
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
---------------------------------- 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  Α̟ό το ̟ρακτικό της 2ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Εορδαίας. 
   Πτολεµαΐδα  σήµερα  22- 2- 2016  ηµέρα  ∆ευτέρα  και  ώρα 6:30 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  
Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την υ̟.αριθµ. 5798/17-2-2016  
̟ρόσκληση του  Προέδρου κ. Γεωργίου Θεοδοσιάδη η ο̟οία ε̟ιδόθηκε στον καθένα 
α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις   
του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα: 
  ………………………………………………………………………………………………………….. 
 Έγκριση Το̟ικού ∆ηµοτικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Α̟ορριµµάτων ∆ήµου 
Εορδαίας. 
…………………………………………………………………………………………….. 
      
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ               
                                                       

1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2.  Καϊδης Απόστολος 2 Κατσίνας Χρήστος 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Καραφουλίδης Ανέστης 
4 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 4 Παπάς Ευθύµιος 
5 Θεοδοσιάδης Γεώργιος   
6 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος    
7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης   
8 Βύρλιος Μάρκος    
9 Σιδηρόπουλος Κοσµάς   
10 Σερσέµης  Κωνσταντίνος   

    11 Αριστερίδης Ιωάννης    
12 Χαϊτίδης Γεώργιος 
13 Κάλφας Γεώργιος 
14 Σπενταµίδης Γεώργιος 
15 Καλπακίδου Γλυκερία 
16 Κοκκινίδης Γεώργιος 
17 Βρυζίδου Παρασκευή 
18 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  
19 Μπίγγας Στέφανος 

    20 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
21 Τσολακίδης Ισαάκ 
22 Ανδρεάδης Κωνσταντίνος 
23 Καραϊσκος Γεώργιος 
24 Μίχος Κωνσταντίνος 
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25 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
26 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
27 Απαζίδου Σοφία 
28 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
29 Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 

                                            
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
                0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών    
…………………………………………………………………………… 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,  Βλάστης,  Ανατολικού 
, Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Πύργων, 
Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, 
Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο 
Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και ̟αρίσταντο στη 
συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στην κ. Ευτέρ̟η ∆εληγιώργη  υ̟άλληλο της ∆/νσης 
̟εριβάλλοντος καθαριότητας & ̟οιότητας ζωής  η ο̟οία έθεσε υ̟όψη των µελών την εισήγηση της 
υ̟ηρεσίας µας σχετικά µε το Το̟ικό ∆ηµοτικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Α̟ορριµµάτων του ∆ήµου µας  η 
ο̟οία  ετέθη στην ε̟ιτρο̟ή διαβούλευσης καθώς και στις Το̟ικές κοινότητες του ∆ήµου µας  οι 
ο̟οίες γνωµοδότησαν θετικά. 
Η σύνταξη του το̟ικού – δηµοτικού σχεδίου διαχείρισης α̟οβλήτων, α̟οτελεί υ̟οχρέωση για τους 
όλους ∆ήµους της χώρας, µε βάση τον νέο Εθνικό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Α̟οβλήτων (ΕΣ∆Α) ̟ου 
̟ρόσφατα εκ̟ονήθηκε α̟ό το ΥΠΕΝ, εγκρίθηκε µε την ΚΥΑ 51373/25-11-2015 (ΦΕΚ 2706Β) και 
τέθηκε σε ισχύ µε την ΠΥΣ 49/2015. 
Ε̟ίσης, η ολοκλήρωσή του α̟οτελεί ̟ροϋ̟όθεση για την τελική σύνταξη και υ̟οβολή αρµοδίως του 
αναθεωρηµένου Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Α̟οβλήτων (ΠΕΣ∆Α) α̟ό τη ∆ΙΑ∆ΥΜΑ. 
Πρέ̟ει να διευκρινιστεί ότι η έγκριση του αναθεωρηµένου ΠΕΣ∆Α α̟οτελεί αιρεσιµότητα για τη 
χρηµατοδότηση έργων ∆ιαχείρισης Στερεών Α̟οβλήτων α̟ό τη Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020. 
 
Συνο̟τικά, η κείµενη νοµοθεσία για τη διαχείριση των α̟οβλήτων και ο νέος ΕΣ∆Α, ̟ροβλέ̟ουν ότι 
̟ρέ̟ει να ε̟ιτευχθούν οι εξής στόχοι στη διαχείρισης των Αστικών Στερεών Α̟ορριµµάτων (ΑΣΑ): 

� ∆ιαλογή στην Πηγή (∆σΠ) για τα ανακυκλώσιµα υλικά (χαρτιά, ̟λαστικά, γυαλιά, µέταλλα) και 
ανακύκλωση 65% κ.β. µέχρι το 2020. 

� ∆ιαλογή στην Πηγή (∆σΠ) για τα βιοα̟όβλητα (υ̟ολείµµατα τροφίµων και ̟ράσινα/κή̟ων/̟άρκων) 
κατά 40% κ.β. µέχρι το 2020 και αξιο̟οίησή τους ως εδαφοβελτιωτικό. 

� Ε̟εξεργασία του συνόλου των (µη χωριστά συλλεγέντα) υ̟ολει̟όµενων σύµµεικτων ΑΣΑ, στη 
Μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής Ε̟εξεργασίας (ΜΕΑ) ̟ου υλο̟οιεί ήδη η ∆ΙΑ∆ΥΜΑ µέσω της 
Σ∆ΙΤ. 

� Συλλογή και ορθολογική διαχείριση - αξιο̟οίηση των Ογκωδών ΑΣΑ και των Ηλεκτρικών & 
Ηλεκτρονικών Α̟οβλήτων (ΑΗΗΕ). 

� Οργάνωση της ορθολογικής διάθεσης των Αδρανών – Οικοδοµικών Α̟οβλήτων (ΑΕΚΚ) µέχρι την 
ανά̟τυξη µονάδων ε̟εξεργασίας και αξιο̟οίησής τους 
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� Χωριστή συλλογή και ορθολογική ειδικών α̟οβλήτων ό̟ως Λαµ̟τήρων, Μ̟αταριών, Ληγµένων 
Φαρµάκων, Βρώσιµων ελαίων, Κενές συσκευασίες φυτοφαρµάκων, Μικρές Ποσότητες Ε̟ικινδύνων 
Α̟οβλήτων στα ΑΣΑ και άλλων. 

� Εφαρµογή ̟ρογραµµάτων ̟ρόληψης δηµιουργίας α̟ορριµµάτων, για τη µείωση της ̟αραγωγής και 
της ε̟ικινδυνότητας, µε έµφαση σε α̟όβλητα ό̟ως τα έντυ̟α χαρτιά, τα υλικά συσκευασίας, τα 
α̟όβλητα τροφίµων, τα ΑΗΗΕ, τα είδη ένδυσης, τα είδη ε̟ί̟λωσης κ.λ̟. 

� Ανά̟τυξη δικτύου Πράσινων Σηµείων. 
� Αναβάθµιση των υ̟ηρεσιών και µέσων συλλογής συλλογής/µεταφοράς ΑΣΑ. 
� Υλο̟οίηση ολοκληρωµένης καµ̟άνια ενηµέρωσης και ευαισθητο̟οίησης των δηµοτών και ειδικότερα 

των νέων και των µαθητών. 

 
Στο ∆ήµο, η συνολική ̟αραγωγή Αστικών Στερεών Α̟ορριµµάτων (ΑΣΑ) για το 2015 ανήλθε στους 
17.921 τόνους/έτος (σύµµεικτα ΑΣΑ 17.106 και ανακυκλώσιµα 815), χωρίς τα µ̟άζα και τα ογκώδη 
α̟όβλητα και η κατά κεφαλήν ̟αραγωγή στα 394 κιλά/κάτοικο/έτος, όταν η µέση τιµή σε ε̟ί̟εδο 
∆υτ. Μακεδονίας είναι 362 κιλά/κάτοικο/έτος. Για το 2020 η ̟αραγωγή ΑΣΑ, εκτιµάται ότι θα 
ανέλθει στους 18.585 τόνους/έτος, χωρίς τα µ̟άζα και τα ογκώδη α̟όβλητα, θεωρώντας έναν 
συντελεστή αύξησης (για την ασφάλεια των υ̟ολογισµών) ίσο µε 0,73%. 
 
Στον ̟ίνακα ̟ου ακολουθεί ̟αρουσιάζεται η ανάλυση των στόχων για ∆ιαλογή στην Πηγή (∆σΠ) 
των α̟ορριµµάτων, ̟ου ̟ρέ̟ει να ε̟ιτευχθούν βάση του νέου ΕΣ∆Α. 
 
 

Είδος 
ΑΣΑ 

Παραγωγή 
2020 (tn/yr) 

Ανάκτηση 
µε ∆σΠ 

2020 (tn/yr) 

Οικιακή 
Κοµ̟οστο-

̟οίηση 
2020 (tn/yr) 

Συνολική 
Ανάκτηση 

µε ∆σΠ 
2020 (tn/yr) 

Υ̟ολει̟όµενα 
Σύµµεικτα 
ΑΣΑ 2020 

(tn/yr) 

Οργανικά 8.527 3.155 256 3.411 (40%)  

Χαρτιά 3.722 2.233 -  

Πλαστικά 2.749 1.580 -  

Μέταλλα 416 250 -  

Γυαλιά 398 318 - 

4.382 
(60%*) 

 

Ξύλο 593 24 - 24  

∆ΥΛ 323 0 - -  

Λοι̟ά 1.857 0 - -  
ΣΥΝΟΛΟ 18.585 7.561 256 7.817 (42%) 10.768 

*Το υ̟όλοι̟ο του στόχου µέχρι το 65% θα καλυφθεί α̟ό την ανακύκλωση των Βιοµηχανικών Εµ̟ορικών 
Α̟οβλήτων Συσκευασίας (ΒΕΑΣ) 
 
Οι στόχοι αυτοί είναι αρκετά φιλόδοξοι και είναι ιδιαιτέρως δύσκολο να ε̟ιτευχθούν αν 
συνυ̟ολογιστεί η ̟ραγµατική κατάσταση των ∆ήµων, µε την έλλειψη ̟ροσω̟ικού και εξο̟λισµού 
(σε κάδους και α̟ορριµµατοφόρα). Στην ̟ραγµατικότητα και µέχρι το 2020, ρεαλιστικός στόχος θα 
µ̟ορούσε να είναι η ε̟ίτευξη των στόχων του Ν. 4042/2012, ̟ου θέτουν την ανάκτηση των 
ανακυκλώσιµων στο 50% κ.β. και των βιοα̟οβλήτων στο 10% κ.β. 
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Η ε̟ίτευξη των στόχων αυτών ̟ροϋ̟οθέτουν κατά βάση την ενηµέρωση και ευαισθητο̟οίηση των 
̟ολιτών, ό̟ως ε̟ίσης και την ενίσχυση των ∆ήµων µε νέο εξο̟λισµό και ανθρώ̟ινο δυναµικό. 
 
Αναλυτικά οι δράσεις, τα έργα και ο εξο̟λισµός ̟ου ̟ροτείνονται στο Το̟ικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης 
Α̟ορριµµάτων ̟εριλαµβάνουν: 
 

∆ράση Ενέργειες 
Κόστος 

ε̟ένδυσης (€) 
Ανάλυση 

Χρηµατοδότ
ηση 

∆ηµιουργία Πράσινου 
Σηµείου στην ̟όλη της 

Πτολεµαϊδας 
Συλλογή α̟οβλήτων ̟ρος 
Ανακύκλωση, υλικών ̟ρος 

Ε̟αναχρησιµο̟οίηση και 
α̟οβλήτων ̟ρος ειδική 

διαχείριση 

250.000 

Χωροθέτηση κατά 
̟ροτίµηση σε 

δηµοτικό οικό̟εδο. 
Οι µελέτες και 

αδειοδοτήσεις θα 
γίνουν α̟ό τη 

∆ΙΑ∆ΥΜΑ 

ΕΣΠΑ 

∆ηµιουργία Πράσινων 
Σηµείων Γειτονιάς (σε 

̟άρκα και κοινόχρηστους 

χώρους, για συλλογή 
ανακυκλώσιµων υλικών) 
∆ύναται να υλο̟οιηθούν 

εκτός της ̟όλης 
Πτολεµαϊδας και σε άλλους 

µεγάλους οικισµούς του 
∆ήµου 

∆εν 
̟ροσδιορίζεται 
στην ̟αρούσα 

φάση 

Θα υλο̟οιηθούν 
υ̟οστηρικτικά του 
Πράσινου Σηµείου 

̟όλης.  

ΕΣΠΑ 

Ανά̟τυξη 
δικτύου 
Ε̟αναχρησιµο-
̟οίησης και 
Ανακύκλωσης 

Α̟οβλήτων 

∆ηµιουργία Κέντρου 
Ε̟αναχρησιµο̟οίησης 

Υλικών/Α̟οβλήτων στην 
ΤΜ∆Α Εορδαίας 

400.000 

Χώροι ό̟ου θα 
γίνεται 

συγκέντρωση & 
ταξινόµηση υλικών 
̟ρος α̟αναχρ/ση. 
Υ̟ό την ευθύνη της 

∆ΙΑ∆ΥΜΑ 

ΕΣΠΑ 

Ανά̟τυξη και 

αξιο̟οίηση 
συνεργειών 

Ε̟αφές, οργάνωση 
δράσεων και υ̟οστήριξη 

έργου κοινωνικών φορέων-
συλλόγων του ∆ήµου 

- - - 

Εφαρµογή µέτρων 
̟ρόληψης σε ∆ηµόσιες 
υ̟ηρεσίες (̟χ έντυ̟ο 

χαρτί, κλ̟) 
Σχεδιασµός 
µέτρων, δράσεων 
και ̟αρεµβάσεων 

Ενηµέρωση και Οργάνωση 
Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου για 

υιοθέτηση ψηφιακών 
υ̟ηρεσιών 

- 

Αφορά κυρίως 
δράσεις ενηµέρωσης 
του ̟ρσω̟ικού και 

οργάνωσης 
υ̟ηρεσιών µε νέα 

συστήµατα 

∆ήµος 

∆ράσεις 
Πρόληψης 

∆ηµιουργίας 
Α̟οβλήτων 

Προώθηση των 
Πράσινων 
Συµβάσεων 

Ενηµέρωση και κατάρτιση 
των αρµοδίων για τις 

"̟ράσινες" δηµόσιες 
συµβάσεις 

∆εν 
̟ροσδιορίζεται 

στην ̟αρούσα 
φάση 

Ανάθεση σύµβασης 
υ̟ηρεσιών 

̟ροετοιµασίας των 
δράσεων αυτών, 

∆ήµος 
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Σύνταξη ̟ρότυ̟ων 
"̟ράσινων" 

̟ροδιαγραφών 

Προώθηση & Ενσωµάτωση 

"̟ράσινων" 
̟ροδιαγραφών σε 

διαγωνισµούς Προµηθειών 
& Υ̟ηρεσιών 

εφόσον κριθεί 
α̟αραίτητο  ή δεν 

υλο̟οιηθεί α̟ό 
στελέχη του ∆ήµου 

∆ηµόσια 
διαβούλευση και 
συµµετοχή 
φορέων σε θέµατα 
διαχ/σης 
α̟ορ/των 

Πρόσκληση ∆ηµοτικής 
Αρχής για την δηµόσια 

διαβούλευση του Σχεδίου -  
Οργάνωση συναντήσεων 

µε φορείς του ∆ήµου 

- - - 

Ενηµέρωση των 
̟ολιτών 

∆ηµιουργία και υλο̟οίηση 
ενηµερωτικής Καµ̟άνιας 

για την ∆ιαλογή στην 
Πηγή (ΑΥ & ΒΑ) και την 
Πρόληψη ∆ηµιουργίας 

Α̟οβλήτων 

∆εν 
̟ροσδιορίζεται 
στην ̟αρούσα 

φάση 

Σε συνεργασία µε 
∆ΙΑ∆ΥΜΑ στα 

̟λαίσια ΠΕΣ∆Α θα 
υλο̟οιηθεί 

κεντρική καµ̟άνια 
ενηµέρωσης.  

ΕΣΠΑ 

Υ̟οκίνηση, 

ενηµέρωση, 
ευαισθητο̟οίηση 
ε̟αγγελµατιών 

Ενηµερωτικές συναντήσεις 
σε ̟αραγωγούς ειδικών 
α̟οβλήτων (εµ̟ορικά 

καταστήµατα, ε̟ιχ/σεις 
εστίασης, βιοτεχνίες, 

αγροτ.συνετ/σµους κλ̟) 

- - - 

∆ράσεις 
Ενηµέρωσης & 

Ευαισθητο-
̟οίησης Πολιτών 

Περιβαλλοντικής 
εκ̟αίδευσης 

Ε̟ισκέψεις σε σχολεία & 
εκ̟αιδευτικές εκδροµές 
στις εγκαταστάσεις του 

ΟΣ∆Α 

- 
Συνεργασία µε 

∆ΙΑ∆ΥΜΑ 
- 

Μελέτη εφαρµογής για την ε̟έκταση του 
̟ρογράµµατος ∆σΠ (ΑΥ και ΒΑ) και την 

αναδιοργάνωση της α̟οκοµιδής των 
σύµµεικτων και λοι̟ών ΑΣΑ 

- 

Εφόσον κριθεί 
αναγκαία  ή δεν 

µ̟ορεί να 
υλο̟οιηθεί 

υ̟ηρεσιακώς.  

∆ήµος - 
Υ̟οστήριξη 

α̟ό 
∆ΙΑ∆ΥΜΑ 

Σχεδιασµός και ̟ιλοτικές εφαρµογές 
̟ρογράµµατος υ̟ολογισµού τελών 

καθαριότητας σε σύγχρονα συστήµατα 
Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ) 

- - 

∆ήµος - 
Υ̟οστήριξη 

α̟ό 
∆ΙΑ∆ΥΜΑ 

∆ράσεις 
∆ιαλογής στη 

Πηγή και 
Αξιο̟οίησης των 

ΑΣΑ 

Σχεδιασµός και εφαρµογή ̟ρογραµµάτων 
χορήγησης αντα̟οδοτικών κινήτρων σε ̟ολίτες 
και ε̟ιχειρήσεις ̟ου συµµετέχουν στη ∆σΠ και 

Ανακύκλωση 

- - 

∆ήµος - 
Υ̟οστήριξη 

α̟ό 
∆ΙΑ∆ΥΜΑ 
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Προµήθεια Κάδων 
Ανακύκλωσης (Χαρτί, 
Πλαστικό, Μέταλλο, 

Γυαλί) 
 Σταδιακή εφαρµογή 

κοινού κάδου για 
Πλαστικό & Μέταλλο 

σε µικρούς και 
α̟οµακρυσµένους 

οικισµούς - Ε̟έκταση 
του ̟ρογράµµατος 

συλλογής γυαλιού µε 
τους ειδικούς κώδωνες - 

Ενίσχυση 

̟ρογράµµατος 
συλλογής έντυ̟ου 

χαρτιού α̟ό υ̟ηρεσίες, 
φορείς, σχολεία κλ̟ - 
Ένταξη ε̟ιχειρήσεων 

στο ̟ρόγραµµα 
χωριστής συλλογής 
ανακυκλώσιµων - 

Ε̟έκταση χωριστής 
συλλογής εµ̟ορικών 

χαρτοκιβωτίων µε 
διακριτά καθηµερινά 

δροµολόγια 

70.000 

Ελάχιστοι 
α̟ιτούµενοι κάδοι: 

350 τεµ. 360 lt &                                                        
200 τεµ. 660 lt 

Ενίσχυση του δικτύου 
χωριστής συλλογής 

Ανακυκλώσιµων 
Υλικών (ΑΥ) σε 4 

ρεύµατα 

Προµήθεια Οχηµάτων 

Συλλογής 
135.000 1 όχηµα Π16 m3 

ΕΣΠΑ & 
ΕΕΑΑ 

Προµήθεια καφέ 
Κάδων Βιοα̟οβλήτων 

Σχεδιασµός και 
εφαρµογή 

̟ρογράµµατος ∆σΠ ΒΑ 
είτε µε καφέ κάδο 
γειτονιάς (ειδικός 
κάδος µε φίλτρο 
α̟όσµησης) και 

τακτικά δροµολόγια 
α̟οκοµιδής, είτε µε 

κάδο οικίας & 
̟ολυκατοικίας και 

συλλογή ̟όρτα-̟όρτα 

(σε συγκεκριµένες 
ηµέρες και ώρες ή 

κατό̟ιν ειδο̟οίησης, 
κλ̟), είτε συνδυασµό 
των δύο συστηµάτων 

123.600 

Ελάχιστοι 
α̟ιτούµενοι κάδοι: 
780 τεµ. 120 lt &200 

τεµ. 240 lt για 
̟ρόγραµµα µε καφέ 

κάδο γειτονιάς µε 
ειδικό φίλτρο 

α̟όσµησης ή 12.000 
τεµ. 30-80 lt για 

̟ρόγραµµα ̟όρτα-
̟όρτα µε καφε κάδο 
ανά µονοκατοικία 
& ̟ολυκατοικία 

Ανά̟τυξη δικτύου 
χωριστής συλλογής 
Βιοα̟οβλήτων (ΒΑ) 

Προµήθεια Οχηµάτων 
Συλλογής 

220.000 
2 οχήµατα 8m3 και 

12 m3 

ΕΣΠΑ 
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Εναλλακτική / 
Συµ̟ληρωµατική λύση: 

Προµήθεια µηχανικών 

κοµ̟οστο̟οιητών, αντί 
της διαχείρισης 

̟ροδιαλεγµένων ΒΑ µε 
∆σΠ στην ΜΕΑ 

40.000 ανά 
τεµάχιο, 

δυναµικότητας 
20 τον/έτος 

Ο κάθε µηχανικός 
κοµ̟οστο̟οιητής 

δύναται να 
ε̟εξεργαστεί το 

0,6% της συνολικής 
µέγιστης 

ανακτώµενης 
̟οσότητας ΒΑ µε 

∆σΠ 

Ενηµέρωση 
Προσω̟ικού 

Υ̟ηρεσίας για την 
ορθή διαχείριση - 

Σχεδιασµός τακτικών 
δροµολογιών ή 

Ανά̟τυξη συστήµατος 
συλλογής κατό̟ιν 

ειδο̟οίησης α̟ό τον 
̟αραγωγό 

- - - Ανά̟τυξη δικτύου 
συλλογής Ογκωδών, 

ΑΗΗΕ και Πράσινων 
Α̟οβλήτων 

Προµήθεια Οχηµάτων 
Συλλογής 

100.000 
1 ανατρε̟όµενο 
φορτηγό όχηµα 

ΕΣΠΑ 

Ανά̟τυξη 
̟ρογράµµατος 

οικιακής 
κοµ̟οστο̟οίησης 

Προµήθεια Κάδων 
Οικιακής 

Κοµ̟οστο̟οίησης 
72.000 

Ελάχιστοι 
α̟αιτούµενοι 

κάδοι: 1.200 τεµ.  
330 lt 

ΕΣΠΑ 

Εγκατάσταση 
συστηµάτων ελέγχου 

και διαχείρισης 
στόλου οχηµάτων και 

κάδων 

Μελέτη Εφαρµογής, 
Προµήθεια και 
Εγκατάσταση 
Συστήµατος 

∆ιαχείρισης Στόλου 
Οχηµάτων και 

Βελτιστο̟οίησης 
∆ροµολογίων 
Α̟οκοµιδής 

- 

Εφόσον κριθεί 
αναγκαία η 

εγκατάσταση του 
συστήµατος 

∆ήµος - 
ΕΣΠΑ 

Προµήθεια Οχηµάτων 
Συλλογής  

(υ̟ολογισµός µε βάση 
τόσο τη µείωση 

σύµµεικτων ΑΣΑ λόγω 
αύξησης της ∆σΠ, όσο 

και για κάλυψη 
εφεδρικών αναγκών) 

555.000 

Αντικατάσταση 
α̟ορριµµατοφόρων 

>15ετίας. Άµεσης 
̟ροτεραιότητας 2 

Π8 m3 & 3 Π12 m3 

ΕΣΠΑ / 
ΠΕΠ∆Μ, 
Πράσινο 

Ταµείο, Ιδιοι 
̟όροι 

Α̟οκοµιδή 
υ̟ολει̟όµενων 

Σύµµεικτων ΑΣΑ 

Προµήθεια ειδικών 
οχηµάτων/µηχανηµάτ

ων υ̟ηρεσίας 
καθαριότητας 

∆εν 
̟ροσδιορίζεται 
στην ̟αρούσα 

φάση 

Πλυντήριο κάδων,  
Βυτιοφόρο ̟λύσεων 

οδών, 
Φορτηγό µε υδρ. 

