιϊν ςτο Διμο Ρατρζων
(Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν και ΑΤΕΛ Δυτικισ Ελλάδασ).

Εικόνα 20: Φοιτθτικι Εςτία Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν

Εικόνα 21: Φοιτθτικι Εςτία ΑΤΕΙ Δυτικισ Ελλάδασ
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4.2.3. Δημοτική Λαχαναγορά
Στθν παρακάτω εικόνα ωαίνεται θ κζςθ τθσ Δθμοτικισ Λαχαναγοράσ του Διμου Ρατρζων.

Εικόνα 22: Δθμοτικι Λαχαναγορά του Διμου Ρατρζων

4.2.4. Νοςοκομεία
Ο χϊροσ παραςκευισ ωαγθτοφ των νοςοκομείων κεωρείται ωσ δυνθτικό ςθμείο ςυλλογισ
προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων. Στον παρακάτω Ρίνακα ωαίνονται τα νοςοκομεία του
Διμου Ρατρζων.
Α/Α

Νοςοκομείο

Διεφκυνςθ

Κλίνεσ (2014)

1

Ρανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο
Ρατρϊν

ίο, 26504

695

2

Γενικό Νοςοκομείο Ρατρϊν «Ο Άγιοσ
Ανδρζασ»

Τςερτίδου 1, 26335

314

3

Γενικό Νοςοκομείο Ραίδων Ρατρϊν
«Καραμανδάνειο»

Ερυκροφ Σταυροφ 40, 263 31

95

4

Ειδικό Νοςοκομείο Νοςθμάτων Κϊρακοσ
Νοτιοδυτικισ Ελλάδοσ «Ο Άγιοσ Λουκάσ»

Γθροκομείου 118, 263 35

50

5

409 Στρατιωτικό Νοςοκομείο Ράτρασ

Γθροκομείου 1, 26335

Ρίνακασ 31: Νοςοκομεία Διμου Ρατρζων
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4.2.5. Ιδιωτικέσ Κλινικέσ και Ιδρύματα
Ππωσ και ςτα νοςοκομεία, ο χϊροσ παραςκευισ ωαγθτοφ των ιδιωτικϊν κλινικϊν
κεωρείται ωσ δυνθτικό ςθμείο ςυλλογισ προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων. Στον παρακάτω
Ρίνακα ωαίνονται οι ιδιωτικζσ κλινικζσ του Διμου Ρατρζων.
Α/Α

Ιδιωτικζσ Κλινικζσ και Ιδρφματα

1

ΛΔΛΩΤΛΚΘ ΚΛΛΝΛΚΘ ΜΑΛΕΥΤΘΛΟ ΘΩ ΕΡΕ

2

Διεφκυνςθ

Κλίνεσ (2014)

Ερμοφ 76, 26221

15

« ΓΘΓ. ΣΟΛΩΜΟΣ Ε.Ρ.Ε.» - Γ. ΣΟΛΩΜΟΣ
ΕΛΔΛΚΘ ΟΚΟΡΕΔΛΚΘ ΚΛΛΝΛΚΘ Ε.Ρ.Ε.

Ερμοφ 76-78, 26221

59

3

ΛΔΛΩΤΛΚΟ ΜΑΛΕΥΤΘΛΟ ΡΑΤΩΝ Α.Ε.

Φεραίου ιγα 143 &
Φιλοποίμενοσ, 26221

20

4

ΡΩΤΟΚΛΘΤΟΣ

Κανακάρθ 174 & Βότςθ
Δθμιτριου, 26221

60

5

«ΟΛΥΜΡΛΟΝ Α.Ε.» -ΟΛΥΜΡΛΟΝ
ΚΕΑΡΕΥΤΘΛΟ ΓΕΝΛΚΘ ΚΛΛΝΛΚΘ ΡΑΤΩΝ
ΑΕ

Βόλου & Μειλίχου, 26443

200

6

Κωνςταντοποφλειο Ευγθρείο Ρατρϊν

Ρθν. Κωνςταντοποφλου 10,
26331

103

7

ΜΕΛΜΝΑ Ραιδαγωγικό Κζντρο ΑΜΕΑ

Άλςοσ Γθροκομείου, 26331

40

Ρίνακασ 32: Ιδιωτικζσ Κλινικζσ και Ιδρφματα Διμου Ρατρζων

4.2.6. ΚΕΣΦ
Στθν παρακάτω εικόνα ωαίνεται θ κζςθ του ΚΕΤΧ (Κζντρο Εκπαίδευςθσ Τεχνικοφ) Ράτρασ
(Μαραγκοποφλου 2, εντόσ Στρατοπζδου Μουηάκθ, 26331).
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Εικόνα 23: ΚΕΤΧ Ράτρασ

4.2.7. Ξενοδοχεία
Ο χϊροσ παραςκευισ ωαγθτοφ των ξενοδοχείων κεωρείται ωσ δυνθτικό ςθμείο ςυλλογισ
προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων. Στον παρακάτω Ρίνακα ωαίνονται τα ξενοδοχεία (πιο
γνωςτά) του Διμου Ρατρζων (ταξινομθμζνα κατά Τ.Κ.).

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Α/Α

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

Τ.Κ.

1

ΡΟΣΕΛΔΩΝ ΑΕ

Ροςειδϊνοσ 1, Βραχναίϊκα

250 02

2

ACROPOLE HOTEL

Αγίου Ανδρζου 32

262 21

3

ATLANTA HOTEL

Ηαΐμθ 10

262 21

4

BYZANTINO HOTEL

Φεραίου ιγα 106

262 21

5

GALAXY ΑΕ

Αγίου Νικολάου 9

262 21

6

MEDITERRANEE HOTEL

Αγίου Νικολάου 18

262 21

7

OLYMPIC STAR

Αγίου Νικολάου 46

262 21

8

PRIMAROLIA HOTEL

Λεωωόροσ Πκωνοσ & Αμαλίασ 33

262 21

9

ΜΑΛΝ ΑΕ

Ρλατεία Δθμοκρατίασ 3

262 21

10

ASTIRPATRASHOTEL

Αγίου Ανδρζου 16

262 21
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Α/Α

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

11

ΡΑΛΑΛΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΣ

12

EL GRECO

13

Τ.Κ.

Γεροκωςτοποφλου 20

262 21

Αγίου Ανδρζου 145

262 21

MARIE PALACE HOTEL

Λεωωόροσ Γοφναρθ Δθμιτριου 6

262 22

14

PATRAS SMART HOTEL

Ακτι Δυμαίων 9

262 22

15

ADONIS CITY HOTEL

Ηαΐμθ 7 & Καψάλθ

262 23

16

PATRASPALACEHOTEL

Λεωωόροσ Πκωνοσ & Αμαλίασ 15

262 23

17

CITY LOFT BOUTIQUE HOTEL ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΡΟΥΛΟΣ
ΣΩΚΑΤΘΣ

Βαλτετςίου 6

262 23

18

MAISON GRECQUE HOTEL

25θσ Μαρτίου (Αγίου Γεωργίου) 116

262 25

19

YIOTIS HOTEL

25θσ Μαρτίου 1

262 25

20

AIROTEL ACHAIA BEACH HOTEL

Καςτελλόκαμπου

264 42

21

ΔΕΛΦΛΝΛ

Λεωωόροσ Θρϊων Ρολυτεχνείου 102

264 42

22

ΤΟ ΤΗΑΚΛ

Ρροάςτειο

264 42

23

HOTEL CASTELLO

Ρατρϊν - Ακθνϊν 21, ίο

265 00

24

ΟΔΛΝΛ

Ψακόπυργοσ

265 00

25

FLORIDA BLUE BAY HOTEL

Ψακόπυργοσ

265 00

26

PORTO RIO HOTEL & CASINO

ίο

265 04

27

RION BEACH HOTEL

Ροςειδϊνοσ 40, ίο

265 04

28

ΑΡΟΛΛΩΝ

Σϊμερςετ 14, ίο

265 04

29

ΚΑΛΛΛΟΘ APARTMENTS

Ρ.Ε.Ο. Ρατρϊν - Ακθνϊν 67Α

265 04

Ρίνακασ 33: Ξενοδοχεία Διμου Ρατρζων

4.2.8. Καταςτήματα εςτίαςησ και καφέ μπαρ
Ππωσ αναωζρκθκε ανωτζρω θ ςυλλογι προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων κα γίνει ςε
ςτοχευμζνα (επιλεγμζνα) ςθμεία. Τα καταςτιματα εςτίαςθσ και τα καωζ μπαρ που
ςτεγάηονται (α) ςτισ πλατείεσ, (β) ςτουσ πεηόδρομουσ και (γ) ςτισ παραλιακζσ ηϊνεσ του
Διμου Ρατρζων αποτελοφν δυνθτικά ςθμεία.
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Οι πλατείεσ του Διμου Ρατρζων που παρουςιάηουν ςυγκζντρωςθ καταςτθμάτων εςτίαςθσ
και καωζ μπαρ είναι οι εξισ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ρλατεία Δθμοκρατίασ (Β. Γεωργίου Α’)
Ρλατεία Εκνικισ Αντίςταςθσ (Πλγασ)
Ρλατεία Υψθλϊν Αλωνίων
Ρλατεία Ραπαδιαμαντοποφλου (Ομονοίασ)
Ρλατεία Τριϊν Συμμάχων
Ρλατεία 25θσ Μαρτίου (Αγ. Γεωργίου)
Ρλατεία 3θσ Μεραρχίασ (Μαροφδα)
Ρλατεία Αγίασ Σοωίασ
Ρλατεία Ρυροςβεςτίου
Ρλατεία Μικράσ Αςίασ (Ελευκερίασ)
Ρλατεία Αγωνιςτϊν 1821 (Βουδ)
Ρλατεία Αγίασ Λαφρασ
Ρλατεία Ρίνδου
Ρλατεία Βορείου Θπείρου (Νίκθσ)
Ρλατεία Γεωργίου Ραπανδρζου
Ρλατεία Κωςτι Ραλαμά (Νόρμαν)

Οι πεηόδρομοι του Διμου Ρατρζων που παρουςιάηουν ςυγκζντρωςθ καταςτθμάτων
εςτίαςθσ και καωζ μπαρ είναι οι εξισ:
1.
2.
3.
4.
5.

Ρεηόδρομοσ ιγα Φεραίου, Κοραι ζωσ Αράτου
Ρεηόδρομοσ Θωαίςτου, Ραντανάςςθσ ζωσ Αγίου Νικολάου
Ρεηόδρομοσ Ραντανάςςθσ, Αγίου Ανδρζου ζωσ 25θσ Μαρτίου
Ρεηόδρομοσ Γεροκωςτοποφλου, Αγίου Ανδρζου ζωσ 25θσ Μαρτίου
Ρεηόδρομοσ Τριϊν Ναυάρχων, Αγίου Ανδρζου ζωσ Μεςολογγίου

Οι παραλιακζσ ηϊνεσ του Διμου Ρατρζων που παρουςιάηουν ςυγκζντρωςθ καταςτθμάτων
εςτίαςθσ και καωζ μπαρ είναι οι εξισ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Θρϊων Ρολυτεχνείου, Νόρμαν ζωσ Κανελλοποφλου
Ραραλία Καςτελόκαμπου
Ραραλία ίου, Ροςειδϊνοσ
Ραραλία ίου, Δθμορθγόπουλου
Ραραλία Αγίου Βαςιλείου, Σπθλιωτακάρα ζωσ Λάρνακοσ
Ραραλία Αραχωβιτίκων
Ραραλία Ψακοπφργου
Ραραλία Βραχναιΐκων ζωσ οΐτικα
Ρεριοχι Τςουκαλαίϊκα ζωσ Καμίνια
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Άλλα ςθμεία ενδιαωζροντοσ του Διμου Ρατρζων που παρουςιάηουν ςυγκζντρωςθ
καταςτθμάτων εςτίαςθσ και καωζ μπαρ είναι τα εξισ:
1. Ρεριοχι Σιδθροδρομικοφ Στακμοφ ίου
2. Ραπαδιαμαντοποφλου, Σκάλεσ Αγ. Νικολάου ζωσ Υδραγωγείο
3. Ρεριοχι Γλαφκου
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5.

Ανάλυςη Δράςεων Σοπικού χεδίου Δήμου Πατρέων

5.1. Ιδιαίτερα προβλήματα του Δήμου Πατρέων – SWOT
Ανάλυςη
Τα ιδιαίτερα προβλιματα που αντιμετωπίηει ο Διμοσ Ρατρζων και αωοροφν ςτθν
διαχείριςθ των απορριμμάτων είναι:
α) Ο κορεςμόσ του ΧΥΤΑ Ξερόλακασ ςε αναμονι τθσ εξαςφάλιςθσ νζου ΧΥΤΑ του Ρ.Σ.
ΦΟΔΣΑ
β) Το χαμθλό ποςοςτό ανακφκλωςθσ
γ) Θ διαχείριςθ των βιοαποβλιτων
δ) Θ ζλλειψθ επαρκοφσ ευαιςκθτοποίθςθσ των δθμοτϊν
Ραρακάτω αναλφονται περαιτζρω τα προαναωερόμενα προβλιματα.
α) Ο κορεςμόσ του ΧΥΤΑ Ξερόλακασ ςε αναμονι τθσ εξαςφάλιςθσ νζου ΧΥΤΑ του Ρ.Σ.
ΦΟΔΣΑ
Ο ΧΥΤΑ Ξερόλακασ με τθ ςθμερινι του μορωι ζχει κορεςτεί και ζχει μικρι δυνατότθτα να
δζχεται απορρίμματα προσ ταωι. Είναι απαραίτθτο λοιπόν να γίνουν ζργα αναβάκμιςθσ
του ΧΥΤΑ προκειμζνου να διαςωαλιςτεί θ περιβαλλοντικι αναβάκμιςθ των εγκαταςτάςεων
και θ ενίςχυςθ τθσ αςωάλειασ τουσ (περιβαλλοντικι και λειτουργικι), ζτςι ϊςτε να δοκεί
παράταςθ λειτουργίασ ςτο ΧΥΤΑ μζχρι να ολοκλθρωκοφν τα ζργα διαχείριςθσ ςτερεϊν
αποβλιτων που ζχουν ςχεδιαςτεί. Ο κορεςμόσ του ΧΥΤΑ Ξερόλακασ επιβάλλει τθν ςταδιακι
παφςθ λειτουργίασ του.
β) Το χαμθλό ποςοςτό ανακφκλωςθσ
Το ποςοςτό ανακφκλωςθσ ςτον Διμο Ρατρζων είναι χαμθλό. Αυτό οωείλεται ςτθν κακι
οργάνωςθ τθσ λειτουργίασ του ΚΔΑΥ, όπου δεν επιτυγχάνεται υψθλό ποςοςτό ανάκτθςθσ,
όςο και ςτθν χαμθλι ακόμα ςυμμετοχι των δθμοτϊν ςτθν ανακφκλωςθ.
γ) Θ διαχείριςθ των βιοαποβλιτων
Μζχρι ςτιγμισ ςτο Διμο Ρατρζων δεν πραγματοποιοφνται παρά ελάχιςτεσ δράςεισ ςτον
τομζα τθσ διαχείριςθσ των βιοαποβλιτων. Αυτό οωείλεται πρωτίςτωσ ςτθν ζλλειψθ
υποδομϊν αλλά και ςτθν ζλλειψθ πλθροωόρθςθσ των πολιτϊν ςχετικά με τα οωζλθ τθσ
ορκολογικισ διαχείριςθσ βιοαποβλιτων.
δ) Θ ζλλειψθ επαρκοφσ ευαιςκθτοποίθςθσ των δθμοτϊν
Οι δθμότεσ δεν είναι αρκετά ενθμερωμζνοι και επομζνωσ ευαιςκθτοποιθμζνοι ςε ςχζςθ με
τθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων κακϊσ και ςτα κζματα ανακφκλωςθσ. Είναι
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απαραίτθτοσ ο ςχεδιαςμόσ δράςεων για τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν και για τθ ςυμμετοχι
τουσ ςτθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων και ςτθν ανακφκλωςθ υλικϊν.
O Διμοσ Ρατρζων ζχει τθ δυνατότθτα να προωκιςει πρακτικζσ ανακφκλωςθσ και
κομποςτοποίθςθσ μζςα από τθν εωαρμογι του παρόντοσ τοπικοφ ςχεδίου διαχείριςθσ
απορριμμάτων με ζμωαςθ ςτθν διαλογι ςτθν πθγι. Θ βελτιςτοποίθςθ τθσ ανακφκλωςθσ
υλικϊν, θ ανάπτυξθ περιςςοτζρων ρευμάτων, θ δθμιουργία «πράςινων ςθμείων» χωριςτισ
ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων αποβλιτων και θ κομποςτοποίθςθ των βιοαποβλιτων κα ζχουν
ωσ αποτζλεςμα τθν εκτροπι ςθμαντικϊν ποςοτιτων από τθ διάκεςθ ςτο ΧΥΤΑ.
Ακολουκεί ςυνοπτικι ανάλυςθ με το μζκοδο SWOT:Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats (αντίςτοιχα ςτα ελλθνικά: Δυνατά ςθμεία, Αδφνατα ςθμεία, Ευκαιρίεσ, Απειλζσ).
Δυνατά Σθμεία
Κζντρο Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων
Υλικϊν (ΚΔΑΥ) ςε λειτουργία
Δίκτυο μπλε κάδων ςε όλεσ τισ
Δθμοτικζσ Ενότθτεσ
Διακζςιμοι χϊροι για μονάδεσ
κομποςτοποίθςθσ 7.000 tn/ζτοσ
Ροςοτικόσ και ποιοτικόσ προςδιοριςμόσ
ςθμείων ενδιαωζροντοσ για τθν
εωαρμογι δράςεων ανακφκλωςθσ και
κομποςτοποίθςθσ
Αςτικόσ και θμιαςτικόσ ιςτόσ για
εωαρμογι ςτοχευμζνων πιλοτικϊν
δράςεων
Διαχείριςθ αποβλιτων ειδϊν
θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ
εξοπλιςμοφ
Ευκαιρίεσ
Ρροϊκθςθ πρακτικϊν ανακφκλωςθσ και
κομποςτοποίθςθσ με ζμωαςθ ςτθν
διαλογι ςτθν πθγι
Ζργα εκςυγχρονιςμοφ ΧΥΤΑ για τθν
περιβαλλοντικι και λειτουργικι
αναβάκμιςθ, τθν ενίςχυςθ τθσ
αςωάλειασ και τθν παράταςθ
λειτουργίασ για 3 ζτθ
Χωροκζτθςθ και αδειοδότθςθ ΣΜΑ
Δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ με όμορουσ
διμουσ
Χρθματοδοτικζσ ευκαιρίεσ από
προγράμματα
Βελτιςτοποίθςθ ςυςτιματοσ
διαχείριςθσ απορριμμάτων μζςω
μθχανιςμοφ μζτρθςθσ και αξιολόγθςθσ
των νζων δράςεων
Στοχευμζνθ ςυλλογι ζντυπου χαρτιοφ
μζςω του δικτφου κίτρινων κάδων
Δθμιουργία πράςινων ςθμείων
χωριςτισ ςυλλογισ αποβλιτων
Κατάλλθλοσ θμιαςτικόσ ιςτόσ για
οικιακι κομποςτοποίθςθ

Αδφνατα Σθμεία
Ο κορεςμόσ του ΧΥΤΑ Ξερόλακασ
Το χαμθλό ποςοςτό ανακφκλωςθσ
Το ςχετικά υψθλό ποςοςτό
προςμείξεων ςτο μπλε κάδο
Θ ζλλειψθ διαχείριςθσ των
βιοαποβλιτων
Θ ζλλειψθ επαρκοφσ ευαιςκθτοποίθςθσ
των δθμοτϊν
Σχετικά αραιό δίκτυο μπλε κάδων ςτισ
Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Ραραλίασ,
Βραχναιΐκων, Μεςςάτιδασ
Μθ ολοκλθρωμζνο δίκτυο ςυλλογισ
πράςινων και ογκωδϊν αποβλιτων

Απειλζσ
Ζλλειψθ προςωπικοφ
Ζλλειψθ οικονομικϊν πόρων
Ρικανι ζλλειψθ προκυμίασ
ςυνεργαςίασ των κατοίκων ςε
προγράμματα ΔςΡ (π.χ. για
βιοαπόβλθτα, πολλαπλά ρεφματα
ανακφκλωςθσ)
Αωαίρεςθ αξιοποιιςιμων υλικϊν από
τουσ κάδουσ από τρίτουσ
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5.2. Γενικοί ςτόχοι του Δήμου Πατρέων για την Διαχείριςη των ΑΑ
Οι ςτόχοι του Διμου Ρατρζων ςχετικά με το Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων
είναι οι ακόλουκοι:
1. Κακοριςμόσ ποςοτικϊν ςτόχων ςε όλεσ τισ ωάςεισ διαχείριςθσ των δθμοτικϊν
αποβλιτων (ςυλλογι και μεταωορά, επεξεργαςία, τελικι διάκεςθ).
2. Κακοριςμόσ ποιοτικϊν ςτόχων ςε όλεσ τισ ωάςεισ διαχείριςθσ των δθμοτικϊν
αποβλιτων (ςυλλογι και μεταωορά, επεξεργαςία, τελικι διάκεςθ).
3. Στοχευμζνεσ ενζργειεσ πρόλθψθσ χωριςτισ ςυλλογισ και ανακφκλωςθσ
(περιλαμβανόμενθσ τθσ κομποςτοποίθςθσ προδιαλεγμζνων οργανικϊν).
4. Μείωςθ των ποςοτιτων απορριμμάτων που καταλιγουν ςτο ΧΥΤΑ Ξερόλακα με
δράςθ ςτουσ κάτωκι άξονεσ:
Εωαρμογι τθσ Διαλογισ ςτθ Ρθγι.
Αφξθςθ τθσ ποςότθτασ ςυλλογισ ανακυκλοφμενων υλικϊν με
παράλλθλθ αφξθςθ του ποςοςτοφ ανάκτθςθσ, ζτςι ϊςτε να μειωκεί το
ςυνολικό υπόλειμμα που καταλιγει ςτο ΧΥΤΑ Ξερόλακα.
Εωαρμογι Κομποςτοποίθςθσ προδιαλεγμζνων οργανικϊν ςτο Διμο
Ρατρζων και ςε ςυνεργαςία με όμορουσ Διμουσ.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Δθμιουργία
Δικτφου
Ρράςινων
Σθμείων
για
δράςεισ
επαναχρθςιμοποίθςθσ, προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ και
υποδοχισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν από τα νοικοκυριά.
Ρρόβλεψθ από νζο ΡΕΣΔΑ δθμιουργίασ μονάδασ επεξεργαςίασ ςτερεϊν
αποβλιτων ςτθ κζςθ Φλόκα ι/και ςε άλλθ κζςθ.
Επζκταςθ ΧΥΤΥ Φλόκα.
Ενθμζρωςθ – ευαιςκθτοποίθςθ των δθμοτϊν επί των κεμάτων απορριμμάτων
προκειμζνου να μειωκεί θ παραγωγι τουσ και να αυξθκεί θ ανακφκλωςθ.
Λειτουργία του Κζντρου Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν (ΚΔΑΥ) του Διμου
Ρατρζων από τισ υπθρεςίεσ του Διμου.
Χρθματοδότθςθ υποδομϊν, εξοπλιςμοφ και ζμψυχου δυναμικοφ από
κεντρικοφσ δθμόςιουσ πόρουσ, εκνικοφσ και κοινοτικοφσ.
Ρρόςλθψθ του απαιτοφμενου μόνιμου προςωπικοφ με πλιρθ εργαςιακά
δικαιϊματα.

Μεςοπρόκεςμοσ ςτόχοσ του Διμου Ρατρζων είναι θ μείωςθ, ςτο πλαίςιο του
περιοριςμζνου πεδίου δράςθσ που ζχει θ τοπικι διοίκθςθ ςτον τομζα αυτό, των κατά
κεωαλι παραγόμενων αποβλιτων, θ προετοιμαςία προσ επαναχρθςιμοποίθςθ και θ
ανακφκλωςθ με χωριςτι ςυλλογι ανακυκλϊςιμων - βιοαποβλιτων να εωαρμόηεται ςτο
50% του ςυνόλου των ΑΣΑ. Το 24% κα ανακτάται ςτθ (ςτισ) μονάδα (-εσ) μθχανικισ
επεξεργαςίασ ςφμμεικτων αποβλιτων του Νομοφ ι τθσ Ρεριωζρειασ με βάςθ τον
Ρεριωερειακό Σχεδιαςμό. Θ υγειονομικι ταωι των πρωτογενϊσ παραγομζνων
(ςφμμεικτων) αποβλιτων κα περιοριςτεί ςτο 26% αυτϊν (μαηί με τα υπολείμματα των
δραςτθριοτιτων μθχανικισ επεξεργαςίασ) ζωσ το ζτοσ ορόςθμο 2020.
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Θ επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων με τα μζτρα που κα λθωκοφν και αναλφονται παρακάτω,
κα οδθγιςουν ςταδιακά ςτα παρακάτω αποτελζςματα όςον αωορά τθν εναπόκεςθ ςτο
ΧΥΤΑ με τθν προχπόκεςθ επαρκοφσ χρθματοδότθςθσ από τα διακζςιμα χρθματοδοτικά
εργαλεία (προγράμματα) και από άλλουσ κεντρικοφσ δθμόςιουσ πόρουσ και τθσ πρόςλθψθσ
επιςτθμονικοφ και εργατοτεχνικοφ δυναμικοφ.
1.

2.

3.

Ο Διμοσ Ρατρζων αντί των μόλισ 5.000 τόνουσ ανά ζτοσ ανακυκλϊςιμων
που επανακτά, κα φτάςει εντόσ πενταετίασ περίπου τουσ 30.000 τόνουσ
(χαρτί / χαρτόνι, πλαςτικό, μζταλλο, γυαλί, ξφλο), δθλαδι περίπου 25.000
τόνουσ λιγότερα απορρίμματα για εναπόκεςθ. Ταυτόχρονα θ ποςότθτα των
υπολειμμάτων κα μειωκεί ακόμα περιςςότερο λόγω και τθσ μθ απόρριψθσ
υπολειμμάτων από τρίτουσ Διμουσ (που τϊρα ανζρχονται ςε 5.000 τόνουσ
περίπου ετθςίωσ).
Πταν λειτουργιςουν οι δφο (2) μονάδεσ κομποςτοποίθςθσ προδιαλεγμζνων
οργανικϊν, θ ποςότθτα που κα ανακτάται κα είναι περίπου 15.000 τόνοι
ετθςίωσ, ενϊ θ αντίςτοιχθ ποςότθτα των υπολειμμάτων από το οργανικό
κλάςμα, κα ωτάςει εντόσ πενταετίασ περίπου τουσ 25.000 τόνουσ ετθςίωσ.
Λόγω και των τελευταίων εξελίξεων τθσ δυςχεροφσ οικονομικισ
κατάςταςθσ αλλά και των μζτρων ςτθν κατεφκυνςθ πρόλθψθσ και
ευαιςκθτοποίθςθσ των Δθμοτϊν θ ςυνολικι ποςότθτα των ΑΣΑ κα φτάςει
εντόσ πενταετίασ ςτισ 90.000 τόνουσ, δθλαδι μείωςθ περίπου κατά 10.000
τόνουσ.

Συνεπϊσ μζχρι το τζλοσ τθσ προςεχοφσ πενταετίασ, αρχισ γενομζνθσ από το 2016, θ
ποςότθτα των απορριμμάτων που κα ανακτϊνται με προδιαλογι κα είναι περίπου 45.000
τόνοι/ζτοσ, ενϊ θ ποςότθτα των υπολοίπων που κα οδθγοφνται για μθχανικι επεξεργαςία
– τελικι διάκεςθ (υγειονομικι ταωι) κα είναι περίπου 45.000 τόνοι/ζτοσ, θ οποία κα
γίνεται ςε ΧΥΤΑ του περιωερειακοφ ΦΟΔΣΑ (κακότι ο ΧΥΤΑ Ξερόλακασ πρζπει να ζχει
πάψει να λειτουργεί). Επομζνωσ, το 2020 το ςφνολο των υπολειμματικϊν αποβλιτων κα
είναι περίπου 55.000 τόνοι ετθςίωσ λιγότερο από ότι είναι ςιμερα (είναι περίπου
100.000 τόνοι), ενϊ παράλλθλα τα υπολειμματικά απόβλθτα κα ζχουν υποςτεί μείωςθ
όγκου μζςω τεμαχιςμοφ (χριςθ τεμαχιςτι) και κα ζχουν δυνατότθτα υψθλότερθσ
ςυμπίεςθσ από το μθχάνθμα διάςτρωςθσ ςτον ΧΥΤΑ.
Μετά τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των δράςεων για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των
απορριμμάτων (ανακφκλωςθ υλικϊν ςυςκευαςίασ, χωριςτι ςυλλογι χαρτιοφ και γυαλιοφ,
δθμιουργία πράςινων ςθμείων, διαλογι ςτθν πθγι προδιαλεγμζνων οργανικϊν, αερόβια
κομποςτοποίθςθ, πιλοτικι οικιακι κομποςτοποίθςθ), ζνα μζροσ από το ρεφμα των
ςφμμεικτων απορριμμάτων (που ςυλλζγονται ςτουσ πράςινουσ κάδουσ) του Διμου
Ρατρζων και των υπόλοιπων Διμων του Νομοφ και τθσ Ρεριωζρειασ, κα υποςτοφν
επεξεργαςία ςε μονάδα (εσ) μθχανικισ ανακφκλωςθσ ςφμμεικτων αποβλιτων, όπωσ κα
προβλζπεται ςτο ΡΕΣΔΑ Δυτικισ Ελλάδασ, που πρζπει χωρίσ άλλεσ κακυςτεριςεισ να
εκπονθκεί και να τεκεί ςε ιςχφ.
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Θ χωροκζτθςθ τθσ (των) μονάδασ (ων) επεξεργαςίασ, θ δυναμικότθτα τθσ (τουσ) και ο
ειδικότεροσ τρόποσ επεξεργαςίασ κα αποωαςιςτοφν μεταξφ των ΦΟΔΣΑ του Νομοφ και τθσ
Ρεριωζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με κατεφκυνςθ τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ ανακφκλωςθσ και τθν
αποωυγι παραγωγισ απορριμματογενοφσ καυςίμου (RDF). Οι παράμετροι ςχεδιαςμοφ τθσ
(των) μονάδασ (ων) επεξεργαςίασ κα πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ αωενόσ μεν τθν
οικονομικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ και των πολιτϊν, αωετζρου δε τθν ορκολογικι διαχείριςθ
των ΑΣΑ και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.
Ωσ εκ τοφτου το κόςτοσ επζνδυςθσ κα πρζπει να είναι χαμθλό και να χρθματοδοτθκεί εξ
ολοκλιρου από το κράτοσ, το δε κόςτοσ λειτουργίασ να μθν ξεπερνά τα 35 ευρϊ/τόνο,
ζτςι ϊςτε τα λαϊκά ςτρϊματα, να ζχουν τθν οικονομικι δυνατότθτα να ανταποκρίνονται
ςτθν πλθρωμι των ανταποδοτικϊν δθμοτικϊν τελϊν.
Δεδομζνθσ τθσ παφςθσ λειτουργίασ του ΧΥΤΑ τθσ Ξερόλακασ, ο Διμοσ Ρατρζων κα
μεταωζρει, μζςω των Στακμϊν Μεταωόρτωςθσ – που προγραμματίηονται να υλοποιθκοφν
ςτο παρόν Τοπικό Σχζδιο – ετιςια ποςότθτα περίπου 45.000 τόνουσ ςφμμεικτων
απορριμμάτων. Από αυτά περίπου 30.000 τόνοι κα οδθγοφνται ςτθ (ισ) μονάδα (εσ)
επεξεργαςίασ που πρόκειται να καταςκευαςτεί (οφν) ςτθν περιοχι του ΧΥΤΑ Φλόκα ι/και
ςε άλλθ (εσ) μονάδα (εσ) επεξεργαςίασ του Νομοφ ι τθσ Ρεριωζρειασ με βάςθ τον
Ρεριωερειακό Σχεδιαςμό. Δεδομζνθσ τθσ απόδοςθσ μιασ μονάδασ επεξεργαςίασ τθσ τάξεωσ
του 70%, ςυνάγεται ότι από τουσ 30.000 τόνουσ κα ανακτϊνται περίπου 21.000 τόνοι. Τα
υπολειμματικά απόβλθτα των 9.000 τόνων κακϊσ και 15.000 τόνοι ςφμμεικτων
απορριμμάτων (ιτοι ςφνολο 24.000 τόνοι), με προοπτικι ελάττωςθσ τουσ μζςω
αυξανόμενων δράςεων ανάκτθςθσ, κα διατίκενται προσ υγειονομικι ταωι, αωοφ πρϊτα
ζχουν υποςτεί προεπεξεργαςία μείωςθσ όγκου μζςω τεμαχιςμοφ και ζχουν δυνατότθτα
υψθλότερθσ ςυμπίεςθσ από το μθχάνθμα διάςτρωςθσ.
Ο γενικότεροσ προγραμματιςμόσ του Διμου Ρατρζων ςτθν διαχείριςθ των
απορριμμάτων προςανατολίηεται ςτθν κατά το δυνατόν επίτευξθ των ςτόχων του νζου
Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ, που επιβάλλει το 2020 να γίνεται ανάκτθςθ με προδιαλογι το 50%
τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ των πρωτογενϊσ παραγόμενων ΑΣΑ.
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5.3. Ειδικοί ςτόχοι του Δήμου Πατρέων για την Διαχείριςη των ΑΑ
Οι ειδικοί ςτόχοι του Διμου Ρατρζων ςχετικά με τθν διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων
παρατίκενται παρακάτω.

5.3.1. Επαναχρηςιμοποίηςη – Ανακύκλωςη
Σφμωωνα με το Ν.4042/2012 (άρκρο 27, παρ.2α) «ζωσ το 2020 θ προετοιμαςία για τθν
επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςθ των υλικϊν αποβλιτων, όπωσ τουλάχιςτον το
χαρτί, το μζταλλο, το πλαςτικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομζνωσ άλλθσ
προζλευςθσ ςτο βακμό που τα απόβλθτα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλθτα των
νοικοκυριϊν, πρζπει να αυξηθεί κατ’ ελάχιςτον ςτο 50% κατά βάροσ». Επίςθσ ςφμωωνα με
το ΕΣΔΑ (κεω. 3.2.2) οι ςτόχοι για μείωςθ των αςτικϊν αποβλιτων παρατίκενται ςτον
παρακάτω πίνακα.
εφμα αποβλιτου
Βιοαποδομιςιμα Αςτικά
Απόβλθτα
(ΚΥΑ 29407/3508/2002)
Βιοαπόβλθτα
(Ν. 4042/2012)

Ζτοσ
2020

Ρεριγραφι ςτόχου
Μείωςθ αποβλιτων που οδθγοφνται ςε
υγειονομικι ταωι ςτο 35% κ.β. ςε ςχζςθ
με τα επίπεδα παραγωγισ του 1997

2015

5%
40 %

Ανακυκλϊςιμα υλικά

2020
2015

Ανακυκλϊςιμα υλικά

2020

του ςυνολικοφ βάρουσ ςε χωριςτι
ςυλλογι

Κακιζρωςθ χωριςτισ ςυλλογισ
τουλάχιςτον για χαρτί, γυαλί, μζταλλα και
πλαςτικό. Θ χωριςτι ςυλλογι ςε λιγότερα
ρεφματα υλικϊν αποβλιτων μπορεί να
γίνεται μόνο εωόςον αυτό τεκμθριϊνεται
από άποψθ περιβαλλοντικι, τεχνικι και
οικονομικι. Για τα Ρράςινα Σθμεία τα
ρεφματα αποβλιτων κα είναι
περιςςότερα. Χρϊμα κάκε ρεφματοσ
πανελλαδικά (πορτοκαλί γυαλί, κίτρινο
χαρτί-χαρτόνι, κόκκινο πλαςτικά-μζταλλα
ι μπλε για μζταλλα, καωζ
βιοαποδομιςιμα, πράςινο ι γκρι
μεταλλικό ςφμμεικτα).
65% κ.β. προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ &
ανακφκλωςθ με προδιαλογι τουλάχιςτον για χαρτί,
μζταλλα, πλαςτικό και γυαλί

Ρίνακασ 34: Στόχοι ΕΣΔΑ για μείωςθ αςτικϊν αποβλιτων

Ρροκειμζνου να εωαρμοςτεί θ χωριςτι ςυλλογι των ανακυκλϊςιμων υλικϊν: χαρτί,
μζταλλο, πλαςτικό και γυαλί, όπου αυτό είναι εωικτό από τεχνικισ, περιβαλλοντικισ και
οικονομικισ άποψθσ (άρκρο 26, Ν.4042/2012), ο Διμοσ Ρατρζων προτίκεται να ενιςχφςει
δράςεισ ανακφκλωςθσ με τα εξισ μζτρα:
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Συνζχεια λειτουργίασ διακριτοφ ρεφματοσ για χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ υγρϊν,
πλαςτικζσ ςυςκευαςίεσ, γυάλινεσ ωιάλεσ και μεταλλικζσ ςυςκευαςίεσ (αλουμίνιο
και λευκοςίδθροσ), μζςω των μπλε κάδων, που κα διαχωρίηονται ςτο ΚΔΑΥ.
Επιπλζον κα ενιςχυκεί θ χωριςτι ςυλλογι για το γυαλί μζςω των κωδϊνων
ανακφκλωςθσ γυαλιοφ.
Δθμιουργία διακριτοφ ρεφματοσ για ζντυπο χαρτί και μικρζσ χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ
(κίτρινοι κάδοι με ειδικι κυρίδα μικροφ εφρουσ).
Δθμιουργία δικτφου ςυλλογισ ςυςκευαςιϊν χαρτονιοφ (χαρτοκιβωτίων) κατάλλθλα
«πακεταριςμζνων» και ξφλινων ςυςκευαςιϊν, που κα τοποκετοφνται για μεν τισ
οικιακζσ ςυςκευαςίεσ δίπλα ςτουσ μπλε κάδουσ, για δε τισ εμπορικζσ ςτθν ζξοδο
του οικείου καταςτιματοσ (ςυλλογι «πόρτα – πόρτα»), ςφμωωνα με τισ ειδικότερεσ
προβλζψεισ του επικαιροποιθμζνου κανονιςμοφ κακαριότθτασ.

5.3.2. υλλογή Ανακυκλώςιμων Τλικών (μπλε κάδων)
Ο ςτόχοσ για τθν προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ υλικϊν των μπλε
κάδων αποτελεί εκνικό ςτόχο που κατανζμεται αναλογικά ςε κάκε Ρεριωζρεια. Για το Διμο
Ρατρζων, ο ςτόχοσ ποςοτικοποιείται ςτον ακόλουκο Ρίνακα.
Ζτοσ
2020
Συνολικι παραγόμενθ ποςότθτα ΑΣΑ (tn) Δ. Ρατρζων

90.000

Ανακυκλϊςιμα υλικά (πλαςτικό, μζταλλο, γυαλί) ςτα ΑΣΑ (tn) Δ. Ρατρζων
(22,1%)

19.890

Στόχοσ προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ 65% (tn)

12.929

Ρίνακασ 35: Στόχοσ για ανακφκλωςθ υλικϊν μπλε κάδων το 2020

Σφμωωνα με τθν Ενότθτα 3.5 το ποςοςτό των υλικϊν προσ ανακφκλωςθ (πλαςτικό 13,9%,
μζταλλο 3,9%, γυαλί 4,3%) αποτελεί κατά μζςο όρο το 22,1% κ.β. των αςτικϊν αποβλιτων.
Κατά ςυνζπεια, ο ςτόχοσ για τθν προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ
υλικϊν αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό ανακφκλωςθσ 14,4% κ.β. των ςυνολικϊν ΑΣΑ για το ζτοσ
2020.
Υπενκυμίηεται ότι ςιμερα το αντίςτοιχο ποςοςτό ανακφκλωςθσ είναι μόνο το 2% κ.β. των
ςυνολικϊν ΑΣΑ για το ζτοσ 2013 (ανακτϊμενεσ ποςότθτεσ 1.915 tn (Ενότθτα 3.8.4) επί
ςυνολικϊν ΑΣΑ 98.492 tn (Ενότθτα 3.4)), κακϊσ ςτθν παροφςα ωάςθ, ςτο ςτόχο αυτό
ςυμβάλει μόνο θ εκτροπι και ανακφκλωςθ των αποβλιτων ςυςκευαςίασ (μπλε κάδοσ).
Επιπλζον κα πρζπει να ενιςχυκεί θ χωριςτι ςυλλογι για το γυαλί για όλουσ τουσ
εντοπιςμζνουσ «μεγάλουσ» παραγωγοφσ, όπωσ τουσ χϊρουσ μαηικισ εςτίαςθσ κλπ. ςε
ςυνδυαςμό με τθν αξιοποίθςθ και των μπλε κάδων για τισ γυάλινεσ ωιάλεσ των
νοικοκυριϊν.
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Υπενκυμίηεται ότι ςτθν Δθμοτικι Ενότθτα Ρατρζων πλζον των μπλε κάδων ανακφκλωςθσ
ςυςκευαςιϊν ζχουν τοποκετθκεί από τθν ΕΕΑΑ:
• 33 κϊδωνεσ ανακφκλωςθσ γυαλιοφ χωρθτικότθτασ 1,3 m3
• 104 κϊδωνεσ ανακφκλωςθσ γυαλιοφ χωρθτικότθτασ 2,5 m3
Επιςθμαίνεται ότι το ποςοςτό του ςτόχου δεν είναι δεςμευτικό ςε επίπεδο Διμου, κακϊσ
οι ποςότθτεσ είναι εκτιμϊμενεσ και μθ δεςμευτικζσ.

5.3.3. Φωριςτή υλλογή Φαρτιού – Φαρτονιών
Ανεξάρτθτα από τα Συςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ, προτείνεται θ εωαρμογι
χωριςτισ ςυλλογισ για το χαρτί για όλουσ τουσ «μεγάλουσ» δθμόςιουσ και Λδιωτικοφσ
παραγωγοφσ και ειδικότερα για αυτοφσ που αναωζρονται ςτθν Ενότθτα 4.1.
Σφμωωνα με τθν Ενότθτα 3.5, το ποςοςτό του χαρτιοφ και των χαρτονιϊν αποτελεί κατά
μζςο όρο το 22,2% κ.β. των αςτικϊν αποβλιτων.
Ειδικότερα, για τθ χωριςτι ςυλλογι χαρτιοφ και χαρτονιϊν τίκεται ωσ ςτόχοσ 75% κ.β. επί
τθσ ςυνολικισ παραγόμενθσ ποςότθτασ χαρτιοφ και χαρτονιϊν ςτο Διμο Ρατρζων για το
ζτοσ 2020. Κατά ςυνζπεια, ο ςτόχοσ για τθν ανακφκλωςθ χαρτιοφ και χαρτονιϊν
αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό ανακφκλωςθσ 16,7% κ.β. των ςυνολικϊν ΑΣΑ για το ζτοσ 2020.
Για το Διμο Ρατρζων, ο ςτόχοσ ποςοτικοποιείται ςτον ακόλουκο Ρίνακα.
Ζτοσ
2020
Συνολικι παραγόμενθ ποςότθτα ΑΣΑ (tn) Δ. Ρατρζων

90.000

Χαρτί – Χαρτόνι ςτα ΑΣΑ (tn) Δ. Ρατρζων (22,2%)

19.980

Στόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ χαρτιοφ – χαρτονιϊν 75% (tn)

14.985

Ρίνακασ 36: Στόχοσ για ανακφκλωςθ χαρτιοφ – χαρτονιϊν το 2020

Υπενκυμίηεται ότι ςιμερα το αντίςτοιχο ποςοςτό ανακφκλωςθσ είναι 5,8% κ.β. των
ςυνολικϊν ΑΣΑ για το ζτοσ 2013 (ανακτϊμενεσ ποςότθτεσ 5.678 tn (Ενότθτα 3.8.4) επί
ςυνολικϊν ΑΣΑ 98.492 tn (Ενότθτα 3.4)).
Επιςθμαίνεται ότι το ποςοςτό του ςτόχου δεν είναι δεςμευτικό ςε επίπεδο Διμου, κακϊσ
οι ποςότθτεσ είναι εκτιμϊμενεσ και μθ δεςμευτικζσ.

5.3.4. Φωριςτή υλλογή Ξύλινων υςκευαςιών
Ρροτείνεται θ εωαρμογι χωριςτισ ξφλινων ςυςκευαςιϊν για όλουσ τουσ «μεγάλουσ»
δθμόςιουσ και Λδιωτικοφσ παραγωγοφσ και ειδικότερα για αυτοφσ που αναωζρονται ςτθν
Ενότθτα 4.1.
Σφμωωνα με τθν Ενότθτα 3.5, το ποςοςτό των ξφλινων ςυςκευαςιϊν αποτελεί κατά μζςο
όρο το 4,6% κ.β. των αςτικϊν αποβλιτων.
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Ειδικότερα, για τθ χωριςτι ςυλλογι των ξφλινων ςυςκευαςιϊν τίκεται ωσ ςτόχοσ 50% κ.β.
επί τθσ ςυνολικισ παραγόμενθσ ποςότθτασ ξφλινων ςυςκευαςιϊν ςτο Διμο Ρατρζων για το
ζτοσ 2020.
Για το Διμο Ρατρζων, ο ςτόχοσ ποςοτικοποιείται ςτον ακόλουκο Ρίνακα.
Ζτοσ
2020
Συνολικι παραγόμενθ ποςότθτα ΑΣΑ (tn) Δ. Ρατρζων

90.000

Ξφλινεσ Συςκευαςίεσ ςτα ΑΣΑ (tn) Δ. Ρατρζων (4,6%)

4.140

Στόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ ξφλινων ςυςκευαςιϊν 50% (tn)

2.070

Ρίνακασ 37: Στόχοσ για ανακφκλωςθ ξφλινων ςυςκευαςιϊν το 2020

Κατά ςυνζπεια, ο ςτόχοσ για τθν ανακφκλωςθ ξφλινων ςυςκευαςιϊν αντιςτοιχεί ςε
ποςοςτό ανακφκλωςθσ 2,3% κ.β. των ςυνολικϊν ΑΣΑ για το ζτοσ 2020.
Επιςθμαίνεται ότι το ποςοςτό του ςτόχου δεν είναι δεςμευτικό ςε επίπεδο Διμου, κακϊσ
οι ποςότθτεσ είναι εκτιμϊμενεσ και μθ δεςμευτικζσ.

5.3.5. υλλογή Βιολογικών Αποβλήτων
Σφμωωνα με το Νόμο 4042/2012 (άρκρο 11, παρ4), «ωσ βιολογικά απόβλθτα (βιοαπόβλθτα)
ορίηονται τα βιοαποδομιςιμα απόβλθτα κιπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφϊν και
μαγειρείων από ςπίτια, εςτιατόρια, εγκαταςτάςεισ ομαδικισ εςτίαςθσ και χϊρουσ
πωλιςεων λιανικισ και τα ςυναφι απόβλθτα από εγκαταςτάςεισ μεταποίθςθσ τροφίμων».
Οι ειδικζσ δράςεισ που ςχεδιάηει ο Διμοσ Ρατρζων για τθν ςυλλογι των βιοαποβλιτων
είναι οι ακόλουκεσ:
Χωριςτι ςυλλογι προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων ςε δφο ςτάδια:
(Α’ ςτάδιο) Στοχευμζνθ χωροκζτθςθ (λαϊκζσ αγορζσ, ωοιτθτικζσ εςτίεσ,
λαχαναγορά, νοςοκομεία, ξενοδοχεία, KETX, καταςτιματα εςτίαςθσ κλπ.) μζςω
δικτφου καωζ κάδων.
(Β’ ςτάδιο) Επζκταςθ ςτισ κατοικίεσ.
Χωριςτι ςυλλογι των αποβλιτων κιπου (κλαδζματα κλπ.)
Θ ςτοχευμζνθ χωροκζτθςθ των καωζ κάδων αναωζρεται ςτθν Ενότθτα 4.2.
Σφμωωνα με τθν Ενότθτα 3.5, το ποςοςτό των βιοαποβλιτων αποτελεί κατά μζςο όρο το
44,3% κ.β. των αςτικϊν αποβλιτων.
Ειδικότερα, για τθν χωριςτι ςυλλογι βιοαποβλιτων τίκεται ωσ ςτόχοσ 40% κ.β. επί τθσ
ςυνολικισ παραγόμενθσ ποςότθτασ βιοαποβλιτων ςτο Διμο Ρατρζων για το ζτοσ 2020.
Κατά ςυνζπεια, ο ςτόχοσ για τθν χωριςτι ςυλλογι βιοαποβλιτων αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό
17,7% κ.β. των ςυνολικϊν ΑΣΑ για το ζτοσ 2020.
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Για το Διμο Ρατρζων, ο ςτόχοσ ποςοτικοποιείται ςτον ακόλουκο Ρίνακα.

Συνολικι παραγόμενθ ποςότθτα ΑΣΑ (tn) Δ. Ρατρζων

Ζτοσ
2020
90.000

Βιοαπόβλθτα ςτα ΑΣΑ (tn) Δ. Ρατρζων (44,3%)

39.870

Στόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων 40% (tn)

15.948

Οικιακι Κομποςτοποίθςθ (3%) 1.196,1
Πράςινα Απόβλθτα (7%) 2.790,9
Βιοαπόβλθτα χωριςτισ ςυλλογισ καφζ κάδων (30%)

11.961

Ρίνακασ 38: Στόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων το 2020

Επιςθμαίνεται ότι το ποςοςτό του ςτόχου δεν είναι δεςμευτικό ςε επίπεδο Διμου, κακϊσ
οι ποςότθτεσ είναι εκτιμϊμενεσ και μθ δεςμευτικζσ.
Οι εκτιμϊμενεσ ποςότθτεσ του παραγόμενου κόμποςτ είναι: για τα Ρράςινα Απόβλθτα
2.790,9 tn και για τα βιοαπόβλθτα χωριςτισ ςυλλογισ καωζ κάδων 11.961 tn, ιτοι ςφνολο
14.751,9 tn. Κεωρϊντασ τθν απόδοςθ του αερόβιου ςυςτιματοσ κομποςτοποίθςθσ ίςθ με
35%, ςυνάγεται ότι το παραγόμενο κόμποςτ κα είναι 5.163 tn. Το εν λόγω ποςοςτό
απόδοςθσ οωείλεται ςτισ πολφ μεγάλεσ απϊλειεσ λόγω υγραςίασ καισ τισ ςθμαντικζσ
απϊλειεσ CO2. Τθν ποςότθτα αυτι ο Διμοσ προτίκεται να τθν χρθςιμοποιιςει για ίδια
χριςθ από τθν Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ & Ρραςίνου.

5.3.6. Ογκώδη Απόβλητα
Ο ςτόχοσ που τίκεται για τθ διαχείριςθ των ογκωδϊν ςτο Διμο Ρατρζων είναι ο εξισ:
Εκτροπι ςθμαντικοφ μζρουσ των ογκωδϊν από τθν ταωι και προϊκθςθ κατά
προτεραιότθτα και κατά περίπτωςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ και τθσ
προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ και δευτερευόντωσ τθσ ανακφκλωςθσ.
Βελτίωςθ του ςυςτιματοσ χωριςτισ ςυλλογισ των ογκωδϊν με ςαωι διαχωριςμό
των διαωόρων ειδϊν αποβλιτων (π.χ. οικιακό εξοπλιςμό, κλπ.).
Ο ςτόχοσ που τίκεται για το Διμο, είναι περιςςότερο ποιοτικόσ και αωορά ςτθν ενίςχυςθ
τθσ ςυλλογισ των ογκωδϊν αποβλιτων με τθ ςυμμετοχι των Ρράςινων Σθμείων.

5.3.7. Απόβλητα Ηλεκτρικού
Προέλευςησ (ΑΗΗΕ)

και

Ηλεκτρονικού

Εξοπλιςμού

Οικιακήσ

Στθν παροφςα ωάςθ, ςφμωωνα με ςτοιχεία του Διμου Ρατρζων, θ ετιςια ςυλλεγόμενθ
ποςότθτα των ΑΘΘΕ ανζρχεται ςε 12,4tn/ζτοσ, δθλαδι περί 0,07 kg/κάτοικο Δθμοτικισ
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Ενότθτασ Ρατρζων (171.484 κάτοικοι) (ςτοιχεία τελευταίασ εξαετίασ) ΘΘΕ ανά ζτοσ. Θ
ποςότθτα αυτι υπολείπεται κατά πολφ του εκνικοφ ςτόχου χωριςτισ ςυλλογισ και κρίνεται
αρκετά χαμθλόσ ςυγκριτικά με το μζςο όρο των ςυλλεγόμενων ποςοτιτων ανά κάτοικο
ςτθν Ελλάδα. Σθμειϊνεται, ότι θ ςυλλογι των ΑΘΘΕ δεν γίνεται αποκλειςτικά από το Διμο
αλλά και από δίκτυο καταςτθμάτων θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν ειδϊν, όπου και δεν είναι
δυνατι θ καταγραωι των ςυλλεγόμενων αποβλιτων ςε επίπεδο διμου.
Οι ποςοτικοί ςτόχοι ςφμωωνα με το ΕΣΔΑ ςχετικά με τθ διαχείριςθ των ΑΘΘΕ αναωορικά με
τθ ςυλλογι είναι:
- Μζχρι το τζλοσ του 2015, ο ποςοτικόσ ςτόχοσ ςυλλογισ για τα ΑΘΘΕ οικιακισ
προζλευςθσ διαμορωϊνεται, ανάλογα με το ποια είναι θ μεγαλφτερθ ποςότθτα από
τισ παρακάτω, είτε ςε 4 kg/κάτοικο ετθςίωσ, είτε ςε ποςότθτα ίςθ με το μζςο
ετιςιο βάροσ των ΑΘΘΕ που ςυλλζχκθκαν κατά τθν προθγοφμενθ τριετία.
- Από το 2016 το ελάχιςτο ποςοςτό ςυλλογισ ορίηεται ςε 45% και υπολογίηεται βάςει
του ςυνολικοφ βάρουσ των ΑΘΘΕ, τα οποία ςυλλζχκθκαν ςε ζνα δεδομζνο ζτοσ,
εκωράηεται δε ωσ ποςοςτό του μζςου ετιςιου βάρουσ του ΘΘΕ που διατζκθκε ςε
κυκλοωορία κατά τα τρία προθγοφμενα ζτθ ςτθ χϊρα.
- Από το 2019 το ελάχιςτο ποςοςτό ςυλλογισ ορίηεται ςε 65% του μζςου ετιςιου
βάρουσ των ΘΘΕ που διατζκθκε ςτθν αγορά κατά τθν προθγοφμενθ τριετία ι
εναλλακτικά ςτο 85% των ΑΘΘΕ που παράγονται ανά βάροσ.
Ο Διμοσ Ρατρζων ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ με τθν εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»,
για τθν εωαρμογι ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων
Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ).
Με τθν ςφμβαςθ αυτι ο Διμοσ αναλαμβάνει για τθν περιωζρεια τθσ αρμοδιότθτάσ του, τθν
ςυλλογι, ωόρτωςθ και μεταωορά των ΑΘΘΕ προσ το ςθμείο ςυλλογισ του Διμου
(containerςτθν Ξερόλακα), όπου τοποκετοφνται τα ςυλλεχκζντα από τον Διμο ΑΘΘΕ.
Επίςθσ ςτισ υποχρεϊςεισ του Διμου είναι θ ελάχιςτθ ετιςια ςυλλογι 1kg ΑΘΘΕ ανά
κάτοικο, για να ιςχφςει θ οικονομικι πρόταςθ και να καταβάλλει θ εταιρεία τίμθμα 60€ ανά
τόνο (ζωσ 160€ ανά τόνο). Θ εταιρεία κα παραλαμβάνει με δικά τθσ μζςα τα αποκθκευμζνα
ΑΘΘΕ για να τα μεταωζρει ςτισ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ και ανακφκλωςθσ.
Ο ςτόχοσ που τίκεται για το Διμο, είναι περιςςότερο ποιοτικόσ και αωορά ςτθν ενίςχυςθ
τθσ ςυλλογισ των ΑΘΘΕ με τθ ςυμμετοχι των Ρράςινων Σθμείων.