Γερανό, 
Αυτοκινούµενο 

σάρωθρο 

ΕΣΠΑ / 
ΠΕΠ∆Μ, 
Πράσινο 

Ταµείο, Ιδιοι 
̟όροι 
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Προµήθεια νέων 
̟ράσινων Κάδων 

Σύµµεικτων Α̟ορ/των 
170.000 

Αντικατάσταση 
α̟αιτούµενων 
κάδων >7ετίας. 

Ελάχιστοι 
α̟αιτούµενοι κάδοι 

άµεσης 
̟ροτεραιότητας: 

850 κάδοι.  
Βυθιζόµενοι κάδοι 

ΕΣΠΑ / 
ΠΕΠ∆Μ, 
Πράσινο 

Ταµείο, Ιδιοι 
̟όροι 

Λαµ̟τήρες 

Ειδικοί κάδοι/stand σε 
καταστήµατα και σε 
κτίρια δηµοτικών/ 

δηµόσιων υ̟ηρεσιών 

Οικιακές µ̟αταρίες 

Ειδικοί κάδοι/stand σε 
σχολεία και σε κτίρια 

δηµοτικών/ δηµόσιων 
υ̟ηρεσιών 

Αρµοδιότητα των 
ΣΣΕ∆ 

ΣΣΕ∆ 

Οικιακά ΕΑΥΜ 
Ειδικοί κάδοι/στήλες 

σε µονάδες υγείας 
Αρµοδιότητα 

µονάδων υγείας 
- 

Ληγµένα φάρµακα 
Ειδικοί κάδοι στα 

φαρµακεία 
Αρµοδιότητα ΙΦΕΤ ΙΦΕΤ 

ΖΥΠ καταστηµάτων 
λιανικής εµ̟ορίας 

ό̟ως κρεο̟ωλεία, 
super market 

Ειδικοί κάδοι στα 
σηµεία ̟αραγωγής 

Αρµοδιότητα 
̟αραγωγών 

- 

ΖΥΠ α̟ό νεκρά ζώα 
(συντροφιάς, 

αδέσ̟οτα, 
κυνοκοµεία) 

Σύµβαση µε 
αδειοδοτηµένη εταιρεία 

για τη διαχείριση 
νεκρών ζώων 

Συνεργασία ∆ήµων, 
∆ΙΑ∆ΥΜΑ, 
Περιφέρειας 

  

Βρώσιµα έλαια 

Ειδικοί 
κάδοι/δεξαµενές 

συλλογής σε 
καταστήµατα εστίασης 
και σε κεντρικά σηµεία 

Θα ανα̟τύξει το 
δίκτυο η ∆ΙΑ∆ΥΜΑ 

σε συνεργασία µε 
τους ∆ήµους 

∆ΙΑ∆ΥΜΑ-
ΕΣΠΑ 

Συσκευασίες µε 
ε̟ικίνδυνα 
συστατικά 

Πράσινο σηµείο 
Θα ανα̟τύξει το 

δίκτυο η ∆ΙΑ∆ΥΜΑ 
∆ΙΑ∆ΥΜΑ-

ΕΣΠΑ 

∆ράσεις 
Χωριστής 

συλλογής και 
Ορθολογικής 
διαχείρισης  

ειδικών 
κατηγοριών ΑΣΑ 

Τόνερ/Μελανοδοχεί
α 

Ειδικοί κάδοι/Συλλογή 
στα κτίρια των 

δηµοτικών / δηµόσιων 

υ̟ηρεσιών, σχολεία 

∆εν 
ε̟ιβαρύνουν 

το ∆ήµο 

Θα ανα̟τύξει το 
δίκτυο η ∆ΙΑ∆ΥΜΑ 

∆ΙΑ∆ΥΜΑ 

Εκδηλώσεις για την 
ενηµέρωση 

ευαιασθητο̟οίηση των 
αγροτών 

∆εν ε̟ιβαρύνει 
το ∆ήµο 

∆ράσεις 
διαχείρισης 

α̟οβλήτων, ̟λην 
ΑΣΑ 

∆ράσεις διαχείρισης 
των κενών 

συσκευασιών 
αγροχηµικών 

Σχεδιασµός 
Προγράµµατος 

Συλλογής κενών 
συσκευασιών µε την 
συµµετοχή σχετικών 

φορέων (αγρότες, 
συνεταιρισµοί, 

σύλλογοι, ∆ήµος, 
ΕΣΥΦ, ∆ΙΑ∆ΥΜΑ, 

∆εν ε̟ιβαρύνει 
το ∆ήµο 

Το κόστος αρχικής 
ε̟ένδυσης (κάδοι, 
ειδικοί ̟λαστικοί 

σάκκοι, 
ενηµερωτικό υλικό 
κλ̟) θα καλύψει ο 
ΕΣΥΦ και η ΕΕΑΑ 

ΕΣΥΦ & 
ΕΕΑΑ 
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ΕΕΑΑ) 

Εφαρµογή 
Προγράµµατος 
Συλλογής κενών 

συσκευασιών 

∆εν ε̟ιβαρύνει 
το ∆ήµο 

∆ράσεις για την 
διαχείριση/αξιο̟οίη
ση της λυµατολάσ̟ης 

ΕΕΛ 

Υ̟ογραφή Σύµβασης 
µε αδειοδοτηµένη 
εταιρεία για την 

µεταφορά και την 

διαχείριση της 
λυµατολάσ̟ης 

- - - 

Ε̟έκταση εγκαταστάσεων και ̟ροµήθεια 
συµ̟λ.εξο̟λισµού ̟ροσ.α̟οθήκευσης στις 

ΤΜ∆Α και µεταφοράς ΑΥ και λοι̟ών ειδικών 
κατηγοριών ΑΣΑ 

Υ̟οδοµές διαχείρισης βιοα̟οβλήτων 

(µεταφόρτωσης στις ΤΜ∆Α, µεταφοράς και 
ε̟εξεργασίας στη ΜΕΑ) 

Προµήθεια εξο̟λισµού θρυµµατισµού 
̟ράσινων α̟οβλήτων 

Κατασκευή ΜΕΑ - ΧΥΤΥ για την ε̟εξεργασία 
Σύµµεικτων ΑΣΑ και Προδιαλεγµένων 

Οργανικών 

Κατασκευές 
υ̟οστηρικτικών/συµ̟ληρωµατικών  έργων & 

Προµήθειες υ̟οστηρικτικού εξο̟λισµού 
λειτουργίας ΚΕΟ∆ 

Ε̟έκταση Περιφερειακού Κέντρου 
Ανακύκλωσης 

∆ράσεις 
Ολοκληρωµένης 
∆ιαχείρισης ΑΣΑ 

α̟ό τη 
∆ΙΑ∆ΥΜΑ 

(Περφερειακός 
Φο∆ΣΑ) 

Α̟οκατάσταση Α' και Β' κυτάρων ΧΥΤΑ και 
Μονάδα ενεργειακής αξιο̟οίησης ̟αραγόµενου 

βιοαερίου 

60 εκατ.                            
(εκ των ο̟οίων 

49 εκατ. 
αφορούν τη 

Σύµβαση Σ∆ΙΤ 
για ΜΕΑ-

ΧΥΤΥ) 

Υ̟εύθυνος Φορέας ∆ΙΑ∆ΥΜΑ. 
 Το κόστος για τη διαχείριση των 

Σύµµεικτων ΑΣΑ θα κυµανθεί α̟ό 
68-98 ευρώ/τόνο µε ΦΠΑ 23% την 
25ετία 2017-2042. Το κόστος για τη 

διαχείριση Προδιαλεγµένων 
Οργανικών δεν έχει ̟ροσδιοριστεί 

µε ακρίβεια και εκτιµάται µεταξύ 
55-40 ευρώ/τόνο µε ΦΠΑ 23% 

ανάλογα µε το βαθµό ε̟ίτευξη του 
στόχου χωριστής συλλογής, χωρίς 

να υ̟ολογίζονται έσοδα α̟ό 
̟ωλήσεις compost. Το κόστος για τη 

διαχείριση Ανακυκλώσιµων ΑΣΑ 
θα κυµανθεί α̟ό 60-20 ευρώ/τόνο 
µε ΦΠΑ 23% ανάλογα µε το βαθµό 

ε̟ίτευξης των στόχων, χωρίς να 

υ̟ολογίζονται έσοδα α̟ό ̟ωλήσεις 
ΑΥ ̟ου θα µειώνουν ε̟ι̟λέον ή θα 

µηδενίζουν το κόστος αυτό. 

∆ράσεις για την 
∆ιαχείριση των 

ΑΕΚΚ 

Κατασκευή Χώρων 
∆ιάθεσης ΑΕΚΚ 

Μελέτη, Αδειοδότηση 
και Κατασκευή 

βασικών υ̟οδοµών 
χώρων διάθεσης (σε 

ανενεργά & µη 
α̟οκατεστηµένα 

λατοµεία ή/και 
δανειοθάλαµο 

αδρανών) ΑΕΚΚ, µέχρι 
την δηµιουργία ΣΣΕ∆ 

και την κατασκευή 

µονάδας ε̟εξεργασίας 
& αξιο̟οίησής τους. Σε 

̟ερί̟τωση ̟ου 

- 

Πρέ̟ει άµεσα 
να 

δροµολογηθεί 
η χωροθέτηση, 
η αδειοδότηση 

και η 

λειτουργία 
χώρου 

διάθεσης 
ΑΕΚΚ 

∆ήµος 
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δηµιουργηθεί ΣΣΕ∆ 
στην Π∆Μ, υ̟ογραφή 
σύµβασης συνεργασίας 
για την αξιο̟οίηση των 

δηµοτικών ΑΕΚΚ. 

 
Το σύνολο των ̟αρα̟άνω δράσεων θα υλο̟οιηθούν κατό̟ιν συνεργασίας του ∆ήµου µε τη 
∆ΙΑ∆ΥΜΑ ̟ου είναι και ο αρµόδιος Περιφερειακός Φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών Α̟οβλήτων 
(Φο∆ΣΑ) ∆υτικής Μακεδονίας.  
Σε α̟όλυτη ̟ροτεραιότητα τίθεται η αξιο̟οίηση των διαθέσιµων ̟όρων α̟ό το νέο ΕΣΠΑ2014-2020, 
για την υλο̟οίηση έργων και την ̟ροµήθεια εξο̟λισµού, βάση του νέου ΠΕΣ∆Α ̟ου εκ̟ονεί η 
∆ΙΑ∆ΥΜΑ, λαµβάνοντας υ̟όψη τόσο τις ανωτέρω δράσεις του Το̟ικού ∆ηµοτικού Σχεδίου 
∆ιαχείρισης Α̟ορριµµάτων, όσο και την ̟εριφερειακή διάσταση της διαχείρισης των α̟ορριµµάτων 
̟ου ισχύει α̟ό το 1998. 
Η διασφάλιση ̟ρόσθετων χρηµατοδοτικών ̟όρων για την υλο̟οίηση του σχεδίου, α̟οτελεί α̟όλυτη 
̟ροτεραιότητα και θα ε̟ιδιωχθεί η διασφάλιση κονδυλίων για να ενισχυθεί η καθαριότητα των 
οικισµών και η ∆ιαλογή στην Πηγή και ανακύκλωση των αστικών α̟ορριµµάτων, καθώς και η 
ορθολογική διαχείριση των ειδικών. 
Στη συνέχεια το λόγο ̟ήρε ο ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης ο ο̟οίος αφού ευχαρίστησε την κ. 
∆εληγιώργη και όσους ασχολήθηκαν µε το το̟ικό σχέδιο διαχείρισης α̟ορριµµάτων  αναφέρθηκε 
στους υψηλούς στόχους ̟ου θέτει  το ̟αρόν σχέδιο ̟ου ̟ρέ̟ει στο ε̟όµενο διάστηµα να 
̟ροσ̟αθήσουµε να αλλάξουµε συνήθειες  και να ̟ιάσουµε τους στόχους ̟ου θα βοηθήσουν και στις 
υ̟οχρεώσεις µας α̟έναντι στην ∆ΙΑ∆ΥΜΑ και κάλεσε το συµβούλιο να α̟οφασίσει σχετικά. 
 
                                                    Αριθµ. α̟όφ. 22/2016. 
 
Το ∆Σ λαµβάνοντας υ̟όψη την ανωτέρω εισήγηση, την α̟όφαση της ε̟ιτρο̟ής διαβούλευσης καθώς 
και το Το̟ικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης α̟ορριµµάτων , µετά α̟ό διαλογική συζήτηση έτσι ό̟ως αυτή 
καταγράφεται στα α̟οµαγνητοφωνηµένα ̟ρακτικά της ̟αρούσας συνεδρίασης. 
 
                                                   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά ̟λειοψηφία 
 
Εγκρίνει το Το̟ικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Α̟ορριµµάτων του ∆ήµου Εορδαίας ̟ου ε̟ισυνά̟τεται το 
ο̟οίο α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσας α̟όφασης. 
 
Με την ̟αρα̟άνω α̟όφαση µειοψήφησαν οι ∆Σ Σιδηρό̟ουλος Σοφοκλής , Κρυσταλλίδου Θεο̟ίστη 
και Αντωνία Χόλµ̟α. 
 

 
             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ 22.  /2016 

…………………………………………………………………………… 
Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 

 
                            Ο ∆ήµαρχος                                     Τα Μέλη 
                     Σάββας Ζαµανίδης 

ΑΔΑ: Ω00ΞΩΡ6-Ζ1Ω



∆ήµος Εορδαίας 
 

11 
 

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3.  Κατσίδης Ευστάθιος 

 4.  Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 5.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 6.  Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 7.  Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 8.  Βύρλιος Μάρκος 

 9.  Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 10. Κάλφας Γεώργιος 

                              11. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 12. Σπενταµίδης Γεώργιος 

 13.  Κοκκινίδης Γεώργιος 

 14.  Αριστερίδης Ιωάννης 

                                        15.  Χαιτίδης Γεώργιος 

 16.  Καλπακίδου Γλυκερία 

 17.  Βρυζίδου Παρασκευή 

 18.  Μπίγγας Στέφανος 

             19.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 20.  Τσολακίδης Ισαάκ 

           21.  Ασπράγκαθος Ιωάννης 

 22.  Ανδρεάδης Κωνσταντίνος 

              Πτολεµαΐδα 23.  Καραίσκος Γεώργιος 

   Ο   Πρόεδρος  ∆ηµοτικού             24.  Μίχος Κωνσταντίνος 

              Συµβουλίου 25.  Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
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Εισαγωγή 

Το παρόν τοπικό σχέδιο συντάσσεται µε σκοπό τον σχεδιασµό και την εφαρµογή του τοπικού δηµοτικού 
σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, στο πλαίσιο εφαρµογής του εθνικού και του περιφερειακού σχεδιασµού 
διαχείρισης απορριµµάτων. 
Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή ενός προγράµµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης των Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων (ΑΣΑ) σε επίπεδο ∆ήµου, αποτελεί προτεραιότητα για τους όλους ∆ήµους της χώρας, µε βάση τον 
νέο Εθνικό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α) που πρόσφατα εκπονήθηκε από το ΥΠΕΝ, εγκρίθηκε 
µε την ΚΥΑ 51373/4684/25-11-2015 (ΦΕΚ 2706Β) και τέθηκε σε ισχύ µε την ΠΥΣ 49/2015 (ΦΕΚ 174Α). 
Το Τοπικό ∆ηµοτικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων έχει να αντιµετωπίσει ιεραρχικά τις εξής 
¨προκλήσεις¨/υποχρεώσεις: 

i. Εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης δηµιουργίας και µείωσης της παραγωγής και της επικινδυνότητας των 

απορριµµάτων. 

ii. Ανάκτηση ανακυκλώσιµων υλικών και βιοαποβλήτων µε προγράµµατα ∆ιαλογής στην Πηγή (∆σΠ) και 

αξιοποίησή τους µέσω της ανακύκλωσης και της παραγωγής εδαφοβελτιωτικών (µε ή χωρίς παραγωγή 

ενέργειας). 

iii.  Ελαχιστοποίηση των προς υγ.ταφή απορριµµάτων, µέσω µηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας των (µη 

χωριστά συλλεγόντων) υπολειµµατικών σύµµεικτων ΑΣΑ.  

iv. ∆ιαχείριση ειδικών ρευµάτων αστικής προέλευσης αποβλήτων (ΑΗΗΕ, Μικρές Ποσότητες Επικινδύνων 

Αποβλήτων στα ΑΣΑ, Οικιακές µπαταρίες, Ογκώδη, Αστικού τύπου απόβλητα βιοµηχανικής προέλευσης, 

κ.λπ.), µε στόχο την αξιοποίηση και ορθολογική διάθεσή τους. 

Οι παραπάνω βασικές κατηγορίες δράσεων ολοκληρωµένης διαχείρισης των ΑΣΑ, καθίστανται στο σύνολό τους 

υποχρεωτικές βάση της κείµενης νοµοθεσίας, έχοντας µάλιστα συγκεκριµένους χρονικούς και ποσοτικούς στόχους που 

πρέπει να εκπληρωθούν, βάση κυρίως την Οδηγία 2008/98/ΕΚ, το Ν. 4042/2012, το νέο ΕΣ∆Α, καθώς και τον υπό 

αναθεώρηση Περιφερειακό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΠΕΣ∆Α) ∆υτικής Μακεδονίας. 

 

Πιο συγκεκριµένα, µε βάση τις στρατηγικές για την εφαρµογή της νέας εθνικής πολιτικής διαχείρισης των αποβλήτων 

(κεφ. 1, νέου ΕΣ∆Α), προβλέπεται: 

«1. Κατάρτιση ολοκληρωµένου πλαισίου σχεδιασµών διαχείρισης αποβλήτων 
…… 

- Καθορισµός της υποχρέωσης των ∆ήµων να σχεδιάζουν και να εφαρµόζουν τοπικά σχέδια αποκεντρωµένης 

διαχείρισης αποβλήτων, στο πλαίσιο των εθνικών και των περιφερειακών σχεδιασµών. Οι προδιαγραφές, οι 
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στόχοι και το χρονοδιάγραµµα, των τοπικών σχεδίων περιλαµβάνονται µε τη µορφή υποδείγµατος στο 

παράρτηµα του παρόντος ΕΣ∆Α.  

Στα πλαίσια αυτά θα προσδιοριστούν όλες εκείνες οι απαραίτητες ρυθµίσεις που θα διασφαλίζουν την δυνατότητα 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αναλαµβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την εφαρµογή ενός 

τοπικού σχεδίου αποκεντρωµένης διαχείρισης. Ενδεικτικά τέτοιες ρυθµίσεις αφορούν: 

� το περιεχόµενο και τη διαδικασία ενσωµάτωσης των δηµοτικών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων στα ΠΕΣ∆Α, 

συµπεριλαµβανοµένων θεµάτων συντονισµού και συνδιαχείρισης µεταξύ όµορων ∆ήµων.  

� τη δυνατότητα προσλήψεων του απαραίτητου προσωπικού για την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου σε κάθε 

∆ήµο, δεδοµένου ότι τα σχέδια αυτά είναι εντάσεως εργασίας.  

� τη διασφάλιση της δυνατότητας των δήµων να διακινούν τα ανακτώµενα υλικά έναντι τιµήµατος  

� τη δυνατότητα χωροθέτησης ήπιων υποδοµών διαχείρισης, εντός του πολεοδοµικού ιστού 

� την ενθάρρυνση των κοινωνικών πρωτοβουλιών για πιο άµεση συµµετοχή στη διαχείριση των αποβλήτων, στο 

πλαίσιο ενός συστήµατος δηµόσιας αποκεντρωµένης διαχείρισης. 

….». 

 

Συνοπτικά, η κείµενη νοµοθεσία για τη διαχείριση των αποβλήτων (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, Ν. 4042/2012) και ο νέος 

ΕΣ∆Α, προβλέπουν ότι πρέπει να επιτευχθούν οι εξής στόχοι στη διαχείρισης των Αστικών Στερεών Απορριµµάτων 

(ΑΣΑ): 

- ∆ιαλογή στην Πηγή (∆σΠ) για τα ανακυκλώσιµα υλικά (χαρτιά, πλαστικά, γυαλιά, µέταλλα) και ανακύκλωση 65% 

κ.β. µέχρι το 2020. 

- ∆ιαλογή στην Πηγή (∆σΠ) για τα βιοαπόβλητα (υπολείµµατα τροφίµων και πράσινα/κήπων/πάρκων) κατά 40% κ.β. 

µέχρι το 2020 και αξιοποίησή τους ως εδαφοβελτιωτικό (µε ή χωρίς παραγωγή ενεργείας). 

- Επεξεργασία του συνόλου των (µη χωριστά συλλεγέντα) υπολειπόµενων σύµµεικτων ΑΣΑ, µε στόχο την εκτροπή των 

βιοαποδοµήσιµων (βιοαπόβλητα και χαρτιά) κατά 65% κ.β. µέχρι το 2020. 

- ∆ιάθεση προς υγ.ταφή, µόνο των απορριµµάτων τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία και δεν δύναται να 

ανακυκλωθούν, τα οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 30% κ.β. της συνολικής παραγωγής ΑΣΑ και επιβολή 

τέλους ταφής 35 ευρώ/τόνο από 1/1/2016 για διάθεση ανεπεξέργαστων αποβλήτων σε ΧΥΤΑ. 

- Ανακύκλωση και αξιοποίηση των ΑΕΚΚ κατά 75% κ.β., ανάκτηση των ΑΗΗΕ κατά 4 kg/κατ./έτος  µέχρι το 2020. 

- Εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης δηµιουργίας απορριµµάτων για τα έντυπα χαρτιά, τα υλικά συσκευασίας, τα 

απόβλητα τροφίµων, τα ΑΗΗΕ κ.λπ. 
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- Ανάπτυξη δικτύου Πράσινων Σηµείων ή και Κέντρων Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης για τη ∆σΠ, ως στοιχείων τοπικού 

σχεδιασµού µε χωροταξικά και πληθυσµιακά κριτήρια. 

 

Με βάση τους στόχους αυτούς, οι ¨προκλήσεις¨ που έχει να αντιµετωπίσει ο ∆ήµος, µε ορίζοντα το 2020, οπότε 
θα πρέπει να υπάρχουν ουσιαστικά αποτελέσµατα, συνοψίζονται στα εξής: 

1. Επέκταση ∆σΠ ανακυκλώσιµων υλικών (χαρτιά-πλαστικά-γυαλιά-µέταλλα) 

2. Ανάπτυξη ∆σΠ βιοαποβλήτων (καφέ κάδος και πράσινα υλικά) και Κοµποστοποίηση 

3. Προγράµµατα οικιακής κοµποστοποίησης 

4. Επεξεργασία και αξιοποίηση σύµµεικτων ΑΣΑ 

5. ∆ιαχείριση Ογκωδών ΑΣΑ (είδη επίπλωσης κλπ) 

6. ∆ιαχείριση αστικής προέλευσης ειδικών αποβλήτων µέσω Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΣΕ∆) όπως τα 

Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) & οι Λαµπτήρες, οι Φορητές Ηλεκτρικές Στήλες & 

Συσσωρευτές (ΦΗΣΣ) 

7. Προώθηση της πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων και ανακύκλωσης 

- Προγράµµατα ενηµέρωσης/ευαισθητοποίησης 

- ∆ηµιουργία Πράσινων Σηµείων 

8. Οργάνωση της ορθολογικής διάθεσης των ΑΕΚΚ, µέχρι την ανάπτυξη µονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησής τους 

9. Οργάνωση σε θέµατα διαχείρισης µη επικινδύνων βιοµηχανικών και αγροτικών αποβλήτων 

10. Οργάνωση σε θέµατα διαχείρισης ειδικών κατηγοριών (αστικής προελεύσεως) λοιπών κατηγοριών (οικιακά ΑΥΜ, 

ληγµένα φάρµακα, ΖΥΠ καταστηµάτων εµπορίας λιανικής, βρώσιµα έλαια κλπ) 

11. Αναβάθµιση υπηρεσιών και µέσων συλλογής συλλογής/µεταφοράς ΑΣΑ 

12. Αναβάθµιση υποδοµών και εξοπλισµού ΣΜΑ 

 

Στον πυρήνα του ΕΣ∆Α βρίσκεται η προσπάθεια µεγιστοποίησης της διαλογής στην πηγή και ανάκτησης 
υλικών, έναντι της επεξεργασίας των ΑΣΑ σε σύµµεικτη µορφή (παρ. 3.2.1, σελ. 34). Στόχος δηλαδή του 
Τοπικού ∆ηµοτικού Σχεδίου θα είναι ο σχεδιασµός και η εφαρµογή βιώσιµων προγραµµάτων ∆σΠ για τα 
ανακυκλώσιµα υλικά, τα βιοαπόβλητα και άλλες κατηγορίες, που θα συµβάλλουν στην µεγιστοποίηση της 
ανάκτησης χρήσιµων υλικών και στην ελαχιστοποίηση της παραγωγής των υπολειµµατικών σύµµεικτων ΑΣΑ 
που θα οδηγούνται προς περαιτέρω επεξεργασία και ακολούθως προς υγ.ταφή. 
Στους γενικούς στόχους του ΕΣ∆Α (παρ. 3.2.1, σελ. 34) και στις ∆ράσεις για την υλοποίησή τους 
περιλαµβάνονται (παρ. 3.6, Ι12. Γενικά Νοµοθετικά Μέτρα, σελ. 79): προβλέπεται υποχρεωτικά η: 
«… 
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11) Αναθεώρηση των Περιφερειακών Σχεδίων (ΠΕΣ∆Α) µε γνώµονα το παρόν ΕΣ∆Α έως το τέλος Σεπτέµβρη 
του 2015. Βασικά χαρακτηριστικά τους το µοντέλο αποκεντρωµένης διαχείρισης των αποβλήτων, µε κεντρικό 
άξονα την πρόληψη – επαναχρησιµοποίηση αλλά και την οικονοµική ανάπτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε 
ίδιους πόρους, από την ανακύκλωση, σε άµεση συνεργασία µε τους δηµότες-ανακυκλωτές  
12) Εκπόνηση και εφαρµογή τοπικών σχεδίων αποκεντρωµένης διαχείρισης από όλους τους ∆ήµους, το 
αργότερο έως τις 15 Σεπτεµβρίου 2015.  
…». 
Η εκπόνηση ενός τοπικού δηµοτικού σχεδίου ολοκληρωµένης διαχείρισης των ΑΣΑ του ∆ήµου, συνίσταται 
εκτός των άλλων στη διασφάλιση σωστής προετοιµασίας (στη βάση πραγµατικών δεδοµένων, µε επεξεργασία 
των στοιχείων, µε τεχνικοοικονοµική αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων) και στην ύπαρξη ενός ΄βασικού΄ 
σχεδιασµού, ενόψει: 

α. Της επικείµενης αναθεώρησης του ΠΕΣ∆Α ∆υτικής Μακεδονίας, µε στόχο αυτός να µην αποτελεί περιοριστικό 

παράγοντα στην επιλογή λύσεων διαχείρισης και να ενσωµατώνει τα προτεινόµενα έργα και δράσεις ∆ιαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων (∆ΣΑ) για το ∆ήµο. 

β. Της αναγκαιότητας για εξορθολογισµό του κόστους υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων και την προώθηση οικονοµικά 

και περιβαλλοντικά βιώσιµων επενδύσεων στον τοµέα των αποβλήτων, µε στόχο τη θεσµοθέτηση ανταποδοτικού 

οφέλους προς τον πολίτη από την ανακύκλωση. 

γ. Της προετοιµασίας έργων και δράσεων, µε στόχο την στοχευµένη αξιοποίηση πόρων από ευρωπαϊκά προγράµµατα 

(ΕΣΠΑ/ΣΕΣ, LIFE, Horizon κλπ) και λοιπούς πόρους (Πράσινο Ταµείο, χρηµατοδοτήσεις ΣΕ∆ κλπ). 

 

Στο πλαίσιο αυτό θα προσδιοριστούν όλες εκείνες οι απαραίτητες ρυθµίσεις που θα διασφαλίζουν την 
δυνατότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αναλαµβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για 
την εφαρµογή ενός τοπικού σχεδίου διαχείρισης. Ενδεικτικά τέτοιες ρυθµίσεις αφορούν:  

� το περιεχόµενο και τη διαδικασία ενσωµάτωσης των δηµοτικών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων στα ΠΕΣ∆Α, 

συµπεριλαµβανοµένων θεµάτων συντονισµού και συνδιαχείρισης µεταξύ όµορων ∆ήµων.  

� τη δυνατότητα προσλήψεων του απαραίτητου προσωπικού για την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου σε κάθε 

∆ήµο, δεδοµένου ότι τα σχέδια αυτά είναι εντάσεως εργασίας.  

� τη διασφάλιση της δυνατότητας των δήµων να διακινούν τα ανακτώµενα υλικά έναντι τιµήµατος  

� τη δυνατότητα χωροθέτησης ήπιων υποδοµών διαχείρισης, εντός του πολεοδοµικού ιστού  

� την ενθάρρυνση των κοινωνικών πρωτοβουλιών για πιο άµεση συµµετοχή στη διαχείριση των αποβλήτων, στο 

πλαίσιο ενός συστήµατος δηµόσιας αποκεντρωµένης διαχείρισης  
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Νοµικό Πλαίσιο 

2.1. Γενικό Πλαίσιο 

- Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – 
Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» που ενσωµατώνει στο 
εθνικό δίκαιο την οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΕ για τα απόβλητα,  
- Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/06.08.2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών άλλων 
προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων 
(ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/23.06.2010) 
«Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον 
Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες 
διατάξεις» και το Ν.4042/2012,  
- Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Άρθρο 12).  
- Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ), σύµφωνα µε το Παράρτηµα της Απόφασης 2002/532/ΕΚ, όπως 
έχει τροποποιηθεί µε τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ.  
- Κανονισµός (ΕΚ) 1013/2006 Για τις µεταφορές αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει.  
- ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016 B) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων»  
- ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572 B) «Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων»  
- ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 B) «Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και 
Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
- ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759 B) «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισµό της ρύπανσης 
του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων»  
- ΚΥΑ Η.Π.13588/725/2006: Μέτρα, όροι και περιορισµοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συµβουλίου της 
12ης ∆εκεµβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ.αριθ.19396/1546/1997 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 
επικίνδυνων αποβλήτων (ΦΕΚ Β’604/28-3-2006)».  
- ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/2006: Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθµ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι 
και περιορισµοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄383) και σε συµµόρφωση µε τις 
διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991».και του 
«Εθνικού Σχεδιασµού διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων», που προβλέπονται στο άρθρο 5 της ίδιας ΚΥΑ 
(ΦΕΚ Β’791/30-6-2006)  
- ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ Β’287/2-3-2007): Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων 
(ΕΣ∆ΕΑ), σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ.Α) της υπ’ αριθµ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι 
και περιορισµοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄ 383) και σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις 
του άρθρου 7 (παρ.1) της υπ’ αριθµ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991. 
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ.13588/725/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισµοί για την 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων … κ.λπ.»’ (Β΄ 383) και της υπ’ αριθµ.24944/1159/206 κοινή υπουργική 
απόφαση «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων … κ.λπ.» 
(Β΄ 791).  
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- ΚΥΑ 7589/731/2000 (ΦΕΚ Β 514) Για τον καθορισµό µέτρων και όρων για τη διαχείριση των 
πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων  
- ΚΥΑ 18083/1098 Ε.103/ 2003 (ΦΕΚ Β 606) Σχέδια διάθεσης/απολύµανσης συσκευών που περιέχουν ΡCΒ. 
Γενικές κατευθύνσεις για τη συλλογή και µετέπειτα διάθεση συσκευών και αποβλήτων µε ΡCΒ, σύµφωνα µε το 
άρθρο 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 7589/731/2000 (Β` 514).  
- ΚΥΑ µε αρ. Κ.Υ.Α.146163/2012 «Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων», 
που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 38, παρ.7 του ν.4042/2012.  

2.2. Ανακύκλωση - Συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Α̟οβλήτων 

- Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/06.08.2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών άλλων 
προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων 
(ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
- Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/23.06.2010) «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και 
Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
- ΚΥΑ 104826/2004 (ΦΕΚ 849 Β/9.6.2004) «Καθορισµός ύψους ανταποδοτικών τελών από ατοµικά ή 
συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / άλλων προϊόντων (όπως αυτά ορίζονται στο 
άρθρο 2, παρ. 4, του Ν. 2939/2001) σε εφαρµογή των άρθρων 7 (παρ. Β1, εδ. α3 και παρ. Β2, εδ. α5) και του 
άρθρου 17 του Ν. 2939/2001 "Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων 
κ.λ.π." (Α΄179)»  
- ΚΥΑ 112145/2004 (ΦΕΚ 1916 Β/24.12.2004) «Ξεχωριστή αναγραφή της χρηµατικής εισφοράς επί των 
τιµολογίων πώλησης σε όλα τα στάδια πώλησης των ελαστικών των οχηµάτων, των ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών, του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, των οχηµάτων, των λιπαντικών ελαίων, εκτός 
των τιµολογίων που απευθύνονται στους τελικούς αγοραστές χρήστες - επιτηδευµατίες  
- ΚΥΑ 9268/469/07 (ΦΕΚ 286 Β) «Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση 
των αποβλήτων των συσκευασιών σύµφωνα µε το άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/2001 (Á 
179), καθώς και άλλων διατάξεων του νόµου αυτού, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2004/12/ΕΚ 
«για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας», του 
Συµβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004»  
- ΚΥΑ 9303/454/E103/2009 (ΦΕΚ 408 Β/5.3.09) Καθορισµός ύψους ανταποδοτικών τελών από ατοµικά ή 
συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / άλλων προϊόντων για την έκδοση 
πιστοποιητικού εναλλακτικής διαχείρισης (Π.Ε.∆).  
- ΚΥΑ 41624.2057.Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-2010). Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 
διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών - ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312Β/ 24-08-2010). Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από 
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)  
- Π∆ 82/2004 (ΦΕΚ Α 64/2.3.04) «Αντικατάσταση της 98012/2001/ ΚΥΑ «Καθορισµός µέτρων και όρων για 
τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων» (Β’ 40).» «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την 
εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων των Λιπαντικών Ελαίων»  
- Π∆ 109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5.3.04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων 
ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείρισή τους»  
- Π∆ 116/2004 (ΦΕΚ Α 81/5.3.04) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των 
οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των 
απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για 
τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του Συµβουλίου της 18ης Σεπτεµβρίου 2000»  
- Π∆ 117/2004 (ΦΕΚ Α 82/5.3.04) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των Οδηγιών 
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2002/95 «σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού» και 2002/96 «σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού» του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003»  
- Π∆ 15/2006 (ΦΕΚ Α 12/ 3.2.06) «Τροποποίηση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 117/2004 (Α΄ 82), σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά µε τα 
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)» του Συµβουλίου της 8ης ∆εκεµβρίου 
2003  
- ΥΑ αρ.οικ.133480 (ΦΕΚ2711/Β/27.11.2011). Τροποποίηση Παραρτήµατος ΙΒ του Π∆ 117/2004.  
  

2.3. Φορείς ∆ιαχείρισης Στερεών Α̟οβλήτων 

- ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 B) «Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και 
Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
- Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α 42/23.2.2007). Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών 
ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Άρθρο 30)  
- Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010). Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.  
- Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ Α΄ 94/23.06.2010). Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και 
Αλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.  
- Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α 138 16.6.2011). Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις (Αρθρο 42).  
- Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11.04.2012). Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.  

2.4. Αρµοδιότητες ∆ήµων 

- Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων», άρθρο 75 Αρµοδιότητες, παράγραφος 4 « Η 

καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκοµιδή και διαχείριση των 

αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστηµάτων αποχέτευσης και βιολογικού 

καθαρισµού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων 

και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριµµάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύµφωνα µε την κείµενη σχετική 

νοµοθεσία.» 

- Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 260 Α) «Πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρο 94 Πρόσθετες αρµοδιότητες των ∆ήµων: 

«Η διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, µεταφόρτωσης, επεξεργασίας, 

ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής µονάδων 

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

διαχείριση πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τον αντίστοιχο σχεδιασµό, που καταρτίζεται από την Περιφέρεια 

κατά την ειδικότερη ρύθµιση του Άρθρου 186 παρ. ΣΤ΄ αριθµ. 29 του παρόντος νόµου.» 
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Περιγραφή Υφιστάµενης Κατάστασης ∆ήµου 

3.1. Προφίλ ∆ήµου 

Ο ∆ήµος Εορδαίας είναι δήµος της περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας που συστάθηκε µε το Πρόγραµµα 
Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων ∆ήµων Πτολεµαΐδας, Αγίας Παρασκευής, 
Μουρικίου, Βερµίου και της Κοινότητας Βλάστης. 
Ο ∆ήµος Εορδαίας µε πληθυσµό 45.545 κατοίκους (απογραφή 2011) είναι ο δεύτερος µεγαλύτερος ∆ήµος της 
Περιφέρειας και συγκεντρώνει το 16% του συνολικού πληθυσµού της. Το οικιστικό δίκτυο του ∆ήµου 
συγκροτείται από 32 οικισµούς και περιλαµβάνει ένα αστικό κέντρο, την Πτολεµαΐδα, µε πληθυσµό 32.062 
κατοίκους, 2 οικισµούς µε πληθυσµό µεταξύ 10.000-1.000 κατοίκων και 22 τοπικές κοινότητες µε πληθυσµό 
<1.000κατοίκων. Ειδικότερα, η Πτολεµαΐδα αντιπροσωπεύει το 70,5% του συνολικού πληθυσµού του ∆ήµου 
Εορδαίας. 
 

Πίνακας 3.1-1 Πληθυσµιακά στοιχεία ∆ήµου 

∆ήµος Εορδαίας 
Πληθυσµός 

2001 
Πληθυσµός 

2011 
Οικισµοί >10.000 κατ. 28.942 32.062 
∆. Κ. Πτολεµαΐδος 28.942 32.062 

Οικισµοί 10.000-1.000 κατ. 2.997 2.606 
Τ. Κ. Περδίκκα 1.854 1.589 
Τ. Κ. Αρδάσσης 1.143 1.017 

Οικισµοί < 1.000 κατ. 14.601 10.877 
Τ. Κ. Αγίου Χριστοφόρου 810 523 
Τ. Κ. Ερµακιάς 436 326 
Τ. Κ. Καρυοχωρίου 597 424 
Τ. Κ. Σπηλιάς 134 66 
Τ. Κ. Ανατολικού 962 905 

Τ. Κ. Κοµνηνών 1.120 683 
Τ. Κ. Μεσοβούνου 515 405 
Τ. Κ. Πύργων 886 777 
Τ. Κ. Βλάστης 645 317 
Τ. Κ. Αναρράχης 1.150 947 
Τ. Κ. Εµπορίου 1.003 820 

Τ. Κ. Μηλοχωρίου 743 580 
Τ. Κ. Φούφα 857 575 
Τ. Κ. Ασβεστοπέτρας 740 722 
Τ. Κ. Γαλατείας 530 384 
Τ. Κ. ∆ροσερού 327 346 
Τ. Κ. Κοµάνου 523 106 

Τ. Κ. Μαυροπηγής 649 465 
Τ. Κ. Ολυµπιάδος 693 605 
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Τ. Κ. Πενταβρύσου 305 219 
Τ. Κ. Προαστίου 863 644 
Τ. Κ. Πτελεώνος 113 38 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 46.540 45.545 

 
Ο ∆ήµος παρουσιάζει αναπτυξιακή εξειδίκευση κυρίως σε δραστηριότητες που σχετίζονται µε την παραγωγή 
ενέργειας και την εξόρυξη λιγνίτη. Σε επιµέρους περιοχές του αναπτύσσονται και δραστηριότητες που 
σχετίζονται πρωτίστως µε τον αγροτικό τοµέα και δευτερευόντως µε τον τουρισµό και προσφέρουν προοπτικές 
διαµόρφωσης συνθηκών µικρής διαφοροποίησης της οικονοµίας του. Ειδικά τα µήλα που παράγονται στον 
περιοχή του Βερµίου αποτελούν πιστοποιηµένα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης καθώς επίσης και οι πατάτες 
στην περιοχή του Μουρικίου. Σηµαντικός τουριστικός πόλος του ∆ήµου είναι η Βλάστη, όπου τα τελευταία 
χρόνια λαµβάνουν χώρα πολιτιστικά δρώµενα όπως οι οικολογικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις "Γιορτές της 
Γης" που συγκεντρώνουν µεγάλο αριθµό επισκεπτών αλλά και σε πολλές άλλες Τοπικές Κοινότητες που έχουν 
να αναδείξουν αξιόλογα πολιτιστικά δρώµενα και περιβαλλοντικά στοιχεία (ορειβατικά µονοπάτια στην 
κατάφυτη περιοχή Μουρικίου και Βερµίου). 
Έδρα του ∆ήµου είναι η Πτολεµαΐδα που λειτουργεί ως κέντρο διοίκησης, εµπορίου και υπηρεσιών µε περιοχή 
επιρροής το σύνολο του ∆ήµου (οικιστικό κέντρο 5ου επιπέδου) και της οποίας ο αναπτυξιακός ρόλος είναι 
στενά συνδεδεµένος µε την ηλεκτροπαραγωγή και την εξόρυξη.  
Βασικοί φυσικοί πόροι του ∆ήµου Εορδαίας είναι, βεβαίως, τα αποθέµατα λιγνίτη και λατοµικών ορυκτών. Το 
φυσικό περιβάλλον περιλαµβάνει κυρίως αγροτικά και δασικά οικοσυστήµατα. Οι ρυθµίσεις προστασίας της 
φύσης που εντοπίζονται αφορούν σε οριοθετήσεις καταφύγιων άγριας ζωής. Κεντρικά ζητήµατα 
περιβαλλοντικής αλλοίωσης αφορούν στη ζώνη εκµετάλλευσης του λιγνίτη, στην ατµοσφαιρική ρύπανση από 
τη λειτουργία των ΑΗΣ και στην πίεση του υδατικού δυναµικού.  
Στο πολιτιστικό περιβάλλον του ∆ήµου καταγράφεται σηµαντικός αριθµός αρχαιολογικών χώρων-µνηµείων 
της προϊστορικής και κλασικής εποχής, της βυζαντινής-µεταβυζαντινής εποχής και της νεότερης εποχής. 
Ειδικότερα, στην περιοχή Σαριγκιόλ εντοπίζεται και σώζεται πυκνό οικιστικό σύµπλεγµα προϊστορικών 
οικισµών µε τη µορφή κυρίως εκτεταµένων χαµηλών τουµπών. Ο Μακεδονικός Τάφος στην Τ.Κ. Σπηλιάς και 
στην Τ.Κ. Πύργων, τα πέτρινα γεφύρια στην Τ.Κ. Πύργων τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά 
διατηρητέα µνηµεία από το Τµήµα Νεωτέρων Μνηµείων του Υπουργείου Πολιτισµού, το Ανθρωπολογικό 
Μουσείο στην Τ. Κ. Περδίκκα, όπου στεγάζεται και το καλύτερα διατηρηµένο απολίθωµα του προϊστορικού 
ελέφαντα στην Ευρώπη, είναι σηµαντικοί πόλοι έλξης επισκεπτών. Αξιόλογος οικισµός του ∆ήµου είναι η 
Βλάστη, η οποία υπήρξε ένα από τα µεγαλύτερα αρχοντοχώρια της ∆υτικής Μακεδονίας και διατηρεί σε 
σηµαντικό βαθµό τη µακεδονίτικη αρχιτεκτονική, όπως και οι Τοπικές Κοινότητες της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Μουρικίου όπου διασώζονται ακόµη τέτοια δείγµατα µακεδονικής αρχιτεκτονικής..  
Από το εσωτερικό του ∆ήµου Εορδαίας διέρχονται ο Κάθετος Άξονας Κοζάνη-Φλώρινα-Νίκη και ο 
προβλεπόµενος από τον παρόντα σχεδιασµό άξονας Καστοριά-Πτολεµαΐδα που αποτελούν µεταφορική 
υποδοµή µε ιδιαίτερη αναπτυξιακή σηµασία για τη Χώρα και την Περιφέρεια, αντίστοιχα. Επίσης, από τον 
∆ήµο διέρχεται ο σχεδιαζόµενος ∆ιαδριατικός Αγωγός φυσικού αερίου (Trans Adriatic Pipeline-TAP), ο οποίος 
αναµένεται να βοηθήσει στην ενεργειακή αναβάθµιση του ∆ήµου, της Περιφέρειας και της Χώρας. Στον ∆ήµο 
υπάρχουν σηµαντικές ιστορικές (ανενεργές πλέον) βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, όπως ο ΑΗΣ Πτολεµαΐδας η 
πρώην Λιπασµατοβιοµηχανία ΑΕΒΑΛ και ο ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ.  
Από την άποψη της διοικητικής υποδοµής στον ∆ήµο Εορδαίας λειτουργούν υπηρεσίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Ειρηνοδικείο. Από την άποψη της κοινωνικής υποδοµής, λειτουργούν εξυπηρετήσεις πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, περιφερειακά ιατρεία, παιδικοί σταθµοί, ΚΑΠΗ, βιβλιοθήκες κλπ. (που έχουν ως 
επίπεδο αναφοράς το σύνολο του ∆ήµου), καθώς και Σχολή/Τµήµα ΤΕΙ, Γενικό Νοσοκοµείο και Μουσείο 
διαπεριφερειακής εµβέλειας (Παλαιοντολογικό Ιστορικό Μουσείο Πτολεµαΐδας). Σηµαντική θεσµοθετηµένη 
επιχειρηµατική υποδοµή του ∆ήµου είναι το ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας. 
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3.2. Εσωτερική ανάλυση ∆ήµου 