5.3.8. Οχήματα Σέλουσ Κύκλου Ζωήσ (ΟΣΚΖ)
Οι εκνικοί ςτόχοι ςφμωωνα με το ΕΣΔΑ ςχετικά με τθ διαχείριςθ των Οχθμάτων ςτο Τζλοσ
Κφκλου Ηωισ του (ΟΤΚΗ) είναι οι ακόλουκοι:
- επαναχρθςιμοποίθςθ και ανάκτθςθ ςε ποςοςτό 95%
- επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ ςε ποςοςτό 85%
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Ο Διμοσ Ρατρζων ςε εωαρμογι του ΡΔ 116/2004 ζχει ςε ιςχφ ςφμβαςθ με εταιρεία
(επίςθμο μζλοσ του δικτφου Ε.Δ.Ο.Ε.) θ οποία προζκυψε ζπειτα από πλειοδοτικό
διαγωνιςμό ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του ΡΔ 270/1981 και είναι επιωορτιςμζνθ με τθ
ςυλλογι και μεταωορά ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ για επεξεργαςία – ανακφκλωςθ των
Οχθμάτων ςτο Τζλοσ Κφκλου Ηωισ (600 – 1000 οχιματα/ζτοσ).
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται θ πρόλθψθ δθμιουργίασ αποβλιτων από τα οχιματα, θ
επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ και περαιτζρω αξιοποίθςθ των οχθμάτων ςτο τζλοσ του
κφκλου ηωισ τουσ και των καταςκευαςτικϊν τουσ ςτοιχείων. Ραράλλθλα μειϊνεται θ
ποςότθτα των προσ διάκεςθ αποβλιτων με απϊτεροσ ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ
ηωισ των πολιτϊν, τθν εξαςωάλιςθ κζςεων ςτάκμευςθσ εντόσ διοικθτικϊν ορίων του
Διμου, και τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ και του περιβάλλοντοσ.

5.3.9. Απόβλητα Ηλεκτρικών τηλών & υςςωρευτών (Η&)
α) Απόβλθτα φορθτϊν θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν
Σφμωωνα με τον ΕΣΔΑ ο ποςοτικόσ ςτόχοσ ςυλλογισ των ΘΣ&Σ κακορίηεται ςτο 45% κ.β.,
εκωραηόμενο ωσ προσ τισ ποςότθτεσ ωορθτϊν ΘΣ&Σ που κυκλοωοροφν ςτθν αγορά (μζςοσ
όροσ τθσ τελευταίασ τριετίασ).
Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το δίκτυο ςυλλογισ ΘΣ&Σ είναι αρκετά ευρφ, δεν είναι δυνατι θ
παρακολοφκθςθ του ςτόχου ςε επίπεδο Διμου.
Κατά ςυνζπεια, ο ςτόχοσ που τίκεται για το Διμο, είναι περιςςότερο ποιοτικόσ και αωορά
ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυλλογισ των αποβλιτων ωορθτϊν ΘΣ&Σ με τθ ςυμμετοχι των
Ρράςινων Σθμείων.
β) Απόβλθτα φορθτϊν θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν
Σφμωωνα με τον ΕΣΔΑ απαιτείται θ ςυλλογι του ςυνόλου (100%)των αποβλιτων
ςυςςωρευτϊν οχθμάτων και βιομθχανίασ.
Για τον Διμο Ρατρζων υπάρχει ειδικό δοχείο ςυλλογισ ςτο ΧΥΤΑ Ξερόλακα ςτο οποίο
αποκζτονται περίπου 100 κιλά/ζτοσ από ςυςςωρευτζσ των υπθρεςιακϊν οχθμάτων του
Διμου.
Για τα ανωτζρω (α) και (β) ςφμωωνα με τον ΕΣΔΑ, οι ελάχιςτεσ αποδόςεισ ανακφκλωςθσ
είναι οι ακόλουκεσ:
• ανακφκλωςθ του 65% κατά μζςο βάροσ των ΘΣ και ςυςςωρευτϊν μολφβδου −
οξζοσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανακφκλωςθσ του περιεχομζνου μολφβδου ςτον
υψθλότερο δυνατό βακμό που είναι τεχνικά εωικτόσ χωρίσ υπερβολικζσ δαπάνεσ.
• ανακφκλωςθ του 75% κατά μζςο βάροσ των ΘΣ και ςυςςωρευτϊν νικελίου −
καδμίου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανακφκλωςθσ του περιεχομζνου καδμίου ςτον
υψθλότερο δυνατό βακμό που είναι τεχνικά εωικτόσ χωρίσ υπερβολικζσ δαπάνεσ,
και
• ανακφκλωςθ του 50% κατά μζςο βάροσ των άλλων ΘΣ και ςυςςωρευτϊν.
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5.3.10. Απόβλητα που περιέχουν αμίαντο
Εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου Ρατρζων υπάρχει το πρϊθν εργοςτάςιο
παραγωγισ προϊόντων αμιάντου τθσ εταιρείασ «ΑΜΛΑΝΤΛΤ Α.Ε» ςτθ περιοχι Δρεπάνου
Αχαΐασ, ιδιοκτθςίασ τθσ «Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ» και τθσ εταιρείασ «Κτθματικι
Α.Κ.Ε.», ςτο οποίο υπάρχουν επικίνδυνα απόβλθτα. Αυτά τα απόβλθτα περιζχουν αμίαντο
και λόγω τθσ τοξικότθτάσ τουσ δεν επιτρζπεται να μεταωερκοφν ςε ΧΥΤΑ αλλά μόνο ςε
ειδικά αδειοδοτθμζνουσ χϊρουσ του εξωτερικοφ, ζπειτα από ςχετικι άδεια.
Για το ςυγκεκριμζνο χϊρο απαιτείται θ εωαρμογι τθσ με αρ. πρωτ. 5266/95937/7-11-2011
απόωαςθσ του Γ.Γ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδοσ &
Λονίου με κζμα «Ζγκριςθ εργαςιϊν ςυλλογισ, απομάκρυνςθσ επικίνδυνων αποβλιτων και
εξυγίανςθσ αποκατάςταςθσ του ακινιτου των πρϊθν βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων τθσ
«ΑΜΛΑΝΤΛΤ». Στθν απόωαςθ αυτι προκρίνεται θ λφςθ τθσ μεταωοράσ και διάκεςθσ των
επικίνδυνων αποβλιτων ςε εγκεκριμζνο Χ.Υ.Τ.Ε.Α (χϊρο υγειονομικισ ταωισ επικίνδυνων
αποβλιτων) του εξωτερικοφ, με δαπάνθ των ωορζων του ζργου (Εκνικι Τράπεηα τθσ
Ελλάδοσ και Κτθματικι Α.Κ.Ε.). Επί τθσ ανωτζρω απόωαςθσ θ Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ
κατάκεςε προςωυγι ενϊπιον του ΥΡΕΚΑ θ οποία απορρίωκθκε ςιωπθρϊσ και κατόπιν
υπζβαλε αίτθςθ ακφρωςθσ ςτο Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ θ οποία εκκρεμεί.
Επιςθμαίνεται ότι ςφμωωνα με τθ κείμενθ νομοκεςία (N. 3852/2010: Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ − Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ) αρμόδια για
τθν τιρθςθ περιβαλλοντικϊν όρων και επιβολι προςτίμων για κζματα προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ είναι θ Ρεριωζρεια ςτθν οποία υπάγεται ο χϊροσ. Επίςθσ ςφμωωνα με τθν
νομοκεςία (άρκρο 12 τθσ ΚΥΑ 13588/725/2006, ΦΕΚ 383Βϋ/2006) αλλά και το με αρ. πρωτ.
141400/638/13-2-2012 ζγγραωο ΥΡΕΚΑ – Γενικι Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ, ο κακοριςμόσ των
ζργων εξυγίανςθσ – αποκατάςταςθσ του πρϊθν εργοςταςίου τθσ «ΑΜΛΑΝΤΛΤ Α.Ε» είναι
αρμοδιότθτα τθσ Υπθρεςίασ Ρεριβάλλοντοσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου,
Δυτικισ Ελλάδασ & Λονίου.

5.3.11. Ενίςχυςη τησ διαλογήσ ςτην πηγή μέςω Πράςινων ημείων
Για τθν επίτευξθ των ςτόχων ανακφκλωςθσ που κζτει ο Νόμοσ 4042/2012 και τθν
προϊκθςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ αποβλιτων και τθσ διαλογισ ςτθ πθγι, ο Διμοσ
Ρατρζων προτίκεται να λειτουργιςει ζνα Κεντρικό Ρράςινο Σθμείο, όπου κα ςυλλζγονται
χωριςτά ανακυκλϊςιμα υλικά (όχι αποκλειςτικά απόβλθτα ςυςκευαςιϊν).
Το Ρράςινο Σθμείο κα λειτουργεί ςυμπλθρωματικά των ςυςτθμάτων διαλογισ ςτθν πθγι
που κα εωαρμόηονται για τα διάωορα ρεφματα υλικϊν (π.χ. ςυςκευαςίεσ, ζντυπο υλικό,
ΑΘΘΕ, θλεκτρικζσ ςτιλεσ, κλπ.).
Το Ρράςινο Σθμείο είναι ζνασ οργανωμζνοσ χϊροσ, όπου ο πολίτθσ μπορεί να ωζρνει
ανακυκλϊςιμα υλικά, ογκϊδθ (π.χ. ζπιπλα, ΑΘΘΕ), μικρά επικίνδυνα απόβλθτα (όπωσ
μπαταρίεσ, χρϊματα, κλπ.), πράςινα απόβλθτα και άλλα είδθ αποβλιτων.
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Βαςικόσ ςκοπόσ του Ρράςινου Σθμείου είναι θ διαλογι ςτθν πθγι και ο διαχωριςμόσ
διαωορετικϊν υλικϊν και ρευμάτων αποβλιτων, με ςτόχο:
Τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςθ.
Τθ μείωςθ του κόςτουσ μεταωοράσ και διαχείριςθσ των αποβλιτων.
Τθ μείωςθ των αποβλιτων προσ ταωι.

5.4. Νέεσ Δράςεισ του Δήμου Πατρέων για την υλοποίηςη του
Σοπικού χεδίου
Το Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων του Διμου Ρατρζων ζχει καταρτιςτεί
λαμβάνοντασ υπόψθ τα εξισ:
• Τουσ ςτόχουσ που τίκενται από τθν εκνικι νομοκεςία για τθ διαχείριςθ των
απορριμμάτων.
• Τισ υωιςτάμενεσ υποδομζσ του Διμου Ρατρζων.
• Τισ δυνατότθτεσ εναλλακτικϊν λφςεων διαχείριςθσ των απορριμμάτων.
Στθ ςυνζχεια παρατίκενται οι ςχεδιαηόμενεσ νζεσ δράςεισ του Τοπικοφ Σχεδίου.

5.4.1. Έργα εκςυγχρονιςμού ςτο ΦΤΣΑ Ξερόλακα
Στο ΧΥΤΑ Ξερόλακα πρόκειται να υλοποιθκοφν ζργα εκςυγχρονιςμοφ και αςωάλειασ, από
τα οποία κα προκφψει αφξθςθ τθσ χωρθτικότθτασ του, με δυνατότθτα παράταςθσ τθσ
λειτουργίασ του μζχρι να ολοκλθρωκοφν τα προγραμματιηόμενα ζργα για τθ ςυνολικότερθ
διαχείριςθ των απορριμμάτων ςε επίπεδο νομοφ. Οι ςθμερινζσ ανάγκεσ διαχείριςθσ των
απορριμμάτων του Διμου, ςε ςυνδυαςμό με τισ υωιςτάμενεσ και τισ προγραμματιηόμενεσ
υποδομζσ κακιςτοφν αναγκαία τθν εξεφρεςθ χϊρου αςωαλοφσ και περιβαλλοντικά ορκισ
διάκεςθσ τουσ, μζχρι να εξαςωαλιςτοφν οι υποδομζσ για τθ διαχείριςθ τουσ με βάςθ το
ςυνολικότερο ςχεδιαςμό τθσ Ρεριωερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ.
Με τθν αποκτθκείςα μζχρι ςιμερα εμπειρία ωσ προσ τθ γενικότερθ ςυμπεριωορά του ΧΥΤΑ
και με τισ ςυνκικεσ διακζςιμων υποδομϊν και εναλλακτικϊν λφςεων, θ παράταςθ
λειτουργίασ του υωιςτάμενου ΧΥΤΑ κρίνεται ωσ θ πλζον εωικτι και βιϊςιμθ λφςθ, αωοφ
υλοποιθκοφν τα απαραίτθτα ζργα που κα εξαςωαλίηουν τθν αςωάλεια του
διαμορωωμζνου ΧΥΤΑ (ανάγλυωο, εγκαταςτάςεισ, προςωπικό, περιβάλλον κλπ.) και γενικά
κα δίνουν τθ δυνατότθτα από τεχνικισ και περιβαλλοντικά ορκισ άποψθσ, τθσ διάκεςθσ
των απορριμμάτων με αςωαλι τρόπο μζχρι τθν ολοκλιρωςθ ζργων και υποδομϊν που
ζχουν προγραμματιςτεί και εντάςςονται ςτον περιωερειακό και εκνικό ςχεδιαςμό, για τθ
ςυνολικότερθ διαχείριςθ ςε επίπεδο νομοφ.
Τα ζργα εκςυγχρονιςμοφ – βελτίωςθσ που προβλζπονται ςτθν κατεφκυνςθ αυτι
περιλαμβάνουν:
1. Ζργο αναβάκμιςθσ ΧΥΤΑ Ξερόλακα με διαχωριςμό ςτραγγιδίων και καταςκευι
δικτφου καφςθσ βιοαερίου. Θ προτεινόμενθ Ρράξθ περιλαμβάνει ζργα υποδομισ
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2.

3.
4.

5.

για τθν άντλθςθ, ςυλλογι και καφςθ βιοαερίου ςε ατμοςωαιρικό πυρςό (με
προοπτικι τθν ενεργειακι του αξιοποίθςθ ςε ςυνεργαςία του διμου με τθ ΔΕΘ),
ζργα ςυλλογισ και ελζγχου / επεξεργαςίασ ςτραγγιςμάτων, διευκζτθςθ ομβρίων
και τελικι διαμόρωωςθ του κορεςμζνου τμιματοσ – ανάντθ πρανοφσ.
Καταςκευι ΒΔ τεχνθτοφ αναχϊματοσ ςτο ΧΥΤΑ Ξερόλακα. Ο εξεταηόμενοσ τοίχοσ
αντιςτιριξθσ προτείνεται να καταςκευαςτεί ςε κζςθ κατάντθ του υωιςτάμενου
τοίχου αντιςτιριξθσ ςτον πόδα του πρανοφσ του ΧΥΤΑ Ξερόλακα και χρθςιμεφει για
αποωυγι τυχόν κατολίςκθςθσ των πρανϊν και για κακ’ φψοσ επζκταςθ του ΧΥΤΑ.
Εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ μζτρθςθσ και παρακολοφκθςθσ φορτίου τθσ τελικισ
εκροισ των ςτραγγιςμάτων πριν τθ διάκεςθ τουσ ςτθ ΔΕΥΑΡ.
Καταςκευι χϊρου υποδοχισ κινθτϊν μονάδων μεταφόρτωςθσ ςτερεϊν
αποβλιτων (ΣΜΑ) (χϊροσ υποδοχισ, ράμπεσ προςπζλαςθσ, μεταλλικζσ χοάνεσ
(ςιλό) εκωόρτωςθσ – μεταωόρτωςθσ, κινθτοί Στακμοί Μεταωόρτωςθσ Στερεϊν
Αποβλιτων (αποτελοφμενων από ρυμουλκό και θμιρυμουλκοφμενθ κιβωτάμαξα)).
Ρρομικεια τεμαχιςτι ογκωδϊν των κοινϊν ςφμμεικτων απορριμμάτων οικιακισ,
εμπορικισ και βιομθχανικισ προζλευςθσ (ςφςτθμα μετάδοςθσ ιςχφοσ, χοάνθ
τροωοδοςίασ, ςφςτθμα κοπισ «τφμπανο», μαγνιτθσ μεταλλικϊν αντικειμζνων) με
ςκοπό τθν μείωςθ του όγκου των απορριμμάτων μζςω τθσ μείωςθσ των κενϊν κατά
τθν επί τόπου διάςτρωςι τουσ, αλλά και τθσ δυνατότθτασ για υψθλότερθ ςυμπίεςι
τουσ από το μθχάνθμα διάςτρωςθσ (ςυμπιεςτισ ι προωκθτιρασ).

5.4.1.1.
Έργο Οριςτικήσ διαμόρφωςησ Σμήματοσ ΦΤΣΑ και ςυλλογή
βιοαερίου
Αωορά ςτα ζργα υποδομισ για τθν άντλθςθ, ςυλλογι και καφςθ βιοαερίου ςε
ατμοςωαιρικό πυρςό, ζργα ςυλλογισ και ελζγχου ςτραγγιςμάτων και όμβριων και τελικι
διαμόρωωςθ του κορεςμζνου τμιματοσ- ανάντθ πρανοφσ που προβλζπονται να
καταςκευαςτοφν. Ρρόκειται για τθν καταςκευι ενόσ τμιματοσ του ζργου, που
προβλεπόταν και ςτθν Απόωαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων που είναι ςε ιςχφ ωσ
"Ζργα υποδομισ και διαχείριςθσ βιοαερίου και ςτακμόσ παραγωγισ ενζργειασ από καφςθ
βιοαερίου", το οποίο όμωσ δεν ζχει υλοποιθκεί. Ρροβλζπεται να υλοποιθκεί άμεςα το
τμιμα αυτοφ, που αωορά ςτθ ςυλλογι και καφςθ του βιοαερίου ςε υπάρχοντα
ατμοςωαιρικό πυρςό καφςθσ, ενϊ ςε επόμενο ςτάδιο κα υλοποιθκεί θ ενεργειακι
αξιοποίθςθ (ςε ςυνεργαςία Διμου – ΔΕΘ), όπωσ προβλζπουν οι Ρεριβαλλοντικοί Προι, με
μακροχρόνια παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ του παραγόμενου βιοαερίου ςε τρίτουσ.
Τα ζργα ζχουν ωσ ςκοπό τθν αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ του δικτφου ςυλλογισ και
καφςθσ του βιοαερίου, δεδομζνου ότι θ λειτουργία ζχει παφςει να υωίςταται, λόγω
αςτοχιϊν των υωιςταμζνων δικτφων ςυλλογισ, ςε ςυνδυαςμό με τθν τελικι διαμόρωωςθ
τμιματοσ του ΧΥΤΑ που δεν προβλζπεται να δεχκεί πλζον νζεσ ποςότθτεσ αποβλιτων.
Τα ζργα αυτά προβλζπονται ιδθ και ωσ περιβαλλοντικοί όροι ςτθν ΑΕΡΟ 126714/20.07.07
που αωορά ςτθ λειτουργία του υπάρχοντοσ ΧΥΤΑ, οι οποίοι όμωσ δεν ζχουν υλοποιθκεί.
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Θ διαδικαςία τελικισ διαμόρωωςθσ ουςιαςτικά αωορά ςτα προβλιματα που πρζπει να
αντιμετωπιςτοφν και ςτισ εργαςίεσ αποκατάςταςθσ και μεταωροντίδασ του χϊρου, μετά το
πζρασ τθσ λειτουργίασ του και περιλαμβάνει τα ακόλουκα ζργα:
 Χωματουργικά ζργα
 Ζργα αξιόπιςτθσ και ελεγχόμενθσ διαχείριςθσ του βιοαερίου κακϊσ και ζλεγχοσ τθσ
ποιότθτασ και τθσ εκλυόμενθσ ποςότθτασ, με δυνατότθτα περαιτζρω ενεργειακισ
αξιοποίθςθσ.
 Αξιόπιςτθ και ελεγχόμενθ διαχείριςθ των ςτραγγιςμάτων μετά τθν παφςθ
λειτουργίασ του τμιματοσ του ΧΥΤΑ, ςτο οποίο αναωζρεται θ παρζμβαςθ.
 Διαχείριςθ και ζλεγχοσ όμβριων προσ αποωυγι κατείςδυςθσ ςτο ςϊμα του κυρίωσ
ΧΥΤΑ ι/και ανάμειξισ του με τα παραγόμενα ςτραγγίςματα.
Το ςφςτθμα τελικισ κάλυψθσ ωσ προσ τα χωματουργικά ζργα κα αποτελείται από τθ βάςθ
ζωσ τθν κορυωι από τθ ςτρϊςθ εξομάλυνςθσ, τθ ςτρϊςθ εκτόνωςθσ βιοαερίου, το
γεωψωαςμα διαχωριςμοφ, τθ ςτρϊςθ ςτεγανοποίθςθσ, τθ ςτρϊςθ αποςτράγγιςθσ, νζο
γεωψωαςμα διαχωριςμοφ και το ωυτόχωμα.
Τα ζργα κα καταςκευαςτοφν με τρόπο ϊςτε με βάςθ τθ μελζτθ ευςτάκειασ και τα
δεδομζνα που ζχουν λθωκεί υπόψθ για τθν υωιςτάμενθ και υπό υλοποίθςθ κατάςταςθ, οι
επιτυγχανόμενοι μεταξφ των ςτρϊςεων ςυντελεςτζσ αςωάλειασ ωσ προσ τθν ευςτάκεια να
διαςωαλίηουν ότι για καμία διεπιωάνεια δεν αναπτφςςεται εωελκυςμόσ. Μζροσ του ζργου
αποτελοφν και ζργα αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ που περιλαμβάνουν τάωρουσ,
κατάλλθλα επενδυμζνεσ ι/και ςωλθνωτοφσ οχετοφσ, για τθ ςυλλογι και μεταωορά των
όμβριων από τάωρουσ, προσ άλλεσ τάωρουσ ι εκτόσ των ορίων τθσ περιοχισ εγκατάςταςθσ
του ΧΥΤΑ.
Το μζροσ του υπό υλοποίθςθ ζργου που αναωζρεται ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ βιοαερίου
ωσ απαραίτθτο ζργο υποδομισ, προκειμζνου να μειωκοφν ςτο ελάχιςτο οι οχλιςεισ από
οςμζσ και οι αζριεσ εκπομπζσ και θ ατμοςωαιρικι ρφπανςθ περιλαμβάνει:
 Τθν καταςκευι 20 ωρεατίων ανάκτθςθσ βιοαερίου επί τθσ ςτζψθσ του οριςτικά
διαμορωωμζνου απορριμματικοφ ανάγλυωου ςτο κορεςμζνο μζροσ του κυττάρου
ταωισ των απορριμμάτων.
 Τθν προμικεια και εγκατάςταςθ των ςωλθνϊςεων και κεωαλϊν των ωρεατίων
κακϊσ και των απαραίτθτων ςωλθνϊςεων μετά υδατοπαγίδων για όδευςθ
βιοαερίου ςτον πυρςό καφςθσ του.
 Μεταωορά ενόσ (1) εκ των δφο υωιςταμζνων πυρςϊν καφςθσ βιοαερίου από τθ
κζςθ του εντόσ του ΧΥΤΑ και εγκατάςταςι του ςε νζα κζςθ πλθςίον των υπό
καταςκευι νζων ωρεατίων ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επιςκευισ - βελτίωςισ του
για τθν εξαςωάλιςθ τθσ αυτοματοποιθμζνθσ ομαλισ λειτουργίασ καφςθσ του
βιοαερίου.
Για τθν επιςκευι – βελτίωςθ του πυρςοφ καφςθσ βιοαερίου και προκειμζνου να καταςτεί
λειτουργικόσ κα γίνει επιμελθμζνθ αποςυναρμολόγθςι του, μεταωορά και
επανατοποκζτθςι του ςε νζα υπό καταςκευι βάςθ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα πάχουσ 40
cm, ςε κζςθ που κα υποδειχκεί από τθν επιβλζπουςα υπθρεςία πλθςίον των υπό
καταςκευι ωρεατίων. Στο επιμζρουσ ζργο ςυμπεριλαμβάνονται θ προςκικθ ςυςτιματοσ
inverter ρφκμιςθσ τθσ παροχισ διά τθσ ρφκμιςθσ ςτροωϊν (ταχφτθτασ περιςτροωισ του
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ωυςθτιρα του πυρςοφ), ο ζλεγχοσ ορκισ λειτουργίασ, οι απαιτοφμενεσ επιςκευζσ και θ
ςυντιρθςθ όλων των επιμζρουσ εξαρτθμάτων, υλικϊν και μικροχλικϊν και διατάξεων
(διακόπτεσ, ςωλθνϊςεισ, όργανα ελζγχου, τφμπανο αναρρόωθςθσ, μίξθ αζροσ, διάταξθ
ανάωλεξθσ και ωλογοπαγίδασ, τριωαςικό θλεκτρικό ςφςτθμα τροωοδοςίασ, προςταςίασ και
ελζγχου, θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ διατάξεισ εντόσ του υωιςταμζνου PILAR κ.α.) που
απαιτοφνται για τθν εξαςωάλιςθ τθσ αυτοματοποιθμζνθσ ομαλισ λειτουργίασ καφςθσ του
βιοαερίου.
Το προβλεπόμενο ζργο υποδομισ για τθ διαχείριςθ των ςτραγγιςμάτων προκειμζνου να
εξαςωαλιςτεί θ άρτια λειτουργία του δικτφου ςυλλογισ από το υπό οριςτικι διαμόρωωςθ
μζροσ του απορριμματικοφ ανάγλυωου του XΥΤΑ βαςίηεται ςτισ παρακάτω αρχζσ και
καλφπτει αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ:
 Το διαχωριςμό των ςτραγγιςμάτων από όμβρια φδατα, προκειμζνου αυτά να
ελαχιςτοποιθκοφν ςτο μζγιςτο εωικτό βακμό.
 Τθ βζλτιςτθ μόνωςθ του ΧΥΤΑ προσ απομάκρυνςθ των όμβριων από τθν επιωάνεια
του οριςτικοφ ανάγλυωου, ςε ςυνδυαςμό με τθν αποτροπι ειςροισ όμβριων εντόσ
του απορριμματικοφ ςϊματοσ.
 Στεγάνωςθ του πυκμζνα και εγκατάςταςθ δικτφου ςυλλογισ, για εξαςωάλιςθ
διαρκοφσ απομάςτευςθσ και αποτελεςματικισ παροχετευτικότθτασ του δικτφου,
υπό τισ πλζον δυςμενείσ ςυνκικεσ.
 Τθ βζλτιςτθ δυνατι επεξεργαςία των ςτραγγιςμάτων.
 Τθ βζλτιςτθ διάταξθ των αγωγϊν, χωρίσ ςυχνζσ αλλαγζσ των κλίςεων και ςε
ςυμβατότθτα με τισ κζςεισ παραγωγισ των διαςταλλαηόντων, ϊςτε να
διαςωαλίηεται θ ςυνζχεια ροισ των ςτραγγιςμάτων.
 Τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο δίκτυο ςυλλογισ – απομάκρυνςθσ των
ςτραγγιςμάτων για ζλεγχο και κακαριςμό των ςωλινων κακ’ όλθ τθ διάρκεια ηωισ
του ζργου.
Οι παραπάνω αρχζσ και παράμετροι ενςωματϊνονται ςτον ςχεδίαςμά του ζργου ωσ
βαςικζσ για τθν ορκι λειτουργία του δικτφου ςυλλογισ ςτραγγιςμάτων, όπωσ
παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια.
Το δίκτυο ςτραγγιςμάτων που προβλζπεται, κα καταςκευαςκεί ςτον πόδα του πρανοφσ
αποκατάςταςθσ του τμιματοσ του ΧΥΤΑ. Τα ςτραγγίςματα τθσ περιοχισ που κα
αποκαταςτακεί κα καταλιγουν ςτο χαμθλότερο ςθμείο τθσ, όπου προβλζπεται θ
καταςκευι ςυςτιματοσ ςυλλογισ ςτραγγιςμάτων, όπου κα ςυλλζγονται τα ςτραγγίςματα
και κα με βαρφτθτα κα οδθγοφνται ςτθ δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ τθσ ΜΕΣ (Μονάδα
Επεξεργαςίασ Στραγγιςμάτων). Το δίκτυο αποτελείται από διάτρθτο αγωγό HDPE διαμζτρου
Φ250, ςτον οποίο κα ςυλλζγονται τα ςτραγγίςματα και από το χαμθλότερο ςθμείο του κα
οδθγοφνται ςτθ δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ τθσ ΜΕΣ με βαρφτθτα μζςω αγωγοφ από HDPE
Φ110, του οποίου θ όδευςθ κα γίνει μζςω του υωιςτάμενου πλακοςκεποφσ αγωγοφ, ο
οποίοσ ζχει καταςκευαςτεί κάτω από το απορριμματικό ςϊμα και παροχετεφει τα όμβρια
φδατα τθσ λεκάνθσ απορροισ τθσ ανάντθ του ΧΥΤΑ περιοχισ.
Τα ζργα διαχείριςθσ και ελζγχου ομβρίων που προβλζπονται κα υλοποιθκοφν με βάςθ τον
ςχεδιαςμό και τθν μελζτθ που ζχει γίνει, που ζχει ωσ βάςθ τθ βζλτιςτθ εκτροπι των
απορροϊν και τθν αντιπλθμμυρικι κάλυψθ τθσ περιοχισ εγκατάςταςθσ του ΧΥΤΑ.
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Ρεριλαμβάνουν "Καταςκευι τάωρου ςτον πόδα του πρανοφσ" όπωσ αυτό κα διαμορωωκεί
μετά τθ μερικι αποκατάςταςθ του ΧΥΤΑ. Οι τάωροι διαςταςιολογικθκαν για να καλφπτουν
παροχι απορροϊν για περίοδο επαναωοράσ μεγαλφτερθ των 20 ετϊν. Θ ποςότθτα των
όμβριων που ςυλλζγεται κα απομακρφνεται επιτυχϊσ από τθ ςυνολικι περιοχι του
αποκατεςτθμζνου ΧΥΤΑ μζςω του πλακοςκεποφσ οχετοφ που βρίςκεται ςτο νότιο τμιμα
αυτοφ.
Θ αποκατάςταςθ του ΧΥΤΑ ςχεδιάηεται με γνϊμονα τισ εξισ βαςικζσ αρχζσ και κριτιρια:
 Ομαλι επανζνταξθ του χϊρου ςτο ωυςικό του περιβάλλον.
 Άρςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων που ςχετίηονται με τθ διατιρθςθ του ΧΥΤΑ
εκτόσ λειτουργίασ.
 Απόδοςθ του χϊρου ςτο ωυςικό περιβάλλον.
Οι περιοριςμοί και τα μζτρα που λαμβάνονται για τθν αποκατάςταςθ του χϊρου αωοροφν
κυρίωσ ςτισ δυςάρεςτεσ ςυνζπειεσ που ζχει ςτο περιβάλλον θ διάκεςθ των απορριμμάτων,
όπωσ:
 Θ παραγωγι ςτραγγιςμάτων
 Οι οςμζσ
 Θ παραγωγι βιοαερίου
 Θ παρουςία τρωκτικϊν, πουλιϊν και εντόμων
Τα μζτρα για τθν επανζνταξθ του χϊρου εξαρτϊνται από τισ εξισ παραμζτρουσ:
 Τον τρόπο λειτουργίασ του ζργου
 Τισ τοπικζσ ςυνκικεσ (υπζδαωοσ, είδοσ απορριμμάτων, κλιματολογικζσ ςυνκικεσ,
τοποκεςία κλπ.)
 Το επικυμθτό είδοσ αξιοποίθςθσ του αποκατεςτθμζνου χϊρου (επαναβλάςτθςθ,
χϊροσ αναψυχισ, ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ κλπ.)
Θ αξιόπιςτθ αποκατάςταςθ του περαιωμζνου τμιματοσ του ΧΥΤΑ κρίνεται ωσ μεγάλθσ
ςθμαςίασ για τθν απόδοςι του ςτο κοινωνικό ςφνολο και τθν κοινωνικι αποδοχι ωσ
δραςτθριότθτα με ςυνολικά κετικι κοινωνικι επίδραςθ ςτο κοινωνικό ςφνολο από τθ
δθμιουργία του μζχρι τθν παφςθ λειτουργίασ του αλλά και τθ μετζπειτα αποκατάςταςθ και
απόδοςι του ςτο περιβάλλον με τθ βζλτιςτθ και κοινωνικά ωωζλιμθ χριςθ. Με ςκοπό τθν
περιβαλλοντικι αναβάκμιςθ τθσ υωιςτάμενθσ δραςτθριότθτασ και τθσ προτεινόμενθσ
επζκταςθσ προβλζπονται ζργα υποδομισ για τθν άντλθςθ, ςυλλογι και καφςθ βιοαερίου
ςε ατμοςωαιρικό πυρςό, ζργα ςυλλογισ και ελζγχου ςτραγγιςμάτων και όμβριων και τελικι
διαμόρωωςθ του κορεςμζνου τμιματοσ – ανάντθ πρανοφσ.
Συγκεκριμζνα για τθν τελικι διαμόρωωςθ του κορεςμζνου τμιματοσ ΧΥΤΑ και ςυλλογισ
βιοαερίου ο ωορζασ ζχει λάβει υπόψθ του το ζργο να καταςκευαςτεί ςφμωωνα με τισ
προβλεπόμενεσ προδιαγραωζσ, ςε ότι αωορά ςτον ζλεγχο των ςτραγγιςμάτων, τθσ
διαχείριςθσ του βιοαερίου και τθν τελικι διαμόρωωςθ και επικάλυψθ με ωυτόχωμα, κακϊσ
και ςτθν τελικι διευκζτθςθ των όμβριων υδάτων.
Λόγω αςτοχιϊν που ςυνζβθςαν κατά καιροφσ κατά τθ διάρκεια εξζλιξθσ του ανάγλυωου
του ΧΥΤΑ, κυρίωσ ςχετιηόμενεσ με τθ διαπερατότθτα του ςϊματοσ των απορριμμάτων και
των υλικϊν επικάλυψθσ που δεν επζτρεπαν ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ τθν κατακόρυωθ
κατείςδυςθ των παραγόμενων υγρϊν ςτραγγιςμάτων, παρουςιάςτθκαν αντίςτοιχα
προβλιματα μθ επικυμθτϊν εκροϊν ςτραγγιςμάτων από τισ πλευρικζσ επιωάνειεσ του
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εξελιςςόμενου ανάγλυωου (πρανζσ). Ρροκειμζνου να είναι δυνατόσ ο ζλεγχοσ των
πλευρικά εκρεόντων ςτραγγιςμάτων κατά τθν εξζλιξθ τθσ απόκεςθσ και διάςτρωςθσ νζων
απορριμμάτων, διαμορωϊνονται επιωανειακά ανοιχτοί αγωγοί επί του χωμάτινου
ςτρϊματοσ επικάλυψθσ, οι οποίοι παραλαμβάνουν τα διαρρζοντα ςτραγγίςματα και τα
οδθγοφν από τα ςθμεία διαρροισ ςτο κεντρικό ωρεάτιο ςυλλογισ ςτραγγιςμάτων, ϊςτε να
μθν οδθγοφνται ανεξζλεγκτα, τόςο ςτο μζτωπο του ΧΥΤΑ, όςο και ςτον παρακείμενο
χείμαρρο.
Ραρόλθ τθ μερικι αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ, αυτό γίνεται ζντονο κατά τισ περιόδουσ
βροχόπτωςθσ και κατά ςυνζπεια ςθμαντικισ επιωανειακισ απορροισ όμβριων υδάτων, τα
οποία, αναμειγνυόμενα με τα ςτραγγίςματα, οδθγοφνται ςτισ υωιςτάμενεσ δεξαμενζσ
ςυγκζντρωςθσ ςτραγγιςμάτων προσ υδραυλικι εξιςορρόπθςθ, με αποτζλεςμα να αυξάνουν
ςθμαντικά το υδραυλικό ωορτίο προσ παραπζρα διαχείριςθ και να δθμιουργοφν πρόβλθμα
τόςο υδραυλικισ αιχμισ ςτθν παροχι των ςτραγγιςμάτων που οδθγοφνται για περαιτζρω
επεξεργαςία ςτο Βιολογικό Κακαριςμό τθσ ΔΕΥΑΡ, όςο και μείωςθ τθσ
αποτελεςματικότθτασ τθσ όποιασ προεπεξεργαςίασ αυτά υωίςτανται ςτισ δεξαμενζσ
ςυγκζντρωςθσ – υδραυλικισ εξιςορρόπθςθσ.
Λδιαίτερα ςε ότι αωορά ςτα ςτραγγίςματα που εκρζουν ςτο Νότιο πρανζσ του ΧΥΤΑ (ανάντθ
του ςϊματοσ του ΧΥΤΑ), το πρόβλθμα από άποψθ δυνατότθτασ ελζγχου κατά τισ περιόδουσ
ζντονων βροχοπτϊςεων κακίςταται πλζον ζντονο, δεδομζνου ότι ενϊ κατά τθν ξθρι
περίοδο τυχόν διαωεφγοντα πλευρικά ςτραγγίςματα οδθγοφνται ςτθν είςοδο του
πλακοςκεποφσ αγωγοφ και από εκεί δια ωυςικισ ροισ ςτθν ζξοδό του, όπου ςυλλζγονται
και οδθγοφνται ςε ωρεάτιο ςυλλογισ για παραπζρα διαχείριςθ, ςτθν περίοδο
βροχοπτϊςεων αναμειγνφονται τόςο με τα επιωανειακά όμβρια του ανάντθ πρανοφσ, όςο
και με τα όμβρια τθσ ευρφτερθσ λεκάνθσ απορροισ ανάντθ του ΧΥΤΑ, με αποτζλεςμα θ
υδραυλικι παροχι να αυξάνεται ςθμαντικά και ςε βακμό που να κακίςταται
τεχνικοοικονομικά αδφνατθ θ ςυλλογι και διαχείριςι τουσ ςτθν ζξοδο του πλακοςκεποφσ
αγωγοφ.
Για το ςκοπό αυτό, ςε ςυνδυαςμό και με το γεγονόσ ότι θ λειτουργία του ΧΥΤΑ ςτο ανάντθ
αυτοφ τμιμα ζχει ολοκλθρωκεί, κακότι ζχει πλζον κορεςτεί από άποψθ χωρθτικότθτασ, ο
ωορζασ λειτουργίασ του ΧΥΤΑ ζχει πάρει απόωαςθ να καταςκευάςει τα ζργα που
απαιτοφνται για το οριςτικό κλείςιμο του ΧΥΤΑ κατά το τμιμα αυτό, με τρόπο και με ζργα
επζκταςθσ των υποδομϊν που κα καταςκευάςει, ϊςτε να είναι ςυμβατά με τθν οριςτικι
του αποκατάςταςθ ςφμωωνα με τισ προβλεπόμενεσ προδιαγραωζσ, ςε ότι αωορά ςτον
ζλεγχο των ςτραγγιςμάτων, τθσ διαχείριςθσ του βιοαερίου και τθν τελικι διαμόρωωςθ και
επικάλυψθ με ωυτόχωμα, κακϊσ και ςτθν τελικι διευκζτθςθ των όμβριων υδάτων.
Αλλά και ςτο βόρειο τμιμα του ΧΥΤΑ ςτο οποίο πρόκειται μετά τθν καταςκευι του τοίχου
αντιςτιριξθσ που κα ζχει ωσ αποτζλεςμα, εκτόσ από τθν αςωάλεια που κα παρζχει ςτο
ΧΥΤΑ ζναντι μετατόπιςθσ του απορριμματικοφ ανάγλυωου, τθ δυνατότθτα αφξθςθσ τθσ
χωρθτικότθτασ, το ςφςτθμα ςυλλογισ και διευκζτθςθσ των όμβριων υδάτων με τζτοιο
τρόπο, ϊςτε να αποκλείεται θ ανάμιξι τουσ με τα ςτραγγίςματα και θ είςοδοσ τουσ εντζλει
ςτισ δεξαμενζσ ςτραγγιςμάτων, οδιγθςε το ωορζα διαχείριςθσ ςτθν απόωαςθ για
καταςκευι ζργων επζμβαςθσ και ςτο τμιμα αυτό του ΧΥΤΑ που κα εξυπθρετοφν τθ
μεταβατικι περίοδο από ςιμερα μζχρι τθν οριςτικοποίθςθ του ζργου του τοίχου
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αντιςτιριξθσ, αλλά και κατά το μετζπειτα χρόνο απόκεςθσ απορριμμάτων ςτο κακ’ φψοσ
επεκτεινόμενο τμιμα.
Στα ζργα αυτά περιλαμβάνονται θ αποκατάςταςθ πλευρικϊν διαρροϊν ςτραγγιςμάτων, θ
απομόνωςθ των όμβριων υδάτων από τα διαςταλάηοντα (ςτραγγίςματα). κακϊσ και θ
ανόρυξθ νζων επιπλζον γεωτριςεων για τθν αςωαλι ςυλλογι του βιοαερίου.
Στο τμιμα αυτό κα γίνει προςωρινι ςτεγανι επικάλυψθ του υωιςταμζνου ανάγλυωου ςε
ςυνδυαςμό με τθν καταςκευι τάωρων ςυλλογισ και διευκζτθςθσ όμβριων εκτόσ του
απορριμματικοφ ανάγλυωου και ςε όλθ τθν ζκταςθ που πρόκειται να πραγματοποιθκεί θ
κακ’ φψοσ επζκταςθ του ΧΥΤΑ με τθν απόκεςθ νζων απορριμμάτων.
Μετά τθν καταςκευι του τοίχου αντιςτιριξθσ θ απόκεςθ ΣΑ κα γίνεται ανά μικρά
υποκφτταρα. προςτατευόμενα από ειςροι όμβριων υδάτων κατά τθν περίοδο
βροχόπτωςθσ από τθν πζριξ του κυττάρου επιωάνεια, με τθ βοικεια τάωρων που κα ζχουν
προβλεωτεί από πριν και μζςω των οποίων τα όμβρια κα οδθγοφνται εκτόσ ενεργοφ
κυττάρου.
Τα θμεριςια μζτωπα ςκουπιδιϊν κα καλφπτονται αλλά ςε κάκε περίπτωςθ κα
εξαςωαλίηεται θ ςυνκικθ ϊςτε το κάκε υποκφτταρο να οριςτικοποιείται ςτθν τελικι του
κατάςταςθ και να διευκετοφνται τόςο τα ςτραγγίςματα όςο και τα όμβρια όταν θ ζκταςθ
του νζου υποκυττάρου ωτάνει τα 4000 τ.μ. Στθ ωάςθ αυτι κα αποκακίςταται το ανάγλυωο
και κα εξαςωαλίηονται οι ςυνκικεσ ϊςτε ςε καμία περίπτωςθ τα όμβρια δε κα ςυγκλίνουν
προσ το μζτωπο απόκεςθσ ςκουπιδιϊν. Θ ςυνολικι ζκταςθ ςτθν οποία αναωζρονται οι
παραπάνω παρεμβάςεισ ανζρχονται ςτα 46.000 τ.μ.
Με τον τρόπο αυτό προβλζπεται ο προσ κακ’ φψοσ επζκταςθ χϊροσ ΧΥΤΑ κατά τθν εξζλιξι
του να αποτελζςει 12 υποκφτταρα, θ επιωάνεια κακενόσ εκ των οποίων δε κα υπερβαίνει
τα 4000 τ.μ. χωρίσ να ζχει αποκαταςτακεί και να ενταχκεί ςτο οριςτικό ανάγλυωο με
διευκζτθςθ των όμβριων εκτόσ ανάγλυωου και ςυλλογι και άντλθςθ του βιοαερίου. Με τον
τρόπο αυτό ο μόνοσ τρόποσ ειςόδου όμβριων εντόσ του ςϊματοσ των ςκουπιδιϊν και θ
ανάμειξι τουσ με ςτραγγίςματα κα είναι μόνο όςθ από τθν ποςότθτα των
κατακρθμνιςμάτων αναωζρεται ςτθ μικρι ζκταςθ του ανοιχτοφ θμεριςιου μετϊπου, όπωσ
ςυμβαίνει κατά τθ διαδικαςία υγειονομικισ ταωισ ςε οποιοδιποτε οργανωμζνο ΧΥΤΑ,
ανεξάρτθτα αν είναι νζοσ ι κατ επζκταςθ.
Τα αναμιγνυόμενα με ςτραγγίςματα κατακρθμνίςματα ι και τα όμβρια που μποροφν να
ζλκουν ς' επαωι με τα απορρίμματα κατειςδφουν κατακόρυωα μετατρεπόμενα ςε
ςτραγγίςματα, τα οποία ςτθ ςυνζχεια μζςω του αποςτραγγιςτθρίου αγωγοφ και των
αγωγϊν ελζγχου ςτραγγιςμάτων ςυλλζγονται και οδθγοφνται ςτισ δεξαμενζσ ςυγκζντρωςθσ
– προεπεξεργαςίασ και ελζγχου ςτραγγιςμάτων και από εκεί ςτθ ΔΕΥΑΡ προσ επεξεργαςία
ςτο Βιολογικό Κακαριςμό τθσ πόλθσ. Σφμωωνα με τα παραπάνω θ μζγιςτθ επιωάνεια που
κα ςυμμετζχει ςτθ δθμιουργία ςτραγγιςμάτων και τα όμβρια δε κα υπερβαίνουν τα 4000
τ.μ.
Σε ότι αωορά ςτθ ςυλλογι και αξιοποίθςθ του βιοαερίου ςτθ μεταβατικι ωάςθ μζχρι τθν
οριςτικι αποκατάςταςθ, προβλζπεται ότι πζραν των αρχικά ςχεδιαηόμενων γεωτριςεων
ςυλλογισ και καφςθσ βιοαερίου κατά το τμιμα που δε κα αποτεκοφν περαιτζρω ςτερεά
απόβλθτα, όπωσ ςτθν αρχικά υποβλθκείςα ΜΡΕ. ςχεδιάηεται μετά και από παρατθριςεισ
τθσ αδειοδοτοφςασ αρχισ να εγκαταςτακεί δίκτυο βιοαερίου και ςτο τμιμα ςτο οποίο
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προβλζπεται θ κακ’ φψοσ επζκταςθ του ΧΥΤΑ, προσ αντικατάςταςθ του προχπάρχοντασ
ςυςτιματοσ ςυλλογισ και άντλθςθσ βιοαερίου, το οποίο βρίςκεται εκτόσ λειτουργίασ λόγω
ςοβαρϊν αςτοχιϊν κατά τθ λειτουργία του όπωσ αναωζρεται ςε άλλα ςθμεία.
Το δίκτυο αυτό κα ακολουκεί τισ προδιαγραωζσ εγκατάςταςθσ των κατακόρυωων
ςωλθνϊςεων ςφμωωνα με τισ προδιαγραωζσ τθσ ΜΡΕ και κα δίνεται θ δυνατότθτα τθσ κακ'
φψοσ επζκταςθσ των κατακόρυωων ςωλινων και ςφνδεςισ τουσ τόςο μεταξφ τουσ όςο και
με τα οριηόντια δίκτυα μεταωοράσ και άντλθςθσ του βιοαερίου. Ζτςι ο ςυνολικόσ αρικμόσ
των κατακόρυωων γεωτριςεων άντλθςθσ του βιοαερίου κα είναι ςε ςφνολο 45 από τισ
οποίεσ οι 19 κα εγκαταςτακοφν ςτο τμιμα που δεν κα αποτεκοφν άλλα απορρίμματα
(περαιωμζνο) και οι υπόλοιπεσ 26 ςτο τμιμα, όπου κα γίνει θ προςωρινι διαμόρωωςθ και
επικάλυψθ αλλά ςτο οποίο προβλζπεται θ κακ’ φψοσ επζκταςθ.
Θ κακεμία από τισ δφο ομάδεσ γεωτριςεων ςυλλογισ βιοαερίου κα διακζτει ξεχωριςτό
ςφςτθμα ςυλλογισ και καφςθσ του βιοαερίου. Από τα ςυςτιματα αυτά το ζνα. κα είναι το
υωιςτάμενο ςφςτθμα άντλθςθσ - πυρςόσ καφςθσ το οποίο κα μετακινθκεί ςε άλλθ κζςθ
όπωσ αναλυτικά παρουςιάηεται ςτθ μελζτθ και ςτα ςχζδια τθσ ΜΡΕ.
Για το νζο ζργο που ζχει προκφψει μετά τα ανωτζρω, ζχει ςυνταχκεί νζα μελζτθ από το
Φορζα Διαχείριςθσ, με αναμόρωωςθ τθσ αρχικισ μελζτθσ ωσ προσ τα τεχνικά ςτοιχεία, τον
προχπολογιςμό, τθ ςχεδίαςθ, τισ προδιαγραωζσ, κλπ. προκειμζνου να αποτελεί και
ςτοιχείο για τθ χρθματοδότθςθ του ζργου με το νζο προχπολογιςμό.
Τα μζτρα για τθν επανζνταξθ του χϊρου επιλζχτθκαν με βάςθ το ςυγκεκριμζνο τρόπο
λειτουργίασ του ζργου και τθν εξζλιξι του διαχρονικά, τισ τοπικζσ ςυνκικεσ (υπζδαωοσ,
είδοσ απορριμμάτων, κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, τοποκεςία κλπ.). Θ διαδικαςία
αποκατάςταςθσ θ οποία κα υλοποιθκεί ωσ ςφνολο μετά τθν οριςτικι παφςθ του ΧΥΤΑ,
αωορά ουςιαςτικά ςτα προβλιματα που πρζπει να αντιμετωπιςτοφν κακϊσ και ςτισ
εργαςίεσ αποκατάςταςθσ και μεταωροντίδασ του χϊρου, μετά το πζρασ τθσ λειτουργίασ
του.
Ρροκειμζνου να υπάρχουν οι απαραίτθτεσ υποδομζσ, ϊςτε τα προβλιματα αυτά να
αντιμετωπίηονται ορκά τόςο κατά το υπόλοιπο διάςτθμα λειτουργίασ, όςο και μετά τθν
οριςτικι παφςθ τθσ δραςτθριότθτασ, κρίνεται απαραίτθτθ θ υλοποίθςθ ςτο παρόν ςτάδιο
των ακόλουκων ζργων υποδομισ – εκςυγχρονιςμοφ:
 Αξιόπιςτθ και ελεγχόμενθ διαχείριςθ του βιοαερίου με ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και
τθσ εκλυόμενθσ ποςότθτασ, με δυνατότθτα περαιτζρω ενεργειακισ αξιοποίθςθσ.
 Αξιόπιςτθ και ελεγχόμενθ διαχείριςθ των ςτραγγιςμάτων μετά τθν παφςθ
λειτουργίασ του τμιματοσ του ΧΥΤΑ, ςτο οποίο αναωζρεται θ παρζμβαςθ.
 Διαχείριςθ και ζλεγχοσ όμβριων προσ αποωυγι κατείςδυςθσ ςτο ςϊμα του κυρίωσ
XΥΤΑ ι/και ανάμειξισ του με τα παραγόμενα ςτραγγίςματα.
Θ καταςκευι των ζργων αυτϊν και τθσ μερικισ επικάλυψθσ του περαιωμζνου τμιματοσ του
ΧΥΤΑ, ϊςτε να κακιςτά αξιόπιςτθ τθ μελλοντικι οριςτικι αποκατάςταςθ, κρίνεται ωσ
κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθν απόδοςι του ςτο κοινωνικό ςφνολο και τθν κοινωνικι
αποδοχι ωσ δραςτθριότθτα με ςυνολικι κετικι επίδραςθ ςτο κοινωνικό ςφνολο από τθ
δθμιουργία του μζχρι τθν παφςθ λειτουργίασ του, αλλά και τθ μετζπειτα αποκατάςταςθ και
απόδοςι του ςτο περιβάλλον με τθ βζλτιςτθ και κοινωνικά ωωζλιμθ χριςθ.
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Ο χϊροσ ςτον οποίο αναωζρεται το ζργο που αποτελεί επζκταςθ υποδομϊν και μερικι
κάλυψθ τμιματοσ του XΥΤΑ, ϊςτε να δεχτεί τθν τελικι αποκατάςταςθ οριοκετείται ςτο
ανάντθ αυτοφ τμιμα μζχρι και τθν οριηόντια ςτζψθ του, όπου κα υλοποιθκοφν οι
γεωτριςεισ βιοαερίου, με ζλεγχο των ςτραγγιςμάτων και όμβριων και ςυλλογι του
βιοαερίου, παρουςιάηεται δε ςε ενιαίο τοπογραωικό διάγραμμα ςτο οποίο εμωανίηονται
επίςθσ θ ςυνολικι ζκταςθ ανάπτυξθσ του ΧΥΤΑ, θ διανομι των επιμζρουσ δραςτθριοτιτων,
κακϊσ και το υπό υλοποίθςθ ζργο καταςκευισ τοίχου αντιςτιριξθσ (ςτο κατάντθ πρανζσ
του ΧΥΤΑ).
Ωσ προσ τθ κζςθ του το ζργο προςδιορίηεται από τισ ςυντεταγμζνεσ (ΕΓΣΑ ’87) του κζντρου
βάρουσ ωσ εξισ: Χ= 306.225 ψ= 4.234.589.
Τα παραπάνω ζργα, ςε ςυνδυαςμό και ςε πλιρθ ςυνάωεια και αλλθλοςυμπλιρωςθ με το
ζργο «Καταςκευι ζργου αντιςτιριξθσ ΒΔ μετϊπου ΧΥΤΑ με καταςκευι τοίχου
αντιςτιριξθσ» αποςκοποφν ωσ ςφνολο ςτθν καταςκευι των απαραίτθτων υποδομϊν που
κα οδθγοφν ςε επζκταςι του ΧΥΤΑ.
Θ επζκταςθ κα προκφψει από τθν αφξθςθ του διακζςιμου όγκου υποδοχισ απορριμμάτων
εντόσ τθσ οριοκετθμζνθσ ζκταςθσ, με αςωαλι και περιβαλλοντικά ορκό τρόπο, γεγονόσ που
κα εξαςωαλίςει τθν παράταςθ του χρόνου λειτουργίασ του ΧΥΤΑ, μζχρι να ολοκλθρωκοφν
τα υπόλοιπα ζργα διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων που ζχουν δρομολογθκεί.
Ππωσ αναωζρεται και ςτο υποβλθκζν Τεχνικό Δελτίο προσ χρθματοδότθςθ και ςτισ
ςυνοδευτικζσ μελζτεσ, θ δράςθ αωορά ςτισ εξισ παρεμβάςεισ:
 Διαμόρωωςθ Χϊρου - Χωματουργικζσ εργαςίεσ
 Ζργα τελικισ κάλυψθσ
 Συλλογι ςτραγγιςμάτων
 Ζργα διευκζτθςθσ όμβριων
 Διαχείριςθ βιοαερίου
Αναλυτικότερα, πρόκειται για ζνα ςφνολο επεμβάςεων που ζχουν ωσ τελικό ςκοπό, με τθ
διαμόρωωςθ μζρουσ του δθμιουργθκζντοσ μζχρι ςιμερα απορριμματικοφ ανάγλυωου του
υωιςτάμενου ΧΥΤΑ, τθν επζκταςθ του ΧΥΤΑ ςε ότι αωορά ςτα δίκτυα υποδομισ (ςυλλογισ
και καφςθσ βιοαερίου, ςυλλογισ και διευκζτθςθσ όμβριων, κακϊσ και ςυλλογισ και
διευκζτθςθσ ςτραγγιςμάτων). Θ επζκταςθ αυτι κα γίνει με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να είναι
δυνατι θ λειτουργία του ΧΥΤΑ κατά τθν υπόλοιπθ διακζςιμθ επιωάνεια και όγκο που κα
προκφψει ςτο Βόρειο Τμιμα αυτισ, μετά τθν καταςκευι και του τοίχου αντιςτιριξθσ, που
αποτελεί αντικείμενο του δεφτερου προβλεπόμενου και υποβλθκζντοσ προσ
χρθματοδότθςθ ζργου με τίτλο «Καταςκευι ΒΔ τεχνθτοφ αναχϊματοσ ςτο ΧΥΤΑ Ξερόλακασ
Ρατρϊν» (βλ. ΤΕΧΝΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΡΑΞΘΣ με αρικ. πρωτοκόλλου δικαιοφχου
209680/10/12/2013 και αρικ. πρωτοκόλλου διαχειριςτικισ αρχισ 112936 13/12/2013).
Ρρόκειται δθλαδι για απαραίτθτεσ τεχνικζσ διευκετιςεισ και επεμβάςεισ που είναι
απαραίτθτεσ να γίνουν, ϊςτε για τθν επζκταςθ κατ' όγκο του κατάντθ τμιματοσ να
εξαςωαλίηεται θ λειτουργικι επάρκεια και θ περιβαλλοντικι αςωάλεια, ςφμωωνα με τουσ
ιςχφοντεσ Ρεριβαλλοντικοφσ Προυσ ι νζουσ που κα επιβλθκοφν. Ρλζον ςυγκεκριμζνα ωσ
προσ τα υποζργα «Διαμόρωωςθ Χϊρου - Χωματουργικζσ εργαςίεσ» και «Ζργα τελικισ
κάλυψθσ» κατά αντιςτοιχία με το κάκε προτεινόμενο υποζργο, ο χαρακτιρασ τθσ
επζκταςθσ ι/και εκςυγχρονιςμοφ του ΧΥΤΑ τεκμθριϊνεται ωσ εξισ:
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Οι επεμβάςεισ αυτζσ επζκταςθσ των υποδομϊν είναι απαραίτθτεσ προκειμζνου να
δθμιουργθκεί το τελικό ανάγλυωο ςε τζτοια κατάςταςθ, ϊςτε να είναι εωικτόσ ό ζλεγχοσ
των ςτραγγιςμάτων και των όμβριων υδάτων, κακϊσ και θ απομάςτευςθ του βιοαερίου με
αξιόπιςτο τρόπο και χωρίσ να αλλθλοεμπλζκονται και να επθρεάηουν το χϊρο απόκεςθσ
εντόσ του ΧΥΤΑ, αλλά εκτόσ του παραπάνω χϊρου, που κα παραμείνει ωσ λειτουργικόσ. Θ
μθ καταςκευι του ζργου αυτοφ ωσ ςυνοδοφ ζργου τθσ επζκταςθσ, κακιςτά αδφνατθ τόςο
τθν επζκταςθ τθσ υποδομισ ςυλλογισ βιοαερίου, όςο και τθσ διευκζτθςθσ των
ςτραγγιςμάτων και των όμβριων, απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για το ςυνολικό
εκςυγχρονιςμό – επζκταςθ του XΥΤΑ για τον απομζνοντα χρόνο λειτουργίασ. Θ αδυναμία
ςυνίςταται ςτο γεγονόσ ότι προγραμματίηεται μία επζκταςθ, θ οποία απαιτεί και τθ
διαςωάλιςθ τθσ αξιόπιςτθσ λειτουργίασ και τθσ επάρκειασ των ςυνοδϊν ζργων ελζγχου
ςτραγγιςμάτων, βιοαερίου και όμβριων, τα οποία δε κα είναι δυνατό να καταςκευαςτοφν
ςτο χϊρο που κα αναπτυχκεί ωσ νζοσ χϊροσ απόκεςθσ ςτο κατάντθ (Β) μζτωπο.
Θ πιεςτικι ανάγκθ για επζκταςθ του ΧΥΤΑ ςυμπαραςφρει επομζνωσ και τθν καταςκευι του
ζργου αυτοφ υπό τθν ζννοια του ςυνοδοφ ζργου εκςυγχρονιςμοφ – επζκταςθσ, κακότι με
το ζργο κα εξαςωαλιςτεί και θ πλιρθσ ευςτάκεια του ΧΥΤΑ, κατά το τμιμα αυτό, θ
δυνατότθτα ελζγχου και περιοριςμοφ των αςτοχιϊν ωσ προσ κακιηιςεισ και θ αςωαλισ από
περιβαλλοντικισ άποψθσ διαχείριςθ των ςτραγγιςμάτων και βιοαερίου τόςο κατά τον
εναπομείναντα χρόνο ηωισ του XΥΤΑ, όςο και μετά τθν οριςτικι αποκατάςταςι του και εν
γζνει θ αςωαλισ και αξιόπιςτθ λειτουργία του μζχρι τθν οριςτικι πλιρωςθ του ςυνόλου
του ΧΥΤΑ και τθν ζναρξθ τθσ τελικισ αποκατάςταςθσ. Δεν αποτελοφν τελικι αποκατάςταςθ
του ΧΥΤΑ τα παραπάνω υποζργα υπό τθν ζννοια του τελικοφ κλειςίματοσ και παφςθσ του
ΧΥΤΑ, θ οποία τελικι αποκατάςταςθ κα υλοποιθκεί ωσ ςφνολο με τθν τελικι παφςθ του
ςυνόλου του ΧΥΤΑ, οπότε και κα παραδοκεί ςτο ωυςικό και κοινωνικό περιβάλλον με
χριςεισ οι οποίεσ κα αποωαςιςτοφν και κα προγραμματιςτεί θ ςυνολικι διαχείριςι τουσ.
Τα προτεινόμενα υποζργα «Συλλογι ςτραγγιςμάτων», «Ζργα διευκζτθςθσ όμβριων» και
«Διαχείριςθ βιοαερίου» είναι επίςθσ ζργα επζκταςθσ των υποδομϊν για τθ λειτουργία του
ΧΥΤΑ μετά και τθν προγραμματιηόμενθ επζκταςθ του χϊρου απόκεςθσ, δεδομζνου ότι τόςο
χωροταξικά, όςο και λειτουργικά τα ζργα αυτά δε μποροφν να χωροκετθκοφν ςτον
εναπομζνοντα χϊρο απόκεςθσ.
Θ ανάγκθ υπζρβαςθσ του αρχικά ςχεδιαηόμενου χρόνου λειτουργίασ του ΧΥΤΑ εξάλλου
δθμιοφργθςε και λειτουργικά προβλιματα ςτα υωιςτάμενα δίκτυα ςυλλογισ βιοαερίου και
βζλτιςτθσ ςυλλογισ των ςτραγγιςμάτων και διευκζτθςθσ των όμβριων. Θ υλοποίθςθ υπό
τθν ζννοια αυτι των υποζργων καταςκευισ των νζων κατ’ επζκταςθ δικτφων διαχείριςθσ
βιοαερίου και ςυλλογισ ςτραγγιςμάτων, ςε ςυνδυαςμό με τθ διευκζτθςθ των όμβριων, με
τρόπο που να είναι τεχνικά και λειτουργικά ςυμβατά με τθν εξζλιξθ του υπό επζκταςθ
χϊρου Υγειονομικισ Ταωισ με τίτλο «Καταςκευι ΒΔ τεχνθτοφ αναχϊματοσ ςτο ΧΥΤΑ
Ξερόλακασ Ρατρϊν» αποτελεί ζργο επζκταςθσ-εκςυγχρονιςμοφ του ΧΥΤΑ ωσ ςυνόλου.

Σελίδα 106

Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων Διμου Ρατρζων

5.4.1.2.

Έργο καταςκευήσ τοιχίου αντιςτήριξησ ΒΔ μετώπου ΦΤΣΑ

Με το ζργο αυτό εξαςωαλίηεται θ επζκταςθ του ΧΥΤΑ κατά ζνα τμιμα αυτοφ, ςτο οποίο
ζχουν μεν αποτεκεί απορρίμματα κατά τα αρχικά ςτάδια ανάπτυξθσ του ΧΥΤΑ, αλλά οι
ανάγκεσ για περαιτζρω απόκεςθ μζχρι τθν καταςκευι και ζναρξθ λειτουργίασ των
ςχεδιαηόμενων ζργων διαχείριςθσ αποβλιτων ςφμωωνα με τον εκνικό και περιωερειακό
Σχεδιαςμό Διαχείριςθσ, κακιςτοφν απαραίτθτθ τθν εξεφρεςθ πρόςκετου χϊρου διάκεςθσ.
Θ ςυγκεκριμζνθ λφςθ επιλζχτθκε φςτερα και από τθν ανάγκθ υλοποίθςθσ ζργου
αντικατάςταςθσ - επζκταςθσ κατά μικοσ και κακ’ φψοσ υωιςτάμενου τοίχου αντιςτιριξθσ
ςτον πόδα του κατάντθ πρανοφσ του ΧΥΤΑ, ϊςτε παράλλθλα να διαςωαλίηεται και θ πλιρθσ
ευςτάκεια του διαμορωωμζνου ανάγλυωου του. Με το ζργο, το οποίο εκτόσ του τοίχου
αντιςτιριξθσ περιλαμβάνει και υποζργα διευκζτθςθσ όμβριων και ςτραγγιςμάτων κα
εξαςωαλίηεται θ αναγκαία αφξθςθ τθσ χωρθτικότθτασ, θ πλιρθσ ευςτάκεια του ΧΥΤΑ, θ
δυνατότθτα ελζγχου και περιοριςμοφ των αςτοχιϊν ωσ προσ κακιηιςεισ, θ αςωαλισ από
περιβαλλοντικισ άποψθσ διαχείριςθ των ςτραγγιςμάτων και βιοαερίου τόςο κατά τον
εναπομείναντα χρόνο ηωισ του ΧΥΤΑ, όςο και μετά τθν οριςτικι αποκατάςταςι του και εν
γζνει θ αςωαλισ και αξιόπιςτθ λειτουργία του μζχρι τθν οριςτικι πλιρωςι του και τθν
ζναρξθ τθσ τελικισ αποκατάςταςθσ (ςχετικοί περιβαλλοντικοί όροι κεω. Δ3-παρ. 12, 13, κ.α.
τθσ ΑΕΡΟ 126714/20.07.07). "….. 12. Να υπάρξει πρόγραμμα μετριςεων των κακιηιςεων
….. κλπ και 13. Συχόν αςτοχίεσ ςτθν καταςκευι του ζργου και ….. προκειμζνου να ξεκινιςει
θ διαδικαςία λιψθσ επανορκωτικϊν μζτρων και θ επιβολι πρόςκετων περιβαλλοντικϊν
όρων ….".
Το ζργο επίςθσ κα καταςκευαςτεί προκειμζνου θ λειτουργία του ΧΥΤΑ κατά τον
υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίασ του με τθν ολοκλιρωςθ των αποκζςεων απορριμμάτων
και αδρανϊν υλικϊν επικάλυψθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων τθσ τελικισ
αποκατάςταςθσ, να ανταποκρίνεται ςτουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ που ζχουν τεκεί κυρίωσ
ωσ προσ τον τρόπο οργάνωςθσ και λειτουργίασ του ΧΥΤΑ κεω. Δ1 - παρ. 9 τθσ ΑΕΡΟ
126714/20.07.07 ("….. 9.1. Η κλίςθ του μετϊπου εργαςίασ (πρανοφσ) να είναι τθσ τάξθσ
του 1:3 (υ:β) ι και θπιότερθ. Η αρχικι διάςτρωςθ πάχουσ 30-40 cm των απορριμμάτων
εντόσ κάκε κυττάρου του ΧΤΣΑ να γίνεται με ιδιαίτερθ προςοχι, ϊςτε να μθν περιζχουν
αιχμθρά υλικά που μπορεί να επιφζρουν βλάβθ ςτο ςφςτθμα ςτεγάνωςθσ …..").
Με βάςθ τθν παραπάνω αιτιολόγθςθ για τθν αναγκαιότθτα επζκταςθσ του υωιςτάμενου
ΧΥΤΑ ωσ προσ τθ χωρθτικότθτα και ωσ προσ τα απαιτοφμενα ζργα υποδομισ, που να
διαςωαλίηουν τθ ςχεδιαηόμενθ αυτι αφξθςθ, προκφπτει ότι το επιδιωκόμενο αποτζλεςμα
είναι θ αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ που αντιςτοιχεί με κακ’ φψοσ «επζκταςθ» του
υωιςτάμενου ΧΥΤΑ.
Θ ςυνοπτικι τεχνικι περιγραωι του ζργου που ακολουκεί βαςίηεται ςτα ςτοιχεία τθσ
"Μελζτθσ ςτατικισ επάρκειασ και ευςτάκειασ Βορειοδυτικοφ τεχνθτοφ αναχϊματοσ ςτο
ΧΥΤΑ Ξερόλακασ" που ζχει εκπονθκεί από το Βαςίλειο Βλαχάκθ, Ρολιτικό Μθχανικό,
Μελετθτι Δθμοςίων Ζργων τον Φεβρουάριο 2013, ςε ςυνδυαςμό με υπολογιςμοφσ και
άλλα τεχνικά ςτοιχεία που ζγιναν ςτα πλαίςια ςφνταξθσ του ωακζλου ανανζωςθσ των
Ρεριβαλλοντικϊν Πρων, κακϊσ και τθσ μελζτθσ "Διερεφνθςθ Κεμάτων Μθχανικισ
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Συμπεριωοράσ του ΧΥΤΑ Ράτρασ (Ξερόλακα): Ευςτάκεια Ρρανϊν - Συνκικεσ Φόρτιςθσ του
Ρλακοςκεποφσ Αγωγοφ - Ρροτάςεισ Διαχείριςθσ", (Ακαναςόπουλοσ και άλλοι, 2011).
Ρρόκειται για τοίχο αντιςτιριξθσ, ο οποίοσ επιλζχκθκε να καταςκευαςτεί από οπλιςμζνο
ςκυρόδεμα ορκογωνικισ διατομισ και να κεμελιωκεί με ςφςτθμα παςςαλοςτοιχίασ
ωρεατοπαςςάλων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ, λόγω ζλλειψθσ διακζςιμου χϊρου προσ τα
κατάντθ (όπου υωίςτανται κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ του XΥΤΑ), για καταςκευι αναχϊματοσ.
Θ λφςθ αυτι, επιλζχτθκε ωσ ιςοδφναμθ από πλευράσ αντιςτιριξθσ και ςε εωαρμογι
προτεινόμενθσ λφςθσ από τουσ Ακαναςόπουλοσ και άλλοι (2011), θ οποία περιελάμβανε
τθν καταςκευι αναχϊματοσ κατάλλθλων διαςτάςεων ςτον πόδα του πρανοφσ, λφςθ θ
οποία ζχει εωαρμοςτεί και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ τθσ βιβλιογραωίασ για τθν αφξθςθ τθσ
βιωςιμότθτασ υωιςτάμενων ΧΥΤΑ (Brown and Liew, 2011), δεδομζνου ότι θ προτεινόμενθ
λφςθ «αναχϊματοσ» δεν ιταν δυνατό να χωροκετθκεί και αξιολογικθκε τεχνικοοικονομικά
ωσ μθ εωικτι, λόγω του μεγάλου πλάτουσ βάςθσ τθσ κεμελίωςθσ, θ οποία κα απαιτοφςε
αντίςτοιχα μεγάλεσ επιωάνειεσ, που για να εξαςωαλιςτοφν ζπρεπε να απομακρυνκοφν
υωιςτάμενεσ υποδομζσ και κτίρια (π.χ. πλυντιριο απορριμματοωόρων). Για τθν υλοποίθςθ
των δφο αυτϊν ζργων υποβλικθκε ο ωάκελοσ τροποποίθςθσ τθσ ΑΕΡΟ ςφμωωνα με τα
αναωερόμενα ςτο Νόμο 4014/ΦΕΚ Α' 209/21.09.11 και μόνο για τισ νζεσ επεμβάςεισ, οι
οποίεσ δεν προβλζπονταν ςτθν ΑΕΡΟ που είναι ςε ιςχφ.
Το ζργο χωροκετείται ςτο κατάντθ τμιμα του ΧΥΤΑ και οριοκετείται Β-ΒΔ από τθν πλευρά
που αποτελεί τον πόδα του αρχικοφ κυττάρου, ςτθ χαμθλότερθ ςτάκμθ αυτοφ, ςτθν
ιςοχψι 250m κατά μ.ο. επί του εδάωουσ, Ν-ΝΔ από το ωυςικό αντζρειςμα, το οποίο
αποτελεί και όριο του ΧΥΤΑ, Α-ΒΑ από το δρόμο προςπζλαςθσ απορριμματοωόρων και ΝΝΑ από τθ γραμμι που ορίηεται από τθ μεγαλφτερθ ιςοχψι και που ςυμπίπτει με τθ ςτζψθ
του ςθμερινοφ ανάγλυωου του ΧΥΤΑ.
Το τμιμα τθσ χαμθλότερθσ πλευράσ του πρανοφσ ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί ο τοίχοσ
αντιςτιριξθσ οριοκετείται από τα όρια τθσ υωιςτάμενθσ οδοφ προςπζλαςθσ οχθμάτων
μζχρι τθν ζξοδο του πλακοςκεποφσ αγωγοφ αποχζτευςθσ των ανάντθ του απορριμματικοφ
ανάγλυωου όμβριων υδάτων.
Ρροσ επεξιγθςθ ςυντάχκθκε ςχζδιο «ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΑΤΑΞΘ ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΛ
ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΘΝ ΕΡΕΚΤΑΣΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΔΛΑΝΟΜΘ ΧΩΩΝ», που
απεικονίηει το ςφνολο των εγκαταςτάςεων του XΥΤΑ, με τθν υωιςτάμενθ κατάςταςθ και
κατανομι των χϊρων τόςο τθσ ταωισ των απορριμμάτων, όςο και των εκτόσ αυτοφ
βοθκθτικϊν υποδομϊν, κακϊσ και τα προγραμματιηόμενα Ζργα Επζκταςθσ και
εκςυγχρονιςμοφ του ΧΥΤΑ που υποβλικθκαν για χρθματοδότθςθ με βάςθ τα Τεχνικά
Δελτία των πράξεων με κωδικό ΟΡΣ 475718 «Καταςκευι ΒΑ τεχνθτοφ αναχϊματοσ ςτο
ΧΥΤΑ Ξερόλακασ Ρατρϊν» και κωδικό ΟΡΣ 475781 «Εκςυγχρονιςμόσ ζργου αναβάκμιςθσ
ΧΥΤΑ Ρατρϊν Διαχωριςμοφ Στραγγιδίων και καταςκευισ δικτφου καφςθσ βιοαερίου»
αντίςτοιχα.
Ρεριγραωι τεχνικισ λφςθσ αντιςτιριξθσ. Για τθν καταςκευι του τοίχου αντιςτιριξθσ
επιλζχκθκε θ λφςθ του τοίχου οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ κεμελιωμζνου ςε
ωρεατοπαςςάλουσ. Ρλζον ςυγκεκριμζνα προτείνεται τοίχοσ αντιςτιριξθσ ορκογωνικισ
διατομισ με πάχοσ ςτθ βάςθ του ίςο με 1,0m και μειοφμενο πάχοσ προσ τα επάνω ζωσ τθν
τιμι 0,30m ςτθν κορυωι του. Το μζγιςτο πάχοσ του τοίχου ςτθ βάςθ του ςφμωωνα με τθ
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μελζτθ ςτατικισ επάρκειασ και ευςτάκειασ προζκυψε από τισ αναλφςεισ ευςτάκειασ, ζτςι
ϊςτε θ διατομι να διαςταςιολογθκεί / οπλιςτεί χωρίσ απαιτιςεισ οπλιςμοφ διάτμθςθσ.
Θ κεμελίωςθ του τοίχου προτείνεται να γίνει με ςφςτθμα παςςαλοςτοιχίασ
ωρεατοπαςςάλων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ. Συγκεκριμζνα προτείνονται πάςςαλοι
Φ1,00mανά αξονικζσ αποςτάςεισ 1,20m. Το απαιτοφμενο βάκοσ ζδραςθσ των παςςάλων
προζκυψε με βάςθ τθ μελζτθ ςτατικισ επάρκειασ και ευςτάκειασ από τισ αρικμθτικζσ
αναλφςεισ ίςο με 15m από τθν επιωάνεια του εδάωουσ.
Στθν κορυωι των ωρεατοπαςςάλων και πριν τθν καταςκευι του τοίχου, προβλζπεται θ
ςφνδεςθ των ωρεατοπαςςάλων με καταςκευι κεωαλόδεςμου. Ο τοίχοσ αντιςτιριξθσ
προτείνεται να καταςκευαςτεί ςε ευκφγραμμθ διάταξθ. Σε ςχζςθ με τθ κζςθ του
υωιςτάμενου τοίχου ςτον πόδα του πρανοφσ, προβλζπεται να καταςκευαςτεί κατάντθ
αυτοφ ςε απόςταςθ κυμαινόμενθ από 0,80m (ΝΔ) ζωσ 4,0m περίπου (ΒΑ).

Εικόνα 24: Σχθματικι τομι του προτεινόμενου τοίχου αντιςτιριξθσ

Ο υπό καταςκευι τοίχοσ αντιςτιριξθσ χωροκετείται κατάντθ του υωιςτάμενου τοίχου
αντιςτιριξθσ ςτον πόδα του Β πρανοφσ του ΧΥΤΑ ςε διάταξθ ευκφγραμμθ. Συγκεκριμζνα, κα
καταςκευαςτεί ςε απόςταςθ κυμαινόμενθ από περίπου 0,80m μπροςτά από τον
υωιςτάμενο τοίχο αντιςτιριξθσ (ςτο ΝΔ ευκφγραμμο τμιμα του) ζωσ 4,0m (ςτο ΒΑ τμιμα
του). Το ευκφγραμμο μικοσ του τοίχου αντιςτιριξθσ είναι 101m και ξεκινά από τθν οδό
πρόςβαςθσ ςτο ΧΥΤΑ (ΒΑ άκρο τοίχου) καταλιγοντασ ςε απόςταςθ 6,00 m από τθν ζξοδο
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του πλακοςκεποφσ αγωγοφ (ΝΔ άκρο τοίχου). Επιπλζον, ςτο ΒΑ άκρο του προτείνεται θ
καταςκευι πανομοιότυπου τοίχου επί παςςάλων ςε μικοσ 14,60m. Το ςυνολικό μικοσ
καταςκευισ του τοίχου επί παςςάλων προκφπτει επομζνωσ ίςο με 101m + 14,60m =
115,60m.
Στο ΒΑ άκρο του προτεινόμενου τοίχου επί παςςάλων μικουσ 14,60m και ςε προζκταςθ
αυτοφ, προτείνεται θ καταςκευι τοίχου προβόλου μορωισ L παράλλθλα με τθν οδό
πρόςβαςθσ ςτο ΧΥΤΑ ςε μικοσ 15m. Ο τοίχοσ αυτόσ κα καταςκευαςτεί ωσ δφο ανεξάρτθτα
τμιματα μικουσ 7,50m ζκαςτο.

Εικόνα 25: Σθμείο Β τζρματοσ τοίχου αντιςτιριξθσ
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Εικόνα 26: ΒΑ παςςαλότοιχοσ ςτον πόδα του πρανοφσ και Αα πτερυγότοιχοσ (1)
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Εικόνα 27: ΒΑ παςςαλότοιχοσ ςτον πόδα του πρανοφσ και Αα πτερυγότοιχοσ (2)

Τεχνικά χαρακτθριςτικά ζργων επεξεργαςίασ ςτραγγιςμάτων
Για τα ςτραγγίςματα του πυκμζνα του απορριμματικοφ ανάγλυωου (διαςταλλάηοντα)
υπάρχει εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα ςυλλογισ ςτραγγιςμάτων και οδιγθςισ τουσ ςε δφο
δεξαμενζσ ςυγκζντρωςθσ - προκακίηθςθσ – εξιςορρόπθςθσ. Στο νότιο (ανάντθ) και ςε όλο
το περαιωμζνο τμιμα του ΧΥΤΑ, ςτο οποίο κα υλοποιθκοφν εργαςίεσ αποκατάςταςθσ
προβλζπεται θ απομόνωςθ των πλευρικά εκρεόντων ςτραγγιςμάτων, θ ςυλλογι τουσ και
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διοχζτευςθ μζςω κλειςτοφ αγωγοφ ςτισ παραπάνω δεξαμενζσ. Στο βόρειο πρανζσ του ΧΥΤΑ
ςτο οποίο δεν αποτίκενται μεν ςιμερα ςκουπίδια αλλά πρόκειται να αποτίκενται μετά τθν
καταςκευι του τοίχου αντιςτιριξθσ και προκειμζνου να ελζγχονται τα παρατθροφμενα
πλευρικά εκρζοντα ςτραγγίςματα και να μθν αναμιγνφονται με τα επιωανειακά όμβρια
προβλζπεται ο πλιρθσ διαχωριςμόσ όμβριων – ςτραγγιςμάτων και θ απομόνωςθ – ςυλλογι
των ςτραγγιςμάτων με ξεχωριςτό κλειςτό δίκτυο και θ οδιγθςι τουσ ςτισ
προαναωερόμενεσ δεξαμενζσ ςυγκζντρωςθσ – προκακίηθςθσ – εξιςορρόπθςθσ, κακϊσ και θ
επιωανειακι διαμόρωωςθ του ανάγλυωου, θ ςτεγανοποίθςι του, θ καταςκευι τάωρων
απορροισ όμβριων με κλίςεισ, ϊςτε το ςφνολο των όμβριων να οδθγοφνται εντόσ αυτϊν
αποκλειόμενθσ τθσ κατείςδυςθσ και ανάμιξθσ με ςτραγγίςματα. Το ζργο αυτό μθδενίηει τον
κίνδυνο ανάμιξθσ όμβριων με τα ςτραγγίςματα κατά τισ περιόδουσ ζντονων βροχοπτϊςεων
και θ υπερωόρτωςθ των εγκαταςτάςεων ςυλλογισ ςτραγγιςμάτων ι τθσ υπερχείλιςθσ
αυτϊν προσ τον παρακείμενο χείμαρρο. Αποωεφγεται ζτςι και θ απαίτθςθ που ζχει τεκεί
για χαρακτθριςμό του χειμάρρου ωσ αποδζκτθ ςτραγγιςμάτων ςφμωωνα με παρατθριςεισ
τθσ αδειοδοτοφςασ υπθρεςίασ.
Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά ζργων επεξεργαςίασ ςτραγγιςμάτων διακρίνονται ςε
υωιςτάμενα και προβλεπόμενα και οι ςχετικζσ λεπτομερείσ περιγραωζσ αναωζρονται ςτθν
Ενότθτα 6.1.2.3 τθσ ΜΡΕ.

5.4.1.3.
Εγκατάςταςη αυτόματου οργάνου μέτρηςησ και παρακολούθηςησ
φορτίου ςτραγγιςμάτων πριν τη διάθεςη ςτην ΔΕΤΑΠ
Ρροσ ορκι διαςταςιολόγθςθ των εγκαταςτάςεων προεπεξεργαςίασ ςφμωωνα με τθν ΑΕΡΟ,
προτείνεται:
α. Θ λιψθ από τθν πλευρά του ωορζα διαχείριςθσ όλων των τεχνικϊν και
οργανωτικϊν μζτρων και θ εξαςωάλιςθ των εγκαταςτάςεων (δθλαδι των
δεξαμενϊν ςυγκζντρωςθσ και των αντλιϊν εκωόρτιςθσ), από άποψθ διακζςιμου
όγκου, πλθρότθτασ, ςυντιρθςθσ και προγραμματιςμοφ λειτουργίασ, ϊςτε να
διαςωαλίηεται ότι ςε καμία περίπτωςθ δεν κα είναι δυνατό να ςυμβεί υπερχείλιςθ
των εντόσ αυτϊν ςτραγγιςμάτων προσ τον περιβάλλοντα χϊρο ι τον παρακείμενο
ποταμό Μείλιχο, είτε άμεςα, είτε μζςω του δευτερεφοντοσ υδρογραωικοφ δικτφου.
β. Ο Φορζασ Διαχείριςθσ του ΧΥΤΑ να εγκαταςτιςει αυτοματοποιθμζνο όργανο
μζτρθςθσ του ρυπαντικοφ ωορτίου ςε όρουσ τουλάχιςτον COD, ΝΘ4Ν, του pH και
των αιωροφμενων ςτερεϊν με δυνατότθτα δειγματολθψίασ τουλάχιςτον ανά 10
λεπτά. Το όργανο κα είναι τθσ ζγκριςθσ τθσ ΔΕΥΑΡ και εγκατεςτθμζνο ςε χϊρο
ελεγχόμενο και από τθ ΔΕΥΑΡ. Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κα γίνονται παρουςία
αρμοδίου υπαλλιλου τθσ ΔΕΥΑΡ. Σε περίπτωςθ που κα ςθμειωκοφν μετριςεισ
πζραν των αναμενόμενων, όπωσ αναωζρονται ςτθ ΜΡΕ, οι οποίεσ μποροφν να
προκαλζςουν πρόβλθμα είτε ςτο δίκτυο, είτε ςτισ ΕΕΛ τθσ ΔΕΥΑΡ κα ςταματά
αυτόματα θ άντλθςθ των ςτραγγιςμάτων και κα απομονϊνεται ο κατακλιπτικόσ
αγωγόσ τροωοδοςίασ του δικτφου με κατάλλθλθ αυτόματθ δικλείδα. Σε περίπτωςθ
βλάβθσ ι δυςλειτουργίασ του οργάνου, κα λαμβάνονται τα κατάλλθλα μζτρα
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ανάλογα με τθ ςοβαρότθτα του προβλιματοσ ςε βακμό που ακόμθ και θ
τροωοδοςία των ςτραγγιςμάτων κα διακόπτεται μζχρι πλιρουσ αποκατάςταςθσ τθσ
βλάβθσ. Το όργανο κα διακζτει επιτόπου καταγραωικό και modem για αςφρματθ ι
ενςφρματθ ςφνδεςθ και μεταωορά των μετριςεων ςτισ εγκαταςτάςεισ ΕΕΛ
(Βιολογικοφ Κακαριςμοφ) τθσ ΔΕΥΑΡ. Το ςφνολο των απαραίτθτων εργαςιϊν και
προμικειασ του εξοπλιςμοφ, κακϊσ και θ ςυντιρθςθ κα γίνουν με ευκφνθ και
δαπάνθ του Φορζα Διαχείριςθσ. Ο Φορζασ Διαχείριςθσ ΧΥΤΑ κα υποχρεοφται να
καταςκευάςει και να ςυντθρεί με ευκφνθ και δαπάνθ του τον απαραίτθτο
κατακλιπτικό αγωγό και τον ςυναωι εξοπλιςμό για τθ ςφνδεςι του με το δίκτυο
αποχζτευςθσ τθσ ΔΕΥΑΡ ςτο ςθμείο που κα τθσ υποδειχκεί και με τθν τεχνικι
ζγκριςθ τθσ ΔΕΥΑΡ.

5.4.1.4.
Έργο καταςκευήσ
μεταφόρτωςησ Α (ΜΑ)

χώρου

υποδοχήσ

κινητών

μονάδων

Το ζργο Χϊροσ υποδοχισ κινθτϊν μονάδων μεταωόρτωςθσ ςτερεϊν αποβλιτων (ΣΜΑ)
επελζγθ να περιλαμβάνει τφπου «κινθτϊν μονάδων μεταωόρτωςθσ ςτερεϊν αποβλιτων»,
ϊςτε να μθν απαιτοφνται μόνιμεσ εγκαταςτάςεισ ςυμπίεςθσ και να είναι δυνατι θ
προςαρμογι τουσ ςτον τελικό ςχεδιαςμό διαχείριςθσ που κα ακολουκθκεί μετά από τθν
ολοκλιρωςθ των προγραμματιςκζντων/ι και υπό τροποποίθςθ ζργων ςε επίπεδο Νομοφ.
Ο αρικμόσ των απαςχολοφμενων ςτον κινθτό ΣΜΑ προβλζπεται να είναι δφο (2) άτομα ςτισ
εγκαταςτάςεισ και πζντε (5) άτομα οδθγοί ςτα απορριμματοωόρα. Θ μονάδα υποδοχισ
μονάδων μεταωόρτωςθσ ςτερεϊν αποβλιτων (ΣΜΑ) κα αποτελείται από τα εξισ τμιματα :
 Χϊρο υποδοχισ
 άμπεσ προςπζλαςθσ
 Μεταλλικζσ χοάνεσ (ςιλό) εκωόρτωςθσ - μεταωόρτωςθσ (2 κζςεισ)
 Απορριμματοωόρα πρζςεσ ωωζλιμου όγκου 57m3 και ωωζλιμου ωορτίου 17-20 tn
ανά container- πρζςα
Για να μθν καταςκευαςτοφν μόνιμεσ εγκαταςτάςεισ ςυμπίεςθσ και να είναι δυνατι θ
προςαρμογι τουσ ςτον τελικό ςχεδιαςμό διαχείριςθσ που κα ακολουκθκεί μετά από τθν
ολοκλιρωςθ των προγραμματιςκζντων/ι και υπό τροποποίθςθ ζργων ςε επίπεδο Νομοφ
επελζγθ να καταςκευαςτεί ΣΜΑ τφπου "κινθτϊν μονάδων μεταωόρτωςθσ ςτερεϊν
αποβλιτων". Ειδικότερα το ζργο περιλαμβάνει:
 Τθν καταςκευι Εγκατάςταςθσ Στακμοφ Μεταωόρτωςθσ Απορριμμάτων (ΣΜΑ).
 Τθ διαμόρωωςθ των επιωανειϊν πζριξ του ΣΜΑ προκειμζνου να γίνεται ομαλά θ
κίνθςθ των οχθμάτων όταν τα απορριμματοωόρο οχιματα μεταωορτϊνουν τα
απορρίμματα ςτουσ κινθτοφσ ςτακμοφσ μεταωόρτωςθσ,
 Τθ διαμόρωωςθ των οδϊν πρόςβαςθσ ςτον ΣΜΑ,
 Τθν απορροι των όμβριων υδάτων από τον χϊρο τθσ εγκατάςταςθσ του ςτακμοφ
μεταωόρτωςθσ και των οδϊν πρόςβαςθσ.
Το ζργο καταςκευισ χϊρου υποδοχισ κινθτϊν μονάδων μεταωόρτωςθσ ςτερεϊν
αποβλιτων (ΣΜΑ) κα περιλαμβάνει τα παρακάτω ςτάδια :
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α. Χωματουργικά ζργα για τθ διαμόρωωςθ και αςωαλτόςτρωςθ του γθπζδου ςε
ανιςόπεδεσ ςτάκμεσ υποδοχισ των απορριμματοωόρων προσ εκωόρτωςθ και των
κινθτϊν απορριμματοωόρων μεταωόρτωςθσ, κακϊσ και των οδϊν προςπζλαςθσ εξόδου των απορριμματοωόρων.
β. Χωματουργικά και οικοδομικά ζργα δθμιουργίασ των ραμπϊν προςπζλαςθσ και
των βάςεων ςτιριξθσ των χοανϊν εκωόρτωςθσ των απορριμματοωόρων ςυλλογισ
ςτα απορριμματοωόρα - πρζςεσ απομάκρυνςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων με
μθχανιςμό ςυμπίεςθσ (2 κζςεισ).
γ. Καταςκευι και εγκατάςταςθ μεταλλικϊν χοανϊν (ςιλό) απευκείασ εκωόρτωςθσ μεταωόρτωςθσ, εγκατεςτθμζνων επί κατάλλθλων βάςεων για τθν απρόςκοπτθ
λειτουργία - διακίνθςθ με ςτζγαςτρο ανά κζςθ (2 κζςεισ) χωρίσ πρόβλεψθ
αποκθκευτικοφ όγκου για παραμονι ΣΑ εντόσ αυτϊν.
δ. Ρρομικεια των απαραίτθτων απορριμματοωόρων με αυτοωερόμενουσ
μθχανιςμοφσ ςυμπίεςθσ επί κακενόσ από αυτά, ωωζλιμου όγκου 57m3 και
ωωζλιμου ωορτίου 17 tn ανά container - πρζςα. Ωσ απορριμματοωόρα ςυλλογισ κα
χρθςιμοποιθκοφν τα ιδθ υωιςτάμενα ςτο Διμο Ρατρζων.
Οι εργαςίεσ που κα υλοποιθκοφν ςταδιακά προκειμζνου να εγκαταςτακεί και να
λειτουργιςει ο κινθτόσ ςτακμόσ μεταωόρτωςθσ περιγράωονται ςτθ ςυνζχεια.
Καταςκευι τοιχίου αντιςτιριξθσ, μικουσ 40m και φψουσ 5m περίπου από οπλιςμζνο
ςκυρόδεμα, κατθγορίασ ςκυροδζματοσ c30/37 και οπλιςμοφ B500C, ςφμωωνα με τισ
διατάξεισ του Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ (ΚΤΣ) και των ΕΤΕΡ:
01-01-01-00 "Ραραγωγι και μεταωορά ςκυροδζματοσ",
01-01-02-00 "Διάςτρωςθ ςκυροδζματοσ",
01-01-03-00 "Συντιρθςθ ςκυροδζματοσ",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ",
01-01-05-00 "Δονθτικι ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ",
01-01-07-00 "Σκυροδετιςεισ ογκωδϊν καταςκευϊν",
01 -02-01 -00 "Χαλφβδινοσ οπλιςμόσ ςκυροδεμάτων".
Θ κεμελίωςι του κα γίνει πάνω ςε διαμορωωμζνθ επιωάνεια επιςτρωμζνθ με άοπλο
ςκυρόδεμα κακαριότθτασ, κατθγορίασ c 12/15.
Θ εκςκαωι του ορφγματοσ για τθν κεμελίωςι κα γίνει ςφμωωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν
ΕΤΕΡ 02-04-00- 00 "Εκςκαωζσ κεμελίων τεχνικϊν ζργων".
Οι όγκοι των προϊόντων εκςκαωισ που κα προκόψουν κατά τθν καταςκευι του τοιχίου
αντιςτιριξθσ εκτιμϊνται ςτα 600m3.
Θ καταςκευι του τοιχίου είναι αναγκαία, ϊςτε να επιτευχκεί θ ςτιριξθ χοάνθσ κατάλλθλων
διαςτάςεων για τθ μεταωόρτωςθ των απορριμμάτων από τα απορριμματοωόρα του Διμου
ςτουσ κινθτοφσ ςτακμοφσ μεταωόρτωςθσ.
Θ χοάνθ κα είναι μεταλλικι, υψθλισ αντοχισ με ιςχυρι καταςκευι από χαλυβδοζλαςμα
κατάλλθλου πάχουσ πλιρωσ ςυμβατι τόςο με τουσ ΣΜΑ του αναδόχου-προμθκευτι του
κινθτοφ εξοπλιςμοφ όςο και με τα απορριμματοωόρα του Διμου.
Θ μία πλευρά κα είναι ανοικτι, ϊςτε να τθν προςεγγίηουν τα απορριμματοωόρα οχιματα.
Στισ υπόλοιπεσ πλευρζσ κα υπάρχουν κατάλλθλα πετάςματα για να αποωεφγεται θ
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διαςπορά των απορριμμάτων από τον άνεμο, ενϊ κα είναι κατάλλθλα ςκεπαςμζνθ, για να
μθ διαταράςςεται από τθν βροχι θ διαδικαςία τθσ μεταωόρτωςθσ.
Διαμόρωωςθ οδϊν πρόςβαςθσ και επιωανειϊν πζριξ του ΣΜΑ ςε επιωάνεια περίπου
6.000,00m2, ειδικότερα δε, κα πραγματοποιθκοφν :
 Γενικζσ εκςκαωζσ μζςου βάκουσ περίπου 35εκ. ςε όλθ τθν επιωάνεια των
υπ’ διαμόρωωςθ επιωανειϊν, κακϊσ και κάτω των ρείκρων ςτισ οδοφσ
πρόςβαςθσ, εωόςον όμωσ απαιτθκεί κατά τθν εκςκαωι το μζςο βάκοσ
μπορεί να κυμανκεί μζχρι τα 55εκ.
 Μόρωωςθ του πυκμζνα εκςκαωισ.
 Απομάκρυνςθ των προϊόντων εκςκαωισ ςε χϊρο όπου επιτρζπεται με
ευκφνθ του αναδόχου.
 Καταςκευι υπόβαςθσ ςε μία ςτρϊςθ από κραυςτό αμμοχάλικο τθσ
ςφμωωνα με τθν ΕΤΕΡ 05- 03-03-00 ςυμπεπυκνωμζνου πάχουσ 10εκ.
 Καταςκευι προκαταςκευαςμζνων κράςπεδων όπου απαιτείται και
καταςκευι ρείκρων από ςκυρόδεμα C16/20 πάχουσ 0,25εκ επί τθσ
υπόβαςθσ.
Καταςκευι βάςθσ ςυμπυκνωμζνθσ ςφμωωνα με τθν ΕΤΕΡ 05-03-03-00 δφο ςτρϊςεων
πάχουσ 10εκ.θ κάκε μία. Στθν περίπτωςθ που το μζςο βάκοσ εκςκαωισ ξεπεράςει τα 35εκ.
τότε κάτω από τθν υπόβαςθ κα επιςτρωκεί κατάλλθλο υλικό τόςο όςο να καλυωκεί θ
επιπλζον των 35εκ. διαωορά πάχουσ. Θ κατά πλάτοσ κλίςθ τθσ οδοφ 2,0% ζωσ 2,5% κα
δίνεται από τθν μόρωωςθ τθσ ςκάωθσ και κα ςυνεχίηεται ςτισ διαδοχικζσ επιςτρϊςεισ.
Αςωαλτικι προεπάλειψθ ςφμωωνα με τθν ΕΤΕΡ 05-03-11-01 επί τθσ βάςθσ του
οδοςτρϊματοσ.
Κα διαςτρωκεί τάπθτασ κλειςτοφ τφπου ςφμωωνα με τθν ΕΤΕΡ 05-03-11-04
παραςκευαηομζνου εν κερμϊ ςε μόνιμθ εγκατάςταςθ, ςυμπεπυκνωμζνου πάχουσ 5εκ.,
διάςτρωςθ με FINISHER και ςυμπφκνωςθ με οδοςτρωτιρα.
Απορροι των όμβριων υδάτων. Θ απορροι των όμβριων υδάτων κα γίνεται με κατάλλθλεσ
κλίςεισ των τελικϊν διαμορωωμζνων επιωανειϊν (οι κλίςεισ κα δίνονται από τθν μόρωωςθ
τθσ ςκάωθσ και κα ςυνεχίηονται ςτισ διαδοχικζσ επιςτρϊςεισ μζχρι τθν τελικι
διαμορωωμζνθ επιωάνεια) προσ τα ρείκρα των οδϊν πρόςβαςθσ.
Ππου κρίνεται απαραίτθτο κα καταςκευαςτοφν ωρεάτια ςυλλογισ όμβριων υδάτων και
κάποια μικρά δίκτυα απορροισ όμβριων υδάτων.

5.4.1.5.

Προμήθεια τεμαχιςτή ογκωδών απορριμμάτων

Θ προμικεια ςτακεροφ τεμαχιςτι ογκωδϊν απορριμμάτων είναι απαραίτθτθ προκειμζνου
να εναρμονιςτεί ο Φορζασ Διαχείριςθσ του ΧΥΤΑ με τθν υωιςτάμενθ νομοκεςία και
ςυγκεκριμζνα με το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α’/2012) (άρκρο 43) ςφμωωνα με το οποίο:
«οι οργανιςμοί ι οι επιχειριςεισ που διακζτουν ςε Χϊρο Τγειονομικισ Σαφισ (ΧΤΣ) τθσ
ανάλογθσ κατθγορίασ τα απόβλθτα αυτά, χωρίσ να ζχουν προθγθκεί οι παρακάτω εργαςίεσ
επεξεργαςίασ:
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D13: Ανάδευςθ ι ανάμιξθ πριν από τθν υποβολι ςε κάποια από τισ εργαςίεσ D1 ωσ D12
(μποροφν να περιλαμβάνονται προκαταρκτικζσ εργαςίεσ πριν από τθ διάκεςθ δθλαδι θ
προεπεξεργαςία, π.χ. μεταξφ άλλων, θ διαλογι, θ ςφνκλιψθ, θ ςυμπαγοποίθςθ, θ
κοκκοποίθςθ, θ αποξιρανςθ, το ξζφτιςμα, θ επαναςυςκευαςία ι ο διαχωριςμόσ πριν από
τθν υποβολι ςε οποιαδιποτε από τισ εργαςίεσ D1 ζωσ D12)
R3: Ανακφκλωςθ/ανάκτθςθ οργανικϊν ουςιϊν που δεν χρθςιμοποιοφνται ωσ διαλφτεσ
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κομποςτοποίθςθσ και άλλων διαδικαςιϊν βιολογικοφ
μεταςχθματιςμοφ, κακϊσ και τθσ αεριοποίθςθσ και πυρόλυςθσ που χρθςιμοποιοφν τα
ςυςτατικά ωσ χθμικζσ ουςίεσ)
R4: Ανακφκλωςθ/ανάκτθςθ μετάλλων και μεταλλικϊν ενϊςεων
R5: Ανακφκλωςθ/ανάκτθςθ άλλων ανόργανων υλικϊν (Περιλαμβάνει τον κακαριςμό του
εδάφουσ που οδθγεί ςε ανάκτθςθ εδάφουσ και τθν ανακφκλωςθ ανόργανων οικοδομικϊν
υλικϊν)
R12: Ανταλλαγι αποβλιτων για να υποβλθκοφν ςε κάποια από τισ εργαςίεσ R1 ωσ R11
(μποροφν να περιλαμβάνονται προκαταρκτικζσ εργαςίεσ πριν από τθν ανάκτθςθ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προεπεξεργαςίασ, π.χ. μεταξφ άλλων αποςυναρμολόγθςθ,
διαλογι,
ςφνκλιψθ,
ςυμπαγοποίθςθ,
κοκκοποίθςθ,
αποξιρανςθ,
ξζφτιςμα,
αναςυςκευαςία, διαχωριςμόσ, ανάδευςθ ι ανάμειξθ πριν από τθν προϊκθςι τουσ για
οποιαδιποτε από τισ εργαςίεσ R1 ζωσ R11.)
επιβαρφνονται, από 1θσ Ιανουαρίου 2016, με ειδικό τζλοσ ταφισ ανά τόνο αποβλιτων που
διατίκεται. Σα υπολείμματα των εργαςιϊν επεξεργαςίασ, που διατίκενται ςε Χϊρο
Τγειονομικισ Σαφισ (ΧΤΣ), δεν επιβαρφνονται με το ειδικό τζλοσ ταφισ. Σο ειδικό τζλοσ
ταφισ ορίηεται, για το 2016, ςε τριάντα πζντε (35) ευρϊ ανά τόνο διατικζμενων αποβλιτων
και αυξάνεται ετθςίωσ κατά πζντε (5) ευρϊ ανά τόνο ζωσ του ποςοφ των εξιντα (60) ευρϊ
ανά τόνο, κατατίκεται ςτο «Πράςινο Σαμείο» του ν. 3889/2010 (Α` 182) και διατίκεται
αποκλειςτικά για τθ χρθματοδότθςθ προγραμμάτων και ζργων ανάκτθςθσ και διάκεςθσ
αποβλιτων. ε κάκε περίπτωςθ θ ΚΤΑ για τθν επιβολι του ειδικοφ τζλουσ ταφισ, δεν
μπορεί να εφαρμοςτεί παρά μόνο εφόςον διαςφαλιςτοφν οι προχποκζςεισ και οι υποδομζσ
προδιαλογισ και ανάκτθςθσ. ε διαφορετικι περίπτωςθ, οι διμοι κα οδθγθκοφν μζςω των
ΦοΔΑ ςε ΔΙΣ και ςυγκεντρωτικι επεξεργαςία ςφμμεικτων.»
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Εικόνα 28: Τεμαχιςμόσ απορριμμάτων με απομάκρυνςθ μεταλλικϊν αντικειμζνων

Ο τεμαχιςτισ κα ζχει τθν ικανότθτα επεξεργαςίασ και τεμαχιςμοφ ςε μικρά κομμάτια
διαωόρων απορριμμάτων και ογκωδϊν αντικειμζνων, όπωσ: ςφμμεικτα απορρίμματα από
αςτικζσ περιοχζσ, οικιςμοφσ, εμπορικά καταςτιματα, βιοτεχνίεσ κλπ, αςτικά ςτερεά
απόβλθτα, κορμοί δζνδρων, ςτρϊματα, ζπιπλα, χαλιά, ξυλεία, κ.α. χωρίσ κανζνα απολφτωσ
πρόβλθμα μειϊνοντασ ζτςι τον όγκο τουσ. Θ ποςότθτα επεξεργαςίασ μικτοφ τφπου
απορριμμάτων που κα επιτυγχάνει κα ανζρχεται τουλάχιςτον ςε 200 t/θμζρα, χωρίσ να
υπάρχουν περιοριςμοί από τα χαρακτθριςτικά των απορριμμάτων προσ κοπι, όπωσ ειδικό
βάροσ αυτϊν, υγραςία κλπ.
Σφςτθμα τροωοδοςίασ
Θ χοάνθ τροωοδοςίασ κα είναι κατάλλθλα προςαρμοςμζνθ ςτον τεμαχιςτι, ϊςτε να
παρζχει τθν μεγαλφτερθ δυνατι αςωάλεια ςτουσ χειριςτζσ και τουσ εργαηόμενουσ,
καταςκευαςμζνθ από ειδικό χάλυβα ανκεκτικό ςτθν ωκορά, ζτςι ϊςτε να αντεπεξζρχεται
ςτισ δφςκολεσ ςυνκικεσ εργαςίασ. Κα είναι δε κατάλλθλα ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να επιτρζπει
τθν ευχερι και απρόςκοπτθ τροωοδοςία του μθχανιματοσ, ακόμα και με ογκϊδθ
αντικείμενα και να αποτρζπει τισ εμωράξεισ από οποιοδιποτε υλικό προσ τεμαχιςμό.
Επίςθσ το άνοιγμα τθσ χοάνθσ τροωοδοςίασ, κα εξαςωαλίηει τθν απρόςκοπτθ τροωοδοςία
του μθχανιματοσ με ογκϊδθ απορρίμματα.
Σφςτθμα κοπισ
Το πλαίςιο κα είναι βαριάσ καταςκευισ καταλλιλων διαςτάςεων για να δζχεται
οποιοδιποτε υλικό μπορεί να διζλκει από τθ χοάνθ τροωοδοςίασ και με ιδιαίτερθ
προςταςία κατά τθσ οξείδωςθσ. Ολόκλθρθ θ καταςκευι κα πλθροί τισ προδιαγραωζσ των
Κοινοτικϊν Οδθγιϊν ζναντι τθσ θχθτικισ ρφπανςθσ. Ο τεμαχιςμόσ κα ελζγχεται και κα
επιτθρείται θλεκτρονικά.
Σφςτθμα εξόδου απορριμμάτων
Τα τεμαχιςμζνα απορρίμματα κα απομακρφνονται από το ςφςτθμα κοπισ – τεμαχιςμοφ,
μζςω κατάλλθλθσ μεταωορικισ ταινίασ θ οποία κα διακζτει ςφςτθμα προςταςίασ από τθ
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διαςπορά των τεμαχιςμζνων υλικϊν. Επίςθσ κα υπάρχει υποχρεωτικά ειδικι μαγνθτικι
διάταξθ μζςω μεταωορικισ ταινίασ που κα απομακρφνει αυτόματα τα ςιδθροφχα
απορρίμματα. Οι μεταωορικζσ ταινίεσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ και καλυμμζνεσ με ειδικό
ανκεκτικό υλικό, με ειδικι επικάλυψθ και εςωτερικζσ ενιςχφςεισ, το οποίο κα τισ
προςτατεφει από τα εξερχόμενα τεμαχιςκζντα υλικά.

5.4.2. Δημιουργία Μονάδων Κομποςτοποίηςησ
Ο Διμοσ Ρατρζων ςχεδιάηει τθ χωροκζτθςθ και λειτουργία δφο (2) μικρϊν μονάδων
επεξεργαςίασ προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων (απορρίμματα καωζ κάδων, υπολείμματα
κλαδεμάτων και πραςίνου) παραγωγικισ ικανότθτασ 7.000 τόνων/ζτοσ θ κάκε μία
(υπαίκριο ςφςτθμα αερόβιασ κομποςτοποίθςθσ «τφπου κερμοκθπίου»), με δυνατότθτα
αναβάκμιςθσ ςε παραγωγικι ικανότθτα 19.500 τόνων/ζτοσ προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων
θ κάκε μία.
Οι πικανοί χϊροι δθμιουργίασ των ανωτζρω μονάδων είναι:
α) Στο ΧΥΤΑ Ξερόλακασ
β) Σε χϊρο του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ ι του Διμου Ερυμάνκου με τουσ οποίουσ θ μονάδα
κα λειτουργεί ςε ςυνεργαςία. Θ επιλογι των ανωτζρω Διμων ζγινε με βάςθ, τθν φπαρξθ
ςτθν ζκταςθ αυτϊν των Διμων, μονάδων που επεξεργάηονται υλικά, τα οποία μποροφν να
κομποςτοποιθκοφν (κτθνοτροωικά και πτθνοτροωικά απόβλθτα, υπολείμματα οινοποιείων,
απόβλθτα ελαιοτριβείων, απόβλθτα τυροκομείων, κλπ.).
Επίςθσ διερευνϊνται και εναλλακτικζσ λφςεισ χωροκζτθςθσ (π.χ. ςε χϊρο
αποκαταςτθμζνου ΧΑΔΑ, ςτθ Βιομθχανικι Ρεριοχι Ράτρασ (ΒΛ.ΡΕ.) κλπ.) με απϊτερο ςτόχο
τθν δθμιουργία τθσ 2θσ μονάδασ ςε περιοχζσ όμορεσ με τουσ παραπάνω αναωερόμενουσ
Διμουσ, ζτςι ϊςτε να κακίςταται ευκολότερθ θ μεταωορά των προδιαλεγμζνων
αποβλιτων.
Το 2014 τα υπολείμματα πραςίνου που παράγονται εντόσ του Διμου Ρατρζων είναι
1.236,44 τόνοι. Για το 2020, ςφμωωνα με τον Ρίνακα 38 του παρόντοσ, τίκεται ωσ ςτόχοσ
2.790,9 τόνοι.
Με ςτοχευμζνεσ δράςεισ όπωσ θ ςυνεργαςία με μεγάλουσ παραγωγοφσ βιοαποβλιτων
(λαϊκζσ αγορζσ, ωοιτθτικζσ εςτίεσ, λαχαναγορά, νοςοκομεία, ξενοδοχεία, KETX,
καταςτιματα εςτίαςθσ κλπ) επιδιϊκεται θ χωριςτι ςυλλογι βιοαποβλιτων με παράλλθλθ
αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ των μονάδων. Επίςθσ υπολογίηεται ότι ζπειτα από τισ
εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ που κα διεξάγει ο Διμοσ Ρατρζων κα
υπάρξει αφξθςθ τθσ ςυλλογισ βιοαποβλιτων μζςω τθσ διαλογισ των απορριμμάτων ςτθν
πθγι.
Θ επιτυχία του προγράμματοσ κομποςτοποίθςθσ αποτελεί ζναν από τουσ βαςικοφσ
άξονεσ των ςτόχων του Διμου Ρατρζων ςχετικά με τθν διαχείριςθ των απορριμμάτων. Θ
όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ αφξθςθ των ποςοτιτων που κα καταλιγουν ςτισ μονάδεσ
κομποςτοποίθςθσ κα ςυμβάλλει ςτθν μείωςθ τθσ ποςότθτασ των παραγόμενων
απορριμμάτων προσ τελικι διάκεςθ.
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5.4.2.1.