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες, σύµφωνα µε ον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Αριθµ. 10403/857/13 (ΦΕΚ – 823 Β/9-4-2013), 
είναι εγκατεστηµένες στην έδρα του ∆ήµου και περιλαµβάνουν τις παρακάτω οργανικές µονάδες 
οµαδοποιηµένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειµένου: 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ 

1. Γενικός Γραµµατέας 

2. Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµάρχου 

- Γραφείου ∆ηµάρχου 

- Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων 

-  Γραφείο ∆ιαφάνειας, ∆ιαβούλευσης και πληροφόρησης πολιτών 

3. Νοµική Υπηρεσία 

4. Αυτοτελές Γραφείο Ειδικών Συµβούλων και Ειδικών Συνεργατών 

5. Αυτοτελές Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας 

6. ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 

α) Τµήµα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού β) Τµήµα Αστυνόµευσης 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1. Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω 
διοικητικές ενότητες: 

- Γραφείο µελετών και έρευνας, σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων 

-  Γραφείο οργάνωσης, ποιότητας και αποτελεσµατικότητας 

- Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

2. Αυτοτελές Γραφείο Ειδικών Συµβούλων και επιστηµονικών συνεργατών 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1. ∆ιεύθυνση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 

α) Τµήµα Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τοµέα 

- Γραφείο φυτικής παραγωγής 
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- Γραφείο ζωικής παραγωγής 

- Γραφείο Γεωργικής ανάπτυξης 

- Γραφείο Αλιείας 

- Γραφείο Σφαγείων γ) Τµήµα Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων και χορήγησης αδειών 

-  Γραφείο ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων και προστασίας του καταναλωτή 

- Γραφείο χορήγησης αδειών εµπορικών και γενικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

∆) Τµήµα Τουρισµού και Απασχόλησης 

-  Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης και τουριστικής πληροφόρησης 

- Γραφείο απασχόλησης και ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας 

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

1. ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας & Ποιότητας ζωής 

α) Τµήµα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 

- Γραφείο Περιβαλλοντικής αγωγής 

- Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 

- Γραφείο Ενεργειακής ∆ιαχείρισης και εξοικονόµησης ενέργειας 

- Γραφείο Κοιµητηρίων 

- Γραφείο Κυνοκοµείου  

β) Τµήµα Υπηρεσιών ∆όµησης 

- Γραφείο Πολεοδοµικών Εφαρµογών 

- Γραφείο Έκδοσης-Έγκρισης Αδειών ∆όµησης 

- Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών  

γ) Τµήµα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

- Γραφείο Ανακύκλωσης 

- Γραφείο σχεδιασµού και εποπτείας καθαριότητας 

-  Γραφείο αποκοµιδής απορριµµάτων, καθαρισµού κοινοχρήστων χώρων και ειδικών συνεργείων 
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δ) Τµήµα συντήρησης και διαχείρισης οχηµάτων 

- Γραφείο κίνησης οχηµάτων 

- Γραφείο συντήρησης οχηµάτων 

- Γραφείο αποθήκης- ανταλλακτικών ε)Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου 

- Γραφείο συντήρησης αστικού και περιαστικού πρασίνου 

- Γραφείο Αποθήκης υλικών - Εργαλειοµηχανών 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

1. ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές 
ενότητες: 

α) Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων 

- Γραφείο σχεδιασµού κοινωνικών πολιτικών και κοινωνικής δικτύωσης 

- Γραφείο εφαρµογής κοινωνικών πολιτικών και προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας 

- Γραφείο Εποπτείας και Ελέγχου 

- Γραφείο αλλοδαπών και µεταναστευτικής πολιτικής 

- Γραφείο Πολιτικών Ισότητας των φύλων β) Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας 

- Γραφείο πρόληψης, υγείας και κοινωνικής µέριµνας 

-  Γραφείο διαδηµοτικών δικτύων δοµών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης 

γ) Τµήµα Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης, Πολιτισµού 

- Γραφείο παιδείας και δια βίου µάθησης 

- Γραφείο Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς 

- Γραφείο υποδοµών σχολικών µονάδων  

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

1. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 

α) Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου, Επιτροπών και Ν.Π.∆.∆.-ΝΠΙ∆ 

- Γραφείο ∆ιοικητικής υποστήριξης Τοπικών Συµβουλίων 

-  Γραφείο ∆ιοικητικής Υποστήριξης συλλογικών αιρετών οργάνων 
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- Γραφείο διοικητικής υποστήριξης ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆  

β) Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου 

- Γραφείο δηµοτικής κατάστασης, µητρώων ιθαγένειας και εκλογικής διαδικασίας 

- Γραφείο Ληξιαρχείου, Πολιτικών Γάµων  

γ) Τµήµα ∆ιοίκησης, Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας 

- Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού, Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζοµένων 

- Γραφείο Πρωτόκολλου και ∆ιεκπεραίωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης εγγράφων 

- Γραφείο επιµέλειας και καθαριότητας εσωτερικών χώρων 

- Γραφείο Κλητήρων-Γενικών Καθηκόντων 

2.  ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 

α) Τµήµα Προϋπολογισµού Οικονοµικής Πληροφόρησης 

- Γραφείο Λογιστηρίου- Μισθοδοσίας 

- Γραφείο διπλογραφικού και λογιστικής παρακολούθησης 

- Γραφείο Προϋπολογισµού, εντολής και εκκαθάρισης δαπανών 

-  Γραφείο Προµηθειών –Αποθήκης Υλικών και εξοπλισµού 

β) Τµήµα Εσόδων και ∆ιαχείρισης Περιουσίας 

- Γραφείο βεβαίωσης φόρων, τελών και δικαιωµάτων 

- Γραφείο διαχείρισης ακίνητης περιουσίας  

γ) Τµήµα Ταµείου 

3. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 

α) Τµήµα Συγκοινωνιακών, κτιριακών υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών Έργων 

- Γραφείο γραµµατειακής υποστήριξης 

- Γραφείο µελετών 

- Γραφείο επίβλεψης παρακολούθησης & Υλοποίησης έργων 

- Γραφείο συντήρησης υποδοµών  
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β) Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Σηµατοδότησης 

- Γραφείο Ηλεκτροφωτισµού 

 γ) Τµήµα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων 

- Γραφείο συγκοινωνιών και κυκλοφορίας 

- Γραφείο εγκαταστάσεων και αδειών µεταφορών  

4. ∆ιεύθυνση ΚΕΠ που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:  

α) Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών  

β) Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης 
Οι Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες του ∆ήµου είναι εγκατεστηµένες στην έδρα δηµοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις 

δηµοτικές/τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαµβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες 

∆ιευθύνσεις ή Τµήµατα των Κεντρικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΟ ΜΟΥΡΙΚΙ 

Θα πρέπει να προσδιοριστεί ποια αποκεντρωµένα γραφεία θα λειτουργήσουν σε κάθε δηµοτική κοινότητα 

1. Γραφείο ΚΕΠ. 

2. Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

3. Γραφείο Συντήρησης Υποδοµών 

4.  Γραφείο ∆ιοικητικών θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 

5. Γραφείο Οικονοµικών Θεµάτων  

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΟ ΒΕΡΜΙΟ 

1. Γραφείο ΚΕΠ. 

2. Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  

3..Γραφείο Συντήρησης Υποδοµών 

4.  Γραφείο ∆ιοικητικών θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 

5. Γραφείο Οικονοµικών Θεµάτων  

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

1. Γραφείο ΚΕΠ. 
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2. Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

3. Γραφείο Συντήρησης Υποδοµών 

4.  Γραφείο ∆ιοικητικών θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 

5. Γραφείο Οικονοµικών Θεµάτων 

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆: ΑΠΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΗ ΒΛΑΣΤΗ 

1. Γραφείο ∆ιοικητικών θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
 

ΑΔΑ: Ω00ΞΩΡ6-Ζ1Ω



Σχήµα 3.2-1 Οργανόγραµµα ∆ήµου 
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Σχήµα 3.2-2 Οργανόγραµµα ∆/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής 
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3.3. Οικονοµική Ανάλυση του ∆ήµου 

Τα έσοδα του ∆ήµου διακρίνονται σε: 

1) τακτικά, που προέρχονται από: 

• θεσµοθετηµένους υπέρ αυτών πόρους, 

• εισοδήµατα της κινητής και ακίνητης περιουσίας, 

• ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα, 

• φόρους, τέλη, δικαιώµατα και εισφορές 

• τοπικά δυνητικά τέλη και εισφορές 

2) έκτακτα, που προέρχονται από: 

• δάνεια, δωρεές, κληροδοτήµατα, 

• διάθεση, εκποίηση και γενικά εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων 

• συµµετοχή σε επιχειρηµατική δραστηριότητα 

• πρόστιµα, διοικητικές κυρώσεις και από κάθε άλλη πηγή.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Απολογισµού του ∆ήµου Εορδαίας για το έτος 2014 τα έσοδα του ∆ήµου παρουσιάζονται 

στον Πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 3.3-1: Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων 2014 
0 Τακτικά έσοδα 11.569.353,79 

1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 219.910,14 

2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 118.480,89 

3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 3.159.096,20 

4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών 367.248,37 

5 Φόροι και εισφορές 98.318,92 

6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 7.574.611,81 

7 Λοιπά τακτικά έσοδα 31.687,46 

1 Έκτακτα έσοδα 14.722.255,07 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 825,6 
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 655.927,53 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 13.963.399,39 

14 ∆ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες 2.500,00 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα 95.527,55 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 4.075,00 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών 72.254,87 

21 Τακτικά έσοδα 54.460,67 

22 Έκτακτα έσοδα 17.794,20 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 307.348,34 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών 307.348,34 
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4 Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων 3.351.158,15 

41 Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου 3.011.200,77 

42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 339.957,38 

5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους 1.276.085,90 

  Σύνολα εσόδων 31.298.456,12 

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα ένα µεγάλο µέρος των εσόδων του ∆ήµου προέρχεται από εισπράξεις υπερ δηµοσίου 

και ανταποδοτικά τέλη, δικαιώµατα. 

Όσον αφορά τα έξοδα του δήµου, αυτά αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 3.3-2: Απολογιστικός Πίνακας Εξόδων 2014 
6 Έξοδα 12.129.720,90 

60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 6.135.050,53 

61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 796.665,72 

62 Παροχές τρίτων 1.313.377,34 

63 Φόροι - τέλη 15.662,35 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 119.355,51 

65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 686.549,15 

66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 519.164,85 

67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2.123.086,39 

68 Λοιπά Έξοδα 420.809,06 

7 Επενδύσεις 5.286.453,80 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 19.625,07 

73 Έργα 5.193.031,03 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ 53.797,70 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 20.000,00 

8 Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 4.076.192,27 

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 377.816,74 

82 Αποδόσεις 3.082.437,00 

83 Επιχορηγούµενες πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  615.938,53 

85 Προβλέψεις µη είσπραξης 0 

9 Αποθεµατικό   

  Σύνολα δαπανών 21.492.366,97 

 

 

Ενδεικτικά  όσον αφορά την Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ο προϋπολογισµός εσόδων - εξόδων για 

το 2014 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 3.3-3 Προϋπολογισµός  Εσόδων- Εξόδων 2014 Υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 
 ΕΣΟ∆Α ΠΟΣΟ 

 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89). 3.425.669,25 
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 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 3.425.669,25 

 ΕΞΟ∆Α  

20.60.11 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 760.000,00 

20.60.12 ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 58.000,00 

20.60.41 ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 470.000,00 

20.60.42 ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 53.000,00 

20.60.51 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 311.500,00 

20.62.63-64 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ  40.000,00 

20.60.61 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 10.000,00 

20.66.34 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 3.000,00 

20.62.11 ΑΞΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 581.541,20 

20.66.41-42 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 350.000,00 

20.66.12-13 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 7.000,00 

20.71.35 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 5.000,00 

20.20.53 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 30.000,00 

20.63.23 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 20.000,00 

20.66.54 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.255,05 

20.66.35 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΓΑΛΑ) 4.000,00 

20.66.71-72 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ -ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 80.000,00 

20.67.36 ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ/ΤΩΝ ΟΣΔΑ ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 639.373,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 3.425.669,25 

 Εφόσον τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού είναι ανταποδοτικά µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

οι συντελεστές των τελών διαφοροποιούνται στις τοπικές κοινότητες, ανάλογα ιδίως µε την έκταση και την 

συχνότητα της παροχής της συγκεκριµένης υπηρεσίας και άρα το κόστος πού συνεπάγεται η παροχή της.  

Εκτιµώντας τα ανωτέρω καθώς και την φοροδοτική ικανότητα των δηµοτών τα τέλη παραµένουν σταθερά 
τα τελευταία χρόνια και κυµαίνονται ανάλογα µε την χρήση από 0,75-2,18€/τµ για τις κατοικίες και 1,0-
4,74€/τµ στα καταστήµατα.  

3.4. Τµήµα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

Το τµήµα Καθαριότητας και ανακύκλωσης έχει τις εξής αρµοδιότητες: 
Στο πλαίσιο της ∆/νσης λειτουργεί Τµήµα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης µε τις εξής αρµοδιότητες: Είναι 
αρµόδιο για την εξασφάλιση της αποκοµιδής και της µεταφοράς των απορριµµάτων, της χωριστής 
αποκοµιδής και µεταφοράς των ανακυκλώσιµων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των 
κοινοχρήστων χώρων, καθώς και τη συντήρηση των οχηµάτων του ∆ήµου. Στο τµήµα αυτό υπάγονται 
διοικητικά και τα αποκεντρωµένα Γραφεία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στις επιµέρους δηµοτικές 
ενότητες. Εισηγείται και παρακολουθεί τη σύµπραξη µε φορείς ανακύκλωσης και είναι αρµόδιο για τη 
εφαρµογή προγραµµάτων ανακύκλωσης στα σχολεία. Ειδικότερα:  
1. ∆ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα και συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκοµιδή των 
αστικών απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλικών και την µεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα 
εργοστάσια επεξεργασίας τους.  
2. ∆ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο της αποκοµιδής των αστικών 
απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλικών και την µεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια 
επεξεργασίας τους.  
3. Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχηµάτων και τεχνικών 
µέσων που χρησιµοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τµήµατος.  
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4. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραµµάτων αποκοµιδής 
των απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλικών.  
5. Μεριµνά για το πλύσιµο και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριµµατοδοχείων 
συγκέντρωσης των απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλικών.  
6. Καταρτίζει και µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης του προσωπικού του Τµήµατος. 
Γραφείο Ανακύκλωσης − και διαχείρισης απορριµµάτων Αρµοδιότητες  
Στο πλαίσιο του Τµήµατος λειτουργεί Γραφείο ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριµµάτων µε τις εξής 
αρµοδιότητες: 

Γραφείο ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριµµάτων  

1.  Είναι αρµόδιο µετά από εισήγηση του Τµήµατος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για σύµπραξη µε φορέα (π.χ. 

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Ε.Ε.Α.Α. κ.λπ.) που σκοπό έχει την οργάνωση ενός συστήµατος 

εναλλακτικής διαχείρισης οικιακών αποβλήτων συσκευασίας για το ∆ήµο µε απώτερο στόχο την εξοικείωση των 

πολιτών µε τη διαλογή και ταξινόµηση οικιακών αποβλήτων σε ανακυκλώσιµα και µη υλικά. 

2.  Είναι αρµόδιο µετά από εισήγηση του Τµήµατος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για τη σύµπραξη µε φορέα 

ανακύκλωσης Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών Συσκευών (π.χ. Ανακύκλωση Συσκευασιών ΑΕ κ.λπ.) για την τοποθέτηση 

ειδικών κάδων σε κοµβικά σηµεία του ∆ήµου όπως ∆ηµαρχείο, σχολικές µονάδες κ.λπ. 

3.  Είναι αρµόδιο µετά από εισήγηση του Τµήµατος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για τη σύµπραξη µε φορέα για 

την οικολογική διαχείριση Ελαστικών και ανακύκλωση ορυκτελαίων δηµοτικών Οχηµάτων όπως η «Ecoelastica» για 

τη διαχείριση των ελαστικών των φορτηγών και επιβατικών που διαθέτει ο ∆ήµος. 

4.  Εφαρµόζει µετά από εισήγηση του Τµήµατος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης πρόγραµµα ανακύκλωσης στα 

σχολεία µε τοποθέτηση ειδικών κάδων χρώµατος µπλέ (χαρτί πλαστικό, αλουµίνιο κα) και χρώµατος πρασίνου 

(µικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές). 

Γραφείο σχεδιασµού, συντονισµού και εποπτείας καθαριότητας  

Στο πλαίσιο του Τµήµατος λειτουργεί Γραφείο σχεδιασµού, συντονισµού και εποπτείας καθαριότητας µε τις εξής 

αρµοδιότητες: 

1. Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος συλλογής και µεταφοράς και µεριµνά για την έκδοση της 

προβλεπόµενης άδειας συλλογής και µεταφοράς. 

2.  Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστηµάτων και µέσων που είναι κατάλληλα για τη 

διασφάλιση της αποκοµιδής και µεταφοράς των απορριµµάτων και των ανακυκλώσιµων υλικών, καθώς και της 

καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου. 

3.  Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών µέσων 

και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσµατική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών (οχήµατα, 

τεχνικά µέσα, κάδοι κ.λπ.). 

4.  Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών της καθαριότητας και 

διαµορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας. 
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5.  ∆ιαµορφώνει τα κατάλληλα προγράµµατα για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας (αποκοµιδή 

απορριµµάτων, ανακυκλώσιµων υλικών, οδοκαθαρισµός, ειδικά συνεργεία κ.λπ.). 

6.  Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων και 

εισηγείται προγράµµατα αναγκών ανθρώπινου δυναµικού. 

7. Προσδιορίζει τα σηµεία και µεριµνά για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων και κάδων ανακύκλωσης. 

8.  Παρακολουθεί την κανονική εφαρµογή των προγραµµάτων διενέργειας των εργασιών και εποπτεύει την ποιότητα 

των αποτελεσµάτων των σχετικών εργασιών. 

9. Παρακολουθεί τη διαθεσιµότητα των τεχνικών µέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών και 

συνεργάζεται µε το Τµήµα Συντήρησης και Κίνησης Οχηµάτων για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών µέσων 

που διαθέτει ο ∆ήµος. 

10. Μεριµνά για τη σύσταση και την εύρυθµη λειτουργία των αποκεντρωµένων Γραφείων Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης σε δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου. 

11.  Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Τµήµα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και τα επιµέρους γραφεία 

(τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κ.λπ.). 

Γραφείο Αποκοµιδής Απορριµµάτων, Καθαρισµού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων 

1. ∆ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα και συγκροτεί τα συνεργεία για τον καθαρισµό των οδών και 

των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου και τη συγκέντρωση των απορριµµάτων σε χώρους µεταφόρτωσης. 

2. ∆ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο του καθαρισµού των οδών και των λοιπών 

κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου και της συγκέντρωσης των απορριµµάτων σε χώρους µεταφόρτωσης. 

3. Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών µέσων που χρησιµοποιούν τα 

συνεργεία καθαριότητας του Τµήµατος. 

4.  Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεµφερείς εργασίες όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειµένων, ο 

καθαρισµός από παράνοµες αφίσες και διαφηµίσεις, ο καθαρισµός εγκαταλελειµµένων οικιών, πλύσιµο των 

πεζοδρόµων, οδών και πλατειών, εξάλειψη συνθηµάτων από τοίχους εγκαταστάσεων του ∆ήµου. 

5. Με τα ανάλογα οχήµατα της ∆/νσης αποσύρει τρα-πεζοκαθίσµατα από καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

καθώς και εµπόδια (κάγκελα, κολωνάκια, εµπόδια σε θέσεις παρκαρίσµατος παράνοµα τοποθετηµένων) από 

πεζοδρόµια ή δρόµους µε εντολή και εποπτεία της ∆/νσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και σε συνεργασία µε τη ∆/νση 

Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

6. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραµµάτων καθαριότητας του 

Τµήµατος. 

7.  Συγκροτεί ειδικό συνεργείο που είναι αρµόδιο να διενεργεί εργασίες που σχετίζονται µε την τοποθέτηση του 

εκλογικού υλικού (κάλπες, παραβάν κ.λπ.) σε συνεργασία µε το αρµόδιο γραφείο εκλογών. 
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8.  Συγκεντρώνει, φυλάσσει και συντηρεί το εκλογικό υλικό (κάλπες παραβαν κ.λπ.) και συνεργάζεται µε το αρµόδιο 

γραφείο εκλογών ενηµερώνοντας άµεσα για τυχόν απώλειες που διαπιστώνει ή για άµεση αντικατάσταση τυχόν 

κατεστραµµένου εκλογικού υλικού µετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας. 

Ανθρώπινο δυναµικό, Μηχανολογικός Εξοπλισµός, Υποδοµές 
Στο τµήµα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου Εορδαίας εργάζονται 62 υπάλληλοι, εκ των οποίων 
οι 34 είναι συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου. Ο δήµος διαθέτει ΟΚΤΩ (08) απορριµµατοφόρα οχήµατα για 
τη συλλογή των ΑΣΑ και ΤΡΙΑ (03) για τη συλλογή των ΑΥ. Ο αριθµός των κυλιόµενων κάδων για τη 
συλλογή των ΑΣΑ είναι περίπου 2.900 ενώ για την συλλογή των ΑΥ 580.  
Ο δήµος διαθέτει επίσης κατάλληλο όχηµα για την πλύση των κάδων και ∆ΥΟ (02)σάρωθρα. 
 Ο πίνακας 2.4-1 που ακολουθεί παρουσιάζει το ανθρώπινο δυναµικό που εµπλέκεται µε τη διαχείριση των 
αποβλήτων του ∆ήµου, ενώ στους πίνακες 2.4-2 και 3 καταγράφονται τα οχήµατα του τµήµατος 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και τα µέσα προσωρινής αποθήκευσης (κάδοι). 
Ο κανονισµός καθαριότητας του ∆ήµου που ορίζει τις υποχρεώσεις του ∆ήµου και τω ∆ηµοτών σε θέµατα 
τήρησης της καθαριότητας, διασφάλισης της δηµόσιας υγείας και ορθολογικής διαχείρισης των 
απορριµµάτων εγκρίθηκε από το ∆Σ. 

Πίνακας 3.4-1: Στελέχωση προσωπικού 

Υπάλληλοι Σύνολο Απορρίµµατα Ανακυκλώσιµα Οδοκαθαρισµός Άλλες εργασίες 8µηνα 

ΠΕ       

ΤΕ       ∆ιοικητικοί 

∆Ε 1      

Οδηγοί 18 9 3 2 4 4 

Εργάτες 10 7  1 2 30 

Χειριστές       

Επόπτες 1      

Επιστάτες  1      

Ηλεκτρολόγοι       

Υδραυλικοί       

ΣΥΝΟΛΟ 31 16 3 3 6 34 
 
 

Πίνακας 3.4-2: Καταγραφή µηχανολογικού εξοπλισµού 
α.α Αριθ. Κυκλ. Τύπος Χρήση Έτος 

Κυκλοφορίας 
Καθαρό 

φορτίο (kg) 
Παρατηρήσεις 

1.  ΚΗΥ 8920  ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΣΑ 1999 6120  

2.  ΚΗΥ 8996  ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΣΑ 2001 7260  

3.  ΚΗΥ 8550  ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΣΑ 2009 6410  

4.  ΚΗΥ 8904  ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΣΑ 1999 2580  

5.  ΚΗΥ 8909  ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΣΑ 1999 5930  

6.  ΚΗΙ 8683  ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΣΑ 2010 6470  
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7.  ΚΗΙ 8692  ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΣΑ 2003 7320  

8.  ΚΗΙ 8688  ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΣΑ 2012 5410  

9.  ΚΤΖ 2816  ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΥ 2013 6860  

10.  ΚΤΖ 2826  ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΥ 2013 3550  

11.  ΚΤΖ 2584  ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΥ 2013 2050  

 
 

Πίνακας 3.4-3: Καταγραφή κινητού εξοπλισµού 
 

ΑΣΑ 
Κάδος 

πλαστικός 
120lt 

Κάδος 
πλαστικός 

240lt 

Κάδος πλαστικός 
360lt 

Κάδος 
πλαστικός 

660lt 

Κάδος 
µεταλλικός 

1.100lt 

Κάδος 
πλαστικός 

1.100lt 
Σύνολο κάδων 

      2.900 

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ 
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ.  
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 2.900 ΚΑ∆ΟΙ 

 
Ανακυκλώσιµα Υλικά 

Χαρτί 
  (360 lt) 

Πλαστικό  
(360 lt) 

Πλαστικό  
(660 lt) 

Γυαλί  
(360 lt) 

Γυαλί  
(Καµπάνα 2.000 

lt) 

Μέταλλα  
(360 lt) 

Σύνολο κάδων 
 (360 & 660 lt) 

248 198 29 89 31 16 580 

 

3.5. Υφιστάµενο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) 

Σύµφωνα µε το πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων, η συγκέντρωση και τοποθέτηση σε κάδους των στερεών 
αποβλήτων είναι ευθύνη του κυρίου, νοµέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα, 
η οργάνωση των µέσων (κάδων) συγκέντρωσης και τοποθέτησης των αστικών αποβλήτων καθώς και οι 
εργασίες συλλογής και µεταφοράς είναι ευθύνη του ∆ήµο. Ενώ τέλος, υπόχρεος φορέας για την προσωρινή 
αποθήκευση, µεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων είναι ο Φορέας ∆ιαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.∆.Σ.Α.). 
Στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας από το 1998 συστήθηκε και λειτουργεί περιφερειακός Φορέας 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων µε την επωνυµία: «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ A.E.»  και διακριτικό τίτλο «∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε. Σε αυτήν, ο ∆ήµος Εορδαίας συµµετέχει µε 
ποσοστό 17,07%. Ως εκ τούτου, η άσκηση των αρµοδιοτήτων σχεδιασµού και διαχείρισης των Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), καθώς και η διαχείριση των εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης, 
µεταφόρτωσης, επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων περιέρχεται στην ∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε.  
 

3.5.1. Προσωρινή Αποθήκευση-Συλλογή-Μεταφορά Σύµµεικτων ΑΣΑ 

Ο σχεδιασµός του συστήµατος συλλογής των ΑΣΑ είναι ευθύνη της υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων 
του ∆ήµου και γίνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράµµατος και σύµφωνα µε τον 
κανονισµό καθαριότητας. Σε όλη την επικράτεια του ∆ήµου έχουν τοποθετηθεί κυλιόµενοι πλαστικοί ή 
µεταλλικοί κάδοι για την αποκοµιδή των απορριµµάτων και η χωροθέτησή τους καθώς και η πυκνότητα 
τους καθορίζεται µε βάση την ποσότητα απορριµµάτων που παράγεται.  
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Ο ∆ήµος εφαρµόζει σύστηµα µηχανικής αποκοµιδής κυλιόµενων κάδων σε όλον τον δήµο τόσο µε οχήµατα 
τύπου πρέσας όσο και τύπου µήλου. Ειδικότερα ο δήµος, το 2009, έχει προµηθευτεί 842 πλαστικούς κάδους 
των 1.100lt από την ∆ΙΑ∆ΥΜΑ, το 2012, ο ∆ήµος έχει προµηθευθεί (από προµήθεια του τέως ∆. 
Μουρικίου) 100 πλαστικούς κάδους των 1.100 lt και 100 πλαστικούς κάδους των 660 lt,. Το 2014 ο ∆ήµος 
προµηθεύθηκε 13 µεταλλικούς κάδους των 1.100 lt και 4 πλαστικούς κάδους των 240lt και το 2015, 22 
µεταλλικούς κάδους των 1.100 Lt.  Όλοι οι προαναφερόµενοι κάδοι από το 2009 έως και σήµερα έχουν 
τοποθετηθεί σε διάφορα σηµεία του ∆ήµου είτε σε νέες θέσεις είτε αντικαθιστώντας κατεστραµµένους,  
(στοιχεία απογραφής 31/12/2015), ενώ διαθέτει και ∆ΥΟ (02) οχήµατα συλλογής τύπου «µύλου» m3, ΕΞΙ 
(06) οχήµατα τύπου πρέσας. Το 2015 πραγµατοποιήθηκαν 3.344 αφήξεις απορριµµατοφόρων του ∆ήµου 
στην ΤΜ∆Α µε ΑΣΑ. Η αποκοµιδή των σύµµεικτων ΑΣΑ γίνεται µε κατά µ.ο. µε 45 βάρδιες απασχόλησης 
(6,5 hr/βάρδια) ανά εβδοµάδα. 
 
 
 

3.5.2. Προγράµµατα ∆σΠ για τα Ανακυκλώσιµα ΑΣΑ 

Ο ∆ήµος σε συνεργασία µε την ∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε. εφαρµόζει σύστηµα ∆ιαλογής στην Πηγή (∆σΠ) για τα 
Ανακυκλώσιµα ΑΣΑ. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει διαλογή 4 υλικών (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, µέταλλο) σε 
διακριτούς χώρους/κάδους προσωρινής αποθήκευσης και προκαθορισµένα σηµεία παραγωγής. 
Η προσωρινή αποθήκευση του έντυπου χαρτιού και των τριών υλικών συσκευασίας (πλαστικό, γυαλί, 
µέταλλο) γίνεται σε διακριτούς χρωµατιστούς κάδους (360 lt ή 660 lt) (µπλε για το χαρτί, γαλάζιο για το 
πλαστικό, κόκκινο για το µέταλλο & κίτρινο για το γυαλί), σε επιλεγµένα σηµεία των οικισµών του ∆ήµου.  
Όσον αφορά το χαρτοκιβώτιο συλλέγεται απευθείας από τις θέσεις παραγωγής του (εµπορικό κέντρο, 
βιοτεχνίες, λαϊκές αγορές, κλπ.). Η συλλογή των υλικών από τους τέσσερις διακριτούς κάδους 
ανακύκλωσης, καθώς και του χαρτοκιβωτίου πραγµατοποιείται µε απορριµµατοφόρα ή ηµιφορτηγά 
οχήµατα. 
Από το 2009 η ∆ΙΑ∆ΥΜΑ ΑΕ έχει παραδώσει στον ∆ήµο περίπου 1.250 κάδους. Ενώ οι τοποθετηµένοι 
κάδοι ανακύκλωσης, µέχρι 31/12/2015 είναι περίπου: 248 για Χαρτί (360lt), 198 για Πλαστικό (360lt) , 29 
για Πλαστικό (660lt) 89για Γυαλί (360lt)  και 16 για Μέταλλα (360lt). Οι θέσεις ανακύκλωσης είναι 
περίπου 274 (στην πλειοψηφία των θέσεων υπάρχουν 3πλέτες κάδων, ενώ σε κάποιες θέσεις υπάρχουν είτε 
2πλέτες: χαρτί-πλαστικό, κ.ο.κ.). Στις ΤΜ∆Α το 2015 πραγµατοποιήθηκαν 447 δροµολόγια Χαρτιού, 212 
Πλαστικού και 55 Γυαλιού και 11 Μετάλλων. 
Από τα µέσα του 2014 ξεκίνησε το πρόγραµµα αποκοµιδής γυαλιού από ειδικές πηγές µε τους ειδικούς 
κάδους τύπου "καµπάνας". Έχουν τοποθετηθεί µέχρι τα µέσα του 2015, 31 σε ολόκληρο τον ∆ήµο 
Εορδαίας. 
 

Πίνακας 3.5-1: Καµπάνες Γυαλιού του ∆ήµου Εορδαίας  

α/α ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΗ 

1 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ 

2 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 

3 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 

4 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΠΑΡΚΟ ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΙ (ΑΔΥΣΣΗΣ & ΓΟΥΜΕΡΑΣ) 

5 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΠΑΡΚΟ ΧΡΙΣΤΙΔΗ (ΕΠΙΒΑΤΩΝ & ΠΑΤΡΑΣ) 
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6 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΓΡΑΜΜΟΥ & ΠΕΡΓΑΜΟΥ) 

7 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ (ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ & ΘΕΟΛΟΓΙΔΗ) 

8 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΠΑΡΚΟ Χ''ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΥΣΗΣ) 

9 ΕΟΡΔΑΙΑΣ 4ο Δ.ΣΧΟΛΕΙΟ (ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ & ΓΕΡΜΑΝΟΥ) 

10 ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ) 

11 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟ (ΔΗΜΗΤΡΑΣ & 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ) 

12 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΠΑΛΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ (ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ) 

13 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΠΑΛΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ) 

14 ΕΟΡΔΑΙΑΣ 
ΠΕΤΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΠΛ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Π. & 

ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ) 

15 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΦΑΝΑΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ) 

16 ΕΟΡΔΑΙΑΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΟΥ) 

17 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΠΙΣΩ ΑΠΌ UNIQUE (Ι. ΚΟΝΔΥΛΗ) 

18 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΑΓΙΑΝΝΗΣ (ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ & ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ) 

19 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 6 

20 ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2ο ΚΑΠΗ (ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ) 

21 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΠΙΑΤΣΑ ΤΑΞΙ ΚΕΝΤΡΟ 

22 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΛΗΣ 

23 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ (ΕΟ ΠΤΟΛ ΠΕΡΔΙΚΑ) 

24 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Α (ΚΑΠ. ΦΟΥΦΑ & ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ) 

25 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Α (ΠΟΝΤΟΥ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 

26 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΑΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 

27 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΠΙΤΣΑΡΙΑ IL SANTO 

28 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 
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29 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΖΗΣΑΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

30 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΤΑΒΕΡΝΑ ΔΟΥΚΑΣ 

31 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΝΟΣ 

 

3.5.3. ∆ιαχείριση ογκωδών ΑΣΑ 

Η Αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση ογκωδών δηµοτικών ( αστικών ) απορριµµάτων πραγµατοποιείται 
µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ειδοποίηση προς το κέντρο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης 
των δηµοτών της αρµόδιας υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου ή βάσει άλλου προγράµµατος αποκοµιδής, 
που καταρτίζεται από το τµήµα Καθαριότητας εφ’ όσον αυτή έχει την δυνατότητα. Ως προϋπόθεση της 
αποκοµιδής αυτής ορίζεται ότι ο όγκος των συγκεκριµένων απορριµµάτων κάθε ιδιοκτησίας ανά εβδοµάδα 
να µην είναι µεγάλος και ειδικότερα να καταλαµβάνει χώρο που δεν υπερβαίνει το ένα τέταρτο (¼) της 
χωρητικότητας της καρότσας ανοιχτού φορτηγού αυτοκινήτου  ενός ( 1 ) τόνου. 
Έτσι τα ογκώδη ΑΣΑ (π.χ. είδη επίπλωσης, στρώµατα, κουφώµατα κλπ.) οδηγούνται, µε ευθύνη του ∆ήµου, 
στην ΤΜ∆Α όπου αποθηκεύονται προσωρινά σε containers 40 m3.  
Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι ποσότητες των λοιπών Ογκωδών που παραδόθηκαν στην 
ΤΜ∆Α την τελευταία 5ετία. 

Πίνακας 3.5-2: Ογκώδη του ∆ήµου Εορδαίας 
∆ήµος Εορδαίας Σύνολο 2015 Σύνολο 2014 Σύνολο 2013 Σύνολο 2012 Σύνολο 2011 

Λοιπά Ογκώδη (σε kg) 4.120 140 2.940 0 0 

 

3.5.4. ∆ιαχείριση αποβλήτων πρασίνου/κήπων/πάρκων 

Από τα τέλη του 2014 ξεκίνησε η συγκέντρωση πράσινων αποβλήτων – αποβλήτων κήπων/πάρκων στην 
ΤΜ∆Α. Με τον τρόπο αυτό το σύνολο των αποβλήτων αυτών που συγκεντρώνει η υπηρεσία πρασίνου του 
∆ήµου παραδίδονται στην ΤΜ∆Α.  
Το 2015 παραδόθηκαν από τον ∆ήµο 167.960 kgr πράσινα.  
 

3.5.5. Προγράµµατα ∆σΠ για τα Βιοαπόβλητα των ΑΣΑ και Οικιακής Κοµποστοποίησης 

∆εν έχει αναπτυχθεί στην παρούσα φάση προγράµµατα ∆σΠ των βιοαποβλήτων & Οικιακή 
κοµποστοποίηση. 
 

3.5.6. Χωριστή Συλλογή Ειδικών κατηγοριών ΑΣΑ  

Συλλογή Μπαταριών Οικιακού Τύπου 
Για την συλλογή των µπαταριών η εταιρεία ΑΦΗΣ (Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών) έχει 
τοποθετήσει ειδικούς κάδους συλλογής ηλεκτρικών στηλών σε δηµόσια κτίρια, σχολεία και εµπορικά 
καταστήµατα.  
 
 
 
Συλλογή Ηλεκτρικών Συσκευών και Λαµπτήρων 
Η συλλογή αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) πραγµατοποιείται από την 
εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ (εγκεκριµένο ΣΣΕ∆) σε συνεργασία µε τη ∆ΙΑ∆ΥΜΑ. Κάδοι για την 
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ανακύκλωση µικροσυσκευών έχουν τοποθετηθεί σε καταστήµατα λιανικής ηλεκτρικών συσκευών ενώ στην 
ΤΜ∆Α Εορδαίας υπάρχει container για την συγκέντρωση ΑΗΗΕ.  
Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι ποσότητες των ΑΗΗΕ που παραδόθηκαν στην ΤΜ∆Α την 
τελευταία 5ετία.  

Πίνακας 3.5-3: ΑΗΗΕ του ∆ήµου Εορδαίας 
∆ήµος Εορδαίας Σύνολο 2015 Σύνολο 2014 Σύνολο 2013 Σύνολο 2012 Σύνολο 2011 

ΑΗΗΕ (σε Kg) 4.735 4.080 5.120 5.000 9.485 

 
Επίσης έχουν τοποθετηθεί σε καταστήµατα, σχολεία και δηµοτικά κτίρια ειδικοί κάδοι για την συλλογή 
λαµπτήρων. 
Το 2014 παραδόθηκαν προς ανακύκλωση 70kg λαµπτήρες. 
 
Ληγµένα (Οικιακά) Φάρµακα 
Η συλλογή των ληγµένων πραγµατοποιείται από τον ΙΦΕΤ, ο οποίος δηµιούργησε σύστηµα συλλογής, 
µεταφοράς, προσωρινής φύλαξης, διαχείρισης και καταστροφής οικιακών φαρµακευτικών σκευασµάτων 
και υπολειµµάτων φαρµάκων οικιακής χρήσεως. 
Η συλλογή και προσωρινή αποθήκευση των οικιακών φαρµακευτικών σκευασµάτων και υπολειµµάτων 
φαρµάκων οικιακής χρήσεως, γίνεται σε περιέκτες ειδικών προδιαγραφών, τοποθετηµένων σε ορθολογικά 
επιλεγµένο (εµφανές εύκολα προσβάσιµο στους πολίτες),  σε όλα τα φαρµακεία του ∆ήµου. Η άµεση 
περισυλλογή του περιεχοµένου των πληρωµένων περιεκτών από τα φαρµακεία, πραγµατοποιείται µέσω του 
υπάρχοντος δικτύου διανοµής της Οµοσπονδίας Συνεταιρισµών Φαρµακοποιών Ελλάδος (η ΣΥΦΑ∆ΥΜ 
για την περιοχή µας)  και λοιπών δικτύων ιδιωτικής φαρµακεµπορίας και µεταφέρονται στην ειδικά 
διαµορφωµένη µονάδα της ΙΦΕΤ Α.Ε. στη Μαγούλα Αττικής προς επεξεργασία και καταστροφή. 
 
 Συλλογή ΕΑΥΜ οικιακής προέλευσης 
∆εν έχει αναπτυχθεί στην παρούσα φάση προγράµµατα συλλογής και ορθολογικής διαχείρισης Επικινδύνων 
Αποβλήτων Υγειονοµικής περίθαλψης (ΕΑΥΜ) οικιακής προελεύσεως. 
 
Συλλογή  ΖΥΠ καταστηµάτων λιανικής εµπορίας 
∆εν έχει αναπτυχθεί στην παρούσα φάση πρόγραµµα συλλογής και ορθολογικής διαχείρισης ΖΥΠ 
καταστηµάτων λιανικής εµπορίας όπως κρεοπωλεία, σουπερ µάρκετ κτλ 
 

3.5.7. ∆ιαχείριση Αποβλήτων πλην ΑΣΑ 

∆ιαχείριση κενών συσκευασιών αγροχηµικών 
∆εν έχει αναπτυχθεί στην παρούσα φάση πρόγραµµα συλλογής και ορθολογικής διαχείρισης κενών 
συσκευασιών αγροχηµικών. 
∆ιαχείριση/αξιοποίηση λυµατολάσπης ΕΕΛ 
Στον ∆ήµο λειτουργεί Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) η οποία εξυπηρετεί την πόλη της 
Πτολεµαΐδας. Η λυµατολάσπη της οποίας αποθηκεύεται εντός της µονάδας. 
 

3.5.8. ∆ιαχείριση ΑΕΚΚ 

Στο ∆ήµο δεν λειτουργεί οργανωµένος χώρος διάθεσης αδρανών αποβλήτων και Αποβλήτων από Εσκαφές 
Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). Επίσης ο ∆ήµος δεν εξυπηρετείται από Συλλογικό Σύστηµα 
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΣΣΕ∆) και µονάδες επεξεργασίας και αξιοποίησης ΑΕΚΚ. 
 

3.5.9. Μεταφόρτωση – Μεταφορά των ΑΣΑ 

ΑΔΑ: Ω00ΞΩΡ6-Ζ1Ω



∆ήµος Εορδαίας 
 

44 
 

Όπως προαναφέρθηκε η διαχείριση των εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης, µεταφόρτωσης, 
επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων ανήκει στον Περιφερειακό ΦΟ∆ΣΑ µε την επωνυµία 
∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε.  
Αναλυτικότερα σκοπός και αντικείµενο της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε. είναι η εκπόνηση και εφαρµογή του 
Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΟΣ∆Α) της Περιφέρειας το οποίο αποτελείται 
από: 
α. το δίκτυο των δέκα (10) Τοπικών Μονάδων ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΤΜ∆Α),  
β. Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης (ΚΕΟ∆),  
 
Εποµένως στον ∆ήµο Εορδαίας το σύνολο των σύµµεικτων ΑΣΑ, ΑΥ και λοιπόν χωριστών συλλεγέντων 
ΑΣΑ, διατίθενται στην πλησιέστερη ΤΜ∆Α, η οποία είναι η ΤΜ∆Α Εορδαίας και βρίσκεται στην θέση 
Κουρί, Γέφυρα Ανατολικού.  
Ειδικότερα η ΤΜ∆Α λειτουργεί ήδη για περίπου 10 χρόνια και διαθέτει: 

• 3 θέσεις εκφόρτωσης σύµµεικτων αστικών και προσοµοιούµενων σε αυτά απορριµµάτων, για τη µεταφόρτωσή 

τους από τα απορριµµατοφόρα στα ειδικά ηµιρυµουλκούµενα οχήµατα µεταφόρτωσης µε ενσωµατωµένο 

σύστηµα συµπίεσης (κινητό σύστηµα µεταφόρτωσης απορριµµάτων, χωρητικότητας µέχρι 65 κ.µ.).  