Η κομποςτοποίηςη ωσ λύςη διαχείριςησ οργανικών αποβλήτων

Με τον όρο κομποςτοποίθςθ νοείται θ ελεγχόμενθ διαδικαςία αποδόμθςθσ οργανικοφ
υλικοφ, από μικροοργανιςμοφσ ςε αερόβιεσ ςυνκικεσ και θ επαναςφςταςι του ςε
ςτακεροποιθμζνθ οργανικι φλθ.
Διάωοροι μικροοργανιςμοί (βακτιρια, μφκθτεσ, ακτινοβακτιρια) ςε κατάλλθλεσ ςυνκικεσ
υγραςίασ και αεριςμοφ και μζςω των ενηφμων που παράγουν, αποδομοφν ςφνκετεσ
χθμικζσ ενϊςεισ (ςάκχαρα, λίπθ, κυτταρίνθ, λιγνίνθ, κα.) που βρίςκονται ςτθν οργανικι
φλθ. Θ μικροβιολογικι αυτι δράςθ προκαλεί αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτθ μάηα του
υλικοφ, θ οποία μειϊνεται μζχρι τθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ μετά τθν ζντονθ
αποςφνκεςθ και ςτακεροποίθςθ των οργανικϊν ουςιϊν.
Κατά τθ διαδικαςία τθσ κομποςτοποίθςθσ παράγεται διοξείδιο του άνκρακα, νερό,
ανόργανα ςτοιχεία, κερμότθτα και ςτακεροποιθμζνο οργανικό υλικό (κόμποςτ) που
αποτελεί και το τελικό προϊόν.
Ρολυάρικμεσ χθμικζσ αντιδράςεισ λαμβάνουν χϊρα ςτθν κομποςτοποίθςθ, κακϊσ ςφνκετεσ
ενϊςεισ ςτθν αρχικι οργανικι φλθ διαςπϊνται ςε πιο απλά ςυςτατικά, τα οποία μετά
ςυντίκενται για τθ δθμιουργία νζων ςφνκετων ςυςτατικϊν, όπωσ ο χοφμοσ. Θ τελικι
οργανικι φλθ, το κόμποςτ, αποτελεί περίπου το 20-40% κ.β. τθσ αρχικισ οργανικισ φλθσ.
Θ κομποςτοποίθςθ (και με βάςθ τον ΕΣΔΑ) αποτελεί τθν πλζον ενδεδειγμζνθ λφςθ για τθν
εκτροπι του οργανικοφ κλάςματοσ (βιοαποδομιςιμα απόβλθτα) που οδεφει προσ ταωι.
Συντελεί ςτθν πλιρθ υγιεινοποίθςθ των οργανικϊν αποβλιτων με απαλλαγι από
μολυςματικοφσ παράγοντεσ, ενϊ ταυτόχρονα προςωζρει ζνα εδαωοβελτιωτικό προϊόν για
αφξθςθ τθσ οργανικισ ουςίασ του εδάωουσ και τθν αναηωογόνθςθ αυτοφ.
Από τθ ωφςθ τθσ μεκόδου, θ κομποςτοποίθςθ ζχει πολλά πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με όλεσ
τισ ανταγωνιςτικζσ τεχνολογίεσ, γεγονόσ που τθν κακιςτά αναντικατάςτατθ επιλογι ςτα
πλαίςια μιασ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ αποβλιτων. Ραρακάτω κωδικοποιοφνται αυτά τα
πλεονεκτιματα:
Χρειάηεται μικρό επενδυτικό και λειτουργικό κόςτοσ ςε ςχζςθ με όλεσ τισ
ανταγωνιςτικζσ τεχνολογίεσ, με κετικι επίδραςθ ςτα δθμοτικά τζλθ.
Ζχει μεγάλθ κοινωνικι αποδοχι με ςυνζπεια να μποροφν να ολοκλθρωκοφν οι
ςχετικζσ επενδφςεισ γρθγορότερα από οποιεςδιποτε άλλεσ και πιο κοντά ςτισ
περιοχζσ παραγωγισ των αποβλιτων, με αποτζλεςμα μικρότερο κόςτοσ
μεταωοράσ τουσ.
Ζχει μικρό χρόνο καταςκευισ, που μπορεί να είναι μικρότεροσ και από 6 μινεσ,
άρα αποτελεί μια άμεςα εωαρμοηόμενθ επιλογι ςε αντίκεςθ με άλλεσ τεχνολογίεσ
που απαιτοφν μερικά χρόνια καταςκευισ.
Δεν παράγει επικίνδυνα – τοξικά αζρια ι καρκινογόνεσ ουςίεσ, όπωσ άλλεσ
τεχνολογίεσ, ενϊ οι όποιεσ εκπομπζσ τθσ ι οςμζσ αντιμετωπίηονται εφκολα.
Δεν παράγει τοξικά ςτερεά κατάλοιπα, αλλά μικρζσ ποςότθτεσ μθ επικυμθτϊν
αδρανϊν ςτερεϊν υπολειμμάτων, που μποροφν να ταωοφν ςε ΧΥΤΥ.
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Ευνοείται και ενκαρρφνεται θ μείωςθ και ανακφκλωςθ όλων των βαςικϊν
υλικϊν, μεταξφ των οποίων και των πλαςτικϊν και του χαρτιοφ, που άλλεσ
τεχνολογίεσ δεν κζλουν να ανακυκλωκοφν για να είναι πιο αποδοτικζσ.
Θ ςυνολικι διαχείριςθ με κομποςτοποίθςθ ζχει καλφτερεσ επιδόςεισ ςχετικά με τισ
κλιματικζσ αλλαγζσ και τθν ενεργειακι κατανάλωςθ ςε ςχζςθ με άλλεσ μεκόδουσ
διαχείριςθσ.
Δεν υπάρχει ανάγκθ να δεςμεφονται οι τοπικζσ κοινωνίεσ με μακροχρόνιεσ
ςυμβάςεισ ποςότθτασ και ποιότθτασ των ειςερχομζνων υλικϊν, με κίνδυνο τθν
επιβολι χρθματικϊν ποινϊν ςτουσ ΟΤΑ και κατ’ επζκταςθ ςτουσ δθμότεσ.
Δθμιουργεί τετραπλάςιεσ κζςεισ εργαςίασ από τισ άλλεσ διακζςιμεσ τεχνολογίεσ,
όπωσ οι ΧΥΤΑ και θ κερμικι επεξεργαςία. Αυτό το γεγονόσ ςτθν Ελλάδα τθσ
οικονομικισ κρίςθσ και τθσ αυξανόμενθσ ανεργίασ είναι πολφ ςθμαντικό κετικό
χαρακτθριςτικό.
Είναι πολφ απλοφςτερθ τεχνολογία και με μικρι εξάρτθςθ από τουσ προμθκευτζσ.
Με τθν διαλογι ςτθν πθγι (ΔςΡ) των οργανικϊν υλικϊν πριν τθν κομποςτοποίθςθ
διευκολφνεται και ενκαρρφνεται θ εφαρμογι των ςυςτθμάτων Ρλθρϊνω Πςο
Ρετάω (ΡΟΡ) για δικαιότερθ χρζωςθ των δθμοτικϊν τελϊν με βάςθ το βάροσ των
απορριμμάτων.
Κζλει τουσ δθμότεσ ενθμερωμζνουσ και ενεργοφσ για να γίνεται ακόμθ καλφτερθ θ
ΔςΡ των οργανικϊν και να λειτουργεί αποτελεςματικότερα θ μονάδα
κομποςτοποίθςθσ, ςε αντίκεςθ με άλλεσ τεχνολογίεσ, που κα προτιμοφςαν τουσ
πολίτεσ άβουλουσ καταναλωτζσ, που παράγουν απόβλθτα.
Υπάρχουν και δφο μειονεκτιματα, τα οποία όμωσ είναι αντιμετωπίςιμα:
Καταλαμβάνει περιςςότερο χϊρο. Πμωσ υπάρχουν παντοφ διακζςιμοι χϊροι για
τθν δθμιουργία μονάδων κομποςτοποίθςθσ, που πολφ εφκολα κα μποροφςαν να
ςυναινζςουν για τθ χριςθ αυτι οι τοπικζσ κοινωνίεσ. Λδιαίτερα ςτα μεγάλα αςτικά
κζντρα μποροφν να αξιοποιθκοφν οι επιωάνειεσ των αποκατεςτθμζνων παλαιϊν
κυττάρων των ΧΥΤΑ των περιοχϊν τουσ.
Απαιτεί να τοποκετθκεί ξεχωριςτόσ κάδοσ για τθν ΔςΡ των οικιακϊν οργανικϊν
και να γίνεται ξεχωριςτι αποκομιδι. Οι επιπλζον κάδοι για τθ ΔςΡ των οργανικϊν
ςτθν περίπτωςθ τθσ κομποςτοποίθςθσ κοςτίηουν λίγο και ταυτόχρονα μειϊνουν τον
όγκο και το κόςτοσ των κάδων των ςκουπιδιϊν - υπολειμμάτων, οπότε μποροφν
εφκολα να τοποκετθκοφν και να αποςβεςτοφν γριγορα από τουσ ΟΤΑ. Το
παράδειγμα των120.000 μπλε κάδων τθσ ανακφκλωςθσ, που τοποκετικθκαν ςε
λίγα χρόνια ςε όλθ τθν Ελλάδα, κακϊσ και θ υλοποίθςθ προτάςεων για
διαμόρωωςθ χϊρου για τουσ κάδουσ μζςα ςτα νζα κτίρια, μασ δείχνει ότι και
χωροταξικά είναι εωικτι θ τοποκζτθςθ επιπλζον μικρϊν κάδων για τθ ΔςΡ των
οργανικϊν. Τζλοσ, το κόςτοσ μεταωοράσ και αποκομιδισ δεν αυξάνεται ςθμαντικά
ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ κατάςταςθ και ενδεχομζνωσ και να μειϊνεται, αωοφ
αυξάνεται 5-10% ο χρόνοσ αποκομιδισ, αλλά ο μεγάλοσ χρόνοσ τθσ μεταωοράσ
μειϊνεται, λόγω τθσ πικανισ μικρότερθσ απόςταςθσ και των καλφτερων ςυνκθκϊν
παράδοςθσ των υλικϊν ςτισ μονάδεσ κομποςτοποίθςθσ.
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Στόχοσ κομποςτοποίθςθσ: Ραραγωγι ενόσ προϊόντοσ πλοφςιο ςε χοφμο, που ικανοποιεί
τισ απαιτιςεισ για διάφορεσ χριςεισ (ωσ εδαφοβελτιωτικό, υπόςτρωμα καλλιεργειϊν,
κ.α.).

5.4.2.2.

Βαςικέσ κατηγορίεσ αποβλήτων προσ κομποςτοποίηςη

Οι κατθγορίεσ με τα είδθ αποβλιτων που κα δζχονται οι μονάδεσ κομποςτοποίθςθσ είναι οι
εξισ:
Απόβλθτα Τροωίμων
Υπολείμματα τροωϊν από τα νοικοκυριά ι τα καταςτιματα υγειονομικοφ
ενδιαωζροντοσ ι από καταςτιματα λιανικισ (μανάβικα, supermarkets, λαϊκζσ αγορζσ,
κλπ.).
Απόβλθτα Κιπων και Ράρκων
Φυτικά απόβλθτα (π.χ. χόρτα, κλαδζματα, είδθ ανκοκομίασ) από ιδιωτικοφσ κιπουσ,
δθμοτικά πάρκα, χϊρουσ όπωσ πλατείεσ, παιδικζσ χαρζσ. Απαραίτθτθ πρϊτθ φλθ για
χριςθ ωσ «υλικό δομισ» ςτο αρχικό προσ κομποςτοποίθςθ μίγμα.
Λοιπά Οργανικά Απόβλθτα από Εγκαταςτάςεισ Μεταποίθςθσ
Απόβλθτα από τθν προετοιμαςία και επεξεργαςία τροωίμων και γεωργικϊν προϊόντων.
Βιοαποδομιςιμα Απόβλθτα από τθν Γεωργία, Κθπευτικι, Υδατοκαλλιζργεια,
Δαςοκομία, Κιρα και Αλιεία
Φυτικά και ηωικά υπολείμματα & ηωικά υποπροϊόντα από κτθνοτροωικζσ μονάδεσ.
Αναλυτικότερα, τα υλικά προσ κομποςτοποίθςθ είναι τα εξισ:
Το οργανικό κλάςμα των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων (ΑΣΑ) από ςφμμεικτα
απόβλθτα
Το προδιαλεγμζνο οργανικό κλάςμα (από διαλογι ςτθ πθγι)
Τα «Ρράςινα» αςτικά υλικά (κλαδζματα από πάρκα, δρόμουσ, κιπουσ, κατοικίεσ
κ.α.)
Τα υπολείμματα καλλιεργειϊν και κερμοκθπίων
Κορμοί δζνδρων, υπολείμματα καμζνων εκτάςεων
Οργανικά υπολείμματα βιομθχανιϊν τυποποίθςθσ και επεξεργαςίασ τροωίμων π.χ.
ντοματοβιομθχανίεσ, γαλακτοβιομθχανίεσ, κονςερβοβιομθχανίεσ κ.α.
Λθγμζνα τρόωιμα
Λλφσ βιολογικϊν κακαριςμϊν
Κτθνοτροωικά απόβλθτα, Ρτθνοτροωικά απόβλθτα, Κοπριζσ
Υπολείμματα οινοποιείων, ηυκοποιείων
Απόβλθτα ελαιοτριβείων
Απόβλθτα τυροκομείων
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Στο Ραράρτθμα ΛΛΛ αναωζρεται θ κατθγοριοποίθςθ των αποβλιτων βάςει των κωδικϊν ΕΚΑ
(Απόωαςθ 2001/118/EΚ). Οι κωδικοί ΕΚΑ ζχουν επιλεχκεί βάςει τθσ ευρωπαϊκισ εμπειρίασ
και δεν είναι δεςμευτικοί.
Ο αρχικόσ ςτόχοσ του Διμου Ρατρζων είναι θ διάκεςθ των ωμϊν υπολειμμάτων
τροφίμων και των υπολειμμάτων πραςίνου ςτισ μονάδεσ κομποςτοποίθςθσ και ςταδιακό
ζλεγχο τθσ διάκεςθσ και των λοιπϊν αποβλιτων.

5.4.2.3.
Βαςικέσ
Κομποςτοποίηςησ

τεχνικέσ

απαιτήςεισ

λειτουργίασ

Μονάδων

Στθν ενότθτα αυτι περιγράωονται αναλυτικά όλα τα παραγωγικά ςτάδια μίασ μονάδασ
κομποςτοποίθςθσ κακϊσ και οι βαςικζσ τουσ λειτουργίεσ, ςφμωωνα με τον Οδθγό
λειτουργίασ ανοικτϊν εγκαταςτάςεων κομποςτοποίθςθσ (αερόβια επεξεργαςία)
προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων (ΕΡΡΕΑΑ) [12].
Αυτά διακρίνονται ςτα εξισ:
Υποδοχι – Ραραλαβι Αποβλιτων
Ρροεπεξεργαςία
Κομποςτοποίθςθ (5 – 10 εβδομάδεσ)
Ωρίμανςθ (8 εβδομάδεσ)
αωιναρία
Αποκικευςθ κόμποςτ
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Εικόνα 29: Γενικι Διάταξθ Μονάδασ Κομποςτοποίθςθσ

Ο παρακάτω πίνακασ περιγράωει ςυνοπτικά κάκε ςτάδιο τθσ μονάδασ κομποςτοποίθςθσ.
Βαςικζσ Λειτουργίεσ Μονάδασ Κομποςτοποίθςθσ (ανά ςτάδιο)
ΣΤΑΔΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ
1. ΥΡΟΔΟΧΘ – ΡΑΑΛΑΒΘ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ
Ρεριλαμβάνει τθν εκωόρτωςθ, τον ζλεγχο και τθν
οριςτικι παραλαβι των αποβλιτων κακϊσ και τθν
ενδιάμεςθ αποκικευςι τουσ μζχρι τθν ζναρξθ τθσ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΕΣ
- Εκωόρτωςθ των ειςερχόμενων υλικϊν από τα
οχιματα ςυλλογισ-μεταωοράσ, ςε ειδικά
διαμορωωμζνο χϊρο ανάλογα με το είδοσ του
υλικοφ.
- Οπτικόσ ζλεγχοσ των ειςερχόμενων υλικϊν.

Σελίδα 124

Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων Διμου Ρατρζων

προεπεξεργαςίασ.

- Οριςτικι παραλαβι υλικοφ ι μθ αποδοχι του ςτθ
μονάδα.
- Ρροςωρινι αποκικευςθ εν αναμονι τθσ
προεπεξεργαςίασ.

2. ΡΟΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ

- Θ αωαίρεςθ των ξζνων προςμίξεων
- Θ διάνοιξθ των ςάκων ςε περίπτωςθ που θ
αποκομιδι των βιοαποβλιτων γίνεται εντόσ
πλαςτικϊν ςάκων.
- Ο τεμαχιςμόσ ξυλωδϊν υλικϊν (κλαδιά, δζντρα,
κλπ.) για τθ δθμιουργία υλικοφ δομισ.
- Θ ανάμιξθ και ομογενοποίθςθ των υλικϊν για τθ
ρφκμιςθ των παραμζτρων: λόγο C/N, πορϊδεσ,
υγραςία.

Ρεριλαμβάνει κυρίωσ μθχανικζσ διεργαςίεσ, οι
οποίεσ ζχουν ωσ ςτόχο τθ βελτιςτοποίθςθ των
χαρακτθριςτικϊν των ειςερχόμενων αποβλιτων με
γνϊμονα τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ
κομποςτοποίθςθσ.

3. ΚΟΜΡΟΣΤΟΡΟΙΘΣΘ
(ΕΝΕΓΘ ΒΙΟΑΡΟΔΟΜΘΣΘ)
Ρεριλαμβάνει τισ πρϊτεσ ωάςεισ τθσ
κομποςτοποίθςθσ:
- τθ ψυχροωιλικι ωάςθ όπου γίνεται ο αποικιςμόσ
του υλικοφ με μικροοργανιςμοφσ
ο
ο
- τθ μεςοωιλικι ωάςθ (22 C – 40 C) όπου
αποςυντίκενται οι εφκολα διαςπάςιμεσ ουςίεσ
ο
ο
- τθ κερμοωιλικι ωάςθ (40 C – 60 C) όπου γίνεται
και θ υγειονοποίθςθ του υλικοφ.
4. ΩΙΜΑΝΣΘ
Ρεριλαμβάνει τθν τελευταία ωάςθ τθσ
κομποςτοποίθςθσ:
ο
- Τθ δεφτερθ μεοςοωιλικι ωάςθ (40 C – κερμ.
περιβάλλοντοσ).
Ολοκλθρϊνεται όταν θ κερμοκραςία του υλικοφ
εξιςωκεί με τθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ

5. ΑΦΙΝΑΙΑ
Τελικι μθχανικι επεξεργαςία του κόμποςτ.

6. ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘ
Αποκικευςθ του ζτοιμου κόμποςτ ςε κατάλλθλεσ
ςυνκικεσ και για ζνα εφλογο χρονικό διάςτθμα για

- Θ ςυνεχισ αποδόμθςθ των οργανικϊν ουςιϊν
- Θ υγειονοποίθςθ του υλικοφ
- Θ δθμιουργία ενόσ ςχετικά άοςμου προϊόντοσ, το
οποίο μπορεί να επεξεργαςτεί περαιτζρω
(ωρίμανςθ, ραωιναρία) για τθ δθμιουργία του
τελικοφ προϊόντοσ.
Θ κομποςτοποίθςθ πραγματοποιείται ςε ςειράδια
τριγωνικοφ ι τραπεηοειδοφσ ςχιματοσ.

- Θ διάςπαςθ δφςκολα αποδομιςιμων οργανικϊν
ουςιϊν (κυτταρίνθ, λιγνίνθ) που περιζχονται π.χ. ςε
ξυλϊδθ απόβλθτα.
- Θ δθμιουργία ενόσ ςχετικά άοςμου προϊόντοσ, το
οποίο μπορεί να επεξεργαςτεί περαιτζρω
(ραωιναρία) για τθ δθμιουργία του τελικοφ
προϊόντοσ.
Θ ωρίμανςθ πραγματοποιείται ςε ςωροφσ
τριγωνικοφ ι τραπεηοειδοφσ ςχιματοσ.
- Ο διαχωριςμόσ των εναπομεινάντων προςμίξεων,
όπωσ πλαςτικά, μζταλλα, γυαλί κλπ.
- Θ παραγωγι κόμποςτ με ςτακερά ποιοτικά
χαρακτθριςτικά.
- Θ διαςωάλιςθ κατάλλθλων ςυνκθκϊν
αποκικευςθσ ϊςτε το τελικό προϊόν να μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί για τον ςκοπό που ζχει παραχκεί.
- Θ προςταςία του ζτοιμου κόμποςτ από ζντονα
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τθν αποωυγι αλλοίωςθσ τθσ ποιότθτάσ του.

καιρικά ωαινόμενα (βροχι, ξθραςία, άνεμο).

Ρίνακασ 39: Βαςικζσ Λειτουργίεσ Μονάδασ Κομποςτοποίθςθσ

Ο ςχεδιαςμόσ του Διμου Ρατρζων περιλαμβάνει τθν δθμιουργία ανοιχτϊν μονάδων
κομποςτοποίθςθσ, των οποίων το κφριο χαρακτθριςτικό είναι ότι θ κομποςτοποίθςθ γίνεται
ςε επιμικεισ ςωροφσ (ςειράδια) ςε πλιρωσ ανοιχτοφσ ι ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ. Τα δφο
βαςικά είδθ ανοιχτϊν ςυςτθμάτων που ςυναντϊνται ςτθν πράξθ, απεικονίηονται ςτισ
ακόλουκεσ εικόνεσ:

Εικόνα 30: Ανοιχτό ςφςτθμα κομποςτοποίθςθσ ςε ςειράδια με φυςικό αεριςμό και μθχανικι ανάδευςθ

Κφριο χαρακτθριςτικό των ςυςτθμάτων αυτϊν είναι ότι ο αεριςμόσ του ςωροφ γίνεται μζςω
ανάδευςθσ με τθ χριςθ αναςτροωζα ι ωορτωτι.
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Εικόνα 31: Ανοιχτό ςφςτθμα κομποςτοποίθςθσ ςε ςειράδια με εξαναγκαςμζνο αεριςμό με ι χωρίσ μθχανικι
ανάδευςθ

Κφριο χαρακτθριςτικό των ςυςτθμάτων αυτϊν είναι ότι ο αεριςμόσ του ςωροφ γίνεται με
εξαναγκαςμζνο αεριςμό (εμωφςθςθ ι αναρρόωθςθ). Συμπλθρωματικά, γίνεται χριςθ
μθχανικϊν μζςων ανάδευςθσ (αναςτροωζασ ι ωορτωτισ).

5.4.2.4.

Διαδικαςίεσ Μονάδασ Κομποςτοποίηςησ

1. Υποδοχι - Ραραλαβι ειςερχόμενων υλικϊν
Ρεριλαμβάνει τθν είςοδο, ηφγιςθ, εκωόρτωςθ, οπτικό ζλεγχο και οριςτικι παραλαβι των
αποβλιτων θ οποία κα γίνεται ανάλογα με τισ θμζρεσ και ϊρεσ λειτουργίασ τθσ μονάδασ.
Κατά τθν υποδοχι των ειςερχόμενων υλικϊν κα γίνεται καταγραωι και δθμιουργία Δελτίου
Ειςόδου - Ραραλαβισ Αποβλιτων. Σε περίπτωςθ που μετά από τον οπτικό ζλεγχο, ζνα
ωορτίο δεν μπορεί να γίνει δεκτό λόγω υψθλοφ ποςοςτοφ προςμίξεων ι διαπίςτωςθσ
πικανισ επικινδυνότθτασ, τότε αυτό απομακρφνεται αμζςωσ από τθ μονάδα. Τα
ειςερχόμενα υλικά με υψθλι περιεκτικότθτα ςε υγραςία κα πρζπει να οδθγοφνται προσ
προεπεξεργαςία μζςα ςε 24 ϊρεσ από τθν παραλαβι τουσ. Σε διαωορετικι περίπτωςθ
γίνεται ενδιάμεςθ αποκικευςι τουσ το πολφ ζωσ και 3 θμζρεσ. Θ αποκικευςθ κα πρζπει να
γίνεται πάνω ςε ςτρϊςθ υλικοφ δομισ και το υλικό να καλφπτεται από ϊριμο κόμποςτ. Ο
χϊροσ υποδοχισ κα πρζπει να κακαρίηεται και να απολυμαίνεται κακθμερινά μετά το
πζρασ λειτουργίασ τθσ μονάδασ. Σθμειϊνεται ότι θ υγιεινι του χϊρου υποδοχισ είναι
ιδιαίτερα ςθμαντικι για τθν υγιεινι και αςωάλεια των εργαηόμενων ςτθ μονάδα, κακϊσ τα
ηωικά υποπροϊόντα που βρίςκονται εντόσ των ειςερχόμενων υλικϊν (π.χ. κρζασ,
γαλακτοκομικά προϊόντα, κλπ.) αποτελοφν πθγι προςζλκυςθσ τρωκτικϊν, εντόμων, πτθνϊν
και παραςίτων.
2. Τεμαχιςμόσ πραςίνων (ξυλωδϊν αποβλιτων)
Στο ςτάδιο αυτό κα γίνεται τεμαχιςμόσ των ξυλωδϊν υλικϊν (δζντρα, κλαδιά, κλπ.) τα
οποία δεν υπόκεινται ςε μικροβιακι αποςφνκεςθ, αν δεν τεμαχιςτοφν. Με τον τεμαχιςμό
αυξάνεται θ ενεργι τουσ επιωάνεια για τουσ μικροοργανιςμοφσ. Ο τεμαχιςμόσ κα γίνεται με
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τθν παραλαβι των υλικϊν ι ανάλογα με τθ διακεςιμότθτα τθσ μονάδασ ςε υλικό δομισ.
Ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά των ειςερχόμενων αποβλιτων το επικυμθτό μζγεκοσ
τεμαχιςμοφ κυμαίνεται, ςυνικωσ, μεταξφ 150-300 mm.
3. Διάνοιξθ ςάκων
Στο ςτάδιο αυτό κα γίνεται διάνοιξθ των ςάκων, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι τα προδιαλεγμζνα
αςτικά βιοαπόβλθτα παραλαμβάνονται ςτθ μονάδα μζςα ςε κλειςτοφσ ςάκουσ
(βιοδιαςπϊμενουσ ι μθ). Θ διάνοιξθ των ςάκων κα γίνεται εντόσ 24 ωρϊν από τθν
παραλαβι και το αργότερο εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν παραλαβι τουσ.
4. Διαχωριςμόσ και απομάκρυνςθ προςμίξεων κατά τθν προεπεξεργαςία
Στο ςτάδιο αυτό κα γίνεται αωαίρεςθ μόνο ευδιάκριτων υλικϊν μεγάλου μεγζκουσ. Το
μεγαλφτερο ποςοςτό των προςμίξεων μπορεί να αωαιρεκεί πιο αποτελεςματικά (λόγω
χαμθλότερου ποςοςτοφ υγραςίασ) ςτο ςτάδιο τθσ ραωιναρίασ. Θ διαδικαςία αυτι (εωόςον
απαιτείται), κα γίνεται μζςα ςε 24 ϊρεσ από τθν παραλαβι των υλικϊν και κα
καταγράωεται ςε Δελτίο Ραρακολοφκθςθσ Σωροφ.
5. Ομογενοποίθςθ– Δθμιουργία υλικοφ προσ κομποςτοποίθςθ
Το ςτάδιο αυτό περιλαμβάνει τθν ομογενοποίθςθ των διαωόρων υλικϊν με τθ χριςθ
αναμίκτθ και τθ δθμιουργία του κατάλλθλου μίγματοσ κομποςτοποίθςθσ και κα γίνεται
πριν ι κατά τθ διάςτρωςθ του ςωροφ κομποςτοποίθςθσ και μζςα ςε 24 ϊρεσ από τθν
παραλαβι των υλικϊν. Κατόπιν κα καταγράωεται ςε Δελτίο Ραρακολοφκθςθσ Σωροφ.
6. Διαμόρφωςθ ςωρϊν
Στο ςτάδιο αυτό κα γίνεται θ διάςτρωςθ των υλικϊν ςτο χϊρο κομποςτοποίθςθσ και τθ
διαμόρωωςθ ενόσ ςωροφ τριγωνικοφ ι τραπεηοειδοφσ ςχιματοσ. Θ διαδικαςία αυτι κα
γίνεται εντόσ 24 ωρϊν από τθν παραλαβι των υλικϊν ι ςε περιόδουσ αιχμισ εντόσ το πολφ
τριϊν (3) θμερϊν και κα καταγράωεται ςε Δελτίο Ραρακολοφκθςθσ Σωροφ.
7. Αεριςμόσ / Ανάδευςθ
Ο αεριςμόσ του ςωροφ γίνεται με τθν ανάδευςθ του ςωροφ μζςω αναςτροωζα ι μζςω
ωορτωτι (για πολφ μικρζσ μονάδεσ). Αποτελεί μία ιδιαίτερα κρίςιμθ διαδικαςία για τθν
κομποςτοποίθςθ, κακϊσ ρυκμίηει πολλζσ παραμζτρουσ. Στόχοσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ
είναι:
Κατά τθ ωάςθ ενεργισ κομποςτοποίθςθσ:
Θ Ραροχι οξυγόνου για τθ δράςθ των αερόβιων μικροοργανιςμϊν και τθν
οξείδωςθ των οργανικϊν ουςιϊν.
Θ ρφκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτο ςωρό.
Θ ρφκμιςθ τθσ υγραςίασ ςτο ςωρό.
Θ Αφξθςθ τθσ ενεργισ επιωάνειασ των ςωματιδίων για τθν πρόςβαςθ των
μικροοργανιςμϊν.
Θ Ανάμιξθ και ομογενοποίθςθ των υλικϊν του ςωροφ.

Σελίδα 128

Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων Διμου Ρατρζων

Θ ςυχνότθτα τθσ διαδικαςίασ αυτισ κα είναι τουλάχιςτον δφο (2) ωορζσ τθν εβδομάδα.
Κατά τθ ωάςθ ωρίμανςθσ:
Ραροχι οξυγόνου για τθ δράςθ των αερόβιων μικροοργανιςμϊν και τθν
αποδόμθςθ ανκεκτικϊν ουςιϊν.
Για τθ ρφκμιςθ τθσ υγραςίασ ςτο ςωρό (όταν υπάρχει περίςςεια νεροφ).
Θ ςυχνότθτα τθσ διαδικαςίασ αυτισ κα είναι μία ωορά ανά 2 – 4 εβδομάδεσ.
8. Υγειονοποίθςθ υλικοφ κομποςτοποίθςθσ
Στο ςτάδιο αυτό κα πρζπει να διαςωαλίηεται θ υγειονοποίθςθ του υλικοφ, δεδομζνου ότι
τα βιοαπόβλθτα περιλαμβάνουν υλικά ηωικισ προζλευςθσ. Στόχοσ τθσ ανωτζρω
διαδικαςίασ είναι θ καταςτροωι μζςω υψθλϊν κερμοκραςιϊν των πακογόνων οργανιςμϊν
(E.coli, ςαλμονζλα, Bacillus, κα.) και ςπόρων ηιηανίων, για τα οποία απαιτοφνται ςχετικζσ
αναλφςεισ ςτο τελικό προϊόν. Θ ςυχνότθτα τθσ διαδικαςίασ αυτισ είναι μία ωορά για κάκε
ςωρό κατά τθ ωάςθ τθσ κομποςτοποίθςθσ. Κατόπιν κα γίνεται καταγραωι ςε Δελτίο
Ραρακολοφκθςθσ Σωροφ. Θ υγειονοποίθςθ του υλικοφ είναι απαραίτθτθ κακότι ςτα
ειςερχόμενα απόβλθτα υπάρχουν ποικίλοι πακογόνοι οργανιςμοί όπωσ βακτιρια, ιοί,
μφκθτεσ και παράςιτα, που προζρχονται από ηωικά ι ωυτικά υλικά. Οι πιο ςθμαντικοί
αναωορικά με τθ δθμόςια υγεία και τθν υγεία των ηϊων είναι θ ςαλμονζλα, ο
εντερόκοκκοσ, ο ςταωυλόκοκκοσ, οι εντεροϊοί, e.coli, λιςτζρια, κα. Αντίςτοιχα, οι ςπόροι
ηιηανίων δεν είναι επικυμθτοί για τθν ανάπτυξθ των ωυτϊν. Για το λόγο αυτό τίκενται και
ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ποιότθτασ ςτο τελικό προϊόν αναωορικά με τουσ πακογόνουσ
μικροοργανιςμοφσ και τουσ βιϊςιμουσ ςπόρουσ ηιηανίων.
9. Διαβροχι ςωροφ
Στο ςτάδιο αυτό κα γίνεται διαβροχι του ςωροφ ζτςι ϊςτε θ υγραςία να παραμζνει εντόσ
του βζλτιςτου εφρουσ τιμϊν (45-60% κ.β.). Με τον τρόπο αυτό αποωεφγεται θ επιβράδυνςθ
τθσ διαδικαςίασ κομποςτοποίθςθσ ι και θ παφςθ τθσ. Θ διαβροχι ενδείκνυται να
εκτελείται, ταυτόχρονα με τθν ανάδευςθ ςε ςυχνότθτα ανάλογα με τισ ενδείξεισ των
μετριςεων υγραςίασ.
10. Κάλυψθ ςωρϊν με θμιπερατζσ μεμβράνεσ
Στο ςτάδιο αυτό κα γίνεται κάλυψθ των ςωρϊν με θμιπερατι μεμβράνθ τφπου fleece για
τθν προςταςία τουσ από τισ διάωορεσ καιρικζσ ςυνκικεσ (βροχόπτωςθ, ιλιο, άνεμο). Θ
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία κα λαμβάνει χϊρα όταν δεν γίνεται ανάδευςθ του ςωροφ ιδιαίτερα κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ. Οι θμιπερατζσ μεμβράνεσ, ςυμβάλλουν ςτθ μείωςθ
των οςμϊν μζςω τθσ διατιρθςθσ των επικυμθτϊν παραμζτρων ςτο ςωρό
κομποςτοποίθςθσ. Ραρόλα αυτά, οι μεμβράνεσ αωαιροφνται κατά τθν ανάδευςθ όπου
δθμιουργείται μία ςθμειακι αφξθςθ εκπομπισ οςμϊν. Κατά ςυνζπεια, οι μεμβράνεσ είναι
ςθμαντικζσ για τθν προςταςία των ςωρϊν και ιδιαίτερεσ χριςιμεσ για ανοιχτζσ μονάδεσ
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κομποςτοποίθςθσ, αλλά δε κα πρζπει να χαρακτθρίηονται ωσ μζςο αντιμετϊπιςθσ των
οςμϊν.
11. Διαχωριςμόσ και απομάκρυνςθ προςμίξεων κατά τθ ραφιναρία
Το ςυγκεκριμζνο ςτάδιο περιλαμβάνει τθν απομάκρυνςθ των προςμίξεων από το κόμποςτ
(λόγω τθσ μθ κακαρότθτασ των ειςερχόμενων υλικϊν) αλλά και το διαχωριςμό των υλικϊν
που δεν ζχουν βιοαποδομθκεί (ξυλϊδθ υλικά που προςτζκθκαν ωσ υλικό δομισ).
Ρεριλαμβάνει υποχρεωτικά τθν κοςκίνθςθ του υλικοφ και προαιρετικά τον αεροδιαχωριςμό
και το μαγνθτικό διαχωριςμό και κα γίνεται μετά τθν ολοκλιρωςθ του ςταδίου τθσ
ωρίμανςθσ ι κατά περίπτωςθ πριν τθν ωρίμανςθ.
12. Τυποποίθςθ κόμποςτ
Στο ςτάδιο αυτό κα γίνεται περαιτζρω μθχανικι επεξεργαςία του κόμποςτ, προκειμζνου να
αποκτιςει ςυγκεκριμζνα ποιοτικά χαρακτθριςτικά και εμπορικι αξία. Θ τυποποίθςθ του
κόμποςτ κα γίνεται μετά τθν ολοκλιρωςθ ι ταυτόχρονα με τθ προθγοφμενθ διαδικαςία.
13. Αποκικευςθ κόμποςτ
Στο ςυγκεκριμζνο ςτάδιο κα γίνεται αποκικευςθ του ζτοιμου κόμποςτ ςε κατάλλθλεσ
ςυνκικεσ και για ζνα εφλογο χρονικό διάςτθμα για τθν αποωυγι αλλοίωςθσ τθσ ποιότθτάσ
του. Θ αποκικευςθ κα πρζπει να γίνεται κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να προςτατεφεται το
κόμποςτ από ζντονα καιρικά ωαινόμενα (βροχι, ξθραςία, άνεμο) και θ διάρκειά τθσ μπορεί
να είναι και για μεγάλο χρονικό διάςτθμα π.χ. και για ζνα ζτοσ.

5.4.2.5.

Εξοπλιςμόσ Μονάδασ Κομποςτοποίηςησ

Στον ακόλουκο πίνακα αναωζρονται ενδεικτικά όλα τα είδθ εξοπλιςμοφ που
χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ ςε μία μονάδα κομποςτοποίθςθσ[12].

ΣΤΑΔΙΟ

ΥΡΟΔΟΧΘ ΡΑΑΛΑΒΘ

ΔΙΕΓΑΣΙΑ

Ηφγιςθ
ειςερχόμενων
αποβλιτων

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ

Γεωυροπλάςτιγγα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ
Γεωυροπλάςτιγγα
(μόνο όταν θ
δυναμικότθτα είναι
>6.000 tn/ζτοσ)

Λειοτεμαχιςτισ (shredder)
Τεμαχιςμόσ
ΡΟΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ

Τεμαχιςτισ πραςίνων
Τεμαχιςτισ υψθλϊν
ςτροωϊν (chipper, grinder)
Σχιςτισ ςάκων

Διάνοιξθ ςάκων

Αναμίκτθσ

Αναςτροωζασ

Αναςτροωζασ
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ΡΟΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΡΟΣΤΟΡΟΙΘΣΘ

Ανάμιξθ Ομογενοποίθςθ

Ανάδευςθ

Αεριςμόσ

Αναμίκτθσ
Αναςτροωζασ
Φορτωτισ
Αναςτροωζασ
Φορτωτισ
Σφςτθμα αεριςμοφ
(ωυςθτιρεσ, αγωγοί)
Αναςτροωζασ

Επεξεργαςία
απαερίων
ΚΟΜΡΟΣΤΟΡΟΙΘΣΘ
ΩΙΜΑΝΣΘ
Διαβροχι
ςωρϊν

Ρροςταςία
ςωρϊν από
καιρικζσ
ςυνκικεσ
Ραρακολοφκθςθ
διεργαςίασ

ΑΦΙΝΑΙΑ

Διαχωριςμόσ
προςμίξεων
Τυποποίθςθ
κόμποςτ

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ

Κακαριςμόσ Ρλφςθ

Βιόωιλτρο (μόνο ςε
ςυςτιματα
εξαναγκαςμζνου αεριςμοφ
με αναρρόωθςθ αζρα)
Διάταξθ διαβροχισ
(εκνεωωτισ)
Καροφλι διαβροχισ ςτον
αναδευτιρα
Στζγαςθ
Θμιπερατζσ μεμβράνεσ
(fleece)

Θμιπερατζσ
μεμβράνεσ (fleece)

Πργανα μζτρθςθσ
Πργανα Μζτρθςθσ
Κερμοκραςίασ, Οξυγόνου,
Κερμοκραςίασ
άλλων αερίων, pH
Κόςκινο
Αεροδιαχωριςτισ

Κόςκινο

Μαγνθτικόσ διαχωριςτισ
Μθχάνθμα ενςάκιςθσ
Κόςκινο
Εξοπλιςμόσ κακαριςμοφ
υψθλισ πίεςθσ
Φορτωτισ
Σάρωκρο

Μεταωορά
υλικϊν

Διάταξθ διαβροχισ

Φορτωτισ

Εξοπλιςμόσ
κακαριςμοφ υψθλισ
πίεςθσ
Φορτωτισ

Ρίνακασ 40: Ενδεικτικόσ Μθχανολογικόσ Εξοπλιςμόσ Μονάδασ Κομποςτοποίθςθσ

Για τον Διμο Ρατρζων, ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ κακενόσ από τα δφο (2) ανοικτά
ςυςτιματα κομποςτοποίθςθσ ςε ςειράδια με ωυςικό αεριςμό και μθχανικι ανάδευςθ κα
περιλαμβάνει τα εξισ:

Σελίδα 131

Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων Διμου Ρατρζων

Ανοικτικό ςάκων
Αναςτροφζασ με καροφλι διαβροχισ και εξάρτθμα διάςτρωςθσ και αφαίρεςθσ
μεμβράνθσ
Κόςκινο – αεροδιαχωριςτισ
Μεμβράνεσ
Πργανα μζτρθςθσ κερμοκραςίασ, υγραςίασ, άλλων αερίων και pH

Εικόνα 32: Αναςτροφζασ ςειραδίων τριγωνικισ διατομισ
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Εικόνα 33: Κόςκινο

Εικόνα 34: Μεμβράνεσ ςε ςειράδια κομποςτοποίθςθσ

Επιπλζον κα υλοποιθκοφν ζργα διαμόρφωςθσ χϊρων και Θ/Μ εγκαταςτάςεων.
Για τον μθχανολογικό εξοπλιςμό των μονάδων κομποςτοποίθςθσ και για τα ζργα
διαμόρωωςθσ χϊρου κα χρθςιμοποιθκοφν τα πρότυπα μελζτθσ και τευχϊν δθμοπράτθςθσ
του ΕΡΡΕΑΑ [13].

Σελίδα 133

Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων Διμου Ρατρζων

Συμπλθρωματικά για τθν ολοκλθρωμζνθ λειτουργία τθσ διαδικαςίασ που αωορά ςτθν
ςυλλογι και επεξεργαςία βιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλιτων (κομποςτοποίθςθ), ο
Διμοσ Ρατρζων κα προμθκευτεί:
Δφο (2) τεμαχιςτζσ
κλαδεμάτων (& μικρϊν κορμϊν) με δυνατότθτα
κρυμματιςμοφ τουλάχιςτον 10 m3/h
Τρία (3) απορριμματοφόρα τφπου μφλου 8 m3
Τρία (3) απορριμματοφόρα τφπου μφλου 12 m3
Ζνα (1) ανατρεπόμενο φορτθγό με υδραυλικό γερανό και αρπάγθ μικτοφ φορτίου
19tn
Δφο (2) ανατρεπόμενα φορτθγά μικτοφ φορτίου 8tn

Εικόνα 35: Τεμαχιςτισ κλαδεμάτων

5.4.2.6.

Απαιτούμενο Προςωπικό

Το ελάχιςτο απαιτοφμενο προςωπικό για κάκε μονάδα κομποςτοποίθςθσ 7.000 τόνων/ζτοσ
που προτίκεται να λειτουργιςει ο Διμοσ Ρατρζων (ςε μία βάρδια και πενκιμερθ βάςθ),
ωαίνεται ςτον ακόλουκο πίνακα:
Ρεριγραφι Θζςθσ
Υπεφκυνοσ Εγκατάςταςθσ
(και κατά νόμο υπεφκυνοσ)
Υπεφκυνοσ Λειτουργίασ

Ειδικότθτα

Αρικμόσ

Μθχανικόσ

1

Μθχανικόσ Τ.Ε.

1

Χειριςτισ ωορτωτι/αναςτροωζα Χειριςτισ
Εργάτεσ Γενικϊν Κακθκόντων

1
2

Σφνολο

5

Ρίνακασ 41: Απαιτοφμενο Ρροςωπικό Μονάδασ Κομποςτοποίθςθσ
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Σθμειϊνεται ότι πρόκεςθ του Διμου Ρατρζων είναι να λειτουργιςει τισ μονάδεσ
κομποςτοποίθςθσ με προςωπικό του Διμου και ίδια μζςα.

5.4.2.7.

Σελικό Προΰόν Κόμποςτ

Το κόμποςτ που κα παράγεται από τισ μονάδεσ κομποςτοποίθςθσ μπορεί να ζχει τισ
ακόλουκεσ χριςεισ:
Εδαφοβελτιωτικό

Το κόμποςτ μπορεί κατεξοχιν να χρθςιμοποιθκεί ωσ εδαφοβελτιωτικό,
κακϊσ με τθν εωαρμογι του βελτιϊνονται οι ωυςικζσ, βιολογικζσ και χθμικζσ
ιδιότθτεσ του εδάωουσ. Θ χριςθ του ςτο ζδαωοσ ςυμβάλλει ςε:

αφξθςθ τθσ οργανικισ φλθσ,

μείωςθ τθσ διάβρωςθσ,

βελτίωςθ τθσ υδατοϊκανότθτασ (ιδιαίτερα ςθμαντικό για περιοχζσ με
ξθραςία),

αφξθςθ του pH (ιδιαίτερα ςε όξινα εδάωθ),

βελτίωςθ τθσ δομισ του εδάωουσ (τόςο για αμμϊδθ όςο και
αργιλϊδθ εδάωθ),

βελτίωςθ τθσ βιολογικισ δραςτθριότθτασ του εδάωουσ.

Οργανικό λίπαςμα

Το κόμποςτ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν παραγωγι οργανικϊν
λιπαςμάτων, δεδομζνου ότι από μόνο του δεν καλφπτει ςυνικωσ τισ
απαιτιςεισ ςε κρεπτικά ςυςτατικά.
Το πλεονζκτθμα χριςθσ οργανικϊν λιπαςμάτων ζναντι άλλων είναι ότι θ
ανοργανοποίθςι τουσ (παροχι των κρεπτικϊν ςτοιχείων ςτα ωυτά) και τα
τελικά προϊόντα τθσ ανοργανοποίθςθσ προκφπτουν ςε αρκετά μεγάλο
διάςτθμα. Θ βραδεία αυτι αποδζςμευςθ ςυμβάλλει ςτο ςυνεχι εωοδιαςμό
του εδάωουσ και για μεγάλο διάςτθμα που ςε πολλζσ περιπτϊςεισ καλφπτει
τισ ανάγκεσ των ωυτϊν κατά τθ διάρκεια τθσ καλλιεργθτικισ περιόδου

Υπόςτρωμα καλλιεργειϊν
(φυτόχωμα)

Μία άλλθ χριςθ του κόμποςτ είναι ωσ υπόςτρωμα καλλιεργειϊν, δθλαδι ωσ
ωυτόχωμα για τθν ανάπτυξθ των ωυτϊν.
Ρίνακασ 42: Χριςεισ κόμποςτ

5.4.3. Δράςη υλλογήσ Βιολογικών Αποβλήτων
Σφμωωνα με τθν Οδθγία Ρλαίςιο 2008/98, ωσ βιολογικά απόβλθτα (βιοαπόβλθτα) ορίηονται
τα βιοαποδομιςιμα απόβλθτα κιπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφϊν και μαγειρείων
από ςπίτια, εςτιατόρια, εγκαταςτάςεισ ομαδικισ εςτίαςθσ και χϊρουσ πωλιςεων λιανικισ
και τα ςυναφι απόβλθτα από εγκαταςτάςεισ μεταποίθςθσ τροφίμων.
Σφμωωνα με το Νόμο 4042/2012, οι ελάχιςτεσ ποςότθτεσ βιοαποβλιτων για διαλογι ςτθν
πθγι είναι οι ακόλουκεσ:
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-Στόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ 5% κ.β. για το ζτοσ 2015
-Στόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ 20% κ.β. για το ζτοσ 2020
Για το ςχεδιαςμό τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ του Διμου Ρατρζων λιωκθκε υπόψθ ο Οδθγόσ
για τθν εωαρμογι, ζλεγχο και αξιολόγθςθ προγραμμάτων διαλογισ ςτθν πθγι και
κομποςτοποίθςθσ βιοαποβλιτων που ζχει ςυνταχκεί από τθν εταιρεία ΕΡΤΑ, το ΕΜΡ και
τον ΕΔΣΝΑ, ςτο πλαίςιο του ζργου AthensBiowaste [14]. Ο ςυγκεκριμζνοσ οδθγόσ παρζχει
πλθροωορίεσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ προκειμζνου να επιτευχτεί θ Διαλογι των
Απορριμμάτων ςτθν Ρθγι, θ οποία αποτελεί και τθ μεγαλφτερθ «πρόκλθςθ» ςτα
προγράμματα διαχείριςθσ απορριμμάτων. Θ Διαλογι ςτθ Ρθγι (ΔςΡ) εξαςωαλίηει τθν όςο
το δυνατόν καλφτερθ διαλογι – ξεχϊριςμα των παραγόμενων απορριμμάτων από τον ίδιο
τον καταναλωτι.
Σχετικά με τθ χωριςτι ςυλλογι βιοαποβλιτων ο Διμοσ Ρατρζων ςκοπεφει να κινθκεί ςτουσ
παρακάτω άξονεσ:
• Στοχευμζνθ χωροκζτθςθ των καωζ κάδων του διακριτοφ ρεφματοσ ςυλλογισ
προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων ςτα ςθμεία ενδιαωζροντοσ που αναωζρονται ςτθν
Ενότθτα 4.2.
• Συνεργαςία με τουσ μεγάλουσ παραγωγοφσ τροωίμων μζςω δράςεων
ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ των ςυλλογικϊν τουσ οργάνων αλλά και «πόρτα
– πόρτα».
• Εωαρμογι Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ Οικιακισ Κομποςτοποίθςθσ ςε επιλεγμζνεσ
περιοχζσ τθσ πόλθσ όπου κα ςυμμετζχουν ςυγκεκριμζνα νοικοκυριά.
• Ενθμζρωςθ – Ευαιςκθτοποίθςθ ςε όλθ τθν ζκταςθ του Διμου Ρατρζων.
• Ραρακολοφκθςθ – Διαχείριςθ του προγράμματοσ.
Σκοπόσ του Διμου Ρατρζων είναι θ ςταδιακι επζκταςθ του ανωτζρω προγράμματοσ ζτςι
ϊςτε να καλφψει όλο τον Διμο.
Για τθν εωαρμογι του παραπάνω προγράμματοσ είναι απαραίτθτθ θ προμικεια του κάτωκι
εξοπλιςμοφ.

5.4.3.1.

Βιοδαςπώμενεσ ςακούλεσ

Ωσ βιοδιαςπϊμενθ ορίηεται μία ςακοφλα, θ οποία πλθροί τισ προδιαγραωζσ των προτφπων
EN 13432 «Συςκευαςίεσ– Απαιτιςεισ για τισ ανακτιςιμεσ ςυςκευαςίεσ μζςω
λιπαςματοποίθςθσ και βιοαποδόμθςθσ – Ρρόγραμμα δοκιμϊν και κριτιρια αξιολόγθςθσ
για τθν τελικι αποδοχι τθσ εκάςτοτε ςυςκευαςίασ» και ΕΝ 14995. Ρρακτικά είναι ζνασ
τφποσ ςακοφλασ που βιοδιαςπάται και κομποςτοποιείται 100% μζςα ςε διάςτθμα το πολφ
2 μθνϊν. Ζτςι μπορεί να τοποκετθκεί απευκείασ ςτθ διαδικαςία τθσ βιολογικισ
επεξεργαςίασ, χωρίσ να χρειάηεται να απομακρυνκεί όπωσ οι κοινζσ πλαςτικζσ ςακοφλεσ,
προςωζροντασ ταυτόχρονα υψθλι ανκεκτικότθτα ςτα υγρά των οργανικϊν αποβλιτων. Το
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μζγεκοσ τθσ ςακοφλασ πρζπει να είναι ςυμβατό με τον κάδο κουηίνασ που πρόκειται να
χρθςιμοποιθκεί.

Εικόνα 36: Βιοδιαςπϊμενεσ ςακοφλεσ (ενδεικτικό παράδειγμα εταιρείασ)

Οι ςυγκεκριμζνεσ ςακοφλεσ ςτθ πρϊτθ ωάςθ του προγράμματοσ κα διατεκοφν ςτισ
επιχειριςεισ και ςτουσ δθμότεσ που κα ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα ενϊ ςε δεφτερθ
ωάςθ οι ενδιαωερόμενοι κα μποροφν να τισ προμθκεφονται από καταςτιματα.
Τα αντίςτοιχα ποςοτικά ςτοιχεία προμικειασ είναι τα εξισ:
• 10.000 βιοδιαςπϊμενοι ςάκοι 10 λίτρων
• 5.000 βιοδιαςπϊμενοι ςάκοι 50 λίτρων

5.4.3.2.

Κάδοι ςυλλογήσ

Οι κάδοι ςυλλογισ που κα προμθκευτεί ο Διμοσ είναι τριϊν (3) ειδϊν:
α. Εςωτερικοί κάδοι χωρθτικότθτασ 7 ζωσ 10 λίτρων οι οποίοι κα διατεκοφν από το Διμο
δωρεάν ςτα νοικοκυριά που κα ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα κακότι θ δωρεάν παροχι
κάδων κουηίνασ από το Διμο ςτουσ πολίτεσ κεωρείται πωσ ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθν
ενεργοποίθςθ των πολιτϊν για ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα ΔςΡ και ςυνιςτάται ςε όλεσ τισ
περιπτϊςεισ.

Εικόνα 37: Εςωτερικοί κάδοι βιοαποβλιτων χωρθτικότθτασ 7 ζωσ 10 λίτρων

Στουσ ςυγκεκριμζνουσ κάδουσ κα τοποκετοφνται βιοδιαςπϊμενεσ ςακοφλεσ κατάλλθλου
μεγζκουσ ζτςι ϊςτε να είναι ςυμβατζσ με αυτοφσ.
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β. Κάδοι ςυλλογισ καφζ χρϊματοσ με χωρθτικότθτα από 35lt ζωσ 40 lt. Οι κάδοι αυτοί κα
παραχωρθκοφν ςτουσ μεγάλουσ παραγωγοφσ που κα ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα μαηί με
βιοδιαςπϊμενεσ ςακοφλεσ κατάλλθλου μεγζκουσ.

Εικόνα 38: Κάδοι βιοαποβλιτων χωρθτικότθτασ 35 ζωσ 40 λίτρων

γ. Εξωτερικοί κάδοι ςυλλογισ (κεντρικοί κάδοι).Οι εξωτερικοί κάδοι ςυλλογισ, οι οποίοι
κα είναι προςβάςιμοι όλο το 24ϊρο από τουσ πολίτεσ / επιχειριςεισ προτείνεται να είναι
μεταλλικοί καωζ χρϊματοσ τετράτροχοι χωρθτικότθτασ 660 lt και 1.100 lt. Οι κάδοι
χωρθτικότθτασ 660 lt κα τοποκετθκοφν ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ, ςε κεντρικά ςθμεία, ςε
ςυγκροτιματα οικιϊν ι ςε πολυκατοικίεσ κι εκεί τα νοικοκυριά που κα ςυμμετζχουν ςτο
πρόγραμμα κα μποροφν να αδειάηουν τα βιοαπόβλθτα αποκζτοντασ απευκείασ τισ
βιοαδιαςπϊμενεσ ςακοφλεσ. Οι κάδοι χωρθτικότθτασ 1.100 lt κα χωροκετθκοφν ζτςι ϊςτε
να εξυπθρετοφν τουσ μεγάλουσ παραγωγοφσ που κα ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα.
Σθμειϊνεται ότι θ τοποκζτθςθ των ςυγκεκριμζνων κάδων κα γίνει ςτα ςθμεία που
υπάρχουν ιδθ πράςινοι και μπλε κάδοι. Θ υπθρεςία κακαριότθτασ του Διμου κα
προβαίνει ςε κακοριςμζνα χρονικά διαςτιματα και με ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ςτθν
αποκομιδι των αποβλιτων από τουσ ςυγκεκριμζνουσ κάδουσ.
Συνοπτικά, θ διαδικαςία του ςυςτιματοσ ΔςΡ ωαίνεται ςτθν ακόλουκθ εικόνα.
Τα υπολείμματα τροωϊν κα τοποκετοφνται ςτον κάδο κουηίνασ (1) εντόσ τθσ ειδικισ
ςακοφλασ (2) και όταν αυτι γεμίςει κα μεταωζρεται ςτον εξωτερικό κεντρικό κάδο (3).
Απορριμματοωόρο του Διμου (4) κα αδειάηει τουσ καωζ κάδουσ.
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Εικόνα 39: Διαδικαςία ςυλλογισ βιοαποβλιτων

Τα ςυλλεγόμενα βιοαπόβλθτα κα πρζπει να οδθγοφνται ςε κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ
όπου κα υωίςτανται ξεχωριςτι επεξεργαςία με ςκοπό τθν παραγωγι εδαωοβελτιωτικοφ
(κόμποςτ) υψθλισ ποιότθτασ.
Θ ςυχνι πλφςθ των κάδων από τισ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ του Διμου είναι απαραίτθτθ
για τθ ςωςτι λειτουργία του προγράμματοσ.

5.4.3.3.

Οχήματα ςυλλογήσ – μεταφοράσ βιοαποβλήτων

Τα οχιματα κα πρζπει να είναι κατάλλθλα για τθν αποκομιδι των βιοαποβλιτων, τθ
μεταωορά τουσ και τθν εκωόρτωςι τουσ ςτθ μονάδα επεξεργαςίασ. Οι ελάχιςτεσ
προδιαγραωζσ των οχθμάτων είναι οι εξισ:
• Να ζχουν επαρκι χωρθτικότθτα, ϊςτε να ςυλλζγονται όςο το δυνατόν μεγαλφτερεσ
ποςότθτεσ ςε μία διαδρομι/ δρομολόγιο.
• Θ χωρθτικότθτά τουσ να μθν ξεπερνά τθ διακζςιμθ ποςότθτα προσ ςυλλογι, ϊςτε
να επιτυγχάνεται εξοικονόμθςθ λειτουργικοφ κόςτουσ.
• Να είναι ςτεγανά και κατά προτίμθςθ κλειςτά, χωρίσ να αποκλείονται τα ανοικτά
οχιματα.
• Να διακζτουν μθχανιςμό ανφψωςθσ κάδων.
• Να είναι κατάλλθλα και για χειρωνακτικι εκωόρτωςθ των κάδων, ειδικά όταν
εωαρμόηεται ςφςτθμα πόρτα - πόρτα.
• Να είναι κατάλλθλου μεγζκουσ ζτςι ϊςτε να μποροφν να εξυπθρετιςουν όλεσ τισ
περιοχζσ ακόμα κι αυτζσ που οι δρόμοι είναι ςτενοί.
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Ο ςχεδιαςμόσ του Διμου Ρατρζων περιλαμβάνει τθν προμικεια τριϊν (3)
απορριμματοφόρων τφπου μφλου 8 m³ και τριϊν (3) απορριμματοφόρων τφπου μφλου
12 m³.
Βαςικό ςτοιχείο για τθν επιτυχι εωαρμογι του προγράμματοσ ξεχωριςτισ ςυλλογισ
βιοαποβλιτων αποτελεί θ υλοποίθςθ οργανωμζνθσ Εκςτρατείασ Ενθμζρωςθσ –
Ευαιςκθτοποίθςθσ.