• 4 θέσεις εκφόρτωσης ανακυκλώσιµων και άλλων χωριστά συλλεγέντων υλικών, µέσω χοανών φόρτωσης, για τη 

µεταφόρτωση και προσωρινή αποθήκευσή τους από τα οχήµατα συλλογής στα ειδικά containers µε ή χωρίς 

σύστηµα συµπίεσης (ανοικτά ή κλειστά, χωρητικότητας από 20 έως 40 κ.µ.). 

Η αποθηκευτική ικανότητα της ΤΜ∆Α Εορδαίας όσον αφορά τα ανακυκλώσιµα υλικά, είναι η  εξής: 

• 2 container των 40m3 στα οποία αποθηκεύονται προσωρινά απόβλητα πράσινα/κήπου, ΑΗΗΕ και 

λοιπά ογκώδη. Η αποθηκευτική ικανότητα των υλικών αυτών ανά container υπολογίζεται κατά µ.ο. 

σε 2 tn, 7 tn & 5 tn αντίστοιχα. 

• 1 press container των 22m3 στο οποίο  αποθηκεύεται προσωρινά περίπου 2 tn πλαστικό. 

• 2 container των 40m3 στα οποία αποθηκεύεται προσωρινά περίπου 7 tn µέταλλα και 3 tn γυαλί. 

• 1 container των 56 m3 στο οποίο αποθηκεύεται προσωρινά περίπου 12 tn χαρτί  

• 3 container των 40m3 στα οποία αποθηκεύονται προσωρινά τα ογκώδη αστικά στερεά απόβλητα και  

τα µεταχειρισµένα ελαστικά  

• 1 container των 40m3 στο οποίο αποθηκεύονται προσωρινά τα ΑΗΕΕ 

Εποµένως  η συνολική αποθηκευτική ικανότητα της ΤΜ∆Α για τα ΑΥ ανέρχεται περίπου σε 70 tn και 
περίπου σε 6tn µεταχ. ελαστικών οχηµάτων.  Από την ΤΜ∆Α το σύνολο των ΑΣΑ, ΑΥ µεταφέρονται στις 
ΚΕΟ∆ ∆υτικής Μακεδονίας. 
Από την ΤΜ∆Α το σύνολο των ΑΣΑ µεταφέρονται στις ΚΕΟ∆ ∆υτικής Μακεδονίας. 
 
Τέλος, όσον αφορά τις ειδικές κατηγορίες ∆ιαχείρισης ΑΣΑ (φάρµακα, Οικιακές µπαταρίες, λαµπτήρες κτλ) 
αυτές στην πλειοψηφία τους διαχειρίζονται εκτός δικτύου ΟΣ∆Α και µεταφέρονται απευθείας από 
αδειοδοτηµένες εταιρείες στις εγκαταστάσεις των συστηµάτων διαχείρισης αυτών. 

 

3.5.10.  Επεξεργασία – Αξιοποίηση – Τελική ∆ιάθεση ΑΣΑ 
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Η τελική διάθεση των ΑΣΑ, ΑΥ και λοιπών Υλικών (πλην των Ειδικών κατηγοριών ΑΣΑ,  συσκευασιών 
αγροχηµικών και λυµατολάσπης ΕΕΛ)   πραγµατοποιείται στις ΚΕΟ∆. Οι ΚΕΟ∆ χωροθετούνται εντός 
έκτασης 827 στρεµµάτων που βρίσκεται στην περιοχή Λιγνιτικό Κέντρο ∆υτικής Μακεδονίας (ΛΚ∆Μ) στη 
θέση Νότιο Πεδίο, στα όρια της παλαιάς ΤΚ Χαραυγής του ∆. Κοζάνης που παραχωρήθηκαν στη 
∆ΙΑ∆ΥΜΑ από τη ∆ΕΗ. 
Οι ΚΕΟ∆ αναλυτικότερα περιλαµβάνουν τις εξής επί µέρους εγκαταστάσεις: 

� ο (υφιστάµενος και εν λειτουργία) Περιφερειακός ΧΥΤΑ ∆υτικής Μακεδονίας, που περιλαµβάνει τις 

υποδοµές των Α΄ και Β΄ κυττάρων, τη µονάδα επεξεργασίας στραγγισµάτων, τον πυρσό καύσης του 

βιοαερίου, το κτίριο διοίκησης και τις βοηθητικές υποδοµές (οδοποιία, κλπ), 

� το Γ (έχει κατασκευαστεί) και ∆ κύτταρα του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων 

� η Μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΑ) των σύµµεικτων ΑΣΑ, µε το Χώρο 

Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ) (είναι υπό κατασκευή και αναµενέται να τεθεί σε λειτουργία τα 

µέσα του 2017) 

� η Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης του παραγόµενου Βιοαερίου από τα κύτταρα του ΧΥΤΑ (Α’ – Β’ 

κυττάρων), 

� το (υφιστάµενο και εν λειτουργία) Περιφερειακό Κέντρο Ανακύκλωσης (ΠΚΑ) για τα ανακυκλώσιµα ΑΣΑ, 

όπου γίνεται διαλογή και δεµατοποίηση των ανακυκλώσιµων υλικών που προέρχονται από τα προγράµµατα 

∆σΠ για την τελική διάθεση τους σε εταιρείες αξιοποίησης ΑΥ. Ειδικότερα στο χώρο καταλήγουν προς 

µικροδιαλογή και συµπίεση τα χαρτιά και πλαστικά από το πρόγραµµα ∆σΠ που εφαρµόζεται στους 

οικισµούς της Π∆Μ. 

� οι (υφιστάµενες και εν λειτουργία) υποδοµές ∆ιαλογής & Τεµαχισµού των ογκωδών ΑΣΑ, 

� οι (υφιστάµενες και εν λειτουργία) όπως το συνεργείο συντήρησης, το πλυντήριο και το πρατήριο 

ανεφοδιασµού µε υγρά καύσιµα του κινητού εξοπλισµού µεταφόρτωσης, µεταφοράς, επεξεργασίας και 

υγειονοµικής ταφής, 

� η Μονάδα Επεξεργασίας & Αξιοποίησης της Βιολογικής Ιλύος από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 

Λυµάτων (ΕΕΛ) της ∆υτικής Μακεδονίας. 

 

3.6. Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση Στερεών Αποβλήτων  

Τα Στερεά Απόβλητα κατατάσσονται στην κατηγορία 20 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) 
«∆ηµοτικά Απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόµοια απόβλητα από εµπορικές δραστηριότητες, 
βιοµηχανίες και ιδρύµατα)». Στα Στερεά Απόβλητα συµπεριλαµβάνονται και τα απόβλητα συσκευασιών 
που κατατάσσονται κατά ΕΚΑ στην κατηγορία 15.01 «συσκευασία (περιλαµβανοµένων ιδιαιτέρως 
συλλεγέντων δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας)». Σύµφωνα µε το νέο ΕΣ∆Α, στα Αστικά Στερεά 
Απόβλητα (ΑΣΑ) περιλαµβάνουν: 

a) τα απόβλητα των νοικοκυριών, 
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b) τα απόβλητα του κεφαλαίου 20 του ΕΚΑ που παράγονται από τις εµπορικές επιχειρήσεις, τους κοινωφελείς 

οργανισµούς (π.χ. λιµάνια, αεροδρόµια, σιδηροδροµικοί σταθµοί), τις βιοµηχανίες, τις υγειονοµικές µονάδες 

και τις µονάδες των ενόπλων δυνάµεων.  

− τα απόβλητα συσκευασιών,  

− τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) οικιακής προέλευσης, καθώς και  

− οι µικρές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΠΕΑ) στις οποίες συµπεριλαµβάνονται µεταξύ άλλων τα 

απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΗΣ&Σ), οι λαµπτήρες φθορισµού, τα 

αποσυρόµενα φάρµακα, τα µελανοδοχεία και διάφορα απορρυπαντικά προϊόντα (µαζί µε τη συσκευασία 

τους) που χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό, την απολύµανση και τη συντήρηση των νοικοκυριών.  

Ως τις διαδικασίες διαχείρισής τους διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

� τα Σύµµεικτα ΑΣΑ (κατά βάση αυτά που καταλήγουν στους πράσινους κάδους των απορριµµάτων), 

� τα Ανακυκλώσιµα ΑΣΑ (συµπεριλαµβανοµένων των Υλικών Συσκευασίας), τα οποία κατά βάση 

αποτελούνται από  

- το χαρτί,  

- το πλαστικό,  

- το γυαλί,  

- το µέταλλο και  

- το αλουµίνιο, 

� τα Βιοαπόβλητα, τα οποία αποτελούνται από: 

- τα ζυµώσιµα – υπολείµµατα τροφίµων 

- τα πράσινα απόβλητα, κήπων και πάρκων 

� τα Ογκώδη ΑΣΑ, τα οποία διακρίνονται  

- στα Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), δηλαδή τις λευκές συσκευές, 

τους Η/Υ κλπ. 

- στα υπόλοιπα ογκώδη, κυρίως είδη επίπλωσης, στρώµατα, κουφώµατα κλπ. 

Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα ζυγίσεων του φορέα (∆ΙΑ∆ΥΜΑ) σχετικά µε το 
σύνολο των αστικών απορριµµάτων (ΑΣΑ) στον ∆ήµο για τα έτη 2011 εώς 2015. Για τα ΒΕΑΣ 
λαµβάνονται στοιχεία από την ΕΕΑΑ Α.Ε. 

Πίνακας 3.6-1: Ποσότητες ΑΣΑ & ΑΥ στον ∆ήµο (2011-2015) 
ΑΣΑ 2011 2012 2013 2014 2015 

Σύµµεικτα 18.812 18.457 17.529 17.476 17.106 
Χαρτιά 774 695 649 695 616 
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Πλαστικά 69 111 114 127 139 
Γυαλιά 0 0 25 44 58 
Μέταλλα 0 0 0 1 1 

Σύνολο 19.654 19.263 18.318 18.343 17.921 
Κατά κεφαλήν παραγωγή ΑΣΑ 
κg/κατ/yr στο ∆ήµο 431,5 422,9 402,2 402,8 393,5 
Κατά κεφαλήν παραγωγή ΑΣΑ 
κg/κατ/yr στην Π∆Μ 397,8 384,0 365,9 368,4 361,6 

*Στην Παραγωγή ΑΣΑ δεν περιλαµβάνονται τα Ογκώδη ΑΣΑ, ΑΗΗΕ, ΦΗΣΣ, Λαµπτήρες, ΜΠΕΑ, AEKK αστικής προέλευσης 

 
Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται η εξέλιξη της παραγωγής των ΑΣΑ του ∆ήµου από το 2010 εώς το 
2015 σύµφωνα µε πραγµατικές ζυγίσεις που πραγµατοποιεί η ∆ΙΑ∆ΥΜΑ τόσο στην ΤΜ∆Α (ζύγιση 
απορριµµατοφόρου) όσο και στις ΚΕΟ∆ (ζύγιση ηµιρυµουλκούµενου). Όπως µπορούµε να διαπιστώσουµε 
παρατηρείται µία µείωση των αποβλήτων ιδίως µετά το 2012, αυτό οφείλεται στην τρέχουσα οικονοµική 
συγκυρία η οποία σαφώς και έχει σηµαντικό αντίκτυπο στην κατανάλωση προϊόντων και στην συγκράτηση 
του ρυθµού αύξησης της παραγωγής.  
 
 
 

Σχήµα 3.6-1: Εξέλιξη Παραγωγής Σύµµεικτων ΑΣΑ 

 
 
Παροµοίως στον παρακάτω Σχήµα διακρίνεται η εξέλιξη παραγωγής των ΑΥ. Από εδώ µπορούµε να 
συµπεράνουµε ότι το 2011 και 2012 σε ότι αφορά τα χαρτιά υπάρχουν πτωτικές τάσεις. Τα υπόλοιπα υλικά 
δεν παρουσιάζουν µικρές αυξητικές διακυµάνσεις ενώ οι ποσότητες τους είναι πολύ µικρές. 

Σχήµα 3.6-2: Εξέλιξη Παραγωγής ΑΥ µε ∆σΠ 
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Παρακάτω παρουσιάζεται η εκτιµώµενη σύσταση των αστικών αποβλήτων για την Περιφέρεια ∆υτικής 
Μακεδονίας άρα και τον ∆ήµο, σύµφωνα τις πραγµατικές αναλύσεις που έχει πραγµατοποιήσει η 
∆ΙΑ∆ΥΜΑ. 

Πίνακας 3.6-2: Ποιοτική σύσταση ΑΣΑ στην Π∆Μ (∆ΙΑ∆ΥΜΑ, Ιούνιος 2014) 

Κατηγορίες ΑΣΑ Βιοαπόβλητα Χαρτί Πλαστικό Μέταλλο Γυαλί ∆ΞΥΛ Λοιπά Σύνολο 

ΑΣΑ στο ΟΣ∆Α 48.521 17.477 15.138 2.349 1.995 5.215 10.561 101.254 

Ανάκτηση υλικών 0 3.704 503 24 264 0 0 4.496 

ΑΣΑ στην πηγή 48.521 21.181 15.641 2.373 2.259 5.215 10.561 105.750 

Σύσταση στην πηγή 45,88% 20,03% 14,79% 2,24% 2,14% 4,93% 9,99% 100% 

 
∆ιάγραµµα 3.6-1: Σύσταση των ΑΣΑ στην Π∆Μ (2013) 

 
 
 

3.7. Σηµεία Ιδιαίτερου Ενδιαφέροντος Παραγωγής Στερεών Αποβλήτων 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η υφιστάµενη κατάσταση. Ειδικότερα περιλαµβάνονται τα 
σηµεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (πλατείες, κοινόχρηστοι χώροι, χώροι άθλησης), οι µεγάλοι παραγωγοί 
(αγορές, χώροι εστίασης, τουριστικές µονάδες, εκπαιδευτικές µονάδες, δηµόσιες υπηρεσίες, σχολεία, 
τράπεζες), οι παραγωγοί ειδικών και επικινδύνων αποβλήτων (νοσοκοµεία, ιατρικά κέντρα, βιοτεχνίες-
βιοµηχανίες, συνεργεία).  
 

Πίνακας 3.8-1: Εξέλιξη παραγωγής των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στον ∆ήµο Εορδαίας 

Είδος Χώρου Αριθµός 
∆ηµόσιες υπηρεσίες, ∆ηµαρχείο, Τράπεζες κλπ 10 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, σχολεία, νηπιακοί- παιδικοί σταθµοί 90 
Νοσοκοµεία- ιατρικά κέντρα κτλ 2 

Λοιπές κοινωνικές δοµές, δοµές σίτισης απόρων, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ 
κλπ 

5 

Στρατόπεδα - 
Ξενοδοχεία χώροι εστίασης, Supermarkets 200 

Λαϊκές Αγορές 1 
Παραγωγοί επικινδύνων αποβλητων - 

Παραγωγοί λοιπών ειδικών µη επικινδύνων αποβλήτων - 
Άλλα πχ πάρκα πλατείες 50 

Σηµεία ανεξέλεγκτης απόρριψης - 
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4. Προβλήµατα Εφαρµογής Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Η ανάλυση µε το µέθοδο SWOT (∆υνατότητες, Προβλήµατα, Ευκαιρίες, Περιορισµοί) δίνει την δυνατότητα 

αξιολόγησης της υφιστάµενης κατάστασης διαχείρισης των ΑΣΑ αναδεικνύοντας τα προβλήµατα και τις προοπτικές 

του ∆ήµου. Ως εκ τούτο ο ∆ήµος έχει τη δυνατότητα, µεταξύ άλλων, να προωθήσει πρακτικές ανακύκλωσης µέσα 

από την εφαρµογή του Ολοκληρωµένου Σχεδίου ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΟΣ∆Α) και συνεργασία µε την 

∆ΙΑ∆ΥΜΑ, να αναβαθµίσει τις εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων και να διαχειριστεί τα ΑΕΚΚ που παράγει. 

Ευκαιρίες εντοπίζονται στον εξορθολογισµό της χρήσης του στόλου οχηµάτων του ∆ήµου και στην αξιοποίηση των 

λοιπών ανακυκλώσιµων υλικών που θα συγκεντρώνονται στα πράσινα σηµεία. 

Τα προβλήµατα και οι περιορισµοί που προκύπτουν για την εφαρµογή του Σχεδίου ∆ιαχείρισης των Στερεών 

Αποβλήτων του ∆ήµου αφορούν σε δυσκολίες αποκοµιδής τόσο συγκεκριµένων ρευµάτων αποβλήτων (ογκώδη, 

πράσινα, ΑΗΗΕ) όσο και στην παλαιότητα των οχηµάτων συλλογής των αποβλήτων, την έλλειψη προσωπικού, την 

ανεπάρκεια κατάρτισης του προσωπικού καθώς και τον µη εξειδικευµένο σχεδιασµό.  

Σχήµα 4-1: Ανάλυση SWOT ∆ήµου 

5. 
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5. Προβλέψεις Παραγωγής Στερεών Αποβλήτων 

5.1. Εξέλιξη Παραγωγής Στερεών Α̟οβλήτων 

Σύµφωνα µε τις µετρήσεις που πραγµατοποιεί η ∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε., τα αναφερόµενα στον ΕΣ∆Α καθώς την 
κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της Περιφέρειας η εκτίµηση της εξέλιξης των αποβλήτων σε βάθος 
5/ετίας παρουσιάζεται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες. 
Οι παραδοχές για την εξέλιξη παραγωγής είναι οι εξής: 

� Ο πληθυσµός θα παραµείνει αµετάβλητος στα επίπεδα του 2011 

� Ο ρυθµός παραγωγής ΑΣΑ από το 2016 θα έχε µια µεταβολή της τάξης του 0,73%1 ετησίως 

� Η ποιοτική σύσταση των απορριµµάτων παραµένει σταθερή  

 Πίνακας 5.1-1: Εξέλιξη παραγωγής των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στον ∆ήµο Εορδαίας 

Εξέλιξη Παραγωγής tn/y 
ΑΣΑ  Πληθ. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Οικισµοί >10.000 κατ. 32.062 12.616 12.708 12.800 12.894 12.988 13.083 

∆. Κ. Πτολεµαΐδος 32.062 12.616 12.708 12.800 12.894 12.988 13.083 

Οικισµοί 10.000-1.000 κατ. 2.606 1.025 1.033 1.040 1.048 1.056 1.063 

Τ. Κ. Περδίκκα 1.589 625 630 634 639 644 648 

Τ. Κ. Αρδάσσης 1.017 400 403 406 409 412 415 

Οικισµοί < 1.000 κατ. 10.877 4.280 4.311 4.343 4.374 4.406 4.438 

Τ. Κ. Αγίου Χριστοφόρου 523 206 207 209 210 212 213 

Τ. Κ. Ερµακιάς 326 128 129 130 131 132 133 

Τ. Κ. Καρυοχωρίου 424 167 168 169 171 172 173 

Τ. Κ. Σπηλιάς 66 26 26 26 27 27 27 

Τ. Κ. Ανατολικού 905 356 359 361 364 367 369 

Τ. Κ. Κοµνηνών 683 269 271 273 275 277 279 

Τ. Κ. Μεσοβούνου 405 159 161 162 163 164 165 

Τ. Κ. Πύργων 777 306 308 310 312 315 317 

Τ. Κ. Βλάστης 317 125 126 127 127 128 129 

Τ. Κ. Αναρράχης 947 373 375 378 381 384 386 

Τ. Κ. Εµπορίου 820 323 325 327 330 332 335 

Τ. Κ. Μηλοχωρίου 580 228 230 232 233 235 237 

Τ. Κ. Φούφα 575 226 228 230 231 233 235 

Τ. Κ. Ασβεστοπέτρας 722 284 286 288 290 292 295 

Τ. Κ. Γαλατείας 384 151 152 153 154 156 157 

Τ. Κ. ∆ροσερού 346 136 137 138 139 140 141 

Τ. Κ. Κοµάνου 106 42 42 42 43 43 43 

Τ. Κ. Μαυροπηγής 465 183 184 186 187 188 190 

Τ. Κ. Ολυµπιάδος 605 238 240 242 243 245 247 

Τ. Κ. Πενταβρύσου 219 86 87 87 88 89 89 

Τ. Κ. Προαστίου 644 253 255 257 259 261 263 

                                                 
1 Ο ρυθµός αύξησης είναι µικρότερος από το µοντέλο πρόβλεψης παραγωγής του ETC/SCP 
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Τ. Κ. Πτελεώνος 38 15 15 15 15 15 16 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 45.545 17.921 18.052 18.183 18.316 18.450 18.585 
 

 Πίνακας 5.1-2: Εξέλιξη παραγωγής του Χαρτιού στον ∆ήµο Εορδαίας 
Εξέλιξη Παραγωγής tn/y 

ΧΑΡΤΙ  Πληθ. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Οικισµοί >10.000 κατ. 32.062 2.527 2.545 2.564 2.583 2.602 2.621 

∆. Κ. Πτολεµαΐδος 32.062 2.526,9 2.545,4 2.563,9 2.582,7 2.601,5 2.620,5 

Οικισµοί 10.000-1.000 κατ. 2.606 205 207 208 210 211 213 

Τ. Κ. Περδίκκα 1.589 125,2 126,1 127,1 128,0 128,9 129,9 

Τ. Κ. Αρδάσσης 1.017 80,2 80,7 81,3 81,9 82,5 83,1 

Οικισµοί < 1.000 κατ. 10.877 857 864 870 876 883 889 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 45.545 3.590 3.616 3.642 3.669 3.696 3.722 
 

Πίνακας 5.1-3: Εξέλιξη παραγωγής του Πλαστικού στον ∆ήµο Εορδαίας 
Εξέλιξη Παραγωγής tn/y 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ  Πληθ. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Οικισµοί >10.000 κατ. 32.062 1.866 1.879 1.893 1.907 1.921 1.935 

∆. Κ. Πτολεµαΐδος 32.062 1.865,9 1.879,5 1.893,2 1.907,0 1.920,9 1.935,0 

Οικισµοί 10.000-1.000 κατ. 2.606 152 153 154 155 156 157 

Τ. Κ. Περδίκκα 1.589 92,5 93,1 93,8 94,5 95,2 95,9 

Τ. Κ. Αρδάσσης 1.017 59,2 59,6 60,1 60,5 60,9 61,4 

Οικισµοί < 1.000 κατ. 10.877 633 638 642 647 652 656 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 45.545 2.650 2.670 2.689 2.709 2.729 2.749 