5.4.3.4.

Πιλοτικό Πρόγραμμα ΔςΠ βιοαποβλήτων των νοικοκυριών

Με τθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ προβλζπεται θ επιλογι 2.000 νοικοκυριϊν για ςυμμετοχι ςτο
πρόγραμμα Διαλογισ ςτθ Ρθγι του Διμου Ρατρζων.
Τα νοικοκυριά που προβλζπεται να ςυμμετάςχουν κα επιλεγοφν από τισ περιοχζσ τθσ
Αγυιάσ και των Ηαρουχλεΐκων ζτςι ϊςτε να ζχουμε ςυμμετοχι από δφο διαωορετικζσ
περιοχζσ τθσ πόλθσ που βρίςκονται αντιδιαμετρικά τοποκετθμζνεσ. Στισ περιοχζσ αυτζσ
υπάρχει ιδθ δίκτυο πράςινων και μπλε κάδων οπότε είναι εφκολο ςε αυτζσ να
τοποκετθκοφν και καωζ κάδοι που κα δζχονται τα βιοαπόβλθτα.
Στα επιλεγμζνα νοικοκυριά κα διατεκοφν δωρεάν καφζ πλαςτικοί κάδοι μικρισ
χωρθτικότθτασ (10 λίτρων) οι οποίοι κα τοποκετοφνται εντόσ των οικιϊν τουσ. Επίςθσ κα
διατεκοφν και οι αντίςτοιχου μεγζκουσ βιοδιαςπϊμενεσ ςακοφλεσ. Εκτόσ των οικιϊν ςτισ
περιοχζσ των νοικοκυριϊν που κα ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα κα τοποκετθκοφν
παράλλθλα με τουσ μπλε και πράςινουσ κάδουσ, καφζ μεταλλικοί κάδοι
χωρθτικότθτασ660 λίτρων κατάλλθλα χωροκετθμζνοι ζτςι ϊςτε να εξυπθρετοφν τα
ςυμμετζχοντα νοικοκυριά. Υπολογίηεται ότι κα απαιτθκοφν από 80 κάδοι(ςφνολο 160
κάδοι)ςε κάκε περιοχι ανάλογα με το δίκτυο χωροκζτθςθσ.
Τα ςυμμετζχοντα νοικοκυριά κα μαηεφουν τα βιοαπόβλθτα ςτισ βιοδιαςπϊμενεσ ςακοφλεσ
που τουσ ζχουν διατεκεί και κα τα αποκθκεφουν ςε πρϊτθ ωάςθ ςτουσ κάδουσ εντόσ
ςπιτιοφ. Κατόπιν όταν γεμίηουν κάδοι κα τουσ αδειάηουν ςτουσ εξωτερικοφσ καωζ κάδουσ.
Θ Υπθρεςία Κακαριότθτασ του Διμου Ρατρζων κα προβαίνει ςτθν αποκομιδι των
απορριμμάτων από τουσ καωζ κάδουσ με ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα το οποίο κα
τθρείται απαρζγκλιτα και κα μεταωζρει τα βιοαπόβλθτα ςτθ μονάδα κομποςτοποίθςθσ του
Διμου Ρατρζων.

5.4.3.5.
Πρόγραμμα
παραγωγών»

χωριςτήσ

ςυλλογήσ

βιοαποβλήτων

«μεγάλων

Με τον όρο «μεγάλοι παραγωγοί βιοαποβλιτων» εννοοφμε τισ Λαϊκζσ Αγορζσ, τα
καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαωζροντοσ, τισ Νοςοκομειακζσ μονάδεσ τθσ πόλθσ, τισ
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εςτίεσ του Ρανεπιςτθμίου και του ΤΕΛ, το ΚΕΤΧ, τθ Λαχαναγορά, κλπ. όπωσ αναωζρονται
αναλυτικά ςτθν Ενότθτα 4.2.
Στουσ ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ προβλζπεται να τοποκετθκοφν εςωτερικά καφζ μικροί
πλαςτικοί κάδοι χωρθτικότθτασ 40 ltκαι εξωτερικά καφζ κάδοι μεταλλικοί χωρθτικότθτασ
1.100 lt. Θ προτεινόμενθ χωροκζτθςθ των κάδων περιγράωεται ςτον παρακάτω πίνακα.

Ρλικοσ
Σθμείων

Σθμείο Ενδιαφζροντοσ

Κάδοι
40 lt

Σφνολο
Κάδων
40 lt

Κάδοι
1.100 lt

Σφνολο
Κάδων
1.100 lt

Λαϊκζσ Αγορζσ (Ενότθτα 4.2.1)
Λαϊκι Αγορά Ρζμπτθσ (Κιλκίσ, Μακεδονίασ)

2

5

10

Λαϊκι Αγορά
Καραϊςκάκθ)

2

5

10

21

3

63

Σαββάτου

(Υψθλάντου,

Υπόλοιπεσ Λαϊκζσ Αγορζσ

Φοιτθτικζσ Εςτίεσ (Ενότθτα 4.2.2)
Φοιτθτικι Εςτία Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν

1

8

8

2

2

Φοιτθτικι Εςτία ΑΤΕΛ Δυτικισ Ελλάδασ

1

5

5

1

1

4

4

Δθμοτικι Λαχαναγορά (Ενότθτα 4.2.3)
Δθμοτικι Λαχαναγορά

1
Νοςοκομεία (Ενότθτα 4.2.4)

Ρανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο Ρατρϊν

1

15

15

5

5

Γενικό Νοςοκομείο Ρατρϊν «Ο Άγιοσ
Ανδρζασ»

1

10

10

2

2

Γενικό Νοςοκομείο Ραίδων Ρατρϊν
«Καραμανδάνειο»

1

5

5

1

1

Ειδικό Νοςοκομείο Νοςθμάτων Κϊρακοσ
Νοτιοδυτικισ Ελλάδοσ «Ο Άγιοσ Λουκάσ»

1

5

5

1

1

409 Στρατιωτικό Νοςοκομείο Ράτρασ

1

3

3

1

1

Ιδιωτικζσ Κλινικζσ (Ενότθτα 4.2.5)
ΛΔΛΩΤΛΚΘ ΚΛΛΝΛΚΘ ΜΑΛΕΥΤΘΛΟ ΘΩ ΕΡΕ

1

3

3

1

1

« ΓΘΓ. ΣΟΛΩΜΟΣ Ε.Ρ.Ε.» - Γ. ΣΟΛΩΜΟΣ
ΕΛΔΛΚΘ ΟΚΟΡΕΔΛΚΘ ΚΛΛΝΛΚΘ Ε.Ρ.Ε.

1

2

2

1

1

ΛΔΛΩΤΛΚΟ ΜΑΛΕΥΤΘΛΟ ΡΑΤΩΝ Α.Ε.

1

3

3

1

1

ΡΩΤΟΚΛΘΤΟΣ

1

2

2

1

1

«ΟΛΥΜΡΛΟΝ Α.Ε.» -ΟΛΥΜΡΛΟΝ
ΚΕΑΡΕΥΤΘΛΟ ΓΕΝΛΚΘ ΚΛΛΝΛΚΘ ΡΑΤΩΝ ΑΕ

1

5

5

2

2

Κωνςταντοποφλειο Ευγθρείο Ρατρϊν

1

5

5

1

1

1

5

5

1

1

4

4

1

1

87

1

29

4

4

ΜΕΛΜΝΑ Ραιδαγωγικό Κζντρο ΑΜΕΑ

ΚΕΤΧ (Ενότθτα 4.2.6)
ΚΕΤΧ Ράτρασ

1

Ξενοδοχεία (Ενότθτα 4.2.7)
Κάκε Ξενοδοχείο

29

3

Καταςτιματα εςτίαςθσ και καφζ μπαρ(Ενότθτα 4.2.8)
Ρλατείεσ
Ρλατεία Δθμοκρατίασ (Β. Γεωργίου Α’)

1

10

10
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Ρλατεία Εκνικισ Αντίςταςθσ (Πλγασ)

1

15

15

4

4

Ρλατεία Υψθλϊν Αλωνίων

1

20

20

4

4

Ρλατεία Τριϊν Συμμάχων

1

2

2

Ρλατεία Ραπαδιαμαντοποφλου (Ομονοίασ)

1

2

2

Υπόλοιπεσ Ρλατείεσ

11

1

11

Ρεηόδρομοι
Ρεηόδρομοσ ιγα Φεραίου, Κοραι ζωσ
Αράτου

1

18

18

Ρεηόδρομοσ Θωαίςτου, Ραντανάςςθσ ζωσ
Αγίου Νικολάου

1

6

6

Ρεηόδρομοσ Ραντανάςςθσ, Αγίου Ανδρζου
ζωσ 25θσ Μαρτίου

1

9

9

Ρεηόδρομοσ Γεροκωςτοποφλου, Αγίου
Ανδρζου ζωσ 25θσ Μαρτίου

1

7

7

Ρεηόδρομοσ Τριϊν Ναυάρχων, Αγίου
Ανδρζου ζωσ Μεςολογγίου

1

12

12

Ραραλιακζσ Ηϊνεσ
Θρϊων Ρολυτεχνείου, Νόρμαν ζωσ
Κανελλοποφλου

1

20

20

Ραραλία Καςτελόκαμπου

1

5

5

Ραραλία ίου, Ροςειδϊνοσ

1

5

5

Ραραλία ίου, Δθμορθγόπουλου

1

8

8

Ραραλία Αγίου Βαςιλείου, Σπθλιωτακάρα
ζωσ Λάρνακοσ

1

10

10

Ραραλία Αραχωβιτίκων

1

4

4

Ραραλία Ψακοπφργου

1

7

7

Ραραλία Βραχναιΐκων ζωσ οΐτικα

1

20

20

Ρεριοχι Τςουκαλαίϊκα ζωσ Καμίνια

1

5

5

Άλλα ςθμεία ενδιαφζροντοσ
Ρεριοχι Σιδθροδρομικοφ Στακμοφ ίου

1

4

4

Ραπαδιαμαντοποφλου, Σκάλεσ Αγ. Νικολάου
ζωσ Υδραγωγείο

1

4

4

Ρεριοχι Γλαφκου

1

4

4

ΣΥΝΟΛΟ

103

212

313

Ρίνακασ 43: Κατανομι καφζ κάδων «μεγάλων παραγωγϊν»

5.4.3.6.

Πιλοτικό Πρόγραμμα Οικιακήσ Κομποςτοποίηςησ

Στόχοσ του Διμου Ρατρζων είναι να προωκιςει ςτοχευμζνα και πιλοτικά τθν οικιακι
κομποςτοποίθςθ ςτα νοικοκυριά του Διμου και ειδικότερα ςε αγροτικζσ, αραιοδομθμζνεσ,
απομακρυςμζνεσ και θμιαςτικζσ περιοχζσ με χαμθλι αςτικι πυκνότθτα, οι οποίεσ ζχουν
κιπουσ και καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ όπωσ οι Δθμοτικζσ Ενότθτεσ ίου, Ραραλίασ,
Μεςςάτιδασ και Βραχναιΐκων αλλά και περιοχζσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ρατρϊν όπωσ τα
Συχαινά, θ Βοφντενθ, το Βελβίτςι, τα Μποηαΐτικα, το Μπεγουλάκι, θ Εγλυκάδα, το
Λυκοχωρό κλπ.
Σελίδα 142

Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων Διμου Ρατρζων

Επιςθμαίνεται ότι με τθν εωαρμογι του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» ο Διμοσ
Ρατρζων περικλείει εντόσ των διοικθτικϊν του ορίων περιοχζσ με αγροτικό χαρακτιρα
όπου είναι διαδεδομζνεσ οι καλλιζργειεσ είτε αυτζσ είναι οργανωμζνεσ είτε ςε επίπεδο
μικρότερο (μικροφ μποςτανιοφ κλπ).
Ο ςχεδιαςμόσ του Διμου Ρατρζων είναι να διακζςει χίλιουσ πεντακόςιουσ (1.500) κάδουσ
οικιακισ κομποςτοποίθςθσ ςε δθμότεσ των ανωτζρω περιοχϊν, οι οποίοι κα πλθροφν τισ
κατάλλθλεσ προχποκζςεισ για διαχείριςθ τθσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ.
Με τον τρόπο αυτό προβλζπεται να επιτευχκοφν τα εξισ πλεονεκτιματα για το Διμο:
o Μείωςθ των ςυνολικϊν αποβλιτων που δφναται να ςυλλεχκοφν και να
διαχειριςτοφν.
o Μείωςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ (ςυλλογισ, μεταωοράσ, επεξεργαςίασ και
ταωισ) λόγω μείωςθσ των ποςοτιτων.
o Ρροϊκθςθ τθσ βζλτιςτθσ περιβαλλοντικά πρακτικισ για τθ διαχείριςθ των
αποβλιτων αυτϊν.
Να ςθμειωκεί ότι ςτθν οικιακι κομποςτοποίθςθ, δεν γίνονται δεκτά όλα τα βιοαπόβλθτα,
αλλά κατεξοχιν ωυτικά υπολείμματα (ωροφτα, λαχανικά) κακϊσ και υπολείμματα κιπου
(γκαηόν, ωφλλα, μικρά κλαδιά, κλπ.).
Οι κάδοι οικιακισ κομποςτοποίθςθσ τουσ οποίουσ κα προμθκευτεί ο Διμοσ προκειμζνου να
τουσ διακζςει ςτουσ δθμότεσ κα ζχουν τισ ακόλουκεσ προδιαγραωζσ:
i) Πγκο 330 λίτρα.
ii) Φψοσ μικρότερο από 1 μζτρο για να μποροφν εφκολα οι πολίτεσ να τουσ
τροωοδοτοφν από πάνω.
iii) Σκοφρο χρϊμα (μαφρο, ςκοφρο γκρι, ανκρακί, ςκοφρο πράςινο κ.α.), για να
αναπτφςςονται μεγαλφτερεσ κερμοκραςίεσ και να γίνεται γρθγορότερα θ
κομποςτοποίθςθ.
iv) Να είναι από υλικό ανακυκλωμζνο για περιβαλλοντικοφσ λόγουσ, το οποίο δεν κα
είναι εφκαμπτο και μαλακό προκειμζνου να αποωεφγεται θ εφκολθ παραμόρωωςι
του και το άνοιγμά του μετά από κάποιο χρονικό διάςτθμα.
v) Να διακζτουν από πάνω μεγάλο άνοιγμα για τθν τροωοδοςία.
vi) Να διακζτουν πλευρικά πορτάκια για ευκολότερθ αωαίρεςθ του παραγόμενου
κόμποςτ.
vii) Να διακζτουν αεριςτιρεσ ι ανοίγματα για καλό αεριςμό του κάδου.

5.4.4. Δράςεισ υλλογήσ Φωριςτών Ρευμάτων Ανακυκλώςιμων Τλικών
Το Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων του Διμου Ρατρζων ζχει ωσ βαςικό ςτόχο τθν
εωαρμογι τθσ Διαλογισ ςτθν Ρθγι, ωσ του πλζον δόκιμου τρόπου ςυλλογισ με ςκοπό τθν
επίτευξθ υψθλισ ποιότθτασ ανακφκλωςθσ. Εναρμονιηόμενο με το Ανακεωρθμζνο Εκνικό
Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΣΔΑ) [1] και με το Εκνικό Στρατθγικό Σχζδιο Ρρόλθψθσ
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Ραραγωγισ Αποβλιτων [15], ςτοχεφει ςτθν κακιζρωςθ χωριςτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων
υλικϊν, ϊςτε να επιτευχκοφν τα αναγκαία ποιοτικά πρότυπα ςτουσ αντίςτοιχουσ τομείσ
ανακφκλωςθσ (χαρτί, μζταλλο, πλαςτικό, γυαλί)και να εξαςωαλιςκεί, κατ ’ελάχιςτον, θ
ανακφκλωςθ του 65% του ςυνολικοφ τουσ βάρουσ από το ςτάδιο τθσ προδιαλογισ, ωσ το
2020 (ςφμωωνα με τουσ ςτόχουσ του ΕΣΔΑ).

5.4.4.1.

Φωριςτή υλλογή Φαρτιού

Στον Διμο Ρατρζων, μζχρι ςιμερα, υωίςταται ςφςτθμα διαλογισ ςτθν πθγι των
αποβλιτων ςυςκευαςιϊν (χαρτί, πλαςτικό, μζταλλο, γυαλί) μζςω του δικτφου των μπλε
κάδων. Στόχοσ του Διμου είναι θ περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ μεμονωμζνθσ ςυλλογισ χαρτιοφ
με τθν τοποκζτθςθ κίτρινων μεταλλικϊν κάδων 1.100 lt που να κλειδϊνουν και να ζχουν
μπροςτά κυρίδα μικροφ εφρουσ για τροφοδοςία, ϊςτε να εξυπθρετοφν τθν χωριςτι
ςυλλογι χαρτιοφ και μικρϊν χάρτινων ςυςκευαςιϊν. Με τον τρόπο αυτό κα αυξθκεί θ
Διαλογι ςτθν Ρθγι που είναι και το ηθτοφμενο ςτα προγράμματα ανακφκλωςθσ.
Οι κίτρινοι κάδοι κα τοποκετθκοφν ςε επιλεγμζνα ςθμεία ςφμωωνα με τα δυνθτικά ςθμεία
ενδιαωζροντοσ για τθν χωροκζτθςθ των κίτρινων κάδων που αναωζρονται ςτθν Ενότθτα
4.1.Θ δράςθ που αωορά τθν χωριςτι ςυλλογι χαρτιοφ με τθν αντίςτοιχθ τοποκζτθςθ των
κίτρινων κάδων κα γίνει ςε δφο ωάςεισ. Στθν Α’ Φάςθ κα δοκεί προτεραιότθτα ςε
Εκπαιδευτικζσ Μονάδεσ και ςε Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. Στθν Β’ Φάςθ θ εν λόγω δράςθ κα
επεκτακεί ςε περιςςότερα Σθμεία Δθμοςίου Ενδιαφζροντοσ κακϊσ και ςε Ιδιωτικά Σθμεία
Ενδιαφζροντοσ.
Θ αξιοποίθςθ των δθμόςιων εκπαιδευτικϊν μονάδων για τθν αυξθμζνθ
αποτελεςματικότθτα τθσ εν λόγω δράςθσ αποτελεί φψιςτθ προτεραιότθτα του Διμου
Ρατρζων. Στόχοσ του Διμου είναι θ τοποκζτθςθ κάδων ςυλλογισ χαρτιοφ ςτθν πλειοψθωία
των εκπαιδευτικϊν μονάδων του Διμου Ρατρζων ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ (Α
Φάςθ). Στόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ είναι, πζραν τθσ αφξθςθσ ςυλλογισ χαρτιοφ προσ
ανακφκλωςθ (οι ςυγκεκριμζνεσ μονάδεσ ζχουν αυξθμζνθ παραγωγι χαρτιοφ), θ
ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν ςτα κζματα ανακφκλωςθσ. Ειδικότερα για τα παιδιά όπου
και κεωροφμε πολφ ςθμαντικό τθν ενθμζρωςθ – εκπαίδευςθ ςε μικρι θλικία, ο Διμοσ
προτίκεται μζςω εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ που κα διεξάγει να ενθμερϊςει τουσ μικροφσ
πολίτεσ για τα κζματα ανακφκλωςθσ με απϊτερο ςτόχο, όταν γίνουν ενεργοί πολίτεσ, να
είναι ευαιςκθτοποιθμζνοι ςε κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
Στουσ δφο Ρίνακεσ που ακολουκοφν αναωζρονται τα ςθμεία χωροκζτθςθσ των κίτρινων
κάδων για τισ δφο προαναωερόμενεσ Φάςεισ.
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Α’ Φάςθ: Σθμεία Χωροκζτθςθσ Κίτρινων Κάδων
Α/Α

Κατθγορία

Ρλικοσ Κάδων

1

Νθπιαγωγεία (54 από 108)

54

2

Δθμοτικά Σχολεία (όλα)

87

3

Γυμνάςια (όλα)

39

4

Λφκεια (όλα)

25

5

ΕΡΑΛ – ΕΡΑΣ – ΣΕΚ (όλα)

12

6

ΑΕΛ (24 Τμιματα Ραν/μίου
Ρατρϊν)

24

7

Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ (54 από 108)

54

Σφνολο

295

Ρίνακασ 44: Σθμεία Χωροκζτθςθσ Κίτρινων Κάδων Α’ Φάςθσ

Β’ Φάςθ: Σθμεία Χωροκζτθςθσ Κίτρινων Κάδων
Α/Α

Κατθγορία

Ρλικοσ Κάδων

1

Νθπιαγωγεία (54 από 108)

54

2

ΑΕΛ - ΑΤΕΛ(11 Τμιματα ΑΤΕΛ, 4
Σχολζσ ΕΑΡ)

15

3

Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ (54 από 108)

54

4

Φροντιςτιρια Μζςθσ
Εκπαίδευςθσ

48

5

Φροντιςτιρια Ξζνων Γλωςςϊν

127

6

Καταςτιματα ωωτοαντιγράωων
& ωωτοτυπιϊν

41

7

Τράπεηεσ

46

Σφνολο

385

Ρίνακασ 45: Σθμεία Χωροκζτθςθσ Κίτρινων Κάδων Β’ Φάςθσ

Σθμειϊνεται ότι θ κατανομι ςτισ δφο Φάςεισ των ςθμείων χωροκζτθςθσ των κίτρινων
κάδων ςτα Νθπιαγωγεία και ςτισ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ κα γίνει κατόπιν ςχετικισ μελζτθσ,
ςτθν οποία κα λθωκεί υπόψθ μεταξφ άλλων θ ελαχιςτοποίθςθ των δρομολογίων ςυλλογισ.
Για τισ εκπαιδευτικζσ μονάδεσ θ ςυλλογι κα γίνεται μία ωορά μθνιαίωσ κατά τουσ μινεσ
λειτουργίασ τουσ από τθν Υπθρεςία Κακαριότθτασ του Διμου Ρατρζων.

5.4.4.2.

Φωριςτή υλλογή Φαρτονιών και Ξύλινων υςκευαςιών

Ο Διμοσ Ρατρζων ςκοπεφει να εωαρμόςει ζνα δίκτυο ςυλλογισ ςυςκευαςιϊν χαρτονιοφ
(χαρτοκιβωτίων) κατάλλθλα «πακεταριςμζνων» και ξφλινων ςυςκευαςιϊν, που κα
τοποκετοφνται για μεν τισ οικιακζσ ςυςκευαςίεσ δίπλα ςτουσ μπλε κάδουσ, για δε τισ
εμπορικζσ ςτθν ζξοδο του οικείου καταςτιματοσ (ςυλλογι «πόρτα – πόρτα»), ςφμωωνα με
τισ ειδικότερεσ προβλζψεισ του επικαιροποιθμζνου κανονιςμοφ κακαριότθτασ.
Σε πρϊτθ ωάςθ κα δοκεί ζμωαςθ ςτθν ςυλλογι χαρτονιϊν και ξφλινων ςυςκευαςιϊν από
το εμπορικό κζντρο τθσ Ράτρασ. Στο πλαίςιο αυτισ τθσ δράςθσ κα υπάρξει ςυνεργαςία του
Διμου Ρατρζων με το Επιμελθτιριο Αχαΐασ και με τον Εμπορικό και Ειςαγωγικό Σφλλογο
Σελίδα 145

Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων Διμου Ρατρζων

Ρατρϊν κακϊσ και δράςεισ ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ «πόρτα – πόρτα» με τουσ
καταςτθματάρχεσ του εμπορικοφ κζντρου.
Θ ςυλλογι των χαρτονιϊν και των ξφλινων ςυςκευαςιϊν κα γίνεται με ςυγκεκριμζνα
δρομολόγια και ςε ςυγκεκριμζνεσ ϊρεσ και αυτά τα ςτοιχεία κα είναι πλιρωσ γνωςτά ςτα
νοικοκυριά και ςτισ εμπορικζσ επιχειριςεισ.

5.4.4.3.

Φωριςτή υλλογή Γυαλιού

Ππωσ αναωζρκθκε και ανωτζρω, ςτόχοσ του Διμου Ρατρζων είναι θ ενίςχυςθ χωριςτισ
ςυλλογισ γυαλιοφ μζςω του δικτφου κωδϊνων ανακφκλωςθσ γυαλιοφ.
Άμεςοσ ςτόχοσ είναι αφξθςθ του αρικμοφ των κωδϊνων ανακφκλωςθσ γυαλιοφ, ιτοι:
70 (από 33) κϊδωνεσ ανακφκλωςθσ γυαλιοφ χωρθτικότθτασ 1,3 m3
150 (από 104) κϊδωνεσ ανακφκλωςθσ γυαλιοφ χωρθτικότθτασ 2,5 m3
Επίςθσ άμεςο ςτόχο αποτελεί και θ κάλυψθ περιςςότερων ςθμείων ςυλλογισ γυάλινων
αποβλιτων ςυςκευαςίασ από επαγγελματικοφσ χϊρουσ (π.χ. ξενοδοχεία, καωετζριεσ, μπαρ,
εςτιατόρια κλπ.), ϊςτε ο αρικμόσ των εξυπθρετοφμενων επιχειριςεων να ανζλκει
τουλάχιςτον ςε 500 (από 333).
Ραράλλθλα κα ςυνεχίηεται θ ςυλλογι γυάλινων ωιαλϊν από τα νοικοκυριά ςτουσ μπλε
κάδουσ.

5.4.4.4.

Φωριςτή υλλογή μέςω των μπλε Κάδων

Στόχοσ του Διμου Ρατρζων είναι θ ριηικι αναμόρωωςθ του δικτφου ςυλλογισ
ανακυκλϊςιμων υλικϊν μζςω των μπλε κάδων, που κα λειτουργεί με ευκφνθ και μόνιμο
προςωπικό του διμου, ςτοχεφοντασ ςε ςυγκεκριμζνα υλικά, δθλ. χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ
υγρϊν, πλαςτικζσ ςυςκευαςίεσ, γυάλινεσ ωιάλεσ από νοικοκυριά και μεταλλικζσ
ςυςκευαςίεσ (αλουμίνιο και λευκοςίδθροσ) που κα διαχωρίηονται ςτο ΚΔΑΥ.
Οι προγραμματιηόμενεσ ενζργειεσ του Διμου Ρατρζων για τθν χωριςτι ςυλλογι μζςω των
μπλε κάδων ςυνοψίηονται ςτα εξισ ςθμεία:
Διαχείριςθ ςυλλογισ, μεταωοράσ και επεξεργαςίασ του περιεχομζνου των μπλε
κάδων από τον Διμο Ρατρζων.
Χωροκζτθςθ των μπλε κάδων ςε όλεσ τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ του Διμου Ρατρζων
(Ράτρα, ίο, Μεςςάτιδα, Βραχναίϊκα, Ραραλία). Επαναςχεδιαςμόσ τθσ
χωροκζτθςθσ των μπλε κάδων.
Δράςεισ ενθμζρωςθσ για τα υλικά που πρζπει δζχεται ο μπλε κάδοσ.
Επαναςχεδιαςμόσ δρομολογίων απορριμματοωόρων για τθν ςυλλογι και
αποκομιδι των μπλε κάδων.
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Επικαιροποίθςθ τθσ αποτφπωςθσ των δρομολογίων και των μπλε κάδων ςε
Γεωγραωικό Σφςτθμα Ρλθροωοριϊν. Σθμειϊνεται ότι θ δράςθ αυτι αφορά και
όλα τα ρεφματα που αναφζρκθκαν ανωτζρω (κίτρινοι κάδοι, καφζ κάδοι).
Συμπλθρωματικά ςθμειϊνεται ότι ο Διμοσ Ρατρζων ςκοπεφει να προγραμματίςει τθν
οργάνωςθ τθσ λειτουργίασ του ΚΔΑΥ με ίδιουσ πόρουσ, μζςα και μόνιμο προςωπικό και να
οργανϊςει τθν πϊλθςθ των ςυλλεχκζντων και, κατά περίπτωςθ, διαχωριςκζντων υλικϊν
από τα ρεφματα ανακφκλωςθσ. Το πλεονάηον κόςτοσ που προκφπτει από τθ λειτουργία του
ΚΔΑΥ και των δικτφων ςυλλογισ των αποβλιτων ςυςκευαςίασ, περιλαμβανομζνων των
αποςβζςεων και των άλλων ςυναωϊν δαπανϊν, κακϊσ και για τθ διάκεςθ ςτθν αγορά των
ανακτθκζντων υλικϊν κα καλφπτεται από τθν ΕΕΑΑ ΑΕ.

5.4.5. Δημιουργία Πράςινων ημείων
Το Ρράςινο Σθμείο είναι ζνασ οργανωμζνοσ χϊροσ, όπου ο πολίτθσ μπορεί να ωζρνει
ανακυκλϊςιμα υλικά, ογκϊδθ (π.χ. ζπιπλα, ΑΘΘΕ, κλπ.), μικρά επικίνδυνα απόβλθτα (όπωσ
μπαταρίεσ, χρϊματα, κλπ.), πράςινα απόβλθτα και άλλα είδθ αποβλιτων. Βαςικόσ ςκοπόσ
του Ρράςινου Σθμείου είναι θ διαλογι ςτθν πθγι και ο διαχωριςμόσ διαφορετικϊν
υλικϊν και ρευμάτων αποβλιτων, με ςτόχο τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν
ανακφκλωςθ.
Για τθν επίτευξθ των ςτόχων ανακφκλωςθσ που κζτει ο ΕΣΔΑ κ α ι Νόμοσ 4042/2012 και
γ ι α τθν προϊκθςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ αποβλιτων, προτείνεται θ δθμιουργία ενόσ
δικτφου πράςινων ςθμείων, όπου κα ςυλλζγονται χωριςτά ανακυκλϊςιμα υλικά (όχι
αποκλειςτικά απόβλθτα ςυςκευαςιϊν),όπωσ χαρτί, μζταλλο, πλαςτικό και γυαλί, πράςινα,
ογκϊδθ, ΑΘΘΕ και άλλα είδθ όπωσ αναλφονται ςτθ ςυνζχεια. Το Ρράςινο Σ θμείο κα
λειτουργεί ςυμπλθρωματικά των ςυςτθμάτων διαλογισ ςτθν πθγι που κα εωαρμόηονται
για τα διάωορα ρεφματα υλικϊν (π.χ. ςυςκευαςίεσ, ζντυπο υλικό, βιοαπόβλθτα, κλπ.).
Σφμωωνα με τθ διεκνι πρακτικι, ζνα πράςινο ςθμείο κα πρζπει να εξυπθρετεί μία περιοχι
εντόσ ακτίνασ (οδικι απόςταςθ) 7 χλμ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ζκταςθ του Διμου, τθ
πλθκυςμιακι κατανομι του, κακϊσ και τθ προςβαςιμότθτα των πολιτϊν ςτα παρακάτω
ςθμεία, ςχεδιάηεται θ δθμιουργία των παρακάτω Ρράςινων Σθμείων:
1. Ζνα (1) Κεντρικό Ρράςινο Σθμείο (Ενδεικτικζσ – και όχι αποκλειςτικζσ – κζςεισ
χωροκζτθςθσ: (α) ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου Ρατρζων ςτο πρϊθν εργοςτάςιο
Λαδόπουλου, Ακτι Δυμαίων 50, (β) ςε ςτεγαςμζνο χϊρο του Διμου Ρατρζων ςτθν
οδό Κουρίασ, περιοχι Μπεγουλάκι).
2. Ρζντε (5) Σθμεία Ανακφκλωςθσ ςε πζντε (5) κεντρικζσ πλατείεσ τθσ Δθμοτικισ
Ενότθτασ Ρατρζων (Ρλατεία Δθμοκρατίασ, Ρλατεία Τριϊν Συμμάχων, Ρλατεία
Υψθλϊν Αλωνίων, Ρλατεία Μικράσ Αςίασ, Ρλατεία Αχαιϊν Ρεςόντων Κφπρου).
3. Τζςςερα (4) Ρεριφερειακά Ρράςινα Σθμεία Συλλογισ ςτεγαςμζνα ςε χϊρουσ των
πρϊθν Δθμαρχείων των Δθμοτικϊν Ενοτιτων ίου, Ραραλίασ, Βραχναιΐκων και
Μεςςάτιδασ.
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Εικόνα 40: Υπαίκριο Σθμείο Ανακφκλωςθσ

Εικόνα 41: Στεγαςμζνο Ρράςινο Σθμείο Συλλογισ

Τα βαςικά ςτοιχεία που χαρακτθρίηουν ζνα Ρράςινο Σθμείο είναι τα εξισ:
Οι πολίτεσ παραδίδουν χωριςτά τα ςυλλεχκζντα είδθ αποβλιτων με δικό
τουσ μεταωορικό μζςο ςτο Ρράςινο Σθμείο.
Οι πολίτεσ μποροφν να παραδίδουν χριςιμα υλικά προσ επαναχρθςιμοποίθςθ
(π.χ. ζπιπλα, παιχνίδια).
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Ο Διμοσ τροωοδοτεί το Ρράςινο Σθμείο απ’ ευκείασ με υλικά (π.χ. ογκϊδθ)
που δεν ςυγκεντρϊκθκαν από τουσ πολίτεσ ςτο Σθμείο Συλλογισ.
Κα πρζπει να καλφπτει όςο το δυνατό περιςςότερα είδθ αποβλιτων.

5.4.5.1.

Διαχείριςη ςυλλεγόμενων υλικών Πράςινου ημείου

Τα απόβλθτα που ςυλλζγονται ςε ζνα Ρράςινο Σθμείο μποροφν να οδθγθκοφν για
επαναχρθςιμοποίθςθ, προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ ι ανακφκλωςθ.
Στον ακόλουκο πίνακα παρουςιάηονται τα ρεφματα αποβλιτων που ςυλλζγονται ςε ζνα
κεντρικό ι περιωερειακό Ρράςινο Σθμείο και το είδοσ διαχείριςθσ αυτϊν.

εφμα Αποβλιτων

Είδοσ Διαχείριςθσ

Μελάνια Εκτυπωτι

Επαναχρθςιμοποίθςθ, Ανακφκλωςθ

Μικρζσ Θλεκτρικζσ Συςκευζσ & Ογκϊδθ ΑΘΘΕ

Ραραλαβι από το Οικείο ΣΣΕΔ

CD

Ανακφκλωςθ

Απλοί Λαμπτιρεσ & Λαμπτιρεσ Φκοριςμοφ

Ραραλαβι από το Οικείο ΣΣΕΔ

Βιβλία

Επαναχρθςιμοποίθςθ

Φορθτζσ Θλεκτρικζσ Στιλεσ

Ραραλαβι από το Οικείο ΣΣΕΔ

οφχα, Υωάςματα, Ραποφτςια

Επαναχρθςιμοποίθςθ, Ρροετοιμαςία για
επαναχρθςιμοποίθςθ

Ρλαςτικά Υλικά

Ανακφκλωςθ

Ξφλο

Ανακφκλωςθ, Επαναχρθςιμοποίθςθ (παλζτεσ)

Ζπιπλα – Οικιακόσ εξοπλιςμόσ – Χαλιά

Επαναχρθςιμοποίθςθ, Ρροετοιμαςία για
επαναχρθςιμοποίθςθ, Διάκεςθ ςε ΧΥΤΑ

Μεταλλικά Αντικείμενα

Ανακφκλωςθ

Γυάλινεσ ωιάλεσ

Ανακφκλωςθ

Χαρτί Ζντυπο

Ανακφκλωςθ

Ογκϊδθ Ρλαςτικά

Ανακφκλωςθ

Ρίνακασ 46: εφματα αποβλιτων και είδοσ διαχείριςθσ ςε Ρράςινα Σθμεία

5.4.5.2.

Σεχνική Περιγραφή Κεντρικού Πράςινου ημείου

Οι πολίτεσ ειςζρχονται με τα οχιματα τουσ ςτο χϊρο του Ρράςινου Σθμείου και μζςω
κατάλλθλθσ ςιμανςθσ οδθγοφνται προσ τουσ χϊρουσ απόκεςθσ των αποβλιτων. Ανάλογα
με το ρεφμα των αποβλιτων που επικυμοφν να αποκζςουν, οδθγοφνται αρχικά προσ το
χϊρο ςτάκμευςθσ (εάν υπάρχει) ϊςτε να μεταωζρουν τυχόν μικρά ανακυκλϊςιμα
απόβλθτα ςτο χϊρο ςυλλογισ μικρϊν ανακυκλϊςιμων αποβλιτων (ςυνικωσ εντόσ
κτιρίου ι ςτεγαςμζνοσ), ενϊ ςε περίπτωςθ που επικυμοφν να αποκζςουν ογκϊδθ
απόβλθτα, οδθγοφνται προσ το χϊρο ςυλλογισ των ογκωδϊν αποβλιτων.
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Ο Διμοσ Ρατρζων κα μεριμνά για τθν ζγκαιρθ απομάκρυνςθ των υλικϊν και τθ
μεταωορά τουσ προσ τουσ τελικοφσ αποδζκτεσ. Θ ςυχνότθτα μεταωοράσ εξαρτάται από
τθν αποκθκευτικι ικανότθτα του Ρράςινου Σθμείου.
Ανάλογα με το είδοσ των υλικϊν που ςυλλζγονται μπορεί να προθγθκεί προ-επεξεργαςία
για τθν ευχερζςτερθ και οικονομικότερθ μεταωορά τουσ. Ενδεικτικά θ προ-επεξεργαςία
μπορεί να περιλαμβάνει δεματοποίθςθ για χαρτιά και πλαςτικά, κλπ.
Οι κφριοι χϊροι ενόσ Κεντρικοφ Ρράςινου Σθμείου είναι οι εξισ [16]:
Χϊροσ Διαλογισ Μικρϊν Ανακυκλϊςιμων Αποβλιτων

Εικόνα 42: Χϊροσ Διαλογισ Μικρϊν Ανακυκλϊςιμων Αποβλιτων

Στο χϊρο αυτό γίνεται θ ςυλλογι των μικρϊν ανακυκλϊςιμων αποβλιτων. Μερικά από τα
πιο ςυνικθ απόβλθτα που ςυλλζγονται είναι μελάνια εκτυπωτι, μικρζσ θλεκτρικζσ
ςυςκευζσ, απλοί λαμπτιρεσ και λαμπτιρεσ ωκοριςμοφ, κεριά, μπαταρίεσ, βιβλία, CD,
ανάμικτεσ ςυςκευαςίεσ, ροφχα, υωάςματα και παποφτςια.
Στον χϊρο αυτό ςυγκεντρϊνονται και ειδικά απόβλθτα (π.χ. χρϊματα, μελάνια, κλπ.) που
κεωροφνται επικίνδυνα αςτικά απόβλθτα (επικίνδυνα απόβλθτα από νοικοκυριά) των
οποίων θ χωριςτι ςυλλογι δεν εμπίπτει ςτισ διατάξεισ τθσ διαχείριςθσ επικινδφνων
αποβλιτων.
Χϊροσ Διαλογισ Ογκωδϊν Αποβλιτων
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Εικόνα 43: Χϊροσ Διαλογισ Ογκωδϊν Αποβλιτων

Στο χϊρο αυτό γίνεται θ ςυλλογι των ογκωδϊν αποβλιτων. Κατά κφριο λόγο ςυλλζγονται
ογκϊδθ ΑΘΘΕ, ΑΕΚΚ, χϊματα και πζτρεσ, ογκϊδθ πλαςτικά, ξφλο, μεταλλικά αντικείμενα,
τηάμια, γυαλιά διαωόρων χρωμάτων, χαρτί και πράςινα απόβλθτα. Θ απόκεςθ των
αποβλιτων γίνεται ςυνικωσ ςε μεγάλα containers τοποκετθμζνα ςε εξωτερικό χϊρο του
Ρράςινου Σθμείου και ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ςε ανιςοςτακμία (χαμθλότερο
επίπεδο) ςε ςχζςθ με τθ κζςθ του ιδιϊτθ - κατόχου των αποβλιτων.
Χϊροσ προςωρινισ αποκικευςθσ
ανακυκλϊςιμων υλικϊν

και

προετοιμαςίασ

για

μεταφορά

μικρϊν

Εικόνα 44: Χϊροσ μικρϊν ανακυκλϊςιμων υλικϊν

Στο χϊρο αυτό γίνεται θ προετοιμαςία των ςυλλεγόμενων υλικϊν με ςτόχο τθν άμεςθ
και εφκολθ παραλαβι τουσ από τουσ κατάλλθλουσ τελικοφσ αποδζκτεσ.
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Χϊροσ Επαναχρθςιμοποίθςθσ

Εικόνα 45: Χϊροσ Επαναχρθςιμοποίθςθσ

Στον χϊρο αυτό ςυγκεντρϊνονται αντικείμενα, τα οποία ενϊ ζχουν απορριωκεί από τουσ
κατόχουσ τουσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν εκ νζου για τον ίδιο ςκοπό για τον οποίο
ςχεδιάςτθκαν. Ενδεικτικά αναωζρονται βιβλία, πιάτα, ζπιπλα κλπ. Οι πολίτεσ, οι οποίοι
επιςκζπτονται τα Ρράςινα Σθμεία κα μποροφν να προμθκεφονται τα εν λόγω αντικείμενα
είτε μζςω ενόσ ςυμβολικοφ ποςοφ είτε δωρεάν.
Λοιποί Βοθκθτικοί Χϊροι

Εικόνα 46: Λοιποί Βοθκθτικοί Χϊροι
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Για τθν ορκι λειτουργία ενόσ Ρράςινου Σθμείου, κα πρζπει, επίςθσ, να υπάρχουν τα
απαιτοφμενα ζργα υποδομισ: περίωραξθ, πφλθ ειςόδου, περιμετρικι δενδροωφτευςθ
όπου απαιτείται, χϊροσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων, γραωείο διοίκθςθσ και εξυπθρζτθςθσ, Θ/Μ
εγκαταςτάςεισ (φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, πυρόςβεςθσ-πυροπροςταςίασ, θλεκτροδότθςθσ,
αντικεραυνικι προςταςία), δεξαμενι νεροφ, ζργα διαχείριςθσ ομβρίων.
Ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ του Κεντρικοφ Ρράςινου Σθμείου ενδεικτικά, πρόκειται να
περιλαμβάνει τα εξισ:
Μικρι πρζςα ανακυκλϊςιμων υλικϊν: Θ πρζςα προορίηεται για τθ δεματοποίθςθ μικρϊν
χαρτοπλαςτικϊν, ϊςτε να πραγματοποιείται ευχερζςτερθ μεταωόρτωςθ και προςωρινι
αποκικευςθ τουσ.
Ραλλετοωόρο Πχθμα ( Clark): Χρθςιμοποιείται για τθ διακίνθςθ των δεμάτων.

5.4.5.3.

Σεχνική Περιγραφή ημείων Ανακύκλωςησ

Συμπλθρωματικά του Κεντρικοφ Ρράςινου Σθμείου που προτείνεται ςτθν προθγοφμενθ
ενότθτα, κρίνεται ςκόπιμθ θ δθμιουργία Σθμείων Ανακφκλωςθσ (Σ.Αν.) ςε διάωορεσ
περιοχζσ του Διμου Ρατρζων, όπωσ αναωζρονται ανωτζρω. Τα Σ.Αν. εγκακίςτανται
ςυνικωσ ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και ζχουν ωσ ςτόχο τθν εξυπθρζτθςθ πολιτϊν ςε
επίπεδο γειτονιάσ.
Στα Σ.Αν. γίνεται ςυλλογι και ανακφκλωςθ:
Κουτιϊν αλουμινίου (αναψυκτικά, μπφρεσ κ.α.)
Κουτιϊν λευκοςιδιρου (αναψυκτικά, μπφρεσ, γάλατα, κονςζρβεσ κ.α.)
Ρλαςτικϊν μπουκαλιϊν (νερό, γάλα, χυμοφσ, αναψυκτικά, απορρυπαντικά κ.α.)
Γυάλινων ωιαλϊν (νερό, γάλα, χυμοφσ, αναψυκτικά, κραςιά και ποτά)
Επιςθμαίνεται ότι τα Σ.Αν. δεν υπόκεινται ςε διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ
κακότι κεωροφνται ςθμεία ςυλλογισ και όχι αποκικευςθσ.

5.4.6. Φωριςτή ςυλλογή Σηγανέλαιων
Στόχοσ του Διμου Ρατρζων είναι θ χωριςτι ςυλλογι των αποβλιτων βρϊςιμων ελαίων και
λιπϊν με ζμωαςθ ςτουσ μεγάλουσ παραγωγοφσ όπωσ οι χϊροι μαηικισ εςτίαςθσ (ωοιτθτικζσ
εςτίεσ, ξενοδοχεία, ΚΕΤΧ, καταςτιματα εςτίαςθσ) αλλά και ςτουσ μικροφσ παραγωγοφσ ςε
επίπεδο νοικοκυριοφ.
Θ χωριςτι ςυλλογι των αποβλιτων βρϊςιμων ελαίων και λιπϊν δφναται να υλοποιθκεί με
ειδικοφσ κάδουσ ςε κατάλλθλεσ κζςεισ εντόσ του Διμου (πχ. πλθςίον των μεγάλων
παραγωγϊν) αλλά και εντόσ των Ρράςινων Σθμείων.
Ιδθ ςτθν παροφςα ωάςθ, ςτον Διμο Ρατρζων υλοποιείται πιλοτικό πρόγραμμα ςυλλογισ
τθγανζλαιων ςε ςχολεία από τθν Αναπτυξιακι Δθμοτικι Επιχείρθςθ Ρατρϊν (ΑΔΕΡ), όπου
ςε επιλεγμζνα ςχολεία γίνεται ςυλλογι των τθγανζλαιων και προϊκθςι τουσ ςτο
Ενεργειακό Κζντρο Βιομάηασ του Διμου Ρατρζων ςτο Μονοδζνδρι όπου και υπάρχει
μονάδα επεξεργαςίασ και παραγωγισ βιοντίηελ. Το παραγόμενο βιοντίηελ επιςτρζωεται ςτα
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ςχολεία από τα οποία ςυλλζχκθκε το τθγανζλαιο και χρθςιμοποιείται ωσ βιοκαφςιμο για
κζρμανςθ.
Στόχοσ του Διμου Ρατρζων είναι θ ζνταξθ περιςςότερων ςχολείων ςτο πρόγραμμα αλλά
και θ ενίςχυςθ/επζκταςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ των αποβλιτων βρϊςιμων ελαίων και
λιπϊν με τοποκζτθςθ ειδικϊν κάδων ςυλλογισ ςτα Ρράςινα Σθμεία.

5.4.7. υλλογή Ογκωδών Αποβλήτων
Ο Διμοσ Ρατρζων διακζτει υπθρεςία χωριςτισ ςυλλογισ ογκωδϊν αποβλιτων θ οποία
ζπειτα από αίτθςθ - ειδοποίθςθ του δθμότθ προβαίνει ςτθ ςυλλογι του αποβλιτου και
προϊκθςθ του καταλλιλωσ ανάλογα με τθν ςφςταςθ του αντικειμζνου. Θ χωριςτι ςυλλογι
των ογκωδϊν από τα λοιπά αςτικά απόβλθτα γίνεται μζςω ειδικϊν οχθμάτων του Διμου
και αωορά απόβλθτα όπωσ ζπιπλα, οικιακζσ ςυςκευζσ, ςτρϊματα κλπ. Δεδομζνθσ τθσ
μεγάλθσ ζκταςθσ που καταλαμβάνει πλζον ο Διμοσ θ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία πρζπει να
ενιςχυκεί με προςωπικό και οχιματα προκειμζνου να ζχει καλφτερθ απόκριςθ ςτα
αιτιματα των δθμοτϊν.
Επίςθσ το Κεντρικό και τα Ρεριωερειακά Ρράςινα Σθμεία Συλλογισ κα μποροφν να
λειτουργιςουν και ςαν προςωρινοί χϊροι αποκικευςθσ ογκωδϊν αντικειμζνων
(ςυγκεκριμζνων μικρϊν διαςτάςεων) τα οποία κα μεταωζρει εκεί ο δθμότθσ με δικι του
ευκφνθ.

5.4.8. Δημιουργία δικτύου καλαθιών ανακυκλώςιμων δρόμου
Στον Διμο Ρατρζων ζχει παρατθρθκεί ότι περίπου το 90% των απορριμμάτων των
καλακιϊν δρόμου που βρίςκονται ςτισ ςτάςεισ του αςτικοφ ΚΤΕΛ αποτελοφνται από
ειςιτιρια και πλαςτικά μπουκάλια και ποτιρια. Στόχοσ του Διμου Ρατρζων είναι θ
δθμιουργία δικτφου καλακιϊν ανακυκλϊςιμων δρόμου τοποκετθμζνων ςε επιλεγμζνα
ςθμεία, ϊςτε να επιτευχκεί θ αποωυγι τθσ ρφπανςθσ του αςτικοφ ιςτοφ και γενικότερα θ
αιςκθτικι υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ.
Ωσ δράςθ ενίςχυςθσ τθσ ανακφκλωςθσ ςτθν πθγι, κα εφαρμοςτεί ειδικι ςιμανςθ των
υπαρχόντων καλακιϊν απορριμμάτων δρόμου που βρίςκονται ςτισ ςτάςεισ του αςτικοφ
ΚΤΕΛ, προκειμζνου να δζχονται ανακυκλϊςιμα υλικά μικροφ βάρουσ δφο ρευμάτων:
χαρτί και πλαςτικό. Ραράλλθλα, κα γίνει προμικεια και εγκατάςταςθ 100 νζων καλακιϊν
ανακυκλϊςιμων δρόμου, τα οποία κα τοποκετθκοφν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ (πλατείεσ,
κλπ.) και κα ζχουν κατάλλθλθ ςιμανςθ για να δζχονται ανακυκλϊςιμα υλικά μικροφ
βάρουσ δφο ρευμάτων: χαρτί και πλαςτικό. Με τον δράςθ αυτι ο Διμοσ Ρατρζων ςτοχεφει
ςτθν μείωςθ του όγκου των απορριπτόμενων αναλϊςιμων υλικϊν ςτο ρεφμα των
ςφμμεικτων.
Στην Ενότητα 6.2 παρατίθεται ςυγκεντρωτικόσ Πίνακασ όλων των νζων δράςεων και του
αντίςτοιχου κόςτουσ για την υλοποίηςη του Τοπικοφ Σχεδίου του Δήμου Πατρζων.
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5.4.9. Απαραίτητεσ Μελέτεσ για εκπόνηςη
Για τθν υλοποίθςθ των ζργων που αωοροφν τον εκςυγχρονιςμό του ΧΥΤΑ τθσ Ξερόλακασ
(καταςκευι τοιχίου αντιςτιριξθσ, ςυλλογι βιοαερίου, ΣΜΑ) ζχει ιδθ εκπονθκεί και
υποβλθκεί ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ θ Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων με τίτλο
«Ζργα Βελτίωςθσ – Εκςυγχρονιςμοφ με αφξθςθ τθσ χωρθτικότθτασ του ΧΥΤΑ Διμου
Ρατρζων» (αρ. πρωτ. 1874/97128/7-8-2015).
Για τθ δθμιουργία των μονάδων κομποςτοποίθςθσ πζραν τθσ μελζτθσ χωροκζτθςθσ που
χρειάηεται, θ περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ κα γίνει με τθν διαδικαςία των Ρρότυπων
Ρεριβαλλοντικϊν Δεςμεφςεων (Υ.Α 171914/2013) κακότι βάςει τθσ ςχεδιαηόμενθσ
δυναμικότθτασ, οι μονάδεσ κατατάςςονται ςτθν κατθγορία Β τθσ Υ.Α 1958/2012.
Θ δθμιουργία των Ρράςινων Σθμείων υπάγεται ςτθ διαδικαςία περιβαλλοντικισ
αδειοδότθςθσ κακότι βάςει του Ν. 4014/2011 και τθν Υ. Α. 1958/2012 κατατάςςεται ςτθν
Ομάδα 4θ – Συςτιματα περιβαλλοντικϊν υποδομϊν και ςυγκεκριμζνα ςτθν εξισ
κατθγορία:
- Α/Α 9 ‘’Εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ ανακυκλϊςιμων αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων, όπωσ
χαρτί, γυαλί, πλαςτικό, αλουμίνιο κ.λ.π. (εργαςίεσ R12 και R13), Κατθγορία Β, για ςυνολικι
αποκθκευτικι ικανότθτα Q<200 tn εντόσ ορίων οικιςμϊν και πόλεων.
Σφμωωνα δε με τθν Υ.Α 171914/2013 (ΦΕΚ 3072 Β’/2013) θ περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ
τουσ γίνεται με τθν διαδικαςία των Ρρότυπων Ρεριβαλλοντικϊν Δεςμεφςεων.
Αναωορικά με τθν δράςθ Ενθμζρωςθσ – Ευαιςκθτοποίθςθσ των Ρολιτϊν και Επιχειριςεων
που περιγράωεται ςτθν επόμενθ Ενότθτα είναι απαραίτθτο να εκπονθκεί ςχετικι μελζτθ
όπου κα περιγράωονται αναλυτικά όλα τα ςτάδια τθσ δράςθσ.
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5.5. Δράςεισ Ενημέρωςησ – Ευαιςθητοποίηςησ Πολιτών και
Επιχειρήςεων
Ο τομζασ τθσ ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν και των επιχειριςεων αποτελεί
ίςωσ τον πιο ςθμαντικό παράγοντα επιτυχίασ ενόσ τοπικοφ ςχεδίου διαχείριςθσ
απορριμμάτων. Δίχωσ τθ ςυμμετοχι του κοινοφ κανζνα πρόγραμμα διαχείριςθσ
απορριμμάτων δεν πρόκειται να πετφχει όςο καλά ςχεδιαςμζνο και αν είναι ιδιαίτερα ςε
ζνα πρόγραμμα που περιλαμβάνει τθ πολυπόκθτθ διαλογι ςτθν πθγι. Θ ενεργι
ςυμμετοχι των πολιτϊν είναι απαραίτθτθ. Οι
εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ και
ευαιςκθτοποίθςθσ πρζπει να είναι ςυνεχείσ και πολφ καλά οργανωμζνεσ ζτςι ϊςτε να
περιλαμβάνουν όλα τα ρεφματα αποβλιτων για τα οποία γίνεται διαλογι ςτθν πθγι.
Ρροχπόκεςθ για να πετφχει το ςχζδιο διαχείριςθσ των αποβλιτων είναι θ ςυμμετοχι των
πολιτϊν και των επιχειριςεων, οι οποίοι κα πρζπει να ενθμερωκοφν και να
ευαιςκθτοποιθκοφν για αυτό. Θ ενθμζρωςθ των πολιτϊν πρζπει να γίνεται ςχεδιαςμζνα,
τακτικά και μεκοδικά.
Ο Διμοσ Ρατρζων κα καταρτίςει πρόγραμμα ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ ςτο κζμα
τθσ ανακφκλωςθσ που κα περιλαμβάνει μια μεγάλθ ποικιλία μορωϊν επικοινωνίασ με το
κοινό.
Είναι επίςθσ πολφ ςθμαντικό, τα προγράμματα πλθροωόρθςθσ να μθν λειτουργοφν μόνο
κατά τθν ζναρξθ του προγράμματοσ, αλλά να ςυνεχίηονται ςε όλθ τθν διάρκειά του για να
το ςτθρίηουν.
Το κοινό τθσ προτεινόμενθσ εκςτρατείασ αποτελείται από τουσ κατοίκουσ - νοικοκυριά του
Διμου και τουσ εντοπιςμζνουσ «μεγάλουσ» παραγωγοφσ αποβλιτων του Διμου (π.χ.
καταςτιματα εςτίαςθσ, επιχειριςεισ, ςχολεία τθσ περιοχισ, ςυλλογικοί ωορείσ, δθμόςιεσ
και δθμοτικζσ υπθρεςίεσ και λοιποί μεγάλοι παραγωγοί αποβλιτων).
Στον προχπολογιςμό του Διμου κα πρζπει ετθςίωσ να ςυμπεριλαμβάνονται δαπάνεσ
ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ και να επιδιϊκεται πικανι χρθματοδότθςθ από
περιωερειακοφσ ι κεντρικοφσ πόρουσ (π.χ. Ρράςινο Ταμείο).

5.5.1. Δράςεισ ενημέρωςησ
προγράμματα ΔςΠ

–

ευαιςθητοποίηςησ

για

τα

υφιςτάμενα

Για τα ρεφματα αποβλιτων για τα οποία γίνεται ιδθ ξεχωριςτι ςυλλογι (όπωσ το
πρόγραμμα κα αναδιαμορωωκεί με βάςθ το παρόν Τοπικό Σχζδιο του διμου), προτείνεται
θ υλοποίθςθ ςτοχευμζνων δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ ΔςΡ και
τθν αφξθςθ των ποςοςτϊν ανακφκλωςθσ ςφμωωνα με τουσ προτεινόμενουσ ςτόχουσ.
Ειδικότερα, προτείνονται ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ που ςτοχεφουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ
ςυμμετοχισ των πολιτϊν και κυρίωσ των εντοπιςμζνων «μεγάλων» παραγωγϊν αποβλιτων
του Διμου (π.χ. ςχολεία τθσ περιοχισ, ςυλλογικοί ωορείσ, δθμόςιεσ και δθμοτικζσ
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υπθρεςίεσ και λοιποί μεγάλοι παραγωγοί αποβλιτων) κακϊσ και τθν ενεργοποίθςθ αυτϊν
που δεν ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα διαλογισ ςτθν πθγι.
Συνοπτικά, οι δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ των υωιςτάμενων ςυςτθμάτων ΔςΡ
προτείνεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουκα:
- Σχολικζσ δραςτθριότθτεσ ςε ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων ςε
περιβαλλοντικά κζματα και κζματα ανακφκλωςθσ (περιβαλλοντικοί διαγωνιςμοί με
βραβεφςεισ/ζπακλα, παρουςιάςεισ και μακιματα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ,
κλπ.)
- Συμμετοχι ςε τοπικζσ εκδθλϊςεισ του Διμου και των ςυλλογικϊν ωορζων ανά
τακτά χρονικά διαςτιματα.
- Επιςτολζσ υπενκφμιςθσ από το Διμο ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, με ενθμζρωςθ
για τισ δράςεισ που πραγματοποιοφνται, τισ προγραμματιςμζνεσ εκδθλϊςεισ κλπ.
- Δελτία Τφπου ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου και ανακοινϊςεισ ςτον τφπο.
- Χριςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ (facebook, twitter, κλπ.)
- Δθμιουργία γραωείου & γραμμισ επικοινωνίασ με τουσ πολίτεσ.

5.5.2. Δράςεισ ενημέρωςησ – ευαιςθητοποίηςησ για τισ προτεινόμενεσ νέεσ
δράςεισ
Για τισ νζεσ δράςεισ που προβλζπεται να εωαρμοςτοφν για πρϊτθ ωορά ςτο Διμο Ρατρζων
ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ςχεδίου δράςθσ (όπωσ θ χωριςτι ςυλλογι των βιοαποβλιτων, τα
πράςινα ςθμεία, θ ξεχωριςτι ςυλλογι του ζντυπου χαρτιοφ και θ πιλοτικι οικιακι
κομποςτοποίθςθ) προτείνεται θ οργάνωςθ και υλοποίθςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου
προγράμματοσ ευαιςκθτοποίθςθσ και δθμοςιότθτασ με ςτόχο τθ λεπτομερι ενθμζρωςθ
του κοινοφ που κα ςυμμετζχει ςτισ δράςεισ διαλογισ, τθν εξοικείωςθ του με νζεσ ζννοιεσ
και πρακτικζσ, τθν κακοδιγθςθ και τθν ενκάρρυνςθ για ςυμμετοχι. Θ ενθμζρωςθ –
ευαιςκθτοποίθςθ κα εςτιάηεται ςε δφο άξονεσ που παρουςιάηονται παρακάτω:
1.
-

2.

Δράςεισ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ και κοινωνικισ ςυμμετοχισ ςτον ςχεδιαςμό και
τθν εφαρμογι του ςχεδίου διαχείριςθσ αποβλιτων μζςω:
ανοιχτϊν εκδθλϊςεων
ςυςκζψεων με κοινωνικοφσ ωορείσ
ςυμπλιρωςθσ ερωτθματολογίων
διενζργειασ ςυνελεφςεων ςε κάκε γειτονιά ςε ςυνεργαςία με τουσ τοπικοφσ
ςυλλόγουσ

Δράςεισ ενθμζρωςθσ ευαιςκθτοποίθςθσ και περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ των
πολιτϊν, των επαγγελματιϊν και των επιχειριςεων για τθν πρόλθψθ τθσ
παραγωγισ απορριμμάτων και τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι τουσ ςτα προγράμματα
χωριςτισ ςυλλογισ, οι οποίεσ κα περιλαμβάνουν:
- Ενςωμάτωςθ πλθροωοριϊν ςτθν υωιςτάμενθ ιςτοςελίδα του Διμου
- Ζκδοςθ ενθμερωτικοφ ωυλλάδιο για τισ νζεσ δράςεισ
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-

Ενθμερωτικζσ αωίςεσ
Ζκδοςθ εντφπου οδθγιϊν χριςθσ νζου εξοπλιςμοφ χωριςτισ ςυλλογισ και
αποκικευςθσ
Ενθμερωτικζσ Εκδθλϊςεισ για τουσ πολίτεσ
Ρερίπτερο ενθμζρωςθσ τοποκετθμζνο ςε κεντρικό ςθμείο για τθν αναλυτικι
προςωπικι ενθμζρωςθ και κακοδιγθςθ

5.5.3. Υάςεισ προγράμματοσ ενημέρωςησ – ευαιςθητοποίηςησ
Το πρόγραμμα ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ χωρίηεται ςε 3 ωάςεισ:
Θ 1θ φάςθ του προγράμματοσ (Αφφπνιςθ – Ενθμζρωςθ) ςτοχεφει ςτθν πρϊτθ επαωι και
ενθμζρωςθ των κατοίκων/επιχειριςεων του Διμου αναωορικά με τισ νζεσ δράςεισ. Κακϊσ
οι προτεινόμενεσ νζεσ δράςεισ αποτελοφν νζεσ εωαρμογζσ ςτθν Ελλάδα, θ κατανόθςθ για
το κοινό απλϊν εννοιϊν, όπωσ ο οριςμόσ των πράςινων ςθμείων, των βιοαποβλιτων, θ
οικιακι κομποςτοποίθςθ, κλπ. κρίνεται βαςικι. Σθμαντικό ςτοιχείο αποτελεί θ μζχρι
ςιμερα εξοικείωςθ του κοινοφ με λοιπά ςυςτιματα διαλογισ ςτθν πθγι, ιδιαίτερα το
ςφςτθμα των αποβλιτων ςυςκευαςιϊν μζςω των μπλε κάδων που εωαρμόηει θ ΕΕΑΑ. Κατά
ςυνζπεια, θ προςαρμογι και ςφνδεςθ των εξεταηόμενων νζων δράςεων με τισ
υωιςτάμενεσ μεκόδουσ ενθμζρωςθσ τθσ ΕΕΑΑ είναι επίςθσ ςθμαντικι. Θ ωάςθ αυτι κα
πρζπει να ξεκινιςει μερικοφσ μινεσ πριν τθν ζναρξθ των προτεινόμενων νζων δράςεων/
προγραμμάτων. Ενδεικτικά, προτεινόμενεσ δράςεισ τθσ 1θσ ωάςθσ περιλαμβάνουν:
Ενςωμάτωςθ πλθροωοριϊν ςτθν υωιςτάμενθ ιςτοςελίδα του Διμου
Ζντυπο ενθμερωτικό φυλλάδιο για το νζο πρόγραμμα
Ενθμερωτικι αφίςα, θ οποία δφναται να ενςωματωκεί ςτο ανωτζρω ωυλλάδιο
Επιςτολι του Διμου προσ τουσ πολίτεσ και όλουσ τουσ Φορείσ τθσ πόλθσ
Ενθμζρωςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου & ςτελεχϊν του Διμου
Δελτίο Τφπου - Συνζντευξθ τφπου
Γραφείο & Γραμμι επικοινωνίασ με τουσ πολίτεσ.
Σελίδεσ ςε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (facebook, twitter, κλπ.)
Θ 2θ φάςθ του προγράμματοσ (Ενεργοποίθςθ – Κακοδιγθςθ) που ςυνδζεται χρονικά με
τθν ζναρξθ των νζων δράςεων, ςτοχεφει ςτθν ενεργοποίθςθ των πολιτϊν για τθν ζναρξθ
τθσ ςυμμετοχισ τουσ και τθν αναλυτικι κακοδιγθςι τουσ. Στο πλαίςιο αυτό, οι πολίτεσ κα
πρζπει να ενθμερωκοφν για τα πράςινα ςθμεία (κζςθ και πρόςβαςθ, είδθ αποβλιτων,
οικονομικά οωζλθ από τθ ςυμμετοχι, κλπ.), τον τρόπο χριςθσ του νζου εξοπλιςμοφ (π.χ.
εςωτερικϊν κάδων κουηίνασ, οικιακοί κομποςτοποιθτζσ κλπ.), τα είδθ των αποβλιτων που
ςυλλζγουν χωριςτά, το πρόγραμμα αποκομιδισ, τον τρόπο επικοινωνίασ τουσ με το
Διμο, τισ προγραμματιςμζνεσ εκδθλϊςεισ ενθμζρωςθσ, κλπ. Επίςθσ, θ ωάςθ αυτι είναι
κρίςιμθ για τθν κινθτοποίθςθ, ενεργοποίθςθ των πολιτϊν για ςυμμετοχι. Θ ωάςθ αυτι
ξεκινάει ταυτόχρονα με τθν ζναρξθ τθσ νζασ δράςθσ και κρίνεται βζλτιςτο να διαρκζςει το
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πολφ ζωσ μερικζσ εβδομάδεσ. Ενδεικτικά, προτεινόμενεσ δράςεισ τθσ 2θσ ωάςθσ
περιλαμβάνουν:
Ενθμζρωςθ πόρτα – πόρτα, για τθν προςωπικι επαωι τθσ Υπθρεςίασ
Κακαριότθτασ του Διμου με τουσ πολίτεσ
-

Ζντυπο οδθγιϊν χριςθσ νζου εξοπλιςμοφ - Ζντυπο ενθμερωτικό φυλλάδιο για
το νζο πρόγραμμα
Ενθμερωτικζσ Εκδθλϊςεισ για τουσ πολίτεσ
Ρερίπτερο ενθμζρωςθσ - stand, για τθν αναλυτικι προςωπικι ενθμζρωςθ
και κακοδιγθςθ

Θ 3θ φάςθ του προγράμματοσ ζχει ωσ ςτόχο τθ ςυνεχι ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν,
τθν ενκάρρυνςι τουσ για ςυμμετοχι κακϊσ και τθν ενεργοποίθςθ αυτϊν που δεν
ςυμμετζχουν ςτθ νζα δράςθ. Οι δράςεισ τθσ 3θσ ωάςθσ κακορίηονται από τα αποτελζςματα
του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ ενθμζρωςθσ. Οι
προτεινόμενεσ δράςεισ τθσ 3θσ ωάςθσ περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
Σχολικζσ δραςτθριότθτεσ ςε ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων
ςε περιβαλλοντικά κζματα και κζματα ανακφκλωςθσ (περιβαλλοντικοί διαγωνιςμοί
με βραβεφςεισ/ ζπακλα,
παρουςιάςεισ και μακιματα περιβαλλοντικισ
εκπαίδευςθσ, κλπ.)
Συμμετοχι ςε τοπικζσ εκδθλϊςεισ του Διμου και των ςυλλογικϊν φορζων
ανά τακτά χρονικά διαςτιματα
Κινθτό περίπτερο ενθμζρωςθσ - stand, για τθ ςυνεχι ενθμζρωςθ, υπενκφμιςθ
των ςυςτθμάτων ΔςΡ και καταγραωι προβλθμάτων και παραπόνων των χρθςτϊν
Επιςτολζσ υπενκφμιςθσ από το Διμο ανά εξάμθνο ι ετθςίωσ, με ενθμζρωςθ για
τισ δράςεισ που πραγματοποιοφνται, τισ προγραμματιςμζνεσ εκδθλϊςεισ, τθν
αντικατάςταςθ εξοπλιςμοφ, επίλυςθ προβλθμάτων κλπ.
Δελτία Τφπου ςτθν ιςτοςελίδα ενθμζρωςθσ του Διμου και ανακοινϊςεισ ςτον
τφπο, με πλθροωορίεσ για τθ διαχείριςθ όλων των ρευμάτων αποβλιτων.
Σελίδεσ ςε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (facebook, twitter, κλπ.)
Γραφείο & Γραμμι επικοινωνίασ με τουσ πολίτεσ.
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6.

Οικονομικά τοιχεία

6.1. Λειτουργικό Κόςτοσ υφιςτάμενησ διαχείριςησ αποβλήτων
Στθν παροφςα ενότθτα αναλφεται το ετιςιο λειτουργικό κόςτοσ του Διμου Ρατρζων που
αωορά ςτθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων για το ζτοσ 2014. Θ παροφςα ανάλυςθ
βαςίηεται ςε ςτοιχεία που ελιωκθςαν από τθν Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του
Διμου.
Ειδικότερα, ςφμωωνα με τον απολογιςτικό πίνακα δαπανϊν του ζτουσ 2014 του Διμου
Ρατρζων, οι δαπάνεσ που αωοροφν ςτθν υωιςτάμενθ διαχείριςθ των αποβλιτων
περιλαμβάνονται ςτισ ακόλουκεσ κφριεσ κατθγορίεσ εξόδων:
Κόςτοσ Προςωπικοφ: αποδοχζσ, εργοδοτικζσ ειςωορζσ, λοιπζσ παροχζσ (προμικεια
γάλακτοσ, προμικεια ειδϊν ατομικισ προςταςίασ).
Κόςτοσ Οχθμάτων: κόςτθ καυςίμων και λιπαντικϊν, επιςκευζσ βλαβϊν, προμικεια
ανταλλακτικϊν, αςωάλιςτρα και τζλθ κυκλοωορίασ.
Λοιπζσ Τπθρεςίεσ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων και λοιπζσ προμικειεσ
αναλϊςιμων: μιςκϊςεισ μθχανθμάτων, ςυντιρθςθ εγκαταςτάςεων, προμικεια
αναλωςίμων πλυντθρίου κάδων, προμικεια ςάκων απορριμμάτων κλπ.
Σζλοσ Διαχείριςθσ αποβλιτων προσ ΦοΔΑ.
Αντίτιμο θλεκτρικοφ
Εξοπλιςμοφ & ΚΔΑΥ.

ρεφματοσ:

Υπθρεςία

Κακαριότθτασ,

Μθχανολογικοφ

Στον επόμενο πίνακα παρουςιάηεται θ ανάλυςθ του υωιςτάμενου κόςτουσ διαχείριςθσ των
αποβλιτων του Διμου Ρατρζων ςφμωωνα με ςτοιχεία του ςυνολικοφ απολογιςτικοφ
πίνακα δαπανϊν του ζτουσ 2014 από τθν Υπθρεςία Κακαριότθτασ, Μθχανολογικοφ
Εξοπλιςμοφ (Κ.Α. 20).
Κ.Α. ΡΟΫΡ.

ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΡΑΝΩΝ

ΡΛΘΩΘΕΝΤΑ

20-6011.00100

Τακτικζσ αποδοχζσ μονίμων
υπαλλιλων κακαριότθτασ

2.094.994,23

20-6011.01100

Τακτικζσ αποδοχζσ μονίμων
υπαλλιλων Μθχανολογικοφ

2.064.138,91

20-6012.00100

Αποηθμίωςθ εξαιρζςιμων και
πρόςκετων αμοιβϊν μονίμων
υπαλλιλων κακαριότθτασ

387.343,47

20-6012.01100

Αποηθμίωςθ εξαιρζςιμων και
πρόςκετων αμοιβϊν μονίμων
υπαλλιλων Μθχανολογικοφ

520.967,52

20-6021.00100

Αποδοχζσ αορίςτου χρόνου
υπαλλιλων κακαριότθτασ

902.105,66
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ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΡΑΝΩΝ

ΡΛΘΩΘΕΝΤΑ

20-6021.01100

Αποδοχζσ αορίςτου χρόνου
υπαλλιλων Μθχανολογικοφ

307.209,71

20-6022.00100

Αποηθμίωςθ εξαιρζςιμων και
πρόςκετων αμοιβϊν υπαλλιλων
κακαριότθτασ αορίςτου χρόνου

157.116,80

20-6022.01100

Αποηθμίωςθ εξαιρζςιμων και
πρόςκετων αμοιβϊν υπαλλιλων
Μθχανολογικοφ αορίςτου χρόνου

52.063,83

20-6041.01100

ΜΛΣΚΟΔΟΣΛΑ ΛΔΟΧ
ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΚΟ
Εργοδοτικζσ ειςωορζσ μονίμων
υπαλλιλων κακαριότθτασ

28.071,44

20-6051.00100

410.652,13

20-6051.01100

Εργοδοτικζσ ειςωορζσ μονίμων
υπαλλιλων Μθχανολογικοφ

413.110,73

20-6052.00100

Εργοδοτικζσ ειςωορζσ αορίςτου
κακαριότθτασ

312.460,38

20-6052.01100

Εργοδοτικζσ ειςωορζσ αορίςτου
Μθχανολογικοφ

102.645,65

20-6054.01100

ΕΓΟΔΟΤΛΚΕΣ ΕΛΣΦΟΕΣ
ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΚΟΥ ΛΔΟΧ 2013

7.995,56

20-6062

Ζξοδα κθδείασ αποβιοφντων
υπαλλιλων (άρκρο 112 Ν 118/81)

2.000,00

20-6063.00100

Ραροχι γάλακτοσ εργαηομζνων
κακαριότθτασ ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ

24.950,91

20-6063.00700

Ρρομικεια γάλακτοσ
Κακαριότθτασ (υπόλοιπο 2013)

12.188,73

20-6063.00701

Ρρομικεια ειδϊν ατομικισ
προςταςίασ (υπόλ. 2013)

9.473,14

20-6063.01100

Ραροχι γάλακτοσ εργαηομζνων
Μθχανολογικοφ - ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ

3.196,55

20-6063.01700

Ρρομικεια γάλακτοσ
Μθχανολογικοφ (υπόλ. 2013)

20-6162.01101

ΤΕΛΘ ΤΑΦΘΣ ΑΡΟΛΜΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ

20-6211.00200

Αντίτιμο Θλεκτρικοφ εφματοσ ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ – (Υπολογιςμόσ για
Υπθρεςία Κακαριότθτασ,
Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ &
ΚΔΑΥ)

70.000,00

20-6232.00100

Μιςκϊματα κτιρίων κακαριότθτασ ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ -

1.450,44

20-6233.01100

Μιςκϊματα μεταωορικϊν μζςων
Μθχανολογικοφ - ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ -

2.583,00

20-6253.00100

Αςωάλιςτρα οχθμάτων,
μθχανθμάτων κλπ Κακαριότθτασ ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ

41.199,04

12.511,47
462.383,05
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ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΡΑΝΩΝ

ΡΛΘΩΘΕΝΤΑ

20-6263.01100

Συντιρθςθ και επιςκευι οχθμάτων
ςε εξωτερικά ςυνεργεία
Μθχανολογικοφ - ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ -

44.927,72

20-6263.01101

Συντιρθςθ και επιςκευι οχθμάτων
- μθχανθμάτων ςε εξωτερικά
ςυνεργεία Μθχανολογικοφ –
ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ

40.696,88

20-6263.01104

ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ABS ΣΕ
ΦΟΤΘΓΑ ΟΧΘΜΑΤΑ ΚΑΛ
ΛΕΩΦΟΕΛΑ(ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ)

3.567,00

20-6264.01100

Συντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν
μθχανθμάτων Μθχανολογικοφ ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ -

19.894,29

20-6265.00100

Συντιρθςθ και επιςκευι επίπλων
και λοιποφ εξοπλιςμοφ
κακαριότθτασ - ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ -

1.180,44

20-6271.00100

Λοιπζσ δαπάνεσ κακαριότθτασ ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ - ΡΑΓΛΑ

5.656,56

20-6321.00100

Τζλθ κυκλοωορίασ επιβατικϊν
Κακαριότθτασ - ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ

15.000,00

20-6322.01100

Τζλθ Κυκλοωορίασ Φορτθγϊν
Μθχανολογικοφ - ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ -

1.100,00

20-6323.00100

Λοιπά τζλθ κυκλοωορίασ
Κακαριότθτασ - τζλθ ταξινόμθςθσ ΚΤΕΟ - ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ

10.000,00

20-6422.00100

Οδοιπορικά ζξοδα κακαριότθτασ,
ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ

1.215,80

20-6495

Λοιπζσ δαπάνεσ μθ δυνάμενεσ να
ενταχκοφν ςτισ ανωτζρω τάξεισ

13.500,00

20-6613.00200

Ρρομικεια Γραωικισ Φλθσ και
Εντφπων και Ρολλαπλϊν
Εκτυπϊςεων - ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ -

1.820,35

20-6634.00700

Ρρομικεια ςκουπϊν για τισ
ανάγκεσ τθσ Δ/νςθσ Κακαριότθτασ
(υπόλ. 2013) ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ

19.466,84

20-6641.00100

Ρρομικεια βενηίνθσ - πετρελαίου
κίνθςθσ - ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ

249.754,23

20-6641.00102

Ρρομικεια λιπαντικϊν
Κακαριότθτασ - ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ

30.866,11

20-6641.00700

Ρρομικεια βενηίνθσ ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ (υπόλ. 2013)

20-6641.01100

Ρρομικεια βενηίνθσ ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ -

20-6641.01700

Ρρομικεια βενηίνθσ ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ (υπόλοιπα 2013)

6.165,22

20-6641.01701

Ρρομικεια καυςίμων (υπόλ. 2013)

45.448,25

547.576,90
15.327,46
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ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΡΑΝΩΝ

ΡΛΘΩΘΕΝΤΑ

20-6641.01702

Ρρομικεια λιπαντικϊν για
ςυντιρθςθ δθμ. οχθμάτων και
μθχανθμάτων (υπόλοιπο 2013)
ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ

20-6641.01703

Ρρομικεια ADBLUE για νζα
απορριμματοωόρα ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ - (δ/νςθ
Μθχανολογικοφ ) (υπόλοιπο 2013)

1.309,95

20-6641.02700

Ρρομικεια καυςίμων (υπόλ. 2013)

11.829,36

20-6671.00101

Ρρομικεια ελαςτικϊν
Κακαριότθτασ -Αναγόμωςθ ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ
Ρρομικεια ελαςτικϊν
Κακαριότθτασ -Αναγόμωςθ ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ (υπόλ. 2013)

33.554,40

20-6671.01100

Ανταλλακτικά για πλαίςια
οχθμάτων και μθχανθμάτων ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ - (Δ/νςθ
Μθχανολογικοφ)

24.998,31

20-6671.01101

Ρρομικεια ελαςτικϊν
κακαριότθτασ-Αναγόμωςθ ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ - (Δ/νςθ
Μθχανολογικοφ)
Ρρομικεια μπαταριϊν ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ

20-6671.00701

20-6671.01102

28.442,03

18.095,76

5.928,60

4.042,04

20-6672.00103

Ρρομικεια εξαρτθμάτων αναλωςίμων - ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ -

34.991,88

20-6672.00703

Ρρομικεια εξαρτθμάτων
αναλωςίμων υλικϊν ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ - υπόλοιπο 2013

1.994,30

20-6672.01100

Ανταλλακτικά Συνεργείου
Οχθμάτων, μθχανθμάτων,
Ρρατθρίου, Ρλυντθρίου ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ - (Δ/νςθ
Μθχανολογικοφ)
Ανταλλακτικά Απορριμματοωόρων,
Σαρϊκρων, Ανατρεπόμενων
Ρλυντθρίου Κάδων ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ - (Δ/νςθ
Μθχανολογικοφ)

14.998,38

20-6672.01700

Ανταλλακτικά ςυνεργείου
οχθμάτων, πρατθρίου, πλυντθρίου
ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ - (Μθχανολογικό )
- υπόλοιπο 2013

4.993,56

20-6672.01701

Ανταλλακτικά απορριμματοωόρων ςαρϊκρων - ανατρεπόμενων
πλυντθρίων κάδων ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ
- (Μθχανολογικό ) - υπόλοιπο 2013

20-6672.01702

Ανταλλακτικά για επιςκευι κάδων
ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ - (Μθχανολογικό )
- υπόλοιπο 2013

15.901,25

20-6672.02700

Ρρομικεια εξαρτθμάτων
αναλωςίμων υλικϊν ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ - υπόλοιπο 2013

10.146,66

20-6672.01101

14.996,84

957,55
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Κ.Α. ΡΟΫΡ.

ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΡΑΝΩΝ

ΡΛΘΩΘΕΝΤΑ

20-6682.00100

Λοιπά υλικά άμεςθσ ανάλωςθσ
κακαριότθτασ - ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ -

4.980,28

20-6682.00700

Ρρομικεια ςιδθρϊν υλικϊν για τθν
κακαριότθτα - ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ
(υπόλ. 2013)

1.139,96

20-6682.01100

Ανταλλακτικά μθχανικοφ και
λοιποφ εξοπλιςμοφ (Δ/νςθ
Μθχανολογικοφ) - ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ
Αναλϊςιμα Υλικά Συνεργείου
Οχθμάτων- Κάδων- Ρλυντθρίου
Οχθμάτων - ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ (Δ/νςθ Μθχανολογικοφ)

4.679,71

20-6682.01701

Ρρομικεια εξαρτθμάτων αναλωςίμων - ανταλλακτικϊν
(υπόλοιπο 2013) - Μθχανολογικό

8.248,37

20-6682.01702

Λοιπά υλικά άμεςθσ ανάλωςθσ
κακαριότθτασ - υπόλοιπο 2013 ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ

787,09

20-6699.00001

Ρρομικεια χρωμάτων οχθμάτων μθχανθμάτων - ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ

675,27

20-6721.01101

ΕΤΘΣΛΑ ΕΛΣΦΟΑ ΣΤΟΝ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΛΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ
1θσ ΔΛΑΧΕΛΛΣΤΛΚΘΣ ΕΝΟΤΘΤΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΡΕΛΦΕΕΛΑ
ΔΥΤΛΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΦΟ.Δ.Σ.Α.1

416.330,00

20-7135.00104

Ρρομικεια εργαλείων χειρόσ όλων
των ςυνεργείων του Τμιματοσ ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ -

492,00

20-7135.00200

Ρρομικεια Εργαλείων Χειρόσ ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ -

20-7135.00700

Ρρομικεια κάδων Απορ/των (1100
lt) ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΘ 2013-2014 ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ -υπόλοιπο 2013)

63.969,84

20-7138.00700

Ρρομικεια κάδων Απορ/των (1100
lt) ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΘ 2013-2014 ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΑ -υπόλοιπο 2013)

6.543,60

20-6682.01101

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6.478,20

8.328,90

10.225.810,49

Ρίνακασ 47: Ανάλυςθ υφιςτάμενου κόςτουσ διαχείριςθσ αποβλιτων του Διμου Ρατρζων

Σφμωωνα με τον παραπάνω πίνακα, το ςυνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ των ςτερεϊν
αποβλιτων του Διμου Ρατρζων για το ζτοσ 2014, ανζρχεται ςτα 10.225.810,49 ευρϊ. Κατ’
επζκταςθ, το υωιςτάμενο ςυνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ ανά τόνο παραγόμενων αποβλιτων
ανζρχεται περίπου ςε 99 €/tn (αωορά 94.749 tn απορριμμάτων που μεταωζρονται από τισ
υπθρεςίεσ του Διμου προσ ταωι και 8.488 tn αποβλιτων από μπλε κάδουσ του Διμου προσ
διαλογι ςτο ΚΔΑΥ, ςφνολο 103.237), ενϊ ανά κάτοικο ανζρχεται περίπου ςε 48 €/κάτοικο
(213.984 κάτοικοι).
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Σφμωωνα με το άρκρο 77 του Ν.4257/2014 ςτο ανωτζρω κόςτοσ διαχείριςθσ κα προςτίκετο
και το ειδικό τζλοσ ταωισ 35 €/tn (με ζναρξθ εωαρμογισ το ζτοσ 2016), το οποίο κα
αυξανόταν ετθςίωσ κατά 5 €/τόνο ζωσ του ποςοφ των 60 €/τόνο.
Συνεπϊσ, το κόςτοσ τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων του Διμου Ρατρζων με τισ
υωιςτάμενεσ πρακτικζσ δθλ. 94.749 τόνοι (που οδθγοφνται προσ ταωι), λαμβάνοντασ
υπόψθ και το ειδικό τζλοσ ταωισ κα ιταν αυξθμζνο ςφμωωνα με τουσ υπολογιςμοφσ του
επόμενου πίνακα, για τα ζτθ 2016 και 2020.
Κόςτοσ διαχείριςθσ αποβλιτων (€)

Ζτοσ 2016

Ζτοσ 2020

Ανά τόνο

131

150

Ανά κάτοικο

63

72

3.316.215

5.211.195

13.542.025

15.437.005

Ειδικό τζλοσ ταωισ
Συνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ

Ρίνακασ 48: Κόςτοσ διαχείριςθσ αποβλιτων Διμου Ρατρζων για τα ζτθ 2016 – 2020

Λαμβάνοντασ όμωσ υπόψθ το άρκρο 43 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α’/2012) (όπωσ
αναωζρεται ςτθν Ενότθτα 5.4.1.5), με τθν εγκατάςταςθ του τεμαχιςτι ςε ςυνδυαςμό με τθν
ανάκτθςθ ςιδθροφχων μετάλλων (λόγω τθσ φπαρξθσ μαγνθτικοφ διαχωριςτι) δεν κα
καταβάλλεται ειδικό τζλοσ ταωισ. Συνεπϊσ δεν υωίςταται διαωορά μεταξφ των ετϊν 2015,
2016 και 2020 οωειλόμενθ ςε κλιμάκωςθ του ειδικοφ τζλουσ ταωισ, οπότε το κόςτοσ
παραμζνει ςτα επίπεδα του 2015 (10.225.810 € για το 2014).

6.2. Κόςτοσ Επένδυςησ – Φρονοδιάγραμμα
Στθν ενότθτα αυτι γίνεται ανάλυςθ του κόςτουσ επζνδυςθσ των νζων δράςεων για τθν
υλοποίθςθ του Τοπικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων του Διμου Ρατρζων.

Α/Α

Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ Νζασ
Δράςθσ

Ρροχπ/ςμόσ
(€)
(με ΦΡΑ)

Εκτιμϊμενοσ
Χρόνοσ
Επζνδυςθσ

1

5.4.1.1. Ζργο Οριςτικισ
διαμόρωωςθσ Τμιματοσ ΧΥΤΑ
και ςυλλογι βιοαερίου
5.4.1.3. Εγκατάςταςθ
αυτόματου οργάνου μζτρθςθσ
και παρακολοφκθςθσ ωορτίου
ςτραγγιςμάτων πριν τθ
διάκεςθ ςτθν ΔΕΥΑΡ

2.800.000

2016

2

5.4.1.2. Ζργο καταςκευισ
τοιχίου αντιςτιριξθσ ΒΔ
μετϊπου ΧΥΤΑ

1.500.000

2016

Συνοπτικι Ρεριγραφι
Ζργα υποδομισ για τθν
άντλθςθ, ςυλλογι και
καφςθ βιοαερίου ςε
ατμοςωαιρικό πυρςό, ζργα
ςυλλογισ και ελζγχου
ςτραγγιςμάτων και
ομβρίων και τελικι
διαμόρωωςθ του
κορεςμζνου τμιματοσ –
ανάντθ πρανοφσ
Καταςκευι τοίχου που
χρθςιμεφει για αποωυγι
τυχόν κατολίςκθςθσ των
πρανϊν και για κακ’ φψοσ
επζκταςθ του ΧΥΤΑ
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3

5.4.1.4. Ζργο καταςκευισ
χϊρου υποδοχισ κινθτϊν
μονάδων μεταωόρτωςθσ ΣΑ
(ΣΜΑ)

4

5.4.1.5. Ρρομικεια τεμαχιςτι
ογκωδϊν απορριμμάτων

5

6

5.4.2. Δθμιουργία Μονάδων
Κομποςτοποίθςθσ
• Ανοικτικό ςάκων
• Αναςτροωζασ
• Κόςκινο
• Μεμβράνεσ – Πργανα
• Ζργα Διαμόρωωςθσ Χϊρου
και Θ/Μ
• Τεμαχιςτισ κλαδεμάτων
• Απορριμματοωόρο (μφλοσ)
3
8m
• Απορριμματοωόρο (μφλοσ)
3
12m
• Ανατρεπόμενο ωορτθγό
19tn
• Ανατρεπόμενο ωορτθγό
8tn
5.4.3. Δράςθ Συλλογισ
Βιολογικϊν Αποβλιτων
• 10.000 βιοδιαςπϊμενοι
ςάκοι 10 λίτρων
• 5.000 βιοδιαςπϊμενοι
ςάκοι 50 λίτρων
• 2.000 καωζ πλαςτικοί
κάδοι χωρθτικότθτασ 10
λίτρων
• 160 καωζ μεταλλικοί κάδοι
χωρθτικότθτασ 660 λίτρων
• 212 καωζ πλαςτικοί κάδοι
χωρθτικότθτασ 40 λίτρων
• 313 καωζ μεταλλικοί κάδοι
χωρθτικότθτασ 1.100
λίτρων
• 1.500 κάδοι οικιακισ
κομποςτοποίθςθσ 330
λίτρων

2.036.500

2017

600.000

2016

150.000 (x2)
280.000 (x2)
115.000 (x2)
20.000 (x2)
200.000 (x2)
60.000 (x2)
140.000 (x3)

Το ζργο περιλαμβάνει
χϊρο υποδοχισ, ράμπεσ
προςπζλαςθσ, μεταλλικζσ
χοάνεσ (ςιλό) εκωόρτωςθσ
– μεταωόρτωςθσ, κινθτοφσ
Στακμοφσ Μεταωόρτωςθσ
Στερεϊν Αποβλιτων.
Τεμαχιςτισ ογκωδϊν των
κοινϊν ςφμμεικτων
απορριμμάτων οικιακισ,
εμπορικισ και
βιομθχανικισ προζλευςθσ
(ςφςτθμα μετάδοςθσ
ιςχφοσ, χοάνθ
τροωοδοςίασ, ςφςτθμα
κοπισ «τφμπανο»,
μαγνιτθσ μεταλλικϊν
αντικειμζνων)

2016

Αωορά ςτθν δθμιουργία
δφο (2) μονάδων
κομποςτοποίθςθσ
δυναμικότθτασ 7.000
tn/ζτοσ ζκαςτθ. Θ
επζνδυςθ αωορά ςτθν
προμικεια εξοπλιςμοφ,
ςτθν καταςκευι ζργων
διαμόρωωςθσ χϊρου και
Θ/Μ και ςτθν προμικεια
οχθμάτων

2016 - 2017

Αωορά ςτθν ςτοχευμζνθ
χωροκζτθςθ των καωζ
κάδων του διακριτοφ
ρεφματοσ ςυλλογισ
προδιαλεγμζνων
βιοαποβλιτων ςε
επιλεγμζνα ςθμεία
ενδιαωζροντοσ(εςωτερικά
και εξωτερικά) και ςτθν
εωαρμογι πιλοτικοφ
προγράμματοσ οικιακισ
κομποςτοποίθςθσ

160.000 (x3)
135.000 (x1)
50.000 (x2)

1.600
3.000
20.000

56.000
5.300
122.070

120.000
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5.4.4. Δράςεισ Συλλογισ
Χωριςτϊν ευμάτων
Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν

7

5.4.4.1. Χωριςτι Συλλογι
Χαρτιοφ
• 295 κίτρινοι μεταλλικοί
κάδοι χωρθτικότθτασ
1.100 λίτρων (Α’ Φάςθ)
• 385 κίτρινοι μεταλλικοί
κάδοι χωρθτικότθτασ
1.100 λίτρων (Β’ Φάςθ)

115.050

2016

Αωορά τθν ςυλλογι
χωριςτϊν ρευμάτων
ανακυκλϊςιμων υλικϊν
(χαρτί, χαρτόνι, γυαλί,
περιεχόμενο μπλε κάδων)

2016 - 2017

Αωορά ςτθ δθμιουργία
δικτφου Ρράςινων
Σθμείων για τθν ςυλλογι
(και επαναχρθςιμοποίθςθ
κατά περίπτωςθ) μικρϊν
ανακυκλϊςιμων
αποβλιτων (όχι μόνο
ςυςκευαςιϊν), ογκωδϊν,
μικρϊν επικίνδυνων
αποβλιτων, πράςινων κλπ.

150.150

5.4.4.2 Χωριςτι Συλλογι
Χαρτονιϊν

-

5.4.4.3 Χωριςτι Συλλογι
Γυαλιοφ

-

5.4.4.4. Χωριςτι Συλλογι μζςω
των μπλε κάδων

-

5.4.5. Δθμιουργία Ρράςινων
Σθμείων
Κεντρικό Ρράςινο Σθμείο
(περιλαμβάνει τθν προμικεια
πρζςασ ανακυκλϊςιμων και
clark)

700.000

5 Σθμεία Ανακφκλωςθσ ςε
υπαίκριουσ κοινόχρθςτουσ
χϊρουσ

100.000

4 Ρεριωερειακά Ρράςινα
Σθμεία Συλλογισ

60.000

8

9

5.4.6. Χωριςτι ςυλλογι
Τθγανζλαιων

-

2016

10

5.4.7. Συλλογι Ογκωδϊν
Αποβλιτων

-

2016

11

5.4.8. Δθμιουργία δικτφου
καλακιϊν ανακυκλϊςιμων
δρόμου
100 καλάκια ανακυκλϊςιμων
δρόμου

2016
8.500

Αωορά ςτθν χωριςτι
ςυλλογι των αποβλιτων
βρϊςιμων ελαίων και
λιπϊν εντόσ των Ρράςινων
Σθμείων
Αωορά ςτθν προςωρινι
αποκικευςθ των ογκωδϊν
αποβλιτων εντόσ των
Ρράςινων Σθμείων
Αωορά ςτθν ειδικι
ςιμανςθ των υπαρχόντων
καλακιϊν απορριμμάτων
δρόμου που βρίςκονται
ςτισ ςτάςεισ του αςτικοφ
ΚΤΕΛ και ςτθν προμικεια
100 νζων καλακιϊν
ανακυκλϊςιμων δρόμου
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5.5.Δράςεισ Ενθμζρωςθσ –
Ευαιςκθτοποίθςθσ Ρολιτϊν και
Επιχειριςεων

12

(α) Είςοδοσ ςτθ μονάδα
επεξεργαςίασ:
30.000 tn x 35 ευρϊ/tn
(β) Κόςτοσ μεταωοράσ ςτθ
μονάδα επεξεργαςίασ και ςτο
ΧΥΤΑ:
45.000 tn x 10 ευρϊ/tn
(γ) Ταωι υπολειμμάτων:
24.000 tn x 25 ευρϊ/tn

13

Ρρομικεια νζων οχθμάτων:
10 απορριμματοωόρα 16
3
m για τθν ςυλλογι των
μπλε και κίτρινων κάδων
(10 x 200.000)
1 απορριμματοωόρο με
αρπάγθ για τθν ςυλλογι
κωδϊνων γυαλιοφ (1 x
200.000)
1 ωορτθγό για τθν
ςυλλογι των
χαρτοκιβωτίων (1 x
60.000)
2 απορριμματοωόρα 22 –
3
24 m για τθν ςυλλογι των
πράςινων κάδων ςτισ
μεγάλεσ λεωωόρουσ (2 x
250.000)
3
3 απορριμματοωόρα 6 m
για τθν ςυλλογι κάδων
από ςτενοφσ δρόμουσ (3 x
100.000)
1 clark για τθν λειτουργία
του ΚΔΑΥ (1 x 60.000)
ΣΥΝΟΛΟ

14

80.000 (2016)
50.000 (ανά
ζτοσ για 2017
– 2020)

2016 - 2020

Αωορά ςε όλεσ τισ δράςεισ
που αναωζρονται ςτθν
Ενότθτα 5.4.

2020

Αωορά το κόςτοσ
μεταωοράσ και διάκεςθσ
ςφμμεικτων
απορριμμάτων ςτθν (ισ)
μονάδα (εσ) επεξεργαςίασ
(Φλόκα ι/και αλλοφ) και
το κόςτοσ ταωισ
υπολειμμάτων

1.050.000

450.000
600.000

2.000.000

200.000

60.000

Αωορά το κόςτοσ
προμικειασ των νζων
απαιτοφμενων οχθμάτων
για τθν υλοποίθςθ των
νζων δράςεων που
αναωζρονται ςτο παρόν
Τοπικό Σχζδιο

500.000

300.000
60.000
16.683.170

Ρίνακασ 49: Ρίνακασ κόςτουσ επζνδυςθσ νζων δράςεων για τθν υλοποίθςθ του Τοπικοφ Σχεδίου

6.3. Αναμενόμενα Έςοδα – Φρηματοδότηςη
Τα εκτιμϊμενα ζςοδα του Διμου Ρατρζων με τθν υλοποίθςθ του Τοπικοφ Σχεδίου
αναμζνονται από τισ εξισ πθγζσ:
•
•
•
•
•

Ρροβλεπόμενθ επιδότθςθ εναλλακτικισ διαχείριςθσ.
Εμπορικι διάκεςθ ανακυκλϊςιμων υλικϊν.
Ρρόςκετα ζςοδα που μποροφν να προκφψουν από τα Ρράςινα Σθμεία.
Χρθματοδότθςθ μζςω του ΕΣΡΑ 2014 - 2020 (ΥΜΕΡΕΑΑ & ΡΕΡ).
Χρθματοδότθςθ μζςω του Ρράςινου Ταμείου.
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•

Άλλεσ κοινοτικζσ χρθματοδοτιςεισ (για παράδειγμα LIFE 2014-2020, Intelligent
Energy Europe II, InterregIVC, κλπ.).

Στον παρακάτω Ρίνακα ωαίνεται μία εκτίμθςθ των αναμενόμενων εςόδων από τθν
ανακφκλωςθ για το ζτοσ 2020. Για τθν εκτίμθςθ των ποςοτιτων ελιωκθςαν υπόψθ οι
ειδικοί ςτόχοι του Διμου Ρατρζων που αναωζρονται ςτθν Ενότθτα 5.3. κακϊσ και θ
ποιοτικι ανάλυςθ των ανακυκλϊςιμων που αναωζρεται ςτθν Ενότθτα 3.8.4. (υλικά τα
οποία ανακτικθκαν το ζτοσ 2013, ςφμωωνα με τθν Ετιςια Απολογιςτικι Ζκκεςθ 2013 τθσ
ΕΕΑΑ). Σθμειϊνεται ότι οι τιμζσ πϊλθςθσ είναι απόλυτα ενδεικτικζσ με βάςθ τθν παροφςα
κατάςταςθ [3]. Τα ποςοςτά των υλικϊν του παρακάτω Ρίνακα ελιωκθςαν από τθν Ετιςια
Απολογιςτικι Ζκκεςθ 2013 τθσ ΕΕΑΑ (Ενότθτα 3.8.4).
Ροςοςτό
(%)

Ροςότθτα
(tn)

Τιμι Ρϊλθςθσ
(€/tn)

Ρλαςτικό

17,8

4.969

60

Αλουμίνιο

0,5

140

500

69.785

Σιδθροφχα

2,7

754

150

113.052

Γυαλί

3,5

977

50

48.850

Χάρτινθ Συςκευαςία Υγρϊν

0,9

251

70

17.586

Λοιπά (μθ ςυςκ.)

1,8

502

Χάρτινθ Συςκευαςία

37,2

10.384

70

726.881

Χαρτί Εντφπων

35,6

9.937

80

794.991

Σφνολο Ανακτϊμενων
Ανακυκλϊςιμων

100

27.914

Υλικό

Σφνολο (€)
298.122

2.069.265

Ζςοδα από Ρράςινα Σθμεία

70.000

Γενικό Σφνολο

2.139.265

Ρίνακασ 50: Αναμενόμενα ζςοδα από ανακφκλωςθ και κομποςτοποίθςθ το ζτοσ 2020

6.4. Λειτουργικό Κόςτοσ υνολικήσ Διαχείριςησ Απορριμμάτων για
το 2020
Στον παρακάτω Ρίνακα ωαίνεται μία κατθγοριοποιθμζνθ ανάλυςθ των εκτιμϊμενων
ποςοτιτων των απορριμμάτων για το ζτοσ 2020, με βάςθ τουσ ςτόχουσ και τα ςτοιχεία που
αναωζρκθκαν ςτισ προθγοφμενεσ Ενότθτεσ.
Α/Α

Κατθγορία απορριμμάτων για το ζτοσ 2020

(1)

Συνολικι παραγόμενθ ποςότθτα ΑΣΑ

Ροςότθτα (tn)
90.000

Ανακφκλωςθ υλικϊν (πλαςτικό, μζταλλο, γυαλί)
(2)

Ανακυκλϊςιμα υλικά (πλαςτικό, μζταλλο, γυαλί) ςτα ΑΣΑ (tn) Δ. Ρατρζων
(22,1%) (Ενότθτα 5.3.2)

19.890

(3)

Στόχοσ προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ 65%
(Ενότθτα 5.3.2)

12.929
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(4)

Υπόλειμμα ανακφκλωςθσ για μθχανικι επεξεργαςία – τελικι διάκεςθ ςτο
ΧΥΤΑ μετά τθν επεξεργαςία ςτο ΚΔΑΥ{(2) – (3)}

6.961

Χωριςτι Συλλογι Χαρτιοφ - Χαρτονιϊν
(5)

Χαρτί – Χαρτόνι ςτα ΑΣΑ (tn) Δ. Ρατρζων (22,2%) (Ενότθτα 5.3.3)

19.980

(6)

Στόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ χαρτιοφ – χαρτονιϊν 75% (tn) (Ενότθτα 5.3.3)

14.985

(7)

Υπόλοιπο χαρτιοφ - χαρτονιϊν για μθχανικι επεξεργαςία – τελικι
διάκεςθ ςτο ΧΥΤΑ {(5) – (6)}

4.995

Χωριςτι Συλλογι Ξφλινων Συςκευαςιϊν
(8)

Ξφλινεσ Συςκευαςίεσ ςτα ΑΣΑ (tn) Δ. Ρατρζων (4,6%) (Ενότθτα 5.3.4)

4.140

(9)

Στόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ ξφλινων ςυςκευαςιϊν 50% (tn) (Ενότθτα
5.3.4)

2.070

(10)

Υπόλοιπο ξφλινων ςυςκευαςιϊν για μθχανικι επεξεργαςία – τελικι ςτο
ΧΥΤΑ {(8) – (9)}

2.070

Συλλογι Βιολογικϊν Αποβλιτων
(11)

Βιοαπόβλθτα ςτα ΑΣΑ (tn) Δ. Ρατρζων (44,3%) (Ενότθτα 5.3.5)

39.870

(12)

Στόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων 40% (Ενότθτα 5.3.5)

15.948

(13)

Υπόλοιπο βιοαποβλιτων για μθχανικι επεξεργαςία – τελικι ςτο ΧΥΤΑ
{(11) – (12)}

23.922

(14)

Υπόλοιπα Απορρίμματα {(1) – (2) – (5) – (8) – (11)}

6.120

(15)

Συνολικό Υπόλειμμα για μθχανικι επεξεργαςία – τελικι διάκεςθ ςτο
ΧΥΤΑ {(4) + (7) + (10) + (13) + (14)}

44.068

Ρίνακασ 51: Κατθγοριοποίθςθ εκτιμϊμενων ποςοτιτων για το ζτοσ 2020

Ππωσ αναωζρεται ςτισ Ενότθτεσ 1.4 και 5.2, δεδομζνθσ τθσ παφςθσ λειτουργίασ του ΧΥΤΑ
τθσ Ξερόλακασ, ο Διμοσ Ρατρζων κα μεταωζρει, μζςω των Στακμϊν Μεταωόρτωςθσ – που
προγραμματίηονται να υλοποιθκοφν ςτο παρόν Τοπικό Σχζδιο – ετιςια ποςότθτα περίπου
45.000 (με βάςθ τουσ ανωτζρω υπολογιςμοφσ 44.068) τόνουσ ςφμμεικτων απορριμμάτων.
Από αυτά περίπου 30.000 τόνοι κα οδθγοφνται ςτθ (ισ) μονάδα (εσ) επεξεργαςίασ που
πρόκειται να καταςκευαςτεί (οφν) ςτθν περιοχι του ΧΥΤΑ Φλόκα ι/και ςε άλλθ (εσ)
μονάδα (εσ) επεξεργαςίασ του Νομοφ ι τθσ Ρεριωζρειασ με βάςθ τον Ρεριωερειακό
Σχεδιαςμό. Δεδομζνθσ τθσ απόδοςθσ μιασ μονάδασ επεξεργαςίασ τθσ τάξεωσ του 70%,
ςυνάγεται ότι από τουσ 30.000 τόνουσ κα ανακτϊνται περίπου 21.000 τόνοι. Τα
υπολειμματικά απόβλθτα των 9.000 τόνων κακϊσ και 15.000 τόνοι ςφμμεικτων
απορριμμάτων (ιτοι ςφνολο 24.000 τόνοι), με προοπτικι ελάττωςθσ τουσ μζςω
αυξανόμενων δράςεων ανάκτθςθσ, κα οδθγοφνται ςε χϊρο υγειονομικισ ταωισ του
Νομοφ ι τθσ Ρεριωζρειασ με βάςθ τον Ρεριωερειακό Σχεδιαςμό, αωοφ πρϊτα ζχουν
υποςτεί προεπεξεργαςία μείωςθσ όγκου μζςω τεμαχιςμοφ και καλφτερθσ ςυμπίεςθσ.
Στον παρακάτω Ρίνακα ωαίνεται θ ανάλυςθ του επιπλζον απαιτοφμενου προςωπικοφ για
τθν υλοποίθςθ των δράςεων που περιγράωονται ςτο παρόν Τοπικό Σχζδιο.
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Α/Α

Αρικμόσ
Ατόμων

Δράςθ

Ραρατθριςεισ
Εκτιμάται ότι απαιτοφνται 10
δρομολόγια θμερθςίωσ.
Θ ςυλλογι των καωζ κάδων κα
γίνεται από το υπάρχον
προςωπικό.

(1)

Συλλογι μπλε και κίτρινων κάδων,
κωδϊνων γυαλιοφ και χαρτοκιβωτίων
του εμπορικοφ κζντρου

40

(2)

Λειτουργία ΚΔΑΥ

40

Αωορά τθν οργανωτικι και
λειτουργικι δομι του ΚΔΑΥ.

(3)

Λειτουργία Κεντρικοφ Ρράςινου Σθμείου

2

1 βάρδια

(4)

Λειτουργία ΣΜΑ

2

2 βάρδιεσ

(5)

Λειτουργία τεμαχιςτι

2

1 βάρδια

(6)

Ρεριβαλλοντικι παρακολοφκθςθ ΧΥΤΑ

1

Υπεφκυνοσ Χθμείου

(7)

Ομάδα ενθμζρωςθσ και
ευαιςκθτοποίθςθσ

4

Αωορά όλεσ τισ νζεσ δράςεισ

ΣΥΝΟΛΟ

91
Ρίνακασ 52: Επιπλζον Απαιτοφμενο Ρροςωπικό

Στον παρακάτω Ρίνακα εκτιμάται το λειτουργικό κόςτοσ ςυνολικισ διαχείριςθσ
απορριμμάτων του Διμου Ρατρζων για το ζτοσ 2020.

Α/Α

Κατθγορία Λειτουργικοφ Κόςτουσ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων για το
ζτοσ 2020 (με τθ λειτουργία ΣΜΑ και μονάδασ επεξεργαςίασ ΑΣΑ)

Κόςτοσ (€)

(1)

Λειτουργικό Κόςτοσ ςυλλογισ – μεταωοράσ απορριμμάτων και
ςυντιρθςθσ οχθμάτων

10.000.000

(2)

Λειτουργικό Κόςτοσ μεταωόρτωςθσ και μεταωοράσ απορριμμάτων ςε
μονάδα επεξεργαςίασ ΑΣΑ και ςε ΧΥΤΑ

450.000

(3)

Τζλθ ειςόδου ςτθ μονάδα επεξεργαςίασ ΑΣΑ

(4)

Τζλθ Ταωισ Υπολειμμάτων

600.000

(5)

Λειτουργικό Κόςτοσ ΚΔΑΥ

1.000.000

(6)

Λειτουργικό Κόςτοσ Ρράςινων Σθμείων

60.000

(7)

Λειτουργικό Κόςτοσ 2 Μονάδων Κομποςτοποίθςθσ

490.000

(8)

Λειτουργικό Κόςτοσ Δράςεων Ενθμζρωςθσ

50.000

(9)

Ετιςια Ειςωορά ΦΟΔΣΑ

400.000

Σφνολο

1.050.000

14.100.000
Ρίνακασ 53: Λειτουργικό Κόςτοσ ςυνολικισ διαχείριςθσ απορριμμάτων για το ζτοσ 2020
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Για τουσ κάτωκι Α/Α του ανωτζρω Ρίνακα διευκρινίηεται ότι:
(1) Το εκτιμϊμενο κόςτοσ ςυλλογισ – μεταωοράσ των απορριμμάτων και ςυντιρθςθσ των
οχθμάτων προζκυψε από τον Ρίνακα 47 (Ανάλυςθ υφιςτάμενου κόςτουσ διαχείριςθσ
αποβλιτων του Διμου Πατρζων), λαμβάνοντασ υπόψθ μόνο τισ δαπάνεσ που αωοροφν
μιςκοδοςία προςωπικοφ (τακτικζσ αποδοχζσ και εργοδοτικζσ ειςωορζσ), καφςιμα –
ςυντιρθςθ – αςωάλιςτρα – τζλθ κυκλοωορίασ οχθμάτων, ανταλλακτικά οχθμάτων και
ςυνεργείου και αναλϊςιμα. Σε αυτό το κόςτοσ ςυμπεριλαμβάνεται το επιπλζον
απαιτοφμενο προςωπικό.
(5) Το εκτιμϊμενο λειτουργικό κόςτοσ του ΚΔΑΥ υπολογίςτθκε με βάςθ τθν παραδοχι των
40 απαςχολοφμενων ατόμων ςτο ΚΔΑΥ.
(7) Το εκτιμϊμενο λειτουργικό κόςτοσ κάκε μονάδασ κομποςτοποίθςθσ υπολογίςτθκε με
βάςθ τθν δυναμικότθτα των 7.000 tn/ζτοσ και με κόςτοσ υπαίκριασ κομποςτοποίθςθσ ςε
ςωροφσ 35 €/tn.
Ακολοφκωσ υπολογίηονται ςυνοπτικά οικονομικά ςτοιχεία για το ζτοσ 2020.
Συνολικι παραγόμενθ ποςότθτα ΑΣΑ:
Ρλθκυςμόσ Διμου Ρατρζων:
Σφνολο Λειτουργικοφ Κόςτουσ:
Κόςτοσ €/tn:
Κόςτοσ €/κάτοικο:

90.000 tn
~220.000 κάτοικοι
14.100.000 €
156,7 €/tn
64,1 €/κάτοικο

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα εκτιμϊμενα ζςοδα από ανακφκλωςθ που αναωζρονται ςτον
Ρίνακα 50, τα ανωτζρω ανθγμζνα κόςτθ για το ζτοσ 2020 διαμορωϊνονται ωσ εξισ:
Σφνολο Λειτουργικοφ Κόςτουσ:
Ζςοδα από πϊλθςθ υλικϊν:
Νζο Συνολικό Κόςτοσ:
Κόςτοσ €/tn:
Κόςτοσ €/κάτοικο:

14.100.000 €
2.139.265 €
11.960.735 €
132,9 €/tn
54,37 €/κάτοικο

Τα ανωτζρω ανθγμζνα κόςτθ, ςυγκρινόμενα με τα αντίςτοιχα κόςτθ τθσ υωιςτάμενθσ
κατάςταςθσ (99 €/tn και 48 €/κάτοικο), εμωανίηουν μία μικρι αφξθςθ ςτο κόςτοσ
€/κάτοικο. Ρροωανϊσ είναι εμωανισ θ βελτίωςθ ςε περιβαλλοντικοφσ όρουσ μζςω των
νζων δράςεων που εςτιάηουν ςτθν διαλογι ςτθν πθγι. Επίςθσ είναι προωανισ θ βελτίωςθ
των οικονομικϊν όρων, αν λάβουμε υπόψθ τα αναωερόμενα ςτον Ρίνακα 48, όπου
διατθρϊντασ τθν υωιςτάμενθ κατάςταςθ και λόγω επιβολισ ειδικοφ τζλουσ ταωισ, για το
2020 τα αντίςτοιχα κόςτθ κα ιταν ςθμαντικά αυξθμζνα, ιτοι 150 €/tn και 72 €/κάτοικο.
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7.