 
 

Πίνακας 5.1-4: Εξέλιξη παραγωγής του Μετάλλου στον ∆ήµο Εορδαίας 

Εξέλιξη Παραγωγής tn/y 
ΜΕΤΑΛΛΑ  Πληθ. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Οικισµοί >10.000 κατ. 32.062 283 285 287 289 291 293 

∆. Κ. Πτολεµαΐδος 32.062 283 285 287 289 291 293 

Οικισµοί 10.000-1.000 κατ. 2.606 23 23 23 23 24 24 

Τ. Κ. Περδίκκα 1.589 14 14 14 14 14 15 

Τ. Κ. Αρδάσσης 1.017 9 9 9 9 9 9 

Οικισµοί < 1.000 κατ. 10.877 96 97 97 98 99 99 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 45.545 401 404 407 410 413 416 

 
 
 

Πίνακας 5.1-5: Εξέλιξη παραγωγής του Γυαλιού στον ∆ήµο Εορδαίας 

Εξέλιξη Παραγωγής tn/y 
ΓΥΑΛΙ  Πληθ. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Οικισµοί >10.000 κατ. 32.062 270 272 274 276 278 280 

∆. Κ. Πτολεµαΐδος 32.062 270 272 274 276 278 280 

Οικισµοί 10.000-1.000 κατ. 2.606 22 22 22 22 23 23 

Τ. Κ. Περδίκκα 1.589 13 13 14 14 14 14 

Τ. Κ. Αρδάσσης 1.017 9 9 9 9 9 9 

Οικισµοί < 1.000 κατ. 10.877 92 92 93 94 94 95 
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∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 45.545 384 386 389 392 395 398 

 
 

Πίνακας 5.1-6: Εξέλιξη παραγωγής των Βιοαποβλήτων στον ∆ήµο Εορδαίας 

Εξέλιξη Παραγωγής tn/y 
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ  Πληθ. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Οικισµοί >10.000 κατ. 32.062 5.788 5.830 5.873 5.916 5.959 6.002 

∆. Κ. Πτολεµαΐδος 32.062 5.788 5.830 5.873 5.916 5.959 6.002 

Οικισµοί 10.000-1.000 κατ. 2.606 470 474 477 481 484 488 

Τ. Κ. Περδίκκα 1.589 287 289 291 293 295 297 

Τ. Κ. Αρδάσσης 1.017 184 185 186 188 189 190 

Οικισµοί < 1.000 κατ. 10.877 1.964 1.978 1.992 2.007 2.022 2.036 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 45.545 8.222 8.282 8.343 8.403 8.465 8.527 

 
 

Πίνακας 5.1-7: Εξέλιξη παραγωγής υπολειπόµενων σύµµεικτων στον ∆ήµο Εορδαίας 

Εξέλιξη Παραγωγής tn/y ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΑ 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 

 Πληθ. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Οικισµοί >10.000 κατ. 32.062 11.584 11.026 10.158 8.797 7.729 6.582 

∆. Κ. Πτολεµαΐδος 32.062 11.584 11.026 10.158 8.797 7.729 6.582 

Οικισµοί 10.000-1.000 κατ. 2.606 948 854 737 528 335 133 

Τ. Κ. Περδίκκα 1.589 578 521 449 322 204 81 

Τ. Κ. Αρδάσσης 1.017 370 333 287 206 131 52 

Οικισµοί < 1.000 κατ. 10.877 4.251 4.230 4.203 4.129 4.103 4.076 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 45.545 16.783 16.110 15.098 13.454 12.167 10.792 

 
 

5.2. Προσδιορισµός Στόχων Ανακύκλωσης 

Βάση των στοιχειών που αντλούµε από τους παραπάνω πίνακες και τους στόχους που θέτει ο νέος ΕΣ∆Α, 
θα πρέπει να ανακτήσουµε µε ∆ιαλογή στην Πηγή (∆σΠ):  

− το 60%2 του συνολικού βάρους των Ανακυκλώσιµων Υλικών (ΑΥ) δηλαδή 4.382tn  

− το 40% του συνολικού βάρους των Βιοαποβλήτων (ΒΑ)  ή 3.411tn βιοαπόβλητα το 2020.  

Ανακυκλώσιµα Υλικά (ΑΥ) είναι τα Χαρτιά, τα Πλαστικά, τα Γυαλιά και τα Μέταλλα (Σιδηρούχα και Μη 
και Αλουµίνια) 
Βιοαπόβλητα (ΒΑ) είναι τα οργανικά απόβλητα κουζίνας, υπολειµµάτων τροφίµων και τα τυχόν πράσινα 
υλικά από κήπους και φυτά των κατοικιών. 
Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι επιµερίζεται το  ποσοστό του 60% των τεσσάρων υλικών (χαρτί, 
πλαστικό, µέταλλο και γυαλί) σε 60%, 57,5%, 60% και 80% αντίστοιχα µιας και θεωρείται ρεαλιστικό το 
σενάριο συλλογής µεγαλύτερης ποσότητας γυαλιού από συγκεκριµένους παραγωγούς. Όσον αφορά τον 
στόχο των χωριστά συλλεχθέντων βιοαποβλήτων θα πραγµατοποιείται κατά 37% µε καφέ κάδο και έµφαση 

                                                 
2 Ο στόχος του νέου ΕΣ∆Α είναι 65% και όχι 60%. Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη την συνεισφορά στην ανάκτηση υλικών µέσω 
των Βιοµηχανικών Εµπορικών Αποβλήτων Συσκευασίας (ΒΕΑΣ), οι ποσότητες των οποίων συνυπολογίζονται στην ανακύκλωση 
σε περιφερειακό επίπεδο και όχι ανά ∆ήµο και βάση των στοιχείων της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ και της ΕΕΑΑ είναι τουλάχιστον σε 5% κ.β. 
στα ανακυκλώσιµα υλικά στην Π∆Μ, µε ασφάλεια θεωρείται ότι η ανάκτηση ΑΥ των ∆ήµων πρέπει να προσεγγίσει το 60% κ.β. 
των περιεχοµένων ΑΥ. 
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στους µεγαλύτερους οικισµούς και κατά 3% µε κάδους οικιακής κοµποστοποίησης και έµφαση στους 
µικρότερους οικισµούς. 
Επιπλέον γίνεται ένας περεταίρω επιµερισµός των ποσοστών των στόχων λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος 
των οικισµών. Ειδικότερα θεωρείται ότι οι οικισµοί µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 10.000 κατοίκων θα 
ανακυκλώνουν 30% περισσότερο Χαρτί, Πλαστικό και Μέταλλα από τους οικισµούς κάτω απο 1.000 
κατοίκους, µιας και σε αυτούς υπάρχει µεγαλύτερη εµπορική δραστηριότητα, ενώ οι οικισµοί 10.000-1.000 
κατοίκων θα ανακυκλώνουν 20% περισσότερο Χαρτί, Πλαστικό και Μέταλλα. Αντίστοιχα οι οικισµοί µε 
πληθυσµό µεγαλύτερο των 10.000 κατοίκων θα ανακυκλώνουν 15% περισσότερο Γυαλί από τους οικισµούς 
κάτω απο 1.000 κατοίκους και οι οικισµοί µε πληθυσµό 10.000-1.000 κατοίκων θα ανακυκλώνουν 10% 
περισσότερο Γυαλί από τους οικισµούς κάτω απο 1.000 κατοίκους. Ενώ όσον αφορά τα βιοαπόβλητα οι 
οικισµοί µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 10.000 κατοίκων θα επωµιστεί το 80% του στόχου και οι οικισµοί 
10.000-1.000 το 20%, µιας και στους πολύ µικρούς οικισµούς επιλέγεται να τοποθετηθούν οικιακοί κάδοι 
κοµποστοποίησης. 

Πίνακας 5.2-1: Ανάλυση στόχων Ανακύκλωσης στον ∆ήµο 

Είδος ΑΣΑ 
Παραγωγή 
2020 (tn/yr) 

Ανάκτηση µε 
∆σΠ 2020 

(tn/yr) 

Οικιακή 
Κοµποστο-
ποίηση 2020 

(tn/yr) 

Συνολική 
Ανάκτηση µε 

∆σΠ 2020 
(tn/yr) 

Υπολειπόµενα 
Σύµµεικτα 
ΑΣΑ 2020 

(tn/yr) 
Οργανικά 8.527 3.155 256 3.411 (40%)  
Χαρτιά 3.722 2.233 -  
Πλαστικά 2.749 1.580 -  
Μέταλλα 416 250 -  
Γυαλιά 398 318 - 

4.382 (60%) 

 
Ξύλο 593 24 - 24  
∆ΥΛ 323 0 - -  
Λοιπά 1.857 0 - -  
ΣΥΝΟΛΟ 18.585 7.561 256 7.817 (42%) 10.768 

  Αναλυτικότερα στοιχεία, καταγράφονται στους παρακάτω πίνακες. 
Πίνακας 5.2-2: Στόχος Ανακύκλωσης Χαρτιού µε συντελεστή προσαύξησης (tn/y) στον ∆ήµο Εορδαίας 

Στόχος Ανακύκλωσης, µε συντελεστή προσαύξησης (tn/y) 
ΧΑΡΤΙΑ Πληθ. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Οικισµοί >10.000 κατ. 32.062 821 993 1.333 1.679 1.860 2.044 

∆. Κ. Πτολεµαΐδος 32.062 821,2 992,7 1.333,2 1.678,7 1.860,1 2.044,0 

Οικισµοί 10.000-1.000 κατ. 2.606 62 74 100 126 140 153 

Τ. Κ. Περδίκκα 1.589 37,6 45,4 61,0 76,8 85,1 93,5 

Τ. Κ. Αρδάσσης 1.017 24,0 29,1 39,0 49,2 54,5 59,8 

Οικισµοί < 1.000 κατ. 10.877 15 18 24 30 33 36 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 45.545 897 1.085 1.457 1.834 2.033 2.233 

 
Πίνακας 5.2-3: Στόχος Ανακύκλωσης Πλαστικού µε συντελεστή προσαύξησης (tn/y) στον ∆ήµο Εορδαίας 

Στόχος Ανακύκλωσης, µε συντελεστή προσαύξησης (tn/y) 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ Πληθ. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Οικισµοί >10.000 κατ. 32.062 121 244 492 868 1.124 1.446 

∆. Κ. Πτολεµαΐδος 32.062 121,3 244,3 492,2 867,7 1.123,7 1.446,4 

Οικισµοί 10.000-1.000 κατ. 2.606 9 18 37 65 84 109 

Τ. Κ. Περδίκκα 1.589 5,5 11,2 22,5 39,7 51,4 66,2 

Τ. Κ. Αρδάσσης 1.017 3,6 7,2 14,4 25,4 32,9 42,3 

Οικισµοί < 1.000 κατ. 10.877 2 4 9 15 20 26 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 45.545 133 267 538 948 1.228 1.580 

 
Πίνακας 5.2-4: Στόχος Ανακύκλωσης Μετάλλων µε συντελεστή προσαύξησης (tn/y) στον ∆ήµο ΕορδαίαςΠΛΑΣΤΙΚΟ 
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Στόχος Ανακύκλωσης, µε συντελεστή προσαύξησης (tn/y) 
ΜΕΤΑΛΛΑ Πληθ. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Οικισµοί >10.000 κατ. 32.062 11 37 75 150 189 229 

∆. Κ. Πτολεµαΐδος 32.062 11,0 37,0 74,6 150,2 189,1 228,6 

Οικισµοί 10.000-1.000 κατ. 2.606 1 3 6 11 14 17 

Τ. Κ. Περδίκκα 1.589 0,5 1,7 3,4 6,9 8,7 10,5 

Τ. Κ. Αρδάσσης 1.017 0,3 1,1 2,2 4,4 5,5 6,7 

Οικισµοί < 1.000 κατ. 10.877 0 1 1 3 3 4 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 45.545 12 40 81 164 207 250 

 
Πίνακας 5.2-5: Στόχος Ανακύκλωσης Γυαλιού µε συντελεστή προσαύξησης (tn/y) στον ∆ήµο Εορδαίας 

 

Στόχος Ανακύκλωσης, µε συντελεστή προσαύξησης (tn/y) 
ΓΥΑΛΙ Πληθ. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Οικισµοί >10.000 κατ. 32.062 78 109 142 190 224 258 

∆. Κ. Πτολεµαΐδος 32.062 78 109 142 190 224 258 

Οικισµοί 10.000-1.000 κατ. 2.606 6 9 11 15 17 20 

Τ. Κ. Περδίκκα 1.589 4 5 7 9 11 12 

Τ. Κ. Αρδάσσης 1.017 2 3 4 6 7 8 

Οικισµοί < 1.000 κατ. 10.877 12 17 22 30 35 41 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 45.545 96 135 175 235 276 318 

 
Πίνακας 5.2-6: Στόχος Ανακύκλωσης Βιοαποβλήτων µε συντελεστή προσαύξησης (tn/y) στον ∆ήµο Εορδαίας 

Στόχος Ανακύκλωσης, µε συντελεστή προσαύξησης (tn/y) 
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ Πληθ. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Οικισµοί >10.000 κατ. 32.062 0 298 601 1.210 1.862 2.524 

∆. Κ. Πτολεµαΐδος 32.062 0 298 601 1.210 1.862 2.524 

Οικισµοί 10.000-1.000 κατ. 2.606 0 75 150 303 466 631 

Τ. Κ. Περδίκκα 1.589 0 45 92 184 284 385 

Τ. Κ. Αρδάσσης 1.017 0 29 59 118 182 246 

Οικισµοί < 1.000 κατ. 10.877 0 0 0 0 0 0 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 45.545 0 373 751 1.513 2.328 3.155 

5.3. Σχεδιασµός Συστηµάτων ∆ιαλογής στην Πηγή 

5.3.1. Ανάγκες σε Κάδους προσωρινής Αποθήκευσης 

Για τις ανάγκες σε κάδους προσωρινής αποθήκευσης των 4 κυρίων ανακυκλώσιµων υλικών, των 
βιοαποβλήτων καθώς και των υπόλοιπων σύµµεικτων ΑΣΑ εφαρµόζονται οι παρακάτω παραδοχές: 

a. Ειδικό βάρος στον κάδο: 

− Σύµµεικτων: 0,20 

− Βιοαποβλήτων: 0,35 

− Πρασίνων: 0,10 
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− Χαρτιού: 0,20 

− Πλαστικών: 0,09 

− Μετάλλων: 0,10 

− Γυαλιών: 0,25 

b. Συντελεστής αιχµής πληρότητας κάδων: 25% 

c. Συντελεστές πληρότητας κάδων: 

− Σύµµεικτα: 25% 

− Χαρτί και Πλαστικό: 75% 

− Μέταλλο και Γυαλί: 60% 

− Βιοαπόβλητα: 50% 

d. ∆ιαστάσεις Κάδων: 

− 4 ΑΥ: 360lt και 660lt 

− Σύµµεικτα: 660lt και 1.100lt 

− Βιοαπόβλητα: 120lt και 240lt 

− Οικιακής κοµποστοποίησης: 330lt 

e. Τα σηµεία ενδιαφέροντος περιλαµβάνουν, σχολεία, δηµόσιες υπηρεσίες, πλατείες, πάρκα εµπορικά κέντρα 

κτλ 

f. Η αναλογία κάδων ανάλογα µε την χωρητικότητα τους λαµβάνεται η εξής: 

 

ΑΣΑ ΧΑΡΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΓΥΑΛΙ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ 
Αναλογία κάδων ανά 

οικισµό 1.100l
t 660lt 360lt 660lt 360lt 660lt 360lt 660lt 360lt 660lt 120lt 240lt 

Οικισµοί >10.000 κατ. 70% 30% 40% 60% 20% 80% 100% 0% 100% 0% 90% 10% 

Οικισµοί 10.000-1.000 
κατ. 

60% 40% 50% 50% 40% 60% 100% 0% 100% 0% 90% 10% 

Οικισµοί <1.000 κατ. 30% 70% 100% 0% 60% 40% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω οι ανάγκες σε κάδους του δήµου τα επόµενα έτη διαµορφώνονται 
σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες. 

Πίνακας 5.3-1: Ανάγκες σε Κάδους Χαρτιού στον ∆ήµο Εορδαίας το 2020 
Ανάγκες σε κάδους 2020 

Roundup 
bins 

e) Σύνολο 
κάδων ΧΑΡΤΙΑ tn 

2020 m3/ yr lt/wk max lt/ wk 

Se
rv/ 
w
k 

max lt 
serv 
/wk 

m3 *c) 
bins 
360l

t 

bins 
660l

t 360l
t 

660l
t 

360l
t 

360lt 660
lt 

Οικισµοί >10.000 κατ. 2.044 10.220 196.538 255.499 4 63.875 85.166 95 77 95 78 70 165 78 

∆. Κ. Πτολεµαΐδος 
2.044,

0 
10.220,0 196.537,6 255.498,8 4,0 

63.874,
7 

85.166,
3 

94,6 77,4 95,0 78,0 70,0 165 78 

Οικισµοί 10.000-1.000 
κατ. 153 767 14.746 19.169 2 9.585 12.780 18 10 18 10 8 26 10 
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Τ. Κ. Περδίκκα 93,5 467,5 8.991,2 11.688,5 2,0 5.844,3 7.792,4 10,8 5,9 11,0 6,0 5,0 16 6 

Τ. Κ. Αρδάσσης 59,8 299,2 5.754,6 7.481,0 2,0 3.740,5 4.987,3 6,9 3,8 7,0 4,0 3,0 10 4 

Οικισµοί < 1.000 κατ. 36 181 3.476 4.519 1 4.519 6.025 17 0 17 0 29 46 0 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 2.233 11.167 214.759 279.187 7 77.978 103.971 129 87 130 88 107 237 88 

 
Πίνακας 5.3-2: Ανάγκες σε Κάδους Πλαστικού στον ∆ήµο Εορδαίας το 2020 

Ανάγκες σε κάδους 2020 

Roundup bins e) Σύνολο κάδων ΠΛΑΣΤΙΚΟ tn 2020 
m3/ yr lt/wk max lt/ 

wk 
Serv/ 
wk 

max lt 
serv /wk 

m3 *c) bins 
360lt 

bins 
660lt 

360lt 660lt 360lt 360lt 660lt 

Οικισµοί >10.000 κατ. 1.446 16.071 309.056 401.773 4 100.443 133.924 74 162 75 163 70 145 163 

∆. Κ. Πτολεµαΐδος 1.446,4 16.070,9 309.055,8 401.772,5 4 100.443 133.924,2 74,4 162,3 75,0 163,0 70,0 145 163 

Οικισµοί 10.000-1.000 
κατ. 

109 1.206 23.188 30.144 2 15.072 20.096 22 18 23 19 8 31 19 

Τ. Κ. Περδίκκα 66,2 735,2 14.138,7 18.380,2 2 9.190 12.253,5 13,6 11,1 14,0 12,0 5,0 19 12 

Τ. Κ. Αρδάσσης 42,3 470,6 9.049,1 11.763,8 2 5.882 7.842,5 8,7 7,1 9,0 8,0 3,0 12 8 

Οικισµοί < 1.000 κατ. 26 284 5.466 7.106 1 7.106 9.475 16 6 16 6 29 45 6 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 1.580 17.561 337.710 439.023 7 122.621 163.495 113 186 114 188 107 221 188 

 
Πίνακας 5.3-3: Ανάγκες σε Κάδους Μετάλλων στον ∆ήµο Εορδαίας το 2020 

Ανάγκες σε κάδους 2020 

Roundup 
bins 

e) Σύνολο 
κάδων 

ΜΕΤΑΛΛΑ tn 
2020 m3/ yr lt/wk max lt/ 

wk 
Serv/ 
wk 

max lt 
serv 
/wk 

m3 *c) bins 
360lt 

bins 
660lt 

360lt 660lt 360lt 360lt 660lt 

Οικισµοί >10.000 κατ. 229 2.286 43.958 57.146 2 28.573 47.622 132 0 133 0 70 203 0 

∆. Κ. Πτολεµαΐδος 228,6 2.285,8 43.958,5 57.146,0 2,0 28.573,0 47.621,7 132,3 0,0 133,0 0,0 70,0 203 0 

Οικισµοί 10.000-1.000 κατ. 17 172 3.298 4.288 1 4.288 7.146 20 0 20 0 8 28 0 

Τ. Κ. Περδίκκα 10,5 104,6 2.011,0 2.614,3 1,0 2.614,3 4.357,2 12,1 0,0 13,0 0,0 5,0 18 0 

Τ. Κ. Αρδάσσης 6,7 66,9 1.287,1 1.673,2 1,0 1.673,2 2.788,7 7,7 0,0 8,0 0,0 3,0 11 0 

Οικισµοί < 1.000 κατ. 4 40 777 1.011 1 2.021 3.369 9 0 10 0 29 39 0 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 250 2.498 48.034 62.444 4 34.882 58.137 161 0 163 0 107 270 0 

 
Πίνακας 5.3-4: Ανάγκες σε Κάδους Γυαλιού στον ∆ήµο Εορδαίας το 2020 

Ανάγκες σε κάδους 2020 

Roundup 
bins e) Σύνολο 

κάδων 
ΓΥΑΛΙ tn 

2020 m3/ yr lt/wk max lt/ 
wk 

Serv/ 
wk 

max lt 
serv 
/wk 

m3 *c) bins 
360lt 

bins 
660lt 

360lt 660lt 360lt 360lt 660lt 

Οικισµοί >10.000 κατ. 258 1.030 19.814 25.758 2 12.879 21.465 60 0 60 0 70 130 0 

∆. Κ. Πτολεµαΐδος 258 1.030,3 19.813,5 25.757,6 2,0 12.878,8 21.464,6 59,6 0,0 60,0 0,0 70,0 130 0 

Οικισµοί 10.000-1.000 κατ. 20 80 1.540 2.003 1 2.003 3.338 9 0 10 0 8 18 0 

Τ. Κ. Περδίκκα 12 48,8 939,3 1.221,0 1,0 1.221,0 2.035,1 5,7 0,0 6,0 0,0 5,0 11 0 

Τ. Κ. Αρδάσσης 8 31,3 601,2 781,5 1,0 781,5 1.302,5 3,6 0,0 4,0 0,0 3,0 7 0 

Οικισµοί < 1.000 κατ. 41 162 3.121 4.057 1 8.113 13.522 38 0 38 0 29 67 0 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 318 1.273 24.475 31.817 4 22.995 38.325 106 0 108 0 107 215 0 

 
Χρησιµοποιώντας το συντελεστή της ΕΕΑΑ για την ανάπτυξη των προγραµµάτων ∆σΠ για τα 
ανακυκλώσιµα υλικά που είναι 1 θέση ανακύκλωσης ανά 75 κατοίκους, υπολογίζεται ότι στο ∆ήµο 
Εορδαίας θα πρέπει να υπάρχουν περίπου 607 θέσεις ανακύκλωσης. 
Με βάση του παραπάνω υπολογισµούς εκτιµάται ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν περίπου 450 θέσεις 
ανακύκλωσης όπου θα συλλέγεται το χαρτί και το πλαστικό και σε περίπου τις 250 από αυτές θα πρέπει να 

ΑΔΑ: Ω00ΞΩΡ6-Ζ1Ω



∆ήµος Εορδαίας 
 

57 
 

γίνεται συλλογή µετάλλων και σε 220 από αυτές και συλλογή γυαλιού. Ειδικά για το γυαλί οι τελικώς 
απαιτούµενες θέσεις θα µειωθούν δεδοµένης της ανάπτυξης παράλληλα και του δικτύου συλλογής µε τους 
ειδικούς κώδωνες σε θέσεις µε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 

 
Πίνακας 5.3-5: Ανάγκες σε Καφέ Κάδους στον ∆ήµο Εορδαίας το 2020 

Ανάγκες σε κάδους 2020 

Roundup bins e) Σύνολο 
κάδων 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ tn 
2020 m3/ 

yr lt/wk max lt/ 
wk 

Serv/ 
wk 

max lt 
serv 
/wk 

m3 *c) bins 
120lt 

bins 
240lt 

120lt 240lt 240lt 120lt 240lt 

Οικισµοί >10.000 κατ. 2.524 7.211 138.675 180.277 5 36.055 72.111 541 30 541 31 140 541 171 

∆. Κ. Πτολεµαΐδος 2.524 7.211 138.675 180.277 5,0 36.055 72.111 541 30 541 31 140 541 171 

Οικισµοί 10.000-1.000 κατ. 631 1.803 34.669 45.069 3 15.023 30.046 225 13 226 13 10 226 23 

Τ. Κ. Περδίκκα 385 1.099 21.139 27.481 3,0 9.160 18.321 137 8 138 8 5 138 13 

Τ. Κ. Αρδάσσης 246 704 13.530 17.588 3,0 5.863 11.726 88 5 88 5 5 93 10 

Οικισµοί < 1.000 κατ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 3.155 9.014 173.343 225.346 8 51.079 102.157 766 43 767 44 150 767 194 

 
Θεωρείται ότι οι κάδοι των 120 lt είναι για την εξυπηρέτηση των κατοικιών και οι κάδοι των 240 lt για 
ειδικά σηµεία παραγωγής. 
Λαµβάνοντας υπόψη από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ότι ο µέσος αριθµός κατοίκων ανά νοικοκυριό είναι 
2,60 και ο πληθυσµός στους οικισµούς µε πληθυσµός >10.000κατ. είναι 32.062 και στους οικισµούς µε 
πληθυσµό 10.00-1.000 κατ. είναι 2.606 τότε: 

- Οι 541 καφέ κάδοι αντιστοιχούν στην εξυπηρέτηση 23 κατοικιών ανά κάδο στους οικισµούς >10.000 κατ. 