ύςτημα Παρακολούθηςησ και Ελέγχου Τλοποίηςησ του
Σοπικού χεδίου

Θ παρακολοφκθςθ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων του Τοπικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων
του Διμου Ρατρζων κα γίνεται μζςω τθσ ςυλλογισ των ςτοιχείων από τουσ άξονεσ του
προγράμματοσ. Τα ςτοιχεία κα αποτελοφνται από ποςοτικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά,
για να πραγματοποιθκεί μια αναλυτικι παρακολοφκθςθ των αποτελεςμάτων. Τα ςτοιχεία
που κα ςυλλζγονται από τισ υπθρεςίεσ του Διμου Ρατρζων κα αποτελοφνται, ενδεικτικά
και όχι περιοριςτικά, από:
τθν ποςοτικι και ποιοτικι ανάλυςθ των ςυλλεγόμενων ςυμμείκτων απορριμμάτων
τθν ποςοτικι και ποιοτικι ανάλυςθ των ςυλλεγόμενων ανακυκλϊςιμων υλικϊν
τθν ποςοτικι και ποιοτικι ανάλυςθ των ςυλλεγόμενων οργανικϊν αποβλιτων
• τα οικονομικά ςτοιχεία και ςχετικζσ αναλφςεισ (κόςτοσ ανά άτομο, κόςτοσ ανά
τόνο), τον αρικμό και το είδοσ των δράςεων ενθμζρωςθσ πολιτϊν και
επιχειριςεων.
Θ αξιολόγθςθ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων του Τοπικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ
Αποβλιτων του Διμου Ρατρζων κα γίνεται μζςω τθσ παρακολοφκθςθσ των οριηόμενων
δεικτϊν, οι οποίοι είναι οι εξισ:
• θ μείωςθ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ παραγωγισ αποβλιτων,
• θ μείωςθ τθσ ποςότθτασ των αποβλιτων (οργανικϊν και μθ) που μεταωζρονται ςε
Χϊρο Υγειονομικισ Ταωισ,
• θ τροποποίθςθ τθσ ςφνκεςθσ των απορριμμάτων ςτουσ μπλε και ςτουσ πράςινουσ
κάδουσ,
• θ αφξθςθ τθσ ποςότθτασ των αποβλιτων που ςυλλζγουν τα ςυςτιματα
εναλλακτικισ διαχείριςθσ αποβλιτων,
• θ μείωςθ των προςμίξεων ςτα απόβλθτα εναλλακτικισ διαχείριςθσ,
• θ παρακολοφκθςθ
τθσ
επίτευξθσ
των
ςτόχων
του
προγράμματοσ
κομποςτοποίθςθσ,
• θ ςυγκράτθςθ ςε αποδεκτά επίπεδα των εξόδων του Διμου Ρατρζων για τθ
διαχείριςθ των αποβλιτων,
• θ παρακολοφκθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν.
Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν αξιολόγθςθ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων του Τοπικοφ Σχεδίου
του Διμου Ρατρζων, αλλά και για οποιοδιποτε μελλοντικό ςχεδιαςμό, είναι
απαραίτθτθ θ ςυλλογι αξιόπιςτων ςτοιχείων, ιτοι:
• Καταγραωι των ποιοτικϊν / ποςοτικϊν χαρακτθριςτικϊν των ςυλλεγόμενων
ρευμάτων και κυρίωσ θ διακρίβωςθ (πιςτοποίθςθ) των ποςοτιτων που όντωσ
ανακυκλϊνονται (δθλ. πωλοφνται ςτθν αγορά δευτερογενϊν υλικϊν).
• Ρεριγραωι ςυλλεγόμενων ρευμάτων (π.χ. ρεφμα χαρτιοφ, πλαςτικϊν, γυαλί,
αλουμινίου) ςε αντιςτοιχία με τα ηυγολόγια που εκδίδονται ςτθ διαδικαςία
ςυλλογισ.
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•
•
•

Ηυγολόγιο – καταγραωι υπολείμματοσ
Ηυγολόγιο – καταγραωι ανακτθκζντων υλικϊν (π.χ. ανά ςυλλεγόμενο ρεφμα, ανά
είδοσ διαχωριςμζνου υλικοφ).
Διακρίβωςθ (πιςτοποίθςθ) ανακφκλωςθσ. Τα παραςτατικά που γίνονται δεκτά για
να πιςτοποιθκεί θ ποςότθτα τθσ ανάκτθςθσ των αποβλιτων ςυςκευαςίασ (ΑΣ) είναι
τα ακόλουκα:
o Αντίγραωα (επικυρωμζνα) τιμολογίων πϊλθςθσ των ανακτθκζντων ΑΣ προσ
τα εργοςτάςια ανακφκλωςθσ ι
o αντίγραωα (επικυρωμζνα) παραςτατικϊν εξαγωγισ από τθ χϊρα
ανακτθκζντων ΑΣ ι
o αντίγραωα (επικυρωμζνα) παραςτατικϊν ποςοτικισ παραλαβισ ΑΣ από τα
εργοςτάςια ανακφκλωςθσ ςτθ περίπτωςθ που ο λειτουργόσ που εκτελεί τθν
ανάκτθςθ είναι και ανακυκλωτισ και οι ςυναλλαςςόμενοι με αυτόν δεν
ζχουν υποχρζωςθ να εκδίδουν ςτοιχεία.

Ο Διμοσ κα πρζπει να μεριμνιςει ϊςτε να λαμβάνει από τισ μονάδεσ διαχείριςθσ
αποβλιτων τα ηυγολόγια κάκε οχιματοσ ξεχωριςτά, κακθμερινά για κάκε δρομολόγιο. Θ
ςυλλογι αξιόπιςτων ςτοιχείων κα ςυμβάλει επίςθσ ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν
ςτο ζργο του Διμου.
Στο πλαίςιο τθσ παρακολοφκθςθσ ενόσ ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ ανακφκλωςθσ, ο
Διμοσ Ρατρζων καλείται να ςυλλζγει αναλυτικζσ αναωορζσ ςχετικά με τα μετριςιμα
μεγζκθ των προγραμμάτων κακϊσ και λειτουργικζσ λεπτομζρειεσ (ϊρεσ αποκομιδισ,
ςυλλεγόμενεσ ποςότθτεσ ανά πρόγραμμα, ανακτϊμενεσ ποςότθτεσ ανά πρόγραμμα και
υλικό κλπ), ϊςτε να δθμιουργθκεί μια αξιόπιςτθ βάςθ δεδομζνων για τθν παρακολοφκθςθ
αξιολόγθςθ των προγραμμάτων.
Στο πλαίςιο τθσ παρακολοφκθςθσ και τθσ αξιολόγθςθσ του Τοπικοφ Σχεδίου κα γίνεται:
• Ρεριοδικι αναωορά των αποτελεςμάτων ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο.
• Ρεριοδικι ενθμζρωςθ των δθμοτϊν. Οι τρόποι που κα ενθμερϊνονται οι δθμότεσ
για τθν εωαρμογι του Τοπικοφ Σχεδίου κα είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά,
με:
o ειδικι γραμμι τθλεωωνικισ επικοινωνίασ και καταγραωι των προτάςεων,
των παρατθριςεων και των αιτθμάτων,
o διανομι ερωτθματολογίων για τθ βελτίωςθ του προγράμματοσ,
o ζντυπθ και θλεκτρονικι ενθμζρωςθ με χριςθ και των μζςων κοινωνικισ
δικτφωςθσ,
o ςυνελεφςεισ και εκδθλϊςεισ.
Οι προτεινόμενοι ποςοτικοί δείκτεσ παρακολοφκθςθσ του προγράμματοσ ανακφκλωςθσ ςτο
Διμο Ρατρζων αποτυπϊνονται ςτον παρακάτω Ρίνακα.

Δείκτθσ ςυμμετοχισ =

Αρικμόσ κατοίκων που εξυπθρετοφνται από το κάκε
πρόγραμμα και ςυμμετζχουν τουλάχιςτον
1 ωορά ανά 15 μζρεσ
Συνολικόσ Αρικμόσ κατοίκων που εξυπθρετοφνται ςτο πλαίςιο
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κάκε προγράμματοσ

Δείκτθσ Συλλογισ των
Ανακυκλϊςιμων υλικϊν =

Δείκτθσ Εκτροπισ
από ΧΥΤ =

Δείκτθσ Ανάκτθςθσ
(ανά υλικό) =

Ροςότθτεσ Απορριμμάτων που ςυλλζγονται από το ςφςτθμα
(δίκτυο) ςυλλογισ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςτο πλαίςιο
κάκε προγράμματοσ
Συνολικζσ Ροςότθτεσ απορριμμάτων που ςυλλζγονται ςτο
πλαίςιο κάκε προγράμματοσ
Ροςότθτεσ Απορριμμάτων που ανακτϊνται ςτο πλαίςιο
κάκε προγράμματοσ
Συνολικζσ παραγόμενεσ – ςυλλεγόμενεσ ποςότθτεσ
απορριμμάτων ςτο πλαίςιο κάκε προγράμματοσ
Ροςότθτεσ Υλικϊν Στόχων που ανακτϊνται ςτο πλαίςιο κάκε
προγράμματοσ
Ροςότθτεσ υλικϊν ςτόχων που παράγονται ι εκτιμοφνται ότι
υπάρχουν ςτο πλαίςιο κάκε προγράμματοσ
Ροςότθτεσ Υλικϊν Στόχων που ανακτϊνται ςτο πλαίςιο κάκε
προγράμματοσ

Δείκτθσ Κακαρότθτασ =

Δείκτθσ Ανεπικφμθτων
υλικϊν =

Ροςότθτεσ Απορριμμάτων που ςυλλζγονται από το ςφςτθμα
(δίκτυο) ςυλλογισ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςτο πλαίςιο
κάκε προγράμματοσ
Ροςότθτεσ Ανεπικφμθτων υλικϊν που ςυλλζγονται από το
ςφςτθμα (δίκτυο) ςυλλογισ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςτο
πλαίςιο κάκε προγράμματοσ
Ροςότθτεσ Απορριμμάτων που ςυλλζγονται από το ςφςτθμα
(δίκτυο) ςυλλογισ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςτο πλαίςιο
κάκε προγράμματοσ

Ρίνακασ 54: Ροςοτικοί δείκτεσ παρακολοφκθςθσ του προγράμματοσ ανακφκλωςθσ

Ρλζον των ανωτζρω και ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν αποτφπωςθ πραγματικισ και ολοκλθρωμζνθσ
εικόνασ τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων, κα καταγράωονται και ςτοιχεία των δρομολογίων
των οχθμάτων ςυλλογισ (για όλα τα είδθ αποβλιτων, δθλ. πράςινοι, μπλε, κίτρινοι κάδοι,
πράςινα απόβλθτα), τα οποία ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά κα είναι τα εξισ:
• Αρικμόσ Κυκλοωορίασ οχιματοσ
• Χρονολογία πρϊτθσ κυκλοωορίασ
• Τφποσ (μφλοσ, πρζςα, ανατρεπόμενο)
• Χωρθτικότθτα (m3)
• Ωωζλιμο βάροσ (tn)
• Πνομα δρομολογίου
• Συλλεγόμενθ ποςότθτα ανά δρομολόγιο Μ.Ο. (τόνοι/δρομολ.)
• Συχνότθτα - Χειμερινι περίοδοσ (ανά πόςεσ θμζρεσ)
• Συχνότθτα - Καλοκαιρινι περίοδοσ (ανά πόςεσ θμζρεσ)
• Συνολικόσ χρόνοσ ςυλλογισ (Αναχϊρθςθ από αμαξοςτάςιο – Αποκομιδι – ΧΥΤ –
Επιςτροωι)
• Απόςταςθ πρϊτου κάδου από το αμαξοςτάςιο (Km)
• Απόςταςθ τελευταίου κάδου από το ΧΥΤ (Km)
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8.

υμπεράςματα – Μελλοντικέσ Προοπτικέσ

Το Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων του Διμου Ρατρζων αποτελεί ζνα ςφγχρονο
«εργαλείο» για τθν ορκολογικι διαχείριςθ των απορριμμάτων, χρθςιμοποιϊντασ ςωςτζσ
περιβαλλοντικζσ πρακτικζσ που αποςκοποφν ςτθν μείωςθ τθσ παραγωγισ αποβλιτων και
ςτθν ανακφκλωςθ με διαλογι ςτθν πθγι κακαρϊν ανακυκλϊςιμων υλικϊν και
βιοαποβλιτων με παράλλθλθ ςυγκράτθςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ.
Μζςα από τισ προτεινόμενεσ δράςεισ του κα επιτευχκεί θ μζγιςτθ δυνατι
επαναχρθςιμοποίθςθ υλικϊν και ανακφκλωςθ αποβλιτων μζςω διαλογισ ςτθν πθγι. Το
παρόν Τοπικό Σχζδιο προωκεί τθν κομποςτοποίθςθ προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων, θ
οποία αποτελεί ςθμαντικό εργαλείο εκτροπισ των βιοδιαςπάςιμων από τουσ ΧΥΤΑ και
παράλλθλα παράγει άριςτθσ ποιότθτασ εδαωοβελτιωτικό υλικό για χριςθ τόςο από τουσ
δθμότεσ όςο και από τισ Υπθρεςίεσ Ρραςίνου του Διμου Ρατρζων. Οι δθμότεσ μζςω των
δράςεων ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ γίνονται πλζον αναπόςπαςτο μζροσ τθσ
διαχείριςθσ των απορριμμάτων υπό τθν ςυμβουλευτικι εποπτεία του Διμου Ρατρζων.
Οι εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ που προβλζπεται να υλοποιθκοφν είναι μικρισ κλίμακασ και
απλοφ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, εφκολεσ ςτθ διαχείριςθ από το Διμο, οικονομικζσ ςτθν
καταςκευι και λειτουργία τουσ, ενϊ παράλλθλα δεν απαιτοφνται τεράςτιεσ μεταωορζσ
απορριμμάτων. Θ διαχείριςθ των εγκαταςτάςεων από το Διμο διαςωαλίηει τθ δθμόςια
παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ, ενϊ παράλλθλα παρακινεί τουσ πολίτεσ για ενεργό
ςυμμετοχι και προάγει τθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ με πλιρθ εργαςιακά
δικαιϊματα.
Θ ςταδιακι μείωςθ των υπολειμματικϊν ςφμμεικτων απορριμμάτων που κα καταλιγουν
βραχυπρόκεςμα για ταωι ςτο ΧΥΤΑ τθσ Ξερόλακασ, με προοπτικι να οδθγοφνται ςτθ
ςυνζχεια κατά ζνα μζροσ ςε ΧΥΤΑ (αωοφ πρϊτα ζχουν υποςτεί προεπεξεργαςία μείωςθσ
όγκου μζςω τεμαχιςμοφ και καλφτερθσ ςυμπίεςθσ) και κατά το υπόλοιπο ςτθν (ισ) μονάδα
(εσ) επεξεργαςίασ που κα προβλζπονται ςτο νζο ΡΕΣΔΑ, είναι ο πρϊτοσ ςτόχοσ του Διμου
Ρατρζων με τελικό ςτόχο τθν πλιρθ παφςθ λειτουργίασ του ΧΥΤΑ τθσ Ξερόλακασ και τθ
ςταδιακι αποκατάςταςθ του. Θ χωροκζτθςθ κινθτοφ Στακμοφ Μεταωόρτωςθσ
Απορριμμάτων ζχει ωσ ςτόχο τθν υλοποίθςθ τθσ μεταωοράσ των υπολειμμάτων προσ ταωι
ςε άλλο χϊρο ζτςι ϊςτε το πάγιο αίτθμα των κατοίκων και τθσ δθμοτικισ αρχισ για
οριςτικι παφςθ λειτουργίασ του ΧΥΤΑ να καταςτεί εωικτό. Για να επιτευχκεί αυτό πρζπει να
υπάρξει μια ςυνολικι λφςθ για τα απορρίμματα ςε επίπεδο Ρεριωζρειασ, θ οποία κα
προκρίνει κάποια οριςτικι λφςθ για τθ διάκεςθ των απορριμμάτων.
Σθμειϊνεται ςχετικά ότι ζχουν διατυπωκεί προκζςεισ από άλλουσ Διμουσ τθσ Ρεριωζρειασ
για υποδοχι ςτισ νζεσ τουσ εγκαταςτάςεισ μθχανικισ διαλογισ ςθμαντικοφ μζρουσ των
ςυμμείκτων αποβλιτων του Διμου Ρατρζων, γεγονόσ που ςυντελεί ςτθν μείωςθ των
απορριμμάτων που κα καταλιγουν ωσ υπόλειμμα για ταωι ςτο ΧΥΤΑ τθσ Ξερόλακασ. Πταν
κα δοκεί θ οριςτικι λφςθ για τθ διάκεςθ των απορριμμάτων και ςυγκεκριμζνα των
υπολειπόμενων τθσ ανακφκλωςθσ – κομποςτοποίθςθσ με ΔςΡ, κα υλοποιθκεί και θ
μεταωορά τουσ ςε άλλο χϊρο μζςω του ΣΜΑ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο ΧΥΤΑ κα καταςτεί
ανενεργόσ και κα αποκαταςτακεί παραμζνοντασ ωσ Στακμόσ Μεταωόρτωςθσ
Απορριμμάτων (ο οποίοσ ζχει προβλεωκεί να είναι κινθτόσ για ενδεχόμενθ μετεγκατάςταςθ
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του ςε άλλθ περιοχι), ενϊ κα ςτεγάηονται εκεί δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ κα είναι
περιβαλλοντικά ςυμβατζσ και δεν κα δθμιουργοφν προβλιματα, όπωσ θ μονάδα
κομποςτοποίθςθσ, το ΚΔΑΥ και τα διάωορα ςυνεργεία του Διμου (πλυντιριο, τροωοδοςία
καυςίμων κλπ).
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10. Παράρτημα Ι – Δημόςια ημεία ενδιαφέροντοσ για την
ςυλλογή χαρτιού
ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΑ
Α/Α

ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

Τ.Κ.

1

1ο Νθπιαγωγείο

Αγ. Τριάδοσ 70

262 24

2

2ο Νθπιαγωγείο

Τζρμα Ρόντου

262 26

3

3ο Νθπιαγωγείο

Σολωμοφ 57

262 22

4

4ο Νθπιαγωγείο

Ακτι Δυμαίων 51

263 33

5

5ο Νθπιαγωγείο

Ραντοκράτοροσ 3

262 25

6

6ο Νθπιαγωγείο

. Φεραίου & Σατωβριάνδου

262 23

7

7ο Νθπιαγωγείο

Ραναχαϊκοφ 39

262 24

8

8ο Νθπιαγωγείο

Ακθνϊν 77

264 41

9

9ο Νθπιαγωγείο

Ματρόηου 12

263 32

10

10ο Νθπιαγωγείο

Γερμανοφ 186

263 31

11

11ο Νθπιαγωγείο

Ταντάλου & Ραρ. Β Κ 69

263 33

12

12ο Νθπιαγωγείο

Γερμανοφ 184

263 31

13

13ο Νθπιαγωγείο

Αλ. Ραπαναςταςίου &
Ευβοίασ

263 32

14

14ο Νθπιαγωγείο

Μιχαιλ Σοφτςου 24 Ηαρουχλζϊκα

263 32

15

15ο Νθπιαγωγείο

Μαιηϊνοσ 26

262 23

16

16ο Νθπιαγωγείο

Μιλτιάδου 38

264 42

17

17ο Νθπιαγωγείο

Ρλατεία Ανδροφτςου 97

262 25
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ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΑ
Α/Α

ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

Τ.Κ.

18

18ο Νθπιαγωγείο

Δοϊράνθσ 36

264 41

19

19ο Νθπιαγωγείο

Αχ. Συμπολιτείασ 42

264 41

20

20ο Νθπιαγωγείο

Αγ. Κων/νου 21 - Αρόθ

263 31

21

21ο Νθπιαγωγείο

Σαμοκράκθσ & Δάωνθσ

263 34

22

22ο Νθπιαγωγείο

Γερ. Ραραςκευοποφλου 1

263 31

23

23ο Νθπιαγωγείο

Άγγελου Σικελιανοφ 181
Κεοτοκοποφλου 135

263 35

24

24ο Νθπιαγωγείο

Κρεςτζνων 14Μεταμόρωωςθ Σωτιρα

26500

25

25ο Νθπιαγωγείο

Ραντοκράτοροσ 49

262 25

26

26ο Νθπιαγωγείο

Δοϊράνθσ 36

264 41

27

27ο Νθπιαγωγείο

Στροωάδων & . Κωχ

263 35

28

28ο Νθπιαγωγείο

Ράροδοσ Αριςτοτζλουσ
Ρεριβόλα

263 35

29

29ο Νθπιαγωγείο

Αιόλου 50

263 31

30

30ο Νθπιαγωγείο

Μαραγκοποφλου 30

263 35

31

31ο Νθπιαγωγείο

Μαρακωνομάχων 38

263 35

32

32ο Νθπιαγωγείο

Άκω 18

263 34

33

33ο Νθπιαγωγείο

Ραπαωλζςςα 32

262 22

34

34ο Νθπιαγωγείο

Αλωειοφ 8

264 42

35

35ο Νθπιαγωγείο

Τζρμα Νόρμαν

262 23

36

36ο Νθπιαγωγείο

Δοϊράνθσ 36

264 41
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ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΑ
Α/Α

ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

Τ.Κ.

37

37ο Νθπιαγωγείο

Καλαβρφτων & Νικαίασ

262 26

38

38ο Νθπιαγωγείο

Κεοωράςτου 49

264 43

39

39ο ΝΘΡΛΑΓΩΓΕΛΟ
ΡΑΤΩΝ

ΑΝΚΟΥΡΟΛΕΩΣ 90

264 43

40

40ο Νθπιαγωγείο

Λ. Δαμαςκθνοφ 24

263 31

41

41ο Νθπιαγωγείο

αγκαβι 18

264 43

42

42ο Νθπιαγωγείο

Τζρμα Αντιγόνθσ

263 32

43

43ο Νθπιαγωγείο

Κάτω Συχαινά

264 43

44

44ο Νθπιαγωγείο

Σολωμοφ 57

262 22

45

45ο Νθπιαγωγείο

Ρρζςπασ 17-Τζρψθ

263 33

46

46ο Νθπιαγωγείο

Βαςιλειάδου 5

262 22

47

47ο Νθπιαγωγείο

Ανκεμίου 4

264 42

48

48ο Νθπιαγωγείο

Ραρ. Αυςτραλίασ 41

264 42

49

49ο Νθπιαγωγείο

Αριτθσ 1

264 42

50

50ο Νθπιαγωγείο

Λεφκασ 149

263 33

51

51ο Νθπιαγωγείο

Τιωφοσ 23

263 32

52

52ο Νθπιαγωγείο

Μιλιτου 2

263 32

53

53ο Νθπιαγωγείο

Αμερικισ 8

264 41

54

54ο Νθπιαγωγείο

Ραναχαϊκοφ 51

262 24

Σελίδα 181

Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων Διμου Ρατρζων

ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΑ
Α/Α

ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

Τ.Κ.

55

55ο Νθπιαγωγείο

Δωδϊνθσ 33

263 34

56

56ο Νθπιαγωγείο

Ναυμαχίασ Ζλλθσ 89

264 41

57

57ο Νθπιαγωγείο

Τζρμα Αντιγόνθσ

263 32

58

58ο Νθπιαγωγείο

Κουκυδίδου & Ρερςεωόνθσ

263 32

59

59ο Νθπιαγωγείο

Λ. Βιτςάρθ 6Συνοικία Μακρυγιάννθ

263 32

60

60ο Νθπιαγωγείο

Ρρζςπασ 17-Τζρψθ

263 33

61

61ο Νθπιαγωγείο

Κομνθνϊν & Βζτςου

263 33

62

62ο Νθπιαγωγείο

Ραρμενίδου 12

263 33

63

65ο Νθπιαγωγείο

Κοηάνθσ 318 - Βοφντενθ

26443

64

66ο Νθπιαγωγείο

Άκω 18

263 34

65

67ο Νθπιαγωγείο

Μαραγκοποφλου 30

263 35

66

68ο Νθπιαγωγείο

Ανκεμίου 3

264 42

67

69ο Νθπιαγωγείο

Γερ. Ραραςκευοποφλου 1

263 31

68

70ο Νθπιαγωγείο

Ν. Σοφλι Ρατρϊν

26 500

69

71ο Νθπιαγωγείο

Ριττακοφ 45

263 35

70

72ο Νθπιαγωγείο

ωμανοφ Ρατρϊν

26 500

71

73ο Νθπιαγωγείο

Γ. Κεοχάρθ 2

263 32

72

75ο Νθπιαγωγείο

Ακθνϊν 266, Ζξω Αγυιά

264 42

Σελίδα 182

Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων Διμου Ρατρζων

ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΑ
Α/Α

ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

73

76ο Νθπιαγωγείο

Ρανεπιςτθμίου 67

74

2/κ Ρειραμ.
Νθπ/γείο
Ραν/μίου Ρατρϊν

Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν

75

1ο Ειδικό Νθπ/γείο
Ρατρϊν

Λππολφτθσ 8

263 32

76

2ο Νθπ/γείο
Ειδ.Αγωγισ &
Εκπ/ςθσ

Ροτίδαιασ 31

263 34

77

Ειδικό
Νθπ/γείοΤυωλϊν

78

Νθπ/γείο ΚωωϊνΒαρθκόων

79

1o Νθπ/γείο
Δεμενίκων

Κ. Βάρναλθ 26
Δεμζνικα Ρατρϊν

26500

80

2o Νθπ/γείο
Δεμενίκων

Κρεςτζνων 59

26500

81

Νθπιαγωγείο
Καλλικζασ

Καλλικζα

26500

82

Νθπιαγωγείο
Κρινθσ

Κρινθ Ρατρϊν

26500

83

Νθπιαγωγείο
Μαυρομανδιλασ

Ρετρωτό

26500

84

1ο Νθπιαγωγείο
Οβρυάσ

Νικ. Ντεβζ 25

26500

85

2ο Νθπιαγωγείο
Οβρυάσ

Ελ.Βενιηζλου 1-3

26500

86

3ο Νθπιαγωγείο
Οβρυάσ

Θλείασ 182

26500

87

Νθπιαγωγείο
Σαραβαλίου

Σαραβάλι

26500

88

Νθπιαγωγείο
Αγ.Βαςιλείου

Ομιρου 21

26504

89

Νθπιαγωγείο
Ακταίου

Αγ.Βαρβάρασ 48

26504

90

Νθπιαγωγείο
Αραχωβιτίκων

Αραχωβίτικα

26500

Κουκυδίδου & Ρερςεωόνθσ

Τ.Κ.

ΑΝΑΣΤΟΛΘ
ΛΕΛΤ/ΓΛΑΣ

26443

Σελίδα 183

Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων Διμου Ρατρζων

ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΑ
Α/Α

ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

Τ.Κ.

91

Νθπιαγωγείο
Δρεπάνου

Δρζπανο

26500

92

Νθπιαγωγείο
Άνω Καςτριτςίου

Άνω Καςτρίτςι

26504

93

Νθπιαγωγείο
Κάτω Καςτριτςίου

Κάτω Καςτρίτςι

26500

94

1ο Νθπιαγωγείο
ίου

Σϊμερςετ 125

26500

95

2ο Νθπιαγωγείο
ίου

Λ.Ρετμεηά & Ομιρου

26504

96

Νθπιαγωγείο
Σελλϊν

Σελλά

26500

97

Νθπιαγωγείο
Ψακοπφργου

Ψακόπυργοσ

26500

98

1ο Νθπιαγωγείο
Βραχναιΐκων

Σταμάτθ Ραπαδοποφλου 9

25002

99

2ο Νθπιαγωγείο
Βραχναιΐκων

Βαςιλείου Κανοποφλου 20

25002

100

Νθπιαγωγείο
Καμινίων

Ρατρϊν - Ρφργου 607

25002

101

Νθπιαγωγείο
Μιντιλογλίου

Μιντιλόγλι

26500

102

1ο Νθπιαγωγείο
Ραραλίασ

Ακάδαντα 1
Ραραλία Ρατρϊν

26333

103

2ο Νθπιαγωγείο
Ραραλίασ

25θσ Μαρτίου 71Ραραλία Ρατρϊν

26333

104

3ο Νθπιαγωγείο
Ραραλίασ (Ο)

Εργ.Κατοικίεσ Ραραλίασ Ρατρϊν

26333

105

4ο Νθπιαγωγείο
Ραραλίασ

Αναπαφςεωσ & Λωαννίνων

26333

106

Νθπιαγωγείο
οϊτίκων

οΐτικα

25002

107

Νθπιαγωγείο
Τςουκαλεΐκων

Ραλ. Εκνικι Οδόσ
Ρατρϊν-Ρφργου 455

25002

108

3ο Ειδικό
Νθπιαγωγείο

Μιαοφλθ 42

26222

Σελίδα 184

Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων Διμου Ρατρζων

ΔΘΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Α/Α

ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

1

1ο Δθμοτικό Σχολείο

Ράροδοσ Αιόλου 38

2

2ο Δθμοτικό Σχολείο

Μαιηϊνοσ 26

3

3ο Δθμοτικό Σχολείο

Ραντοκράτοροσ 3

4

4ο Δθμοτικό Σχολείο

Γεωργίου οφωου 62

5

5ο Δθμοτικό Σχολείο

Γεωργίου Ολυμπίου 87

6

6ο Δθμοτικό Σχολείο

Σολωμοφ 57

7

7ο Δθμοτικό Σχολείο

Ρλατεία Ανδροφτςου 97

8

8ο Δθμοτικό Σχολείο

Γερμανοφ 186

9

9ο Δθμοτικό Σχολείο

Γερμανοφ 184

10

10ο Δθμοτικό Σχολείο

Κορίνκου 335

11

11ο Δθμοτικό Σχολείο

ιγα Φεραίου & Σατωβριάνδου

12

12ο Δθμοτικό Σχολείο

Ραρμενίδου 12

13

13ο Δθμοτικό Σχολείο

Αγ. Τριάδοσ 70

14

14ο Δθμοτικό Σχολείο

Ακτι Δυμαίων 51

15

15ο Δθμοτικό Σχολείο

Καλαβρφτων & Νικαίασ

16

16ο Δθμοτικό Σχολείο

Νοταρά 108

17

17ο Δθμοτικό Σχολείο

Τζρμα Ρόντου & Καλαβρφτων

18

18ο Δθμοτικό Σχολείο

Κουκυδίδου & Ρερςεωόνθσ

19

19ο Δθμοτικό Σχολείο

Σολωμοφ 57

20

20ο Δθμοτικό Σχολείο

Ναυπάκτου 29

21

21ο Δθμοτικό Σχολείο

Γερ. Ραραςκευοποφλου 1

22

22ο Δθμοτικό Σχολείο

Λεφκασ 149

23

23ο Δθμοτικό Σχολείο

Ρανεπιςτθμίου 67

24

24ο Δθμοτικό Σχολείο

Ανκείασ 195

25

25ο Δθμοτικό Σχολείο

Μαραγκοποφλου 30

26

26ο Δθμοτικό Σχολείο

Αγίασ Σοωίασ 37

27

29ο Δθμοτικό Σχολείο

Αμαηόνων 32
Σελίδα 185

Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων Διμου Ρατρζων

ΔΘΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Α/Α

ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

28

32ο Δθμοτικό Σχολείο

Σαμοκράκθσ & Σκιάκου

29

33ο Δθμοτικό Σχολείο

Ακρωτθρίου 83

30

34ο Δθμοτικό Σχολείο

Ρανεπιςτθμίου &Αλεξανδρουπόλεωσ

31

35ο Δθμοτικό Σχολείο

Ανκεμίου 3

32

36ο Δθμοτικό Σχολείο

Ταντάλου & Ραρ.ΒΚ 69 - Λτιζσ

33

39ο Δθμοτικό Σχολείο

Νζο Σοφλι Ρατρϊν

34

40ο Δθμοτικό Σχολείο

Κεοωράςτου 49

35

41ο Δθμοτικό Σχολείο

Μαρακωνομάχων 40

36

42ο Δθμοτικό Σχολείο

Στροωάδων & . Κωχ

37

43ο Δθμοτικό Σχολείο

Αρζκα 180

38

44ο Δθμοτικό Σχολείο

Αριςτοτζλουσ & Νικομάχου

39

45ο Δθμοτικό Σχολείο

Άγγελου Σικελιανοφ 181

40

46ο Δθμοτικό Σχολείο

Λωάννθ Δαμαςκθνοφ 24

41

47ο Δθμοτικό Σχολείο

Μιχαιλ Σοφτςου 24 Ηαρουχλζϊκα

42

48ο Δθμοτικό Σχολείο

Αχζροντοσ 5

43

49ο Δθμοτικό Σχολείο

Ραρ.Αυςτραλίασ 41

44

50ο Δθμοτικό Σχολείο

αγκαβι 18

45

51ο Δθμοτικό Σχολείο

Κρεςτζνων 14

46

52ο Δθμοτικό Σχολείο

Ουρανοφ 22 - Κρφα Λτεϊν

47

53ο Δθμοτικό Σχολείο

Αλ.Ραπαναςταςίου &
Ευβοίασ 30

48

54ο Δθμοτικό Σχολείο

Κομνθνϊν & Βζτςου

49

55ο Δθμοτικό Σχολείο

Άκω 18

50

56ο Δθμοτικό Σχολείο

Κφπρου & Δοϊράνθσ 36

51

59ο Δθμοτικό Σχολείο

Σκιόεςςα Ρατρϊν

52

60ο Δθμοτικό Σχολείο

Τζρμα Αντιγόνθσ-Ηαρ/κα

53

61ο Δθμοτικό Σχολείο

Μιλιτου 2

54

62ο Δθμοτικό Σχολείο

Αριτθσ 1

Σελίδα 186

Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων Διμου Ρατρζων

ΔΘΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Α/Α

ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

55

64ο Δθμοτικό Σχολείο

Αμερικισ 8

56

65ο Δθμοτικό Σχολείο

Λ. Βιτςάρθ 6 - Συνοικία Μακρυγιάννθ

57

67ο Δθμοτικό Σχολείο
Μεμονωμζνο

Γοργοποτάμου 115

58

8/κ Ρειραματικό Δθμοτικό Σχολείο
Ραν/μίου Ρατρϊν

Ρανεπιςτθμιοφπολθ Ρατρϊν

59

2/κ Ρειραματικό Δθμοτικό Σχολείο
Ραν/μίου

Ρανεπιςτθμιοφπολθ Ρατρϊν

60

1ο Δθμ. Σχολείο Ειδικισ Αγωγισ &
Εκπ/ςθσ Ράτρασ

Λππολφτθσ 8

61

2ο Δθμ. Σχολείο Ειδικισ Αγωγισ &
Εκπ/ςθσ

Ροτίδαιασ 31

62

3ο Ειδικό Δθμ. Σχολείο Ρατρϊν

Μιαοφλθ 42

63

4ο Ειδικό Δθμ. Σχολείο Εκπαίδευςθσ
Ραιδιϊν ςτο ωάςμα του Αυτιςμοφ
Ράτρασ

64

Ειδικό Δθμοτικό Σχολείο Τυωλϊν

65

3/κ Ειδικό Δθμοτικό Σχολείο Κωωϊν και
Βαρθκόων Ρατρϊν

66

Δθμ.Σχολείο Δεμενίκων

Ηαλόγγου 21- Δεμζνικα

67

Δθμ.Σχολείο Καλλικζασ

Καλλικζα

68

Δθμ.Σχολείο Κρινθσ

69

1ο Δθμ. Σχολείο Οβρυάσ

Νικολάου Ντεβζ 35

70

2ο Δθμ. Σχολείο Οβρυάσ

Ελ.Βενιηζλου 1-3 Οβρυά

71

Δθμ.Σχολ.Σαραβαλίου

Σαραβάλι

72

Δθμ.Σχολ.Αγ.Βαςιλείου

Άγιοσ Βαςίλειοσ

73

Δθμ.Σχολείο Ακταίου

Αγ.Βαρβάρασ 10

74

Δθμ.Σχολ.Αραχωβιτίκων

Αραχωβίτικα

75

Δθμ.Σχολείο Δρεπάνου

Δρζπανο

76

Δθμ.Σχολείο Άνω Καςτριτςίου

Άνω Καςτρίτςι

77

Δθμ.ΣχολείοΚάτω Καςτριτςίου

Ρανεπιςτθμιοφπολθ Ρατρϊν

78

Δθμ.Σχολείο ίου

79

Δθμ.Σχολείο Σελλϊν

Τζρμα Ρόντου Καλαβρφτων και
Νικαίασ
Κουκυδίδου & Ρερςεωόνθσ
Διοδϊρου 11

Κρινθ

Σϊμερςετ 125, ίο
Σελλά
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Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων Διμου Ρατρζων

ΔΘΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Α/Α

ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

80

Δθμ.Σχολείο Ψακοπφργου

Ψακόπυργοσ

81

Δθμ. Σχολείο Βραχναιΐκων

Βραχναίϊκα

82

Δθμ.Σχολείο Καμινίων

83

Δθμ.Σχολείο Μιντιλογλίου

84

1ο Δθμ.Σχολείο Ραραλίασ (Ο)

Ακάδαντα 1, Ραραλία

85

2ο Δθμ.Σχολείο Ραραλίασ (Ο)

25θσ Μαρτίου 71 Α

86

3ο Δθμ.Σχολείο Ραραλίασ (Ο)

Εργ.Κατ.Ραραλίασ, Ραραλία

87

Δθμοτικό Σχολείο οϊτίκων

Ρατρϊν Ρφργου 601
Αγ.Κων/νου 15

οΐτικα

ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Α/Α

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

Τ.Κ.

1

1ο Γυμνάςιο Ρατρϊν

Ζλλθνοσ Στρατιϊτου & Αγίασ Σοωίασ

26223

2

2ο Γυμνάςιο Ρατρϊν

Μαιηϊνοσ 156

26222

3

3ο Γυμνάςιο Ρατρϊν

Αςθμάκθ Φωτιλα 32

26224

4

4ο Γυμνάςιο Ρατρϊν

Μαραγκοποφλου 1

26335

5

5ο Γυμνάςιο Ρατρϊν

Μαραγκοποφλου 1

26335

6

6ο Γυμνάςιο Ρατρϊν

Ζλλθνοσ Στρατιϊτου &Αγίασ Σοωίασ

26223

7

7ο Γυμνάςιο Ρατρϊν

Αςθμάκθ Φωτιλα 32

26224

8

8ο Γυμνάςιο Ρατρϊν

Λωνίασ 134

26224

9

9ο Γυμνάςιο Ρατρϊν

Κορίνκου 221

26221

10

10ο Γυμνάςιο Ρατρϊν

Ετεοκλζουσ 33

26332

11

11ο Γυμνάςιο Ρατρϊν

Κυκιρων & Σκιάκου 23

26334

12

12ο Γυμνάςιο Ρατρϊν

Γοργοποτάμου 52

26332

13

13ο Γυμνάςιο Ρατρϊν

Αυςτραλίασ 62

26442

14

14o Γυμνάςιο Ρατρϊν

Ακτι Δυμαίων 135

26333

15

15ο Γυμνάςιο Ρατρϊν

Ανκοφπολθ Ρατρϊν

26443

Σελίδα 188

Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων Διμου Ρατρζων

ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Α/Α

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

16

16ο Γυμνάςιο Ρατρϊν

Κορυδαλλζωσ 13

26500

17

17ο Γυμνάςιο Ρατρϊν

Γ. Ραραςκευόπουλου 3

26331

18

18ο Γυμνάςιο Ρατρϊν

Στρατ. Κων/πουλου & Κορϊνθσ

26331

19

19ο Γυμνάςιο Ρατρϊν

Κορωνοφ & Λαοκόοντοσ

26332

20

20ο Γυμνάςιο Ρατρϊν

Θρακλείδου 4 - Ρεριβόλα

26335

21

21ο Γυμνάςιο Ρατρϊν

Κερμοπυλϊν & Ανκεμίου

26442

22

Ρρότυπο Ρειραματικό
Γυμνάςιο Ραν/μίου Ρατρϊν

23

Ρρότυπο Ρειραματικό
Γυμνάςιο Ρατρϊν

Άκω & Κ.Αξαρλιάν

26226

24

1ο Εςπερινό Γυμνάςιο
Ρατρϊν

Κορίνκου 221

26221

25

2ο Εςπερινό Γυμνάςιο
Ρατρϊν

Άκω & Αξαρλιάν

26110

26

Μουςικό Γυμνάςιο Ρατρϊν

Ράροδοσ ΕΒ 30 Εγλυκάδα

26335

27

Γυμνάςιο Αγ.Βαςιλείου

Ρλατάνι

26500

28

Γυμνάςιο Βραχναιΐκων

Βραχναίϊκα

25002

29

Γυμνάςιο Δεμενίκων

Ειρινθσ & Φιλίασ 29

26500

30

Γυμνάςιο Καςτριτςίου

Καςτρίτςι

26500

31

Γυμνάςιο Οβρυάσ

Οβρυά

26500

32

1ο Γυμνάςιο Ραραλίασ

Εκν. Οδόσ Ρατρϊν - Ρφργου Ραραλία

26500

33

2ο Γυμνάςιο Ραραλίασ

Ακ. Αναγνωςτοποφλου 2

26333

34

Γυμνάςιο ίου

35

Γυμνάςιο Σαραβαλίου

36

Εργαςτιριο Ειδικισ
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ
& Κατάρτιςθσ
( Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ) Αχαΐασ

37

Σχολείο Δεφτερθσ Ευκαιρίασ

38
39

Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν,

Τ.Κ.

Κ. Καςτρίτςι

26500

Ηωγράωου & Αντωνόπουλου
Γ. Γεννθματά & Μφλου Σαραβάλι

26500

Διοδϊρου 11

26443

Αχαϊκισ Συμπολιτείασ 20 Ηαβλάνι

26441

Αρςάκειο Γυμνάςιο

Αγ. Ραραςκευισ, Ρλατάνι ίου

26504

Γυμνάςιο Ελλθνικι
Αναγζννθςθ- ΛΚΕ

Γθροκομείου 61

26500
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ΛΥΚΕΙΑ
Α/Α

ΛΥΚΕΙΟ

1

1ο Γενικό Λφκειο Ρατρϊν

Ανκοφπολθ Ρατρϊν

26110

2

2ο Γενικό Λφκειο Ρατρϊν

Άκω& Κ. Αξαρλιάν

26226

3

3ο Γενικό Λφκειο Ρατρϊν

Αγ. Λωάννθ Ρράτςικα 2

26333

4

4ο Γενικό Λφκειο Ρατρϊν

Αρόθσ 11

26331

5

5ο Γενικό Λφκειο Ρατρϊν

Μαραγκοποφλου 1

26335

6

6ο Γενικό Λφκειο Ρατρϊν

Νόρμαν 57

26223

7

7ο Γενικό Λφκειο Ρατρϊν

Σουνίου 111-115

26333

8

8ο Γενικό Λφκειο Ρατρϊν

Αλοννιςου 109

26334

9

9ο Γενικό Λφκειο Ρατρϊν

Αυςτραλίασ 62

26442

10

10ο Γενικό Λφκειο Ρατρϊν

Ακτι Δυμαίων 133-135

26333

11

11ο Γενικό Λφκειο Ρατρϊν

Νόρμαν 57

26223

12

12ο Γενικό Λφκειο Ρατρϊν

Ελευκερίου Βενιηζλου 196

26334

13

13ο Γενικό Λφκειο Ρατρϊν

Κορίνκου 221

26221

Ράροδοσ ΕΒ 30 Εγλυκάδα

26335

Αςθμάκθ Φωτιλα 32

26224

Ρανεπιςτθμιοφπολθ

26443

Άκω & Αξαρλιάν

26226

Βραχναίϊκα

25002

Αριςτοτζλουσ & Ρλάτωνοσ

26500

Καςτρίτςι

26500

14
15
16
17

Μουςικό Γενικό Λφκειο
Ρατρϊν
Εςπερινό Γενικό Λφκειο
Ρατρϊν
Ρρότυπο Ρειραματικό
Λφκειο Ραν/μίου Ρατρϊν
Ρρότυπο Ρειραματικό Γενικό
Λφκειο Ρατρϊν

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

Τ.Κ.

18

ΓΕΛ Βραχναιΐκων

19

ΓΕΛ Δεμενίκων

20

ΓΕΛ Κάτω Καςτριτςίου

21

ΓΕΛ Ραραλίασ

Εκνικι Οδόσ Ρατρϊν Ρφργου

26333

22

ΓΕΛ ίου

Ηωγράωου & Αντωνόπουλου

26504

23

ΓΕΛ Εκκλθςιαςτικό Ρατρϊν

Ρατρϊν – Ρφργου 85

26333

24

ΓΕΛ Λδ. Αρςάκειο

Αγ. Ραραςκευισ, Ρλατάνι ίου

26504

25

ΓΕΛ Λδ. Ελλθνικι Αναγζννθςθ-

Γθροκομείου 61

26500
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ΛΥΚΕΙΑ
Α/Α

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

Τ.Κ.

ΛΚΕ

ΕΡΑΛ – ΕΡΑΣ – ΣΕΚ
Α/Α

ΕΡΑΛ – ΕΡΑΣ – ΣΕΚ

1

1o ΕΡΑΛ ΡΑΤΩΝ

Γεωρ. Σεωζρθ 1, Κουκοφλι

26335

2

2o ΕΡΑΛ ΡΑΤΩΝ

Τζρμα Αγίασ Σοωίασ

26223

3

3ο ΕΣΡΕΛΝΟ ΕΡΑΛ ΡΑΤΩΝ

Αγ. Λωάννθ Ρράτςικα 2

26333

Αυςτραλίασ 62

26442

4

4o ΕΡΑΛ & 3ο Σ.Ε
(Σχολ.Εργαςτιρι) ΡΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

Τ.Κ.

5

5ο ΕΡΑΛ ΡΑΤΩΝ

Τζρμα Αγίασ Σοωίασ

26223

6

6o ΕΡΑΛ ΡΑΤΩΝ

Τζρμα Αγίασ Σοωίασ

26223

7

7o ΕΡΑΛ ΡΑΤΩΝ

Εγγονόπουλου & Καβάωθ

26335

8

9o ΕΣΡΕΛΝΟ ΕΡΑΛ ΡΑΤΩΝ

Εγγονοποφλου & Καβάωθ

26335

Κεοτοκοποφλου & Επιωανείου

26334

Ακ.Αναγνωςτοποφλου 21-Ραραλία Ρατρϊν

26500

ΤΕΕ Ειδικισ Αγωγισ Α' & Β'
9

Βακμίδασ Ράτρασ
Μεμονωμζνο

10

1ο ΕΡΑΛ Ραραλίασ

11

1ο ΣΕΚ ΡΑΤΩΝ

Γεωρ. Σεωζρθ 1, Κουκοφλι

26335

12

2ο ΣΕΚ ΡΑΤΩΝ

Τζρμα Αγίασ Σοωίασ

26223

ΑΕΙ – ΑΤΕΙ
Α/Α

1
2

ΑΕΙ – ΑΤΕΙ
Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν
(5 Σχολζσ, 24 Τμιματα)
ΤΕΛ Δυτικισ Ελλάδασ
(11 Τμιματα)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

Τ.Κ.

Ρανεπιςτθμιοφπολθ, ίο, Αχαΐα

26504

Μεγάλου Αλεξάνδρου 1

26333

Ράροδοσ Αριςτοτζλουσ 18

26335

Ελλθνικό Ανοικτό
3

Ρανεπιςτιμιο
(4 Σχολζσ)
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ΔΘΜΟΣΙΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ
Α/Α

ΔΘΜΟΣΙΑ ΥΡΘΕΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

Τ.Κ.

1

Κεντρικό Δθμαρχείο

Μαιηϊνοσ 108

26221

2

Δθμοτικό Κτίριο Α

Μαιηϊνοσ 147

26221

3

Μζγαρο Λόγου & Τζχνθσ

Ρλατεία Γεωργίου Α’ 17

26221

Ν.Ε.Ο. Ρατρϊν – Ακθνϊν 15

26441

Κτίριο Υπθρεςιϊν Υγείασ,
4

Κοινωνικισ Ρολιτικισ &
Ρρόνοιασ

5

Δθμοτικό Κτίριο Β

Ραντανάςςθσ 17

26221

6

Δθμοτικό Κτίριο Γ

Ραντανάςςθσ 30

26221

Ακθνϊν 8, ίο

26500

Ελευκερίου Βενιηζλου 41 & Λ. Σταυροποφλου

26222

Ρ.Ε.Ο. Ρατρϊν Ρφργου 60

26333

Δθμοκρατίασ 209

26500

7
8
9
10

Γραμματεία Δθμοτικισ Ενότθτασ
ίου - ΚΕΡ Δ.Ε. ίου
Γραμματεία Δθμοτικισ Ενότθτασ
Βραχναιΐκων
Γραμματεία Δθμοτικισ Ενότθτασ
Ραραλίασ – ΚΕΡ Δ.Ε. Ραραλίασ
Γραμματεία Δθμοτικισ Ενότθτασ
Μεςςάτιδασ

11

Δθμοτικό Κτίριο Δ

Μιαοφλθ 100

26222

12

Δθμοτικό Κτίριο Ε

Ακτι Δυμαίων 50

26333

13

Δθμοτικό Κτίριο ΣΤ

Βότςθ 40

26221

Αγ.Διονυςίου 12

26223

Ραλαιό Λιμάνι

26222

14
15

Κτίριο Τμιματοσ Διαχείριςθσ
Υλικοφ Διμου Ρατρζων
ΚΕΡ Συνεδριακοφ Κζντρου
Διμου Ρατρζων

16

ΚΕΡ Δ.Ε. Μεςςάτιδασ

Θλείασ 83, Οβρυά

26500

17

ΚΕΡ. Δ.Ε. Βραχναιΐκων

Βραχναίϊκα

25002

18

Δθμοτικό Κτίριο ΣΤ

Γιάννθ ίτςου και Ρατρϊν Κλάουσ

26335

19

Κτίριο Αγοράσ Αργφρθ

Αγ.Ανδρζου & Αράτου

26221

Ζναντι Θρϊων Ρολυτεχνείου 52

26441

Μαιηϊνοσ 19

26223

Ρανεπιςτθμίου 172

26443

20
21
22

Κτίριο Τμιματοσ Διαχείριςθσ
Λιμενικισ Ηϊνθσ Διμου Ρατρζων
Ραλαιό Αρςάκειο (Κεντρικόσ
Τομζασ Διμου Ρατρζων)
Αρκτικόσ Τομζασ Διμου
Ρατρζων
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Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων Διμου Ρατρζων

ΔΘΜΟΣΙΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ
Α/Α

ΔΘΜΟΣΙΑ ΥΡΘΕΣΙΑ

23

Νότιοσ Τομζασ Διμου Ρατρζων

24
25
26
27

Ανατολικόσ Τομζασ Διμου
Ρατρζων
Δθμοτικι Κοινότθτα
Μιντιλογλίου
Δθμοτικι Κοινότθτα Σαραβαλίου
Αναπτυξιακι Δθμοτικι
Επιχείρθςθ Ράτρασ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

Τ.Κ.

Αιιτου 3

26332

Εγλυκάδοσ 98

26335

Αγ. Κωνςταντίνου 35

26500

Αγ. Νικολάου 23

26500

Ελευκερίου Βενιηζλου 38 & Σολωμοφ

26333

28

Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.

Ακτι Δυμαίων 48

26333

29

ΔΘ.ΡΕ.ΚΕ.

Πκωνοσ Αμαλίασ 6

26223

30

Δθμοτικι Βιβλιοκικθ

Μαιηϊνοσ 110

26221

31

Ραλαιό Δθμοτικό Νοςοκομείο

Κορφλλων 2

26225

Γοφναρθ 76

26224

32

Κοινωνικόσ Οργανιςμόσ Διμου
Ρατρζων

33

Αϋ Ραιδικόσ Στακμόσ

Τριϊν Ναυάρχων 92

26222

34

Βϋ Ραιδικόσ Στακμόσ

Ανδροφτςου 27Α (τζρμα Ηαΐμθ –Βλατερό)

26225

35

Γϋ Ραιδικόσ Στακμόσ

Σουωλίου 26 (Ηαβλάνι)

26441

36

Δϋ Ραιδικόσ Στακμόσ

Μπιηανίου 25

26223

37

Εϋ Ραιδικόσ Στακμόσ

Μεςςάτιδοσ 18 (Αρόθ)

26331

38

ΣΤϋ Ραιδικόσ Στακμόσ

Κρφα Λτεϊν

26336

39

Ηϋ Ραιδικόσ Στακμόσ

Αμερικισ 51 (Αγυιά)

26442

40

Θϋ Ραιδικόσ Στακμόσ

Γιαννοποφλου & Φωκαίασ

26335

41

Κϋ Ραιδικόσ Στακμόσ

Ηυγοβιςτίου 8Β

26332

42

Λϋ Ραιδικόσ Στακμόσ

Κορυτςάσ 109 & Βφρωνοσ

26224

43

ΛΑϋ Ραιδικόσ Στακμόσ

Ετεοκλζουσ 17, Ηαρουχλζϊκα

26332

44

ΛΒϋ Ραιδικόσ Στακμόσ

Νζο Σοφλι

26500

45

ΛΓϋ Ραιδικόσ Στακμόσ

Δεμζνικα

26332

46

ΛΔϋ Ραιδικόσ Στακμόσ

ίο

26500

47

1ο ΚΔΑΡ

Ρανεπιςτθμίου 186

26443

48

2ο ΚΔΑΡ

Σωτθριάδου 6 (Άνω Ρόλθ)

26225
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ΔΘΜΟΣΙΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ
Α/Α

ΔΘΜΟΣΙΑ ΥΡΘΕΣΙΑ

49

3ο ΚΔΑΡ

Ευβοίασ 211 (Ηαρουχλζϊκα)

26332

50

4ο ΚΔΑΡ

Βραχναίϊκα

25002

51

ΚΔΑΡ

Λαοκόωντοσ 32

26332

Ρετρωτό

26500

Ν.Ε.Ο. Ρατρϊν – Ακθνϊν 32

26441

Ρανεπιςτθμίου 254 (κτίριο Β)

26443

Ν.Ε.Ο. Ρατρϊν – Ακθνϊν 28

26441

Αυτοκράτοροσ Κεοδοςίου 16

26333

Ραπαδιαμάντθ 14 & Αρζκα

26443

Σταγείρων 23

26334

Δθμθτρίου Υψθλάντου 1 & Ακτι Δυμαίων

26222

Κανάρθ 44

26222

Ν.Ε.Ο. Ρατρϊν – Ακθνϊν 158

26442

Ν.Ε.Ο. Ρατρϊν – Ακθνϊν 55

26442

Αγ. Ανδρζου 140

26222

Ακθνϊν 105, ίο

26500

Ν.Ε.Ο. Ρατρϊν – Ακθνϊν 33

26442

52
53
54
55

Κοινωωελισ Επιχείρθςθ
Καρναβάλι Ράτρασ
Κτίριο Κεντρικισ Δομισ
Ρεριωζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
Κτίριο Ρεριωερειακισ Ενότθτασ
Αχαΐασ
Ενδιάμεςθ Διαχειριςτικι Αρχι
ΡΔΕ και Διευκφνςεισ Α.Δ. ΔΕΡΛΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

Τ.Κ.

Ρεριωερειακό Κζντρο
56

Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ Δια
Βίου Μάκθςθσ Ρεριωερειακισ
Ενότθτασ Αχαΐασ
Κτίριο Διεφκυνςθσ

57

Ρεριωερειακισ Αγροτικισ
Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ ΡΔΕ
Κτίριο Διεφκυνςθσ Μεταωορϊν

58

και Επικοινωνιϊν Ρεριωερειακισ
Ενότθτασ Αχαΐασ
Κτίριο Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν

59

ΖργωνΡεριωερειακισ Ενότθτασ
Αχαΐασ
Κτίριο Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ

60

Υγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ
Ρεριωερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ
Κτίριο Κεντρικισ Δομισ

61

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ
& Λονίου

62

Κτίριο Διεφκυνςθσ Αλλοδαπϊν &
Μετανάςτευςθσ Α.Δ. ΔΕΡΛΝ

63

Δαςαρχείο Ράτρασ

64

Ελζγχου & Διεφκυνςθσ Υδάτων

Κτίριο Διεφκυνςθσ Τεχνικοφ
Α.Δ. ΔΕΡΛΝ
65

Κτίριο Διεφκυνςθσ
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Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων Διμου Ρατρζων

ΔΘΜΟΣΙΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ
Α/Α

ΔΘΜΟΣΙΑ ΥΡΘΕΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

Τ.Κ.

Ρεριβάλλοντοσ Α.Δ. ΔΕΡΛΝ
66
67
68
69

ΤΑΣ Αχαΐασ
2θ Εωορεία Νεωτζρων
Μνθμείων
ΣΤ' Εωορεία Βυηαντινϊν
Αρχαιοτιτων
ΣΤ' Εωορεία Ρροϊςτορικϊν και
Κλαςςικϊν Αρχαιοτιτων

Καλαβρφτων 52 – 56 & Φλζμινγκ

26222

Μαιηϊνοσ 17

26223

Φιλοποίμενοσ 56

26221

Αλ. Υψθλάντου 197

26225

70

ΕΟΤ

Φιλοποίμενοσ 26

26221

71

Α’ Δ.Ο.Υ. Ρατρϊν

Κανακάρθ 84 – 86

26221

72

Γ’ Δ.Ο.Υ. Ρατρϊν

Ακτι Δυμαίων 18

26222

73

Δικαςτιρια Ρατρϊν

Γοφναρθ 30

26222

74

Διοικθτικό Ρρωτοδικείο Ράτρασ

Κανάρθ 60

26222

75

Διοικθτικό Εωετείο Ράτρασ

ιγα Φεραίου 147

26221

76

Ρρωτοδικείο Ρατρϊν

Κανάρθ 54

26222

77

Ειρθνοδικείο Ρατρϊν

Κανάρθ 48 – 52

26222

78

Ρταιςματοδικείο Ρατρϊν

Γοφναρθ 60

26222

79

Δικαςτικό Γραωείο Ρατρϊν

Φιλοποίμενοσ 14

26221

Γοφναρθ 11Α

26221

Ν.Ε.Ο. Ρατρϊν – Ακθνϊν 147

26442

Ρανεπιςτθμίου 168

26443

Κωςτι Ραλαμά 13

26441

Σταδίου, Ρλατάνι, ίο

26504

Ακτι Δυμαίων 25Α

26222

Ερμοφ 70

26221

Γιαννιτςϊν 5 & Θπείρου

26223

80
81
82

Κτθματικι Υπθρεςία του
Δθμοςίου
Διοίκθςθ Ρυροςβεςτικϊν
Υπθρεςιϊν Ρατρϊν
ΟΓΑ – Ρεριωερειακό
Υποκατάςτθμα Δυτικισ Ελλάδασ

83

ΟΑΕΔ

84

Επιςτθμονικό Ράρκο Ρατρϊν
Ρεριωερειακι Διεφκυνςθ

85

Ρρωτοβάκμιασ &
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Δυτικισ Ελλάδασ

86
87

Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ
Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ

Σελίδα 195

Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων Διμου Ρατρζων

ΔΘΜΟΣΙΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ
Α/Α
88
89

ΔΘΜΟΣΙΑ ΥΡΘΕΣΙΑ
1ο Γραωείο Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ
3ο Γραωείο Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ

90

Γενικά Αρχεία του Κράτουσ

91

Δθμόςιο ΛΕΚ Ράτρασ

92
93
94
95
96

Ρεριωερειακό Υποκατάςτθμα
ΛΚΑ – ΕΤΑΜ Ράτρασ
Τοπικό Υποκατάςτθμα ΛΚΑ –
ΕΤΑΜ Αγίου Αλεξίου
Τοπικό Υποκατάςτθμα ΛΚΑ –
ΕΤΑΜ Άνω Ρόλθσ
Οικονομικό Επιμελθτιριο
Τεχνικό Επιμελθτιριο Τμιμα
Δυτικισ Ελλάδασ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

Τ.Κ.

Αλεξάνδρου Υψθλάντθ 216

26222

Κανακάρθ 46 – 52

26221

Μαιηϊνοσ 174

26222

Τζρμα Αγίασ Σοωίασ (Σχολικό ςυγκρότθμα
2ου, 5ου & 6ου ΕΡΑΛ Ράτρασ)

26441

Γοφναρθ & Κορίνκου 331

26222

Λωαννίνων 14

26223

Μυκθνϊν

26332

Ηαΐμθ 21

26223

Τριϊν Ναυάρχων 40

26222

97

Γεωτεχνικό Επιμελθτιριο

Γεροκωςτοποφλου 24

26221

98

Επιμελθτιριο Αχαΐασ

Μιχαλακοποφλου 58

26221

99

Αςτυνομικι Διεφκυνςθ Αχαΐασ

Ερμοφ 95

26225

Ευμιλου 8

26222

Ρανεπιςτθμίου 138

26443

Φιλοποίμενοσ 4

26221

Ρζλοποσ 25

26335

Ακθνϊν 18

26223

Αγίου Ανδρζου 103

26221

Καλαβρφτων 52

26334

Μιαοφλθ 19

26222

Μαραγκοποφλου 2

26331

100
101
102
103

Στρατολογικι Υπθρεςία Δυτικισ
Ελλάδασ
Τμιμα Τροχαίασ Ρατρϊν
Οργανιςμόσ Διαχείριςθσ
Δθμόςιου Υλικοφ (ΟΔΔΥ)
Τοπικόσ Οργανιςμόσ Εγγείων
Βελτιϊςεων (ΤΟΕΒ)

104

ΟΡΕΚΕΡΕ

105

Κτθματολόγιο ΑΕ

106

Σϊμα Επικεωρθτϊν Ελεγκτϊν
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ρατρϊν

107

Υποκθκοωυλακείο Ρατρϊν

108

ΚΕΤΧ Ράτρασ
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11. Παράρτημα ΙΙ – Ιδιωτικά ημεία ενδιαφέροντοσ για την
ςυλλογή χαρτιού
ΦΟΝΤΙΣΤΘΙΑ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

Α/Α

ΦΟΝΤΙΣΤΘΙΟ ΜΕΣΘΣ
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

1

ΑΝΟΔΟΣ

2
3
4

ΑΤΟΜΟ
ΑΤΟΜΟ
ΒΕΑ ΦΟΝΤΛΣΤΘΛΟ Δ. Ε.

5

ΒΘΜΑ

6

ΒΛΟΛΟΓΛΑONLINE.GR

7
8
9
10
11
12
13

14

15
16
17

18

19

ΓΕΩΓΟΥΣΘΣ ΑΝΤΩΝ. Ρ.
ΓΝΩΣΘ
ΓΝΩΣΘ - ΧΛΣΤΟΔΟΥΛΘΣ ΦΩΤΘΣ
ΔΘΜΟΚΛΤΟΣ
ΔΘΜΟΚΛΤΟΣ
ΔΛΡΟΛΟ
ΔΥΝΑΜΛΚΟΝ
ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟΣ ΟΓΑΝΛΣΜΟΣ
ΟΜΘ
ΘΛΛΟΡΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΛΑ
ΚΕΤΛΚΟ ΦΟΝΤΛΣΤΘΛΟ
ΛΔΛΑΛΤΕΟ - ΡΑΤΑ (ΟΒΥΑ)
ΛΔΛΑΛΤΕΟ - ΡΑΤΑ
(ΡΑΝΤΑΝΑΣΣΘΣ)
ΛΝΦΟΝΕΤ ΕΡΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

Τ.Κ.

Λεωωόροσ Γοφναρθ Δθμθτρίου 57

262 25

Γεροκωςτοποφλου 9 & Φεραίου ιγα

262 21

Ρζντε Ρθγαδίων 75

264 41

Ειρινθσ & Φιλίασ 3

263 32

Λεωωόροσ Γοφναρθ Δθμιτριου 210

262 26

Ράτρα

264 42

Κανακάρθ 184

262 21

Ρατρζωσ 53

262 21

Λεωωόροσ Κορίνκου 291

262 21

Κορίνκου 269 & Ερμοφ

262 21

Μυκθνϊν 1 & Ραπαναςταςίου Αλζξανδρου,
πλατεία Ραπανδρζου

263 32

Αλοννιςου 113

263 34

Σμφρνθσ 43

262 22

Ανκεμίου 7

264 42

Φεραίου ιγα 35

262 23

Λεωωόροσ Κορίνκου 273Γ

262 21

Δθμοκρατίασ 56

263 32

Ραντανάςςθσ 53

262 21

Καραϊςκάκθ 108

262 21
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ΦΟΝΤΙΣΤΘΙΑ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
Α/Α

ΦΟΝΤΙΣΤΘΙΟ ΜΕΣΘΣ
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

20

ΛΣΟΤΟΡΟ - ΚΑΛΔΛΘΣ
ΑΚΑΝΑΣΛΟΣ

21
22
23
24
25
26
27

28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ΚΑΡΑ - ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ
ΚΑΑΜΡΑΣΘΣ ΑΝΔΕΑΣ Σ.
ΚΟΛΛΟΦΩΤΘΣ Κ ΦΩΤΛΟΣ
ΚΟΜΒΟΣ
ΚΟΝΤΑΞΘΣ Γ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΑΓΚΟΡΟΥΛΟΣ Α. ΚΩΝΣΤ.
ΜΑΥΛΔΘΣ Α ΡΑΝΤΕΛΘΣ
ΜΕΚΟΔΟΣ ΕΡΛΤΥΧΛΑΣ - ΓΕΩΓΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΡΟΥΛΟΣ
ΝΕΑ ΓΕΝΛΑ
ΝΕΥΤΩΝ - ΚΑΟΥΘ ΗΩΘ
ΝΟΤΘΣ
ΟΑΜΑ
ΟΜΘ ΟΕ
Ρ ΦΟΝΤΛΣΤΘΛΑ
ΡΑΛΔΕΛΑ
ΡΑΛΛΑΔΛΟ
ΡΑΡΑΝΛΚΟΛΑΟΥ
ΡΛΣΜΑ
ΡΛΣΜΑ - ΤΑΒΑΝΤΗΘΣ Κ & ΣΛΑ ΟΕ
ΡΟΟΡΤΛΚΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

Τ.Κ.

Βενιηζλου Ελευκζριου 227 & Ρατρϊν Κλάουσ

263 34

Κανακάρθ 99 & Κριτολάου 7

262 21

Λεωωόροσ Κορίνκου 224

262 21

Λεωωόροσ Ρανεπιςτθμίου 369Α

264 43

Σολωμοφ Διονφςιου

262 22

Κωνςταντινουπόλεωσ 69

262 23

Μαραγκοποφλου Β. 19

263 31

Ραντανάςςθσ 34

262 21

Ρατρϊν Κλάουσ & Χίου 2

263 34

Αναξιμάνδρου 12

263 35

Μπουκαοφρθ 120

262 24

Καραϊςκάκθ 135

262 25

Κανακάρθ 120

262 21

Λεωωόροσ Γοφναρθ Δθμιτριου 35

262 21

Ραντανάςςθσ 34

262 21

Ηαΐμθ 21

262 23

Κανακάρθ 184

262 21

Λεωωόροσ Κορίνκου 51-53

262 23

Διάκου Ακανάςιου 24

262 25

Λεωωόροσ Γοφναρθ Δθμθτρίου 74

262 24

Ρατρϊν - Ρφργου 213

250 02
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ΦΟΝΤΙΣΤΘΙΑ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
ΦΟΝΤΙΣΤΘΙΟ ΜΕΣΘΣ
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

Α/Α
41

ΡΟΣΘΜΟ

42

ΥΚΜΟΣ

43

ΣΤΟΧΟΣ

44

ΣΥΝΟΛΟ

45
46
47

ΣΧΘΜΑ
ΤΑΒΑΝΤΗΘΣ Κ. ΚΑΛ ΣΛΑ ΟΕ
ΦΟΝΤΛΣΤΘΛΟ 'ΦΑΣΜΑ'

48

ΧΥΣΘ ΤΟΜΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

Τ.Κ.

Ραπαρρθγοποφλου 1 & Φεραίου ιγα

262 21

Σωτθριάδθ 46

262 25

Ραντανάςςθσ 3

262 21

Λεωωόροσ Γοφναρθ Δθμιτριου 35

262 21

25θσ Μαρτίου 12Β

265 00

Διάκου Ακανάςιου 27

262 24

Ρατρζωσ 53

262 21

Αλεξανδρουπόλεωσ 33

264 43

ΦΟΝΤΙΣΤΘΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΦΟΝΤΙΣΤΘΙΟ ΞΕΝΩΝ
ΓΛΩΣΣΩΝ

Α/Α
1
2
3

ABC FOR YOU
ΑΓΓΕΛΟΡΟΥΛΟΣ Ρ. ΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

Τ.Κ.

Δθμοκρίτου 2 & Λππάρχου

263 31

Φεραίου ιγα 141

262 21

Ρόντου 56

262 26

Γοφναρθ 19

262 21

4

ΑΓΓΕΛΟΡΟΥΛΟΥ ΒΑΣ. ΒΑΣΛΛΛΚΘ
ΑΓΓΛΛΚΑ ΣΡΕΤΣΕΘ

5

ΑΜΡΑΤΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΛΚΘ Φ.

Σμφρνθσ 66

262 24

6

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΡΟΥΛΟΥ
ΜΕΛΡΟΜΕΝΘ Α

Καλι 46

263 32

7

ΑΝΔΛΟΡΟΥΛΟΥ ΕΥΘ

Καραϊςκάκθ 222

262 22

8

AXIS LEARNING - ΚΕΝΤΟΥ
ΔΕΣΡΟΛΝΑ Ε.Ε

Μόρωου 8

264 41

9

AXON - ΡΑΤΑ

Τςαμαδοφ Αναςτάςιου 21

262 22

10

ΑΧΟΝ - ΡΑΤΑ Β

Μόρωου 8 & Δοϊράνθσ

264 41

11

ΑΪΦΕΛ ΓΑΛΛΛΚΑ

Ερμοφ 77

262 21

12

ΒΑΜΒΑΚΑΧΛΣΤΛΝΑ&ΣΛΑΟΕ BRITISH EXAMINATIONS
NETWORK

Μαιηϊνοσ 132

262 22

13

BELL

Κανακάρθ 93

262 21

14

ΒΕΓΘ ΧΑΛΚΛΕΛΑ ΣΡΥ.

Αγίασ Βαρβάρασ 57

265 00
Σελίδα 199

Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων Διμου Ρατρζων

ΦΟΝΤΙΣΤΘΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Α/Α

ΦΟΝΤΙΣΤΘΙΟ ΞΕΝΩΝ
ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

Τ.Κ.

15

BILLY'S SCHOOL

Λοχαγοφ Μενοφνου Κωνςταντίνου 32

263 35

16

ΒΘΣ Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΣ

Κράκθσ 45

264 41

17

ΓΛΑΝΝΑΟΣ ΛΩΑΝΝΘΣ-ΝΛΚΟΛΑΟΣ

Κεωαλόβρυςου

265 00

18

ΓΛΑΝΝΑΤΟΣ ΒΑΣΛΛΕΛΟΣ

Ευβοίασ 96

263 32

19

ΓΛΑΝΝΛΚΑΣ ΝΛΚΟΛΑΟΣ Ρ

Σϊμερςετ 17

265 00

20

ΓΛΑΝΝΛΚΑΣ Ρ. ΝΛΚΟΛΑΟΣ

Άςτιγγοσ 88-90

262 23

21

ΓΛΑΝΝΟΡΟΥΛΟΣ Α ΛΩΑΝΝΘΣ

Καλαβρφτων 16

265 00

22

ΓΛΩΣΣΟΜΑΚΕΛΑ

Ρζντε Ρθγαδίων 61

264 41

23

ΓΛΩΣΣΟΤΟΡΟΣ

Χανίων 23

262 26

24

GOETHE - ZENTRUM PATRAS

Τςαμαδοφ 29 & . Φεραίου 167

262 22

25

ΓΑΜΜΕΝΟΥ ΑΦΟΛ ΟΕ

Άςτιγγοσ 46

262 23

26

ΓΥΗΘ ΕΑΣΜΛΑ

Λακωβίδθ Γεϊργιου 37

263 34

27

ΔΑΒΟΥΛΘ ΓΕΩΓΛΑ Κ.

Άγρα Τζλλου 25

264 42

28

ΔΑΣΚΑΛΟΡΟΥΛΟΣ ΑΛΜΛΛΛΟΣ ΡΑΤΑ (ΔΕΜΕΝΛΚΑ)

Ράλμε Οφλοω 12

263 32

29

ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟΣ ΟΜΛΛΟΣ ΓΑΨΑ

Ζλλθνοσ Στρατιϊτου 50Α

264 41

30

ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟΣ ΟΜΛΛΟΣ ΓΑΨΑ

Ερμοφ 23 & Φεραίου ιγα

262 21

31

ENGLISH STARS

Αντικυκιρων 4

263 35

32

ΕΥΩΓΝΩΣΘ

Μαιηϊνοσ 159

262 21

33

ΕΥΦΑΛΜΛΔΘ ΣΕΒΑΣΤΘ Ρ.

Κφπρου 27 & Ζλλθνοσ Στρατιϊτου

264 41

34

ΗΩΝΤΑΝΟΥ ΚΕΟΔΩΑ

Λεωωόροσ Γοφναρθ Δθμθτρίου 105

262 25

35

IONION

Φεραίου ιγα 75 & Αγίου Νικολάου

262 21

36

ΛΡΡΟΚΑΤΘΣ - ΡΑΤΑ (
ΛΕΥΚΩΣΛΑΣ)

Λευκωςίασ 8

264 41

37

ΛΣΟΝ - ΣΤΑΤΘΓΑΚΘΣ - ΡΑΤΑ

Ερμοφ 83

262 21

38

ΚΑΛΛΛΑΚΟΥΔΘ ΚΕΟΔΩΑ Λ.

Κωχ οβζρτου 6

263 34

39

ΚΑΡΑ ΚΟΣΜΟΣ

Κανακάρθ 99 και Κριτολάου 7

262 21

40

ΚΑΟΥΝΛΑ - ΚΟΝΤΑΘ ΒΑΝΑ

Ραλαιϊν Ρατρϊν Γερμανοφ 53

262 25

41

ΚΕΝΤΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΘΣ
ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΡΑΝΑΕΤΟΣ

Λευκωςίασ 7 & Ακθνϊν 81

264 41

42

ΚΕΝΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΒΕΓΘ

Ηαΐμθ 21

262 23

43

ΚΕΝΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΑΚ
ΛΑΕΝ

Μαιηϊνοσ 132

262 22
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ΦΟΝΤΙΣΤΘΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Α/Α

ΦΟΝΤΙΣΤΘΙΟ ΞΕΝΩΝ
ΓΛΩΣΣΩΝ

44

ΚΕΝΤΟ ΓΕΜΑΝΛΚΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΘΤΣΕΑ ΕΛΘΝΘ

Ναφαρχου Νοταρά 67

264 42

45

'ΚΕΝΤΟ ΓΕΜΑΝΛΚΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ'
ΚΑΓΓΕΛΑΘΣ ΣΤΑΚΘΣ

Ραντανάςςθσ 33

262 21

46

ΚΕΝΤΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Μαρακωνομάχων, και Λεωνίδου

263 35

47

ΚΟΗΕΒΕΟΥ Δ. ΜΑΛΑ

Νζςτοροσ 26

264 43

48

ΚΟΚΛΑ ΔΘΜΘΤΑ Ο.Ε.

Δθμοκρατίασ 234

263 32

49

ΚΟΝΔΥΛΛΑ ΡΑΡΛΑ

Λωαννίνων 43

262 23

50

ΚΟΝΤΟΜΛΧΘ ΕΛΕΥΚΕΛΑ

Αχαϊκισ Συμπολιτείασ 43, Α

264 41

51

ΚΟΤΣΑΝΘΣ ΝΑΚΟΣ

Λεφκασ 49

263 33

52

ΚΟΥΓΛΑ Λ ΕΛΕΟΥΣΑ

Κολοκοτρϊνθ 46 ίο (ι Άγιοσ Γεϊργιοσ ίου)

265 00

53

ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΘ ΕΡΕ

Λεωωόροσ Γοφναρθ Δθμθτρίου 35

262 21

54

ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΘ Κ ΣΩΤΘΛΑ

Αχιλλζωσ 103

264 42

55

ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΘ ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΑ

Κεοδότου 6

264 42

56

ΚΥΛΑΗΘ ΑΓΥΟΥΛΑ Γ.

Αγίου Νικολάου 15

262 21

57

ΚΥΛΑΗΘ Κ. ΑΓΥΩ

Λεωωόροσ Βενιηζλου Ελευκζριου 201

263 34

58

ΚΥΛΑΚΟΡΟΥΛΟΥ Κ. & ΣΛΑ ΕΕ

Ειρινθσ & Φιλίασ 47

265 00

59

ΛΑΗΑΝΑ ΑΚΑΝ. ΕΛΛΑΣ

Μαιηϊνοσ 52

262 21

60

ΛΑΤΣΘ ΣΩΤ. ΡΟΡΘ

Βελουχιϊτθ Άρθ 14

263 32

61

ΛΥΚΟΥΕΣΘ ΕΛΕΝΘ

Λφκωνοσ 60

262 24

62

ΜΑΓΚΟΥΤΑ ΑΓΓΕΛΛΚΘ

Ρολυβίου 21

264 43

63

ΜΑΚ ΛΑΕΝ ΓΚ. ΜΑΛΑ

Δθμοκρατίασ 177

263 32

64

ΜΑΚ ΛΑΕΝ ΓΚ. ΜΑΛΑ

Λεωωόροσ Εγλυκάδασ 130 & Αργινουςϊν

263 35

65

ΜΑΚ ΛΑΕΝ ΓΚ. ΜΑΛΑ

Λωνίου 7, ίο

265 00

66

ΜΑΚΛΑΕΝ ΓΚ. ΜΑΛΑ

Διομείασ 3

263 32

67

ΜΑΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΛΑ Σ

Λευκωςίασ 43

264 41

68

ΜΑΚΟΥ ΓΕΩΓΛΟΣ Μ.

Κεςςαλονίκθσ 81

264 41

69

ΜΑΧΑΛΑ ΕΥΑ

Αγίου Βαςιλείου 23

263 32

70

ΜΕΛΛΟΝ ΕΡΕ

Συνταγματάρχθ Ηιςθ 68

263 31

71

ΜΕΝΤΩ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΘ ΑΕ

Κερμοπυλϊν 41

264 41

72

ΜΘΛΛΤΣΟΡΟΥΛΟΥ ΓΑΥΦΑΛΛΛΔΘ ΝΛΚΟΛΕΤΑ

Καρόλου 53, Α

262 23

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

Τ.Κ.
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ΦΟΝΤΙΣΤΘΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Α/Α

ΦΟΝΤΙΣΤΘΙΟ ΞΕΝΩΝ
ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

Τ.Κ.

73

ΜΘΤΟΡΟΥΛΟΥ ΜΑΛΑ

25θσ Μαρτίου 95

265 00

74

ΜΘΤΣΛΟΥ ΚΩΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΛΑ

Διοκλζουσ 29

263 34

75

ΜΛΧΑΛΟΡΟΥΛΟΥ ΑΛΚΑΤΕΛΝΘ Α

Λατροφ Βαςιλείου 22

263 35

76

ΜΡΑΛΘ ΡΑΑΣΚΕΥΘ

Λεωωόροσ Γοφναρθ Δθμθτρίου 57

262 25

77

ΜΡΛΜΡΛΛΘ ΔΘΜΘΤΑ ΜΑΥΟΥΛΛΑΣ ΤΑΣΟΣ

Κφπρου 38

264 41

78

ΜΡΟΥΝΤΑ ΑΔΑΜΑΝΤΛΑ

Αγίου Λωάννου Ρράτςικα 67

263 32

79

ΜΡΟΥΜΑ Κ & ΣΛΑ ΟΕ

Λεμεςοφ 22

264 41

80

NUNDEUTSCH - MARCELA
MACHA

Κωνςταντινουπόλεωσ & Γιαννιτςϊν 29

262 23

81

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΘ
ΕΡΕ

Βιςαλτίασ & Τανάγρασ

263 34

82

ΟΛΗΟΝΤΕΣ

Θλείασ 203 Οβριά

263 32

83

ΡΑΝΟΥΤΣΟΡΟΥΛΟΥ

Κεωαλλθνίασ 32

264 41

84

ΡΑΡΑΔΑΤΟΣ ΛΡΡΟΚΑΤΘΣ

Μαιηϊνοσ 100

262 21

85

ΡΑΑΣΚΕΥΟΡΟΥΛΟΣ ΛΩΑΝ.

Κεοτοκοποφλου 118

263 34

86

ΡΑΣΧΑΚΘ Κ. ΒΛΚΤΩΛΑ

Επιδαφρου 67

264 42

87

ΡΕΤΟΡΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΛΑ Γ

Αμωίςςθσ 13

263 31

88

ΡΛΟΥΜΡΘ ΧΛΣΤΛΝΑ

Ταγματάρχθ Ηακυνκινοφ 1

263 35

89

POINT ENGLISH

Τερψικζασ 57

264 42

90

POINT ENGLISH LANGUAGE
SCHOOL

Λεωωόροσ Κορίνκου 271

262 21

91

ΡΟΛΛΤΘ ΛΩΑΝΝΑ

Βραχναίικα

250 02

92

ΡΟΛΥΜΕΟΡΟΥΛΟΥ Χ ΑΝΝΑ

ογίτικα

250 02

93

REAL CENTER OF ENGLISH

Φεραίου ιγα 61

262 21

94

REAL CENTER OF ENGLISH

Μαιηϊνοσ 74-78

262 21

95

ΟΔΘ ΑΓΑΚΘ

Βυηαντίου 20

263 33

96

ΣΑΒΒΑΝΘ ΧΛΣΤΛΝΑ & ΣΛΑ ΟΕ

Μαιηϊνοσ 53

262 21

97

ΣΑΜΑΑ ΔΛΟΝΥΣΛΑ & ΣΛΑ ΟΕ

Σουλίου 1

262 24

98

ΣΑΘΣ Α. ΔΘΜΘΤΛΟΣ

Λεωωόροσ Ρανεπιςτθμίου 196

264 43

99

ΣΓΟΥΑ ΑΛΚΑΤΕΛΝΘ

Αγίασ Τριάδοσ 86

262 24

100

ΣΚΕΝΤΗΟΥ ΧΑΑΛΑΜΡΛΑ

Μεγάλου Σπθλαίου 2

265 00

101

ΣΜΑΪΛΘΣ ΑΛΣΤΟΤΕΛΘΣ

Ραντοκράτοροσ 50

262 25

102

SO EASY - WIN.NET - ΡΑΤΑ

Αγίου Ανδρζου 71 & Βλαςόπουλου Λωάννθ

262 21

103

ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΑΓΥΘ ΑΝΚΘ Κ

Ράτρα

263 33

104

ΣΟΤ ΝΤΕΪΒΛΝΤ

Μπουκαοφρθ 93

262 25

105

ΣΡΥΛΔΑΚΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Ρζντε Ρθγαδίων 30

264 41
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ΦΟΝΤΙΣΤΘΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Α/Α

ΦΟΝΤΙΣΤΘΙΟ ΞΕΝΩΝ
ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

Τ.Κ.

106

ΣΡΥΛΔΑΚΟΥ ΟΥΑΝΛΑ

Μάτεςθ 6

264 42

107

Οινουςςϊν 16

263 34

Ρολυτεχνείου 29

265 00

109

ΣΡΥΛΔΑΚΟΥ ΑΝΛΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΡΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΑ
Α
ΣΤΑΤΘΓΑΚΘΣ ΝΛΚΟΛ.

Δανιθλίδοσ 24

263 31

110

SUCCESS

Μιλτιάδου 7

264 42

111

ΣΥΨΑΣ ΕΛΕΥΚΕΛΟΣ

Δρζπανο

265 00

112

ΤΑΓΚΑΛΑΚΘΣ ΑΝΔΕΑΣ

Ραναχαϊκοφ 95

262 24

113

ΤΑΓΚΑΛΑΚΘΣ Γ ΑΝΔΕΑΣ

Ριτίτςασ 33

114

HELLENIC COLLEGE

Φεραίου ιγα 48

262 21

115

ΤΕΤΑ ΤΑΣΟΥΛΑ

Καςτελλόκαμπου & Σερίωου 33

264 42

116

ΤΗΛΜΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΡΟΥΛΟΥ
ΛΟΥΛΛΑ

Αγίου Κωνςταντίνου 98

264 42

117

ΤΛΑΝΤΑΦΥΛΛΛΔΘ ΑΛΕΞΑΝΔΑ

Αριςτοωάνουσ 35

263 32

118

ΤΛΡΚΟΣ ΑΓΓ. ΔΘΜΘΤΛΟΣ

Μαιηϊνοσ 100

262 21

119

ΤΣΟΥΝΑΚΑΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ

Σαχίνθ Γεϊργιου 1

263 32

120

ΦΕΛΟΥΚΑΣ Κ. ΡΑΝΑΓ.

Φλϊρινασ 14

264 41

121

ΦΛΩΑΤΟΣ

Ραρκενίου 27

262 25

122

FRODI.GR - ΒΑΛΚΟΣ-ΒΟΒΟΥ
ΕΛΗΜΡΛΕΤΑ

Αχελϊου & Καραμανλι Κωνςταντίνου

264 42

123

ΦΩΤΟΡΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΘ & ΣΛΑ ΟΕ

Κλεάρχου 34

263 35

124

ΦΩΤΟΡΟΥΛΟΥ ΚΟΗΕΒΕΟΥ
ΕΥΓΕΝΛΑ Β

Αλοννιςου 81

263 34

125

ΧΑΛΤΟΥ ΡΑΝΑΓΛΩΤΑ Θ

Βαςιλειάδου 35

262 22

126

ΧΑΤΗΘΚΥΛΑΚΟΥ ΣΟΦΛΑ

Ρλοφτωνοσ 21

263 32

127

ΨΥΧΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΡΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΛΛΛΚΘ

Σκφρου 86

263 34

108

ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΑΦΩΝ & ΦΩΤΟΤΥΡΙΩΝ

Α/Α

ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΑΦΩΝ &
ΦΩΤΟΤΥΡΙΩΝ

1

35 COPY CENTER

2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

Τ.Κ.

Ηαΐμθ 34

262 21

COPIA ORA

Ανκείασ 153

262 23

3

COPIA ORA

Καπετάν ίηου

263 32

4

COPY

Αρζκα 56

264 42
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ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΑΦΩΝ & ΦΩΤΟΤΥΡΙΩΝ

Α/Α

ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΑΦΩΝ &
ΦΩΤΟΤΥΡΙΩΝ

5

COPY CORNER - ΝΛΚΟΛΟΡΟΥΛΟΣ
ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ

6

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

Τ.Κ.

Ρλατεία Βαςιλζωσ Γεωργίου Αϋ 27

262 21

COPY SHOP

Μαιηϊνοσ 132

262 22

7

COPYFORM

Αγίου Ανδρζου 185

262 22

8

COPYTRON

Λεωωόροσ Κορίνκου 55

262 23

9

DIGILAND

Γερμανοφ 114

262 25

10

INTERCOPY

Ρριγκιποννιςων 56

262 26

11

LAZER COPY

Φεραίου ιγα 45

262 21

12

PATRAS COPY CENTER

Κορίνκου 130

262 23

13

PHOTO - FAST

Μαιηϊνοσ 135

262 21

14

PHOTOCOPY

Λεωωόροσ Ρανεπιςτθμίου 395Α

264 43

15

XENOS OFFICE PARTNER

Λεωωόροσ Κορίνκου 114

262 23

16

XEROX 3M

Αγίου Ανδρζου 115

262 21

17

ΑΛΕΞΟΡΟΥΛΟΥ ΑΛΚΑΤΕΛΝΘ

Κολοκοτρϊνθ Κεόδωρου 13

262 21

18

ΑΝΔΛΤΣΘ ΑΛΚΑΤΕΛΝΘ - ΛΧΑΔΑ

Λεωωόροσ Γοφναρθ Δθμιτριου 1

262 21

19

ΑΝΤΛΓΑΜΜΑ

Φεραίου ιγα 132Α

262 21

20

ΑΒΑΝΛΤΟΡΟΥΛΟΣ ΝΛΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛ ΣΛΑ Ο.Ε.

Αγίου Ανδρζου 115

262 21

21

ΑΓΥΟΡΟΥΛΟΣ ΝΛΚ.

Κολοκοτρϊνθ Κεόδωρου 57

262 25

22

ΒΟΥΤΣΘ ΡΑΑΣΚΕΥΘ Γ.

Ερμοφ

262 21

23

ΓΕΜΟΣ ΜΑΛΝΟΣ

Κανακάρθ 66

262 21

24

ΓΕΟΡΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΘΣ Σ.

Βότςθ Δθμιτριου 44

262 21

25

ΓΕΩΓΟΥΛΟΡΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΛΟΣ

Λεωωόροσ Κορίνκου & Ραπαωλζςςα 13

262 22

26

ΚΑΛΡΟΥΗΛΝΘ ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΑ Μ.

Τςαμαδοφ Αναςταςίου 63

262 22

27

ΚΑΜΕΝΛΔΘΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΣ

Σαλαμίνοσ 16Α

263 33

28

ΛΑΡΡΑΣ ΛΩΑΝΝΘΣ Ρ.

Μιαοφλθ Ανδρζα 77 – 79

262 22

29

ΛΛΒΑΝΘΣ ΕΥΓΕΝΛΟΣ

Ραλαιϊν Ρατρϊν Γερμανοφ 69

262 25
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ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΑΦΩΝ & ΦΩΤΟΤΥΡΙΩΝ

Α/Α

ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΑΦΩΝ &
ΦΩΤΟΤΥΡΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

30

ΛΟΥΘΣ ΛΩΑΝ. ΣΩΤΘΛΟΣ

Λεωωόροσ Κορίνκου 292

262 22

31

ΜΑΚΕΗΘΣ Ρ. ΓΛΑΝΝΘΣ

Λεωωόροσ Ρανεπιςτθμίου 432

264 43

32

ΜΛΧΟΡΟΥΛΟΥ ΧΥΣΑΦΩ ΑΝΑΣΤ.

Κανάρθ Κωνςταντίνου 26

262 22

33

ΜΡΟΤΣΑΣ ΒΑΣΛΛΕΛΟΣ

Λεωωόροσ Ακρωτθρίου 66

263 32

34

ΜΥΚΛΣΤΟΘΜΑ

Ειρινθσ & Φιλίασ 34, Δεμζνικα

263 32

35

ΝΛΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΝΛΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤ.

Φιλοποίμενοσ 49

262 21

36

ΡΑΡΑΡΑΥΛΟΥ ΑΛΕΚΟΣ Χ.

Βότςθ Δθμιτριου 46 - 52

262 21

37

ΡΑΡΑΘΓΟΡΟΥΛΟΣ ΜΛΧΑΛΘΣ

Λεωωόροσ Κορίνκου 454

262 22

38

ΡΟΣΕΓΓΛΣΘ

Αγίου Λωάννου Ρράτςικα 73

263 32

39

ΣΚΟΥΒΑΚΘ ΑΓΓ. & ΣΛΑ Ο.Ε.
ΦΩΤΟΤΥΡΛΚΘ Ο.Ε.

Ρατρζωσ 73

262 21

40

ΦΕΜΕΝΤΛΤΘ Γ ΜΑΛΑ

Φιλοποίμενοσ 50

262 21

41

ΨΘΛΟΥ Γ ΓΛΑΝΝΕΛΘ Β ΟΕ

Κανάρθ 62

262 22

Τ.Κ.

ΤΑΡΕΗΕΣ
Α/Α

ΤΑΡΕΗΑ

1

ALPHA BANK

2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

Τ.Κ.

Ακθνϊν 20, ίο (ι Άγιοσ Γεϊργιοσ ίου)

265 00

ALPHA BANK - (ΑΓΛΑΣ ΣΟΦΛΑΣ)

Αγίασ Σοωίασ 64

262 23

3

ALPHA BANK - (ΑΓΛΟΥ ΑΝΔΕΑ
53)

Αγίου Ανδρζου 53

262 21

4

ALPHA BANK - (ΑΓΛΟΥ ΑΝΔΕΑ
63)

Αγίου Ανδρζου 63

262 21

5

ALPHA BANK - (ΕΜΟΥ)

Ερμοφ 83

262 21

6

ALPHA BANK - (ΛΕΩΦΟΟΣ
ΑΚΩΤΘΛΟΥ 13)

Λεωωόροσ Ακρωτθρίου 13

263 34

7

ALPHA BANK - (ΛΕΩΦΟΟΣ
ΑΚΩΤΘΛΟΥ 92)

Λεωωόροσ Ακρωτθρίου 92

263 32

8

ALPHA BANK - (ΛΕΩΦΟΟΣ
ΓΟΥΝΑΘ ΔΘΜΘΤΛΟΥ)

Λεωωόροσ Γοφναρθ Δθμιτριου 28 &
Μαιηϊνοσ

262 22
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ΤΑΡΕΗΕΣ
Α/Α

ΤΑΡΕΗΑ

9

ALPHA BANK (ΜΛΧΑΛΑΚΟΡΟΥΛΟΥ)

10

ALPHA BANK - (ΡΛΑΤΕΛΑ
ΥΨΘΛΩΝ ΑΛΩΝΛΩΝ)

11

ATTICA BANK

12

DINERS CLUB OF GREECE S.A.

13

ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ

14

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

Τ.Κ.

Μιχαλακοποφλου 2

262 23

Ρλατεία Υψθλϊν Αλωνίων 14

262 24

Ρλατεία Βαςιλζωσ Γεωργίου Αϋ 48

262 21

Γεροκωςτοποφλου 1

262 21

Λεωωόροσ Πκωνοσ & Αμαλίασ 65

262 21

ΕΤΕ - ΕΚΝΛΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
- (ΑΚΤΘΣ ΔΥΜΑΛΩΝ)

Ακτι Δυμαίων 25Α & Σκαγιοπουλείου

262 22

15

ΕΤΕ - ΕΚΝΛΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
- (ΕΛΛΘΝΟΣ ΣΤΑΤΛΩΤΟΥ)

Ζλλθνοσ Στρατιϊτου 86 & Λεμεςοφ

264 41

16

ΕΤΕ - ΕΚΝΛΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
- (ΛΕΩΦΟΟΣ ΑΚΩΤΘΛΟΥ)

Λεωωόροσ Ακρωτθρίου 240

263 36

17

ΕΤΕ - ΕΚΝΛΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
- (ΛΕΩΦΟΟΣ ΓΟΥΝΑΘ
ΔΘΜΘΤΛΟΥ)

Λεωωόροσ Γοφναρθ Δθμιτριου 33 &
Λεωωόροσ Κορίνκου 327

262 21

18

ΕΤΕ - ΕΚΝΛΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
- (ΜΑΛΗΩΝΟΣ)

Μαιηϊνοσ 51 & Ηαΐμθ

262 21

19

ΕΤΕ - ΕΚΝΛΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
- (ΡΛΑΤΕΛΑ ΒΑΣΛΛΕΩΣ ΓΕΩΓΛΟΥ
Α)

Ρλατεία Βαςιλζωσ Γεωργίου Αϋ & Λεωωόροσ
Κορίνκου 244

262 21

20

ΕΤΕ - ΕΚΝΛΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
- (ΡΛΑΤΕΛΑ ΟΜΟΝΟΛΑΣ)

Θλείασ (κάκετθ Ρλατείασ Ομονοίασ) &
Ρλατεία Ομονοίασ 1-3

262 24

21

ΕΤΕ - ΕΚΝΛΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
- ΗΑΟΥΧΛΕΪΚΑ

Ευβοίασ 149 & Ανκείασ

263 32

22

ΕΤΕ - ΕΚΝΛΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
- ΡΛΑΤΕΛΑ ΒΟΥΔ

Αγίασ Τριάδοσ 22-24

262 24

23

ΕΤΕ - ΕΚΝΛΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
- ΡΛΑΤΕΛΑ ΤΛΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ

Ρλατεία Τριϊν Συμμάχων

262 21

24

EFG EUROBANK ERGASIAS (ΑΓΛΟΥΑΝΔΕΟΥ)

Αγίου Ανδρζου 26 & Κολοκοτρϊνθ
Κεόδωρου

262 21

25

EFG EUROBANK ERGASIAS (ΕΛΛΘΝΟΣ ΣΤΑΤΛΩΤΟΥ)

Ζλλθνοσ Στρατιϊτου 108

264 41

26

EFG EUROBANK ERGASIAS (ΛΕΩΦΟΟΣ ΑΚΩΤΘΛΟΥ)

Λεωωόροσ Ακρωτθρίου 167

263 34

27

EFG EUROBANK ERGASIAS (ΛΕΩΦΟΟΣ ΚΑΛΑΒΥΤΩΝ)

Λεωωόροσ Καλαβρφτων 32 & Μθτροπολίτθ
Χρυςόςτομου

262 26

28

EFG EUROBANK ERGASIAS (ΛΕΩΦΟΟΣ ΟΚΩΝΟΣ &
ΑΜΑΛΛΑΣ)

Λεωωόροσ Πκωνοσ & Αμαλίασ 1 & Ρατρζωσ 1

262 23
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ΤΑΡΕΗΕΣ
Α/Α

ΤΑΡΕΗΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

Τ.Κ.

29

ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΛΑΛΩΣ - (ΑΓΛΟΥ
ΑΝΔΕΟΥ 107)

Αγίου Ανδρζου 107 & Αςκλθπιοφ

262 21

30

ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΛΑΛΩΣ - (ΑΓΛΟΥ
ΑΝΔΕΟΥ 123)

Αγίου Ανδρζου 123

262 21

31

ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΛΑΛΩΣ - (ΑΜΕΛΚΘΣ)

Αμερικισ 57 & Κεοδότου

264 42

32

ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΛΑΛΩΣ - (ΕΛΛΘΝΟΣ
ΣΤΑΤΛΩΤΟΥ)

Ζλλθνοσ Στρατιϊτου 85 & Λευκωςίασ 21

264 41

33

ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΛΑΛΩΣ - (ΛΕΩΦΟΟΣ
ΓΟΥΝΑΘ ΔΘΜΘΤΛΟΥ)

Λεωωόροσ Γοφναρθ Δθμιτριου 61

262 25

34

ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΛΑΛΩΣ - (ΛΕΩΦΟΟΣ
ΚΟΛΝΚΟΥ)

Λεωωόροσ Κορίνκου 224

262 21

35

ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΛΑΛΩΣ - (ΛΕΩΦΟΟΣ
ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ ΓΕΩΓΛΟΥ)

Λεωωόροσ Ραπανδρζου Γεϊργιου 104 &
Λωνίασ

262 26

36

ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΛΑΛΩΣ - (ΜΑΛΗΩΝΟΣ
104)

Μαιηϊνοσ 104

262 21

37

ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΛΑΛΩΣ - (ΜΑΛΗΩΝΟΣ
173)

Μαιηϊνοσ 173 & Κανάρθ Κωνςταντίνου

262 22

38

ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΛΑΛΩΣ - (ΦΕΑΛΟΥ
ΘΓΑ)

Φεραίου ιγα 52 & Κολοκοτρϊνθ Κεόδωρου

262 21

39

ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΛΑΛΩΣ - ΑΓΛΟΣ
ΑΛΕΞΛΟΣ

Ζλλθνοσ Στρατιϊτου 5

262 23

40

ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΛΑΛΩΣ ΗΑΟΥΧΛΕΪΚΑ

Ανκείασ 233

263 32

41

ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΛΑΛΩΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΛΟΥ

ίο (ι Άγιοσ Γεϊργιοσ ίου)

265 00

42

ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΛΑΛΩΣ ΣΚΑΓΛΟΡΟΥΛΕΛΟ

Αρχιεπίςκοπου Λερόκεου & Σμφρνθσ 92

262 24

43

ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αγίου Ανδρζου 49-51

262 21

44

HELLENIC POSTBANK - ΝΕΟ
ΤΑΧΥΔΟΜΛΚΟ ΤΑΜΛΕΥΤΘΛΟ (ΕΛΛΘΝΟΣ ΣΤΑΤΛΩΤΟΥ)

Ζλλθνοσ Στρατιϊτου 39

264 41

45

HELLENIC POSTBANK - ΝΕΟ
ΤΑΧΥΔΟΜΛΚΟ ΤΑΜΛΕΥΤΘΛΟ (ΚΑΝΑΚΑΘ)

Κανακάρθ 103

262 21

46

HELLENIC POSTBANK - ΝΕΟ
ΤΑΧΥΔΟΜΛΚΟ ΤΑΜΛΕΥΤΘΛΟ (ΛΕΩΦΟΟΣ ΓΟΥΝΑΘ
ΔΘΜΘΤΛΟΥ)

Λεωωόροσ Γοφναρθ Δθμιτριου 77-79

262 25
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12. Παράρτημα ΙΙΙ – Προτεινόμενα είδη αποβλήτων προσ
κομποςτοποίηςη βάςει ΕΚΑ
Πίλαθαο 4: Κωδηθνί ΕΚΑ απνβιήηωλ
πξνο θνκπνζηνπνίεζε ΚΧΓΗΚΟ ΔΚΑ

ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

02. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΓΔΧΡΓΗΑ, ΚΖΠΔΤΣΗΚΖ, ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ, ΓΑΟΚΟΜΗΑ, ΘΖΡΑ ΚΑΗ
ΑΛΗΔΗΑ, ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ
02 01 ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΓΔΧΡΓΗΑ, ΚΖΠΔΤΣΗΚΖ, ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ, ΓΑΟΚΟΜΗΑ, ΘΖΡΑ ΚΑΗ
ΑΛΗΔΗΑ
02 01 01 ιάζπεο από πιύζε θαη
Λάζπεο από ηνλ θαζαξηζκό θαη ην πιύζηκν
θαζαξηζκό
θπηηθώλ ππνιεηκκάησλ
02 01 02 απόβιεηα ηζηώλ δώωλ
Φηεξά, ηξίρεο, θέξαηα, νπιέο, θειύθε,
Δκπίπηνπλ ζηνλ Καλνληζκό ΕΤΠ
λσπό γάια, νζηξαθνεηδή, απγά,
ππνπξντόληα ηρζπνηξνθείσλ, θα.
02 01 03 απόβιεηα ηζηώλ θπηώλ
Τπνιείκκαηα από θαιιηέξγεηεο (θξνύηα,
ιαραληθά, ζηηεξά, μεξά ρόξηα-ζαλόο),
θύθηα
02 01 06 πεξηηηώκαηα, νύξα θαη θόπξαλα
Κπξίσο ππνιείκκαηα από θηελνηξνθηθέο
δώωλ (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη αιινηωκέλε
κνλάδεο
ρνξηνλνκή), πγξά εθξνήο ζπιιερζέληα
ρωξηζηά θαη επεμεξγαδόκελα εθηόο
ζεκείνπ παξαγωγήο
Δκπίπηνπλ ζηνλ Καλνληζκό ΕΤΠ
02 01 07 απόβιεηα από δαζνθνκία
Φινηνί θαη θνξκνί δέλδξσλ, θιαδηά,
ξίδεο, θύιια, ζάκλνη, θηι.
02 02 ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΡΔΑΣΟ, ΦΑΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ
ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΕΧΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ
02 02 02 απόβιεηα ηζηώλ δώωλ
Φηεξά, ηξίρεο, θέξαηα, νπιέο, θειύθε,
Δκπίπηνπλ ζηνλ Καλνληζκό ΕΤΠ
λσπό γάια, νζηξαθνεηδή, απγά,
ππνπξντόληα ηρζπνηξνθείσλ, θα.
02 02 03 πιηθά αθαηάιιεια γηα θαηαλάιωζε ή επεμεξγαζία
Δκπίπηνπλ ζηνλ Καλνληζκό γηα ηα ΕΤΠ
02 03 ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ ΦΡΟΤΣΧΝ, ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ,
ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΧΝ, ΒΡΧΗΜΧΝ ΔΛΑΗΧΝ, ΚΑΚΑΟ, ΚΑΦΔ, ΣΑΓΗΟΤ ΚΑΗ ΚΑΠΝΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΟΝΔΡΒΧΝ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΕΤΜΖ ΚΑΗ ΔΚΥΤΛΗΜΑΣΧΝ ΕΤΜΖ, ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΕΤΜΧΖ ΜΔΛΑΑ
02 03 01 ιάζπεο από ηελ πιύζε, θαζαξηζκό, απνθινίωζε, θπγνθέληξηζε θαη δηαρωξηζκό
02 03 04 πιηθά αθαηάιιεια γηα
Λεγκέλα ηξόθηκα πνπ πξνέξρνληαη από ηηο
θαηαλάιωζε ή επεμεξγαζία
εγθαηαζηάζεηο απηέο
02 05 ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
02 05 01 πιηθά αθαηάιιεια γηα
Λεγκέλα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα
θαηαλάιωζε ή επεμεξγαζία
Δκπίπηνπλ ζηνλ Καλνληζκό ΕΤΠ
02 06 ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ ΚΑΗ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ
02 06 01 πιηθά αθαηάιιεια γηα
Λεγκέλα πξντόληα αξηνπνηίαο
θαηαλάιωζε ή επεμεξγαζία
δαραξνπιαζηηθήο (ςσκί, δύκε, γιπθά,
θ.α.)
02 07 ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΧΝ ΚΑΗ ΜΖ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΧΝ ΠΟΣΧΝ
(ΔΞΑΗΡΟΤΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΚΑΦΔ, ΚΑΚΑΟ ΚΑΗ ΣΑΓΗΟΤ)
02 07 01 απόβιεηα από ηελ πιύζε, ηνλ
Να κελ έρεη γίλεη πξνζζήθε ρεκηθώλ ή
θαζαξηζκό θαη ηε κεραληθή αλαγωγή
πξόζζεησλ
πξώηωλ πιώλ
02 07 02 απόβιεηα από ηελ απόζηαμε
Τπνιείκκαηα από θξνύηα (π.ρ. ζηαθύιηα)
αιθνόιεο
02 07 04 πιηθά αθαηάιιεια γηα
Φπηηθά Τπνιείκκαηα
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θαηαλάιωζε ή επεμεξγαζία
03. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ ΞΤΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΑΜΠΛΑΓΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ,
ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΠΟΛΣΟΤ, ΥΑΡΣΗΟΤ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΝΗΟΤ
03 01 ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ ΞΤΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΑΜΠΛΑΓΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ
03 01 01 απόβιεηα θινηώλ θαη θειιώλ
Φπζηθή μπιεία πνπ δελ έρεη ππνζηεί
επεμεξγαζία
03 01 05 μέζκαηα, πξηνλίδη, απνθνκκέλα
Φπζηθή μπιεία πνπ δελ έρεη ππνζηεί
ηεκάρηα, θαηάινηπα μπιείαο,
επεμεξγαζία
κνξηνζαλίδεο θαη θαπιακάδεο εθηόο
εθείλωλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν
03 01 04 (δει. πνπ δελ πεξηέρεη
επηθίλδπλεο νπζίεο)
03 03 ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ ΠΟΛΣΟΤ, ΥΑΡΣΗΟΤ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΝΗΧΝ
03 03 01 απόβιεηα θινηνύ θαη μύινπ
Φπζηθή μπιεία πνπ δελ έρεη ππνζηεί
επεμεξγαζία
04. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΓΔΡΜΑΣΟ, ΓΟΤΝΑ ΚΑΗ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓIΑ
04 02 ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ
04 02 21 απόβιεηα από κε θαηεξγαζκέλεο
Τπνιείκκαηα από ίλεο θπηηαξίλεο, θπηηθέο
πθαληνπξγηθέο ίλεο
ίλεο ή ίλεο καιιηνύ
15. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΤΚEYΑΗE, ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ, ΤΦΑΜΑΣΑ ΚΟΤΠΗΜΑΣΟ,ΤΛIΚΑ
ΦΗΛΣΡΧΝ ΚΑΗ ΠPΟΣAΣEYTΗKΟ ΡΟΤΥΗΜΟ ΜΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΟΜΔΝΑ ΑΛΛΧ
1501 ΤΚΔΤΑΗΑ (ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΗΓΗΑΗΣΔΡΧ ΤΛΛΔΓΔΝΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ
ΤΚΔΤΑΗΑ)
150102 πιαζηηθή ζπζθεπαζία
Βηναπνδνκήζηκεο ζπζθεπαζίεο κε
πηζηνπνίεζε βάζεη ηνπ EN 13432
19. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΜΟΝΑΓΔ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΤΓΡΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΔΚΣΟ ΖΜΔΗΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΤΓΑΣΟ ΠΡΟΟΡΗΕΟΜΔΝΟΤ
ΓΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΘΡΧΠΟ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟ ΓΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΥΡΖΖ
19 05 ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΔΡΟΒΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ
19 05 03 πξνϊόληα ιηπαζκαηνπνίεζεο
Σν ππεξκέγεζεο θιάζκα από ην ξαθηλάξηζκα
εθηόο πξνδηαγξαθώλ
ηνπ θόκπνζη
19 06 ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΝΑΔΡΟΒΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ
19 06 06 πξνϊόληα δύκωζεο από ηελ
Σν ζηεξεό ππόιεηκκα (digestate) από ηελ
αλαεξόβηα επεμεξγαζία δωηθώλ θαη
αλαεξόβηα δύκσζε
θπηηθώλ απνβιήηωλ
19 08 ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΜΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΟΜΔΝΑ
ΑΛΛΧ
19 08 05 ιάζπεο από ηελ επεμεξγαζία
Απαηηείηαη έιεγρνο ησλ ζπγθεληξώζεσλ
αζηηθώλ ιπκάηωλ
βαξέσλ κεηάιισλ
20 ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ (ΟΗΚΗΑΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΔΜΠΟΡΗΚΔ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΚΑΗ ΗΓΡΤΜΑΣΑ) ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΜΔΡΧΝ ΥΧΡΗΣΑ
ΤΛΛΔΓΔΝΣΧΝ
20 01 ΥΧΡΗΣΑ ΤΛΛΔΓΔΝΣΑ ΜΔΡΖ
20 01 08 Βηναπνηθνδνκήζηκα απόβιεηα
Τπνιείκκαηα ηξνθώλ από λνηθνθπξηά,
θνπδίλαο θαη ρώξωλ ελδηαίηεζεο
εζηηαηόξηα,
Δκπίπηνπλ ζηνλ Καλνληζκό ΕΤΠ
κπαξ, θαθεηέξηεο, λνζνθνκεία, ζρνιηθέο
θαληίλεο πνπ ζπιιέγνληαη κέζσ ζπζηεκάησλ
δηαινγήο ζηελ πεγή
20 01 38 Ξύιν εθηόο εθείλωλ πνπ
Τπνιείκκαηα από θπζηθό μύιν ρσξίο
πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 20 01 37
θαηεξγαζία. Όρη έπηπια θαη νγθώδε
νηθηαθά απόβιεηα.
20 02 ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΚΖΠΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΚΧΝ (ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΧΝ)
20 02 01 Βηναπνηθνδνκήζηκα απόβιεηα
Γξαζίδη, γθαδόλ, μεξόρνξηα, θύιια, άλζε,
θινηνί δέλδξσλ, θιαδέκαηα από ηδησηηθνύο
θήπνπο θαη δεκόζηνπο ρώξνπο (πάξθα,
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πιαηείεο αζιεηηθά γήπεδα, θιπ.)

20 03 άιια δεκνηηθά απόβιεηα
20 03 02 Απόβιεηα από αγνξέο
Δκπίπηνπλ ζηνλ Καλνληζκό ΕΤΠ

Μόλν ηα βηναπνδνκήζηκα πιηθά πνπ
πξνζνκνηάδνπλ ζηνπο θσδηθνύο 20 01 08 &
20 02 01
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