- Οι 226 καφέ κάδοι αντιστοιχούν στην εξυπηρέτηση 4 κατοικιών ανά κάδο στους οικισµούς 10.000-1.000 κατ. 

- Εφόσον επιλεγεί η λύση ανάπτυξης του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων µε το σύστηµα πόρτα-πόρτα, τότε 

ο αριθµός των απαιτούµενων κάδων θα είναι πολύ µεγαλύτερος και θα απαιτείται η προµήθεια τουλάχιστον 

12.000 κάδων (όσα και τα ενεργά νοικοκυρά, σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 2011)  για κάθε οικεία 

χωρητικότητας περίπου 30-40 lt και κάδων 80-120lt για πολυκατοικίες. 

Πίνακας 5.3-6: Ανάγκες σε Κάδους Υπολειµµατικών Σύµµεικτων  ΑΣΑ στον ∆ήµο Εορδαίας το 2020 
Ανάγκες σε κάδους 2020 

Roundup bins e) Σύνολο κάδων ΛΟΙΠΑ ΣΥΜΜΕΚΤΑ tn 2020 
m3/ yr lt/wk  max lt/ wk Serv

/ wk 
max lt 

serv /wk 
m3 *c) bins 

660lt 
bins 

1100lt 
660lt 1100lt 1100lt 660lt 1100lt 

Οικισµοί >10.000 κατ. 6.582 32.912 632.930 822.809 5 164.562 658.247 299 419 300 419 140 300 559 

∆. Κ. Πτολεµαΐδος 6.582 32.912 632.930 822.809 5,0 164.562 658.247 299 419 300 419 140 300 559 

Οικισµοί 10.000-1.000 
κατ. 

133 667 12.823 16.670 3 5.557 22.226 13 12 14 13 10 14 23 

Τ. Κ. Περδίκκα 81 407 7.819 10.164 3,0 3.388 13.552 8 7 9 8 5 9 13 

Τ. Κ. Αρδάσσης 52 260 5.004 6.505 3,0 2.168 8.674 5 5 6 5 5 6 10 

Οικισµοί < 1.000 κατ. 4.076 20.381 391.943 509.526 3 169.842 679.368 721 46 721 47 40 721 87 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 10.792 53.960 1.037.696 1.349.005 11 339.960 1.359.841 1.033 477 1.035 479 190 1035 669 

 
Ο υπολογισµός των απαιτούµενων κάδων για τα υπολειµµατικά σύµµεικτα ΑΣΑ είναι θεωρητικώς και δεν 
λαµβάνει υπόψη στοιχεία χωροταξικής κατανοµής των κάδων για την σωστή εξυπηρέτηση των δηµοτών. Ο 
τελικώς απαιτούµενος αριθµός των κάδων για τα σύµµεικτα ΑΣΑ, θα πρέπει να υπολογιστεί και να 
χωροθετηθούν στο χάρτη και στο πεδίο, βάση εµπειρικών στοιχείων της υπηρεσίας και συνυπολογίζοντας 
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το νέο δίκτυο κάδων για τα Ανακυκλώσιµα Υλικά (ΑΥ) και τα Βιοαπόβλητα (ΒΑ) που πρέπει να 
αναπτυχθούν ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι για τη ∆ιαλογή στην Πηγή (∆σΠ). 

Πίνακας 5.3-7: Ανάγκες σε Κάδους οικιακής κοµποστοποίησης στον ∆ήµο Εορδαίας το 2020 
Οικιακοί Κοµποστοποίηση 

Οικιακή Κοµποστοποίηση Πληθ. tn 
2020 

m3 bio/yr tn green m3 green m3 bio+green Bins 330lt 

Οικισµοί >10.000 κατ. 32.062             

∆. Κ. Πτολεµαΐδος 32.062             

Οικισµοί 10.000-1.000 κατ. 2.606             

Τ. Κ. Περδίκκα 1.589             

Τ. Κ. Αρδάσσης 1.017             

Οικισµοί < 1.000 κατ. 10.877 256 731 365 1.096 365.427 1.121 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 45.545 256 731 365 1.096 365.427 1.121 

 
Οι 1.121 κάδοι οικιακής κοµποστοποίησης που υπολογίστηκαν παραπάνω είναι θεωρητικώς υπολογιζόµενοι 
και αντιστοιχούν στη διανοµή κάδων σε 1.121 κατοικίες του ∆ήµου από τις 4.183  κατοικίες (οικισµών 
<1.000κατ.) του ∆ήµου (περίπου 26,8%) βάση της απογραφής ΕΛΣΤΑΤ 2011. Θεωρώντας ότι κάθε 
κάτοικος παράγει περίπου 408 kg/yr ΑΣΑ εκ των οποίων 184 kg/yr είναι τα βιοαπόβλητα (µε 45,9% κ.β. 
στα ΑΣΑ) και λαµβάνοντας ότι κάθε κατοικία έχει κατά µ.ο. 2,60 άτοµα, ήτοι η συνολική παραγωγή ΒΑ 
είναι 487 kg/yr ανά κατοικία. Από αυτά στους κάδους οικιακής κοµποστοποίησης µπορούν να οδηγηθούν 
κατά µέγιστο περίπου το 50%, ήτοι 244 kg/yr ανά κατοικία ή ανά κάδο οικιακής κοµποστοποίησης, χωρίς 
να συνυπολογίζεται η απαραίτητη συµπλήρωση µε άλλα πρόσθετα υλικά (πράσινα, κλαδιά, πριονίδια κλπ). 
Συνεπώς για την επίτευξη του στόχου εκτροπής 256 τόνων ΒΑ µε προγράµµατα οικιακής 
κοµποστοποίησης, υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν 1.051 κάδοι, ήτοι εξυπηρέτηση περίπου του 25,1% των 
κατοικιών του ∆ήµου. 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία, συγκεντρωτικά ο ∆ήµος Εορδαίας για να καλύψει τις ανάγκες του το 
2020 θα πρέπει να έχει τοποθετήσει 237 κάδους 360lt & 88 κάδους 660lt για την αποκοµιδή του χαρτιού, 
221 κάδους 360lt & 188 κάδους 660lt για την αποκοµιδή του πλαστικού, 270 κάδους 360lt για την 
αποκοµιδή των µετάλλων, 215 κάδους 360lt για την αποκοµιδή του γυαλιού, 767 καφέ κάδους  των 120lt 
και 194 των 240lt για την αποκοµιδή των βιοαποβλήτων, 1.121 κάδους οικιακής κοµποστοποίησης 330lt για 
την εκτροπή των βιοαποβλήτων καθώς και 1.035 κάδους 660lt & 669 κάδους 1.100lt για την αποκοµιδή των 
λοιπών σύµµεικτων. 

Πίνακας 5.3-8: Ανάγκες σε Κάδους στον ∆ήµο Εορδαίας το 2020 

Χαρτιού Πλαστικού Μετάλλου Γυαλιού Βιοαποβλήτων 
Οικ. 

Κοµπ. 
ΑΣΑ 

360 
lt 

660 lt 
360 
lt 

660 lt 
360 
lt 

660 lt 
360 
lt 

660 lt 
120 
lt 

240 lt 330 lt 660lt 
1100l

t 

 
 

∆ήµος 
Εορδαίας 

237 88 221 188 270 0 215 0 767 194 1.121 1.035 669 

 
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω άλλα και  το βαθµό φθοράς των είδη εγκατεστηµένων κάδων (βλέπε 
κεφάλαιο 3.4) υπολογίζουµε ότι ο ∆ήµος Εορδαίας για την εξυπηρέτηση του συστήµατος συλλογής ΑΣΑ, 
ΑΥ και Βιοαποβλήτων θα πρέπει να προµηθευτεί τους κάδους που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 5.3-9: Ανάγκες σε Προµήθεια Κάδων στον ∆ήµο Εορδαίας το 2020 

ΔσΠ ΑΥ 
ΔσΠ ΒΑ                                                  

(με κάδο γειτονιάς) 

ΔσΠ ΒΑ                                

(με πόρτα-

πόρτα) 
Οικιακής ΣΥΜΜ 

360λτ 660λτ 120λτ 240λτ ή 10-80λτ 330λτ 1100/660λτ 

350 200 780 200 12.000 1.200 850 
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5.3.2. Ανάγκες σε προσωπικό και οχήµατα συλλογής 

Για τον υπολογισµό του χρόνου συλλογής- φόρτωσης και µεταφοράς των ΑΣΑ λαµβάνονται υπόψη οι εξής 
παραδοχές: 

• Χρόνος εκκένωσης κάδου: 45”  

• Απόσταση µεταξύ κάδων: 

Σύµµεικτων 
Χαρτί -

Πλαστικό Μέταλλο - Γυαλί Βιοαπόβλητα Απόσταση µεταξύ κάδων, D 
(km) 

1.100lt 360lt 660lt 360lt 660lt 360lt 660lt 120lt 240lt 

Οικισµοί >10.000 κατ. 0,03 0,03 0,03 0,06 0,06 0,12 0,12 0,03 0,03 

Οικισµοί 10.000-1.000 κατ. 0,06 0,06 0,06 0,12 0,12 0,24 0,24 0,06 0,06 

Οικισµοί <1.000 κατ. 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,40 0,40 0,10 0,10 

• Ταχύτητα κίνησης Απορριµµατοφόρων: 

o εντός οικισµού <10.000 κατ.: 12 km/hr 

o εντός οικισµού >10.000κατ.: 8 km/hr 

o εκτός οικισµών & από/προς ΤΜ∆Α: 50 km/hr 

• Χωρητικότητα Απορριµµατοφόρων: 

o ΑΣΑ 16m3 σε οικισµούς >1.000κατ, 12 m3 σε οικισµούς <1.000κατ 

o ΑΥ 16m3 σε οικισµούς >1.000κατ, 12 m3 σε οικισµούς <1.000κατ 

o ΒΙΟ 16m3 σε οικισµούς >1.000κατ, 12 m3 σε οικισµούς <1.000κατ 

• Μέση Πληρότητα Απορριµµατοφόρων: 

o ΑΣΑ 90% 

o ΑΥ 90% 

o Βιοαπόβλητα 70% 

• Βαθµός Συµπίεσης στο Απορριµµατοφόρο: 

o Χαρτιού: 2 

o Πλαστικού: 3 

o Μετάλλων: 1 

o Γυαλιού: 1 

o Βιοαποβλήτων: 1 

o Λοιπά Σύµµεικτα: 1 

• Ώρες εργασίας πληρώµατος: 6,5/day 
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• Απόσταση µεταξύ οικισµών (> 10.000 κατ) 6km 

• Απόσταση µεταξύ οικισµών (10.000-1.000 κατ.): από 6 - 28km 

• Απόσταση µεταξύ οικισµών (<1.000 κατ.) από 1 - 4 km 

• Απόσταση ΤΜ∆Α: 5Km(οικ. >10.000 κατ.) 7km (οικ. 10.000-1.000 κατ.) και 20km(οικ <1.000 κατ.) 

• Συχνότητα Αποκοµιδής:  

o Χαρτιά- Πλαστικά: 4 φορές/ εβδοµάδα για οικισµούς >10.000κατ., 2φορές/εβδοµάδα στους 

οικισµούς των 10.000-1.000κατ. και 1φορά/ εβδοµάδα στους οικισµούς <1.000κατ. 

o Μέταλλα- Γυαλί: 2 φορές/ εβδοµάδα για οικισµούς >10.000κατ., 1 φορά/ εβδοµάδα στους 

οικισµούς των 10.000-1.000κατ. και 0,5φορές/ εβδοµάδα στους οικισµούς <1.000κατ. 

o Βιοαπόβλητα: 5 φορές/ εβδοµάδα για οικισµούς >10.000κατ. και 3 φορές/ εβδοµάδα στους 

οικισµούς των 10.000-1.000κατ. 

o Λοιπά Σύµµεικτα: 5 φορές/ εβδοµάδα για οικισµούς >10.000κατ., και 3 φορές/ εβδοµάδα στους 

λοιπούς  

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, για την αποκοµιδή των 4 ΑΥ, των βιοαποβλήτων µε τον καφέ κάδο και 
των λοιπών σύµµεικτων, απαιτούνται οι βάρδιες που παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.  

 
Πίνακας 5.3-9: ∆ροµολόγια για την Συλλογή Χαρτιού στον ∆ήµο Εορδαίας το 2020 

Εξυπ. Κάδοι 
ΧΑΡΤΙ 

360lt 660l
Κατ/ 
κάδο 

TAK 
(min) 

Din 
(km) 

Tin 
(min) 

Dout
1 

(km) 

Tout
1 

(min) 

∆ροµολ

. προς 
ΤΜ∆Α 

Dout
2 

(km) 

Tout
2 

(min) 

Σt 
(min) 

Σt 
(hr) 

Ώρες 
Εργασία

ς (hr) 

Βάρδιες/w
k 

km/w
k 

Οικισµοί >10.000 κατ. 165 78 132 182 15 292 5 6 2,2 5 18 316 5 6,5 3 138 

∆. Κ. Πτολεµαΐδος 165 78 
131,

9 
182,

3 
14,6 

291,
6 

                    

Οικισµοί 10.000-1.000 
κατ. 26 10 72 27 4 49 20 24 0,4 7 8 81 1 6,5 0,4 63 

Τ. Κ. Περδίκκα 16 6 72,2 16,5 2,6 29,7                     

Τ. Κ. Αρδάσσης 10 4 72,6 10,5 1,7 18,9                     

Οικισµοί < 1.000 κατ. 46 0 236 35 9 81 220 264 0,2 20 24 369 6 6,5 1 249 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 237 88 441 244 28 421 245 294 2,9 32 50 765 13 20 4,6 450 

Όπου: 
ΤΑΚ: Χρόνος εκκένωσης κάδων 
Din: Μέσος όρος χιλιοµέτρων κίνησης εντός οικισµών 
Tin: Χρόνος εκκένωσης και κίνησης εντός οικισµών 
Dout1: Μέσος όρος χιλιοµέτρων κίνησης µεταξύ οικισµών 
Dout2: Μέσος όρος χιλιοµέτρων κίνησης από/µέχρι ΣΜΑ για εκκένωση 
Tout1: Χρόνος κίνησης µεταξύ οικισµών 
Tout2: Χρόνος κίνησης από/προς ΣΜΑ και µεταφόρτωσης 
Σt: Συνολικός χρόνος συλλογής, µεταφοράς και µεταφόρτωσης 
 

Πίνακας 5.3-10: ∆ροµολόγια για την Συλλογή Πλαστικού στον ∆ήµο Εορδαίας το 2020 
Εξυπ. Κάδοι 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
360lt 660l

t 

Κατ/ 
κάδο 

TAK 
(min) 

Din 
(km) 

Tin 
(min) 

Dout
1 

(km) 

Tout
1 

(min) 

∆ροµολ

. προς 
ΤΜ∆Α 

Dout
2 

(km) 

Tout
2 

(min) 

Σt 
(min) 

Σt 
(hr) 

Ώρες 
Εργασία

ς (hr) 

Βάρδιες/w
k 

km/w
k 

Οικισµοί >10.000 κατ. 145 163 104 231 18 370 5 6 2,3 5 18 394 7 6,5 4,0 154 

∆. Κ. Πτολεµαΐδος 145 163 
104,

1 
231,

0 
18,5 

369,
6 

                    

Οικισµοί 10.000-1.000 
κατ. 

31 19 52 38 6 68 20 24 0,5 7 8 100 2 6,5 0,5 66 
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Τ. Κ. Περδίκκα 19 12 51,3 23,3 3,7 41,9                     

Τ. Κ. Αρδάσσης 12 8 50,9 15,0 2,4 27,0                     

Οικισµοί < 1.000 κατ. 45 6 213 38 10 89 220 264 0,2 20 24 377 6 6,5 1,0 250 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 221 188 369 307 35 526 245 294 3,0 32 50 871 15 20 5,5 470 

 
Πίνακας 5.3-11: ∆ροµολόγια για την Συλλογή Μετάλλου στον ∆ήµο Εορδαίας το 2020 
Εξυπ. 
Κάδοι 

ΜΕΤΑΛΛΟ 
360l

t 
660l

t 

Κατ/ 
κάδο 

TAK 
(min) 

Din 
(km) 

Tin 
(min) 

Dout
1 

(km) 

Tout
1 

(min) 

∆ροµολ

. προς 
ΤΜ∆Α 

Dout
2 

(km) 

Tout
2 

(min) 

Σt 
(min) 

Σt 
(hr) 

Ώρες 
Εργασία

ς (hr) 

Βάρδιες/w
k 

km/w
k 

Οικισµοί >10.000 κατ. 203 0 158 152 24 335 5 6 2,0 5 12 353 6 6,5 1,8 79 

∆. Κ. Πτολεµαΐδος 203 0 
157,

9 
152,

3 
24,4 

335,
0 

                    

Οικισµοί 10.000-1.000 
κατ. 

28 0 93 21 7 55 20 24 0,4 10 12 91 2 6,5 0,2 37 

Τ. Κ. Περδίκκα 18 0 88,3 13,5 4,3 35,1                     

Τ. Κ. Αρδάσσης 11 0 92,5 8,3 2,6 21,5                     

Οικισµοί < 1.000 κατ. 39 0 279 29 16 107 220 264 0,2 15 18 389 6 6,5 0,5 125 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 270 0 530 203 47 497 245 294 2,6 30 42 833 14 20 2,5 241 

 
Πίνακας 5.3-12: ∆ροµολόγια για την Συλλογή Γυαλιού στον ∆ήµο Εορδαίας το 2020 

Εξυπ. Κάδοι 
ΓΥΑΛΙ 

360lt 660l
t 

Κατ/ 
κάδο 

TAK 
(min) 

Din 
(km) 

Tin 
(min) 

Dout
1 

(km) 

Tout
1 

(min) 

∆ροµολ

. προς 
ΤΜ∆Α 

Dout
2 

(km) 

Tout
2 

(min) 

Σt 
(min) 

Σt 
(hr) 

Ώρες 
Εργασία

ς (hr) 

Βάρδιες/w
k 

km/w
k 

Οικισµοί >10.000 κατ. 130 0 247 98 16 215 5 6 0,9 5 6 227 4 6,5 1,2 51 

∆. Κ. Πτολεµαΐδος 130 0 
246,

6 
97,5 15,6 

214,
5 

                    

Οικισµοί 10.000-1.000 
κατ. 

18 0 145 14 4 35 20 24 0,2 10 12 71 1 6,5 0,2 34 

Τ. Κ. Περδίκκα 11 0 
144,

5 
8,3 2,6 21,5                     

Τ. Κ. Αρδάσσης 7 0 
145,

3 
5,3 1,7 13,7                     

Οικισµοί < 1.000 κατ. 67 0 162 50 27 184 220 264 0,8 15 18 466 8 6,5 0,6 131 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 215 0 554 161 47 434 245 294 1,8 30 36 764 13 20 1,9 216 

 
Πίνακας 5.3-13: ∆ροµολόγια για την Συλλογή Βιοαποβλήτων µε καφέ κάδο στον ∆ήµο Εορδαίας το 2020 

Εξυπ. 
Κάδοι 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ 
120l

t 
240l

t 

Κατ/ 
κάδο 

TAK 
(min) 

Din 
(km) 

Tin 
(min) 

Dout
1 

(km) 

Tout
1 

(min) 

∆ροµολ

. προς 
ΤΜ∆Α 

Dout
2 

(km) 

Tout
2 

(min) 

Σt 
(min) 

Σt 
(hr) 

Ώρες 
Εργασία

ς (hr) 

Βάρδιες/w
k 

km/w
k 

Οικισµοί >10.000 κατ. 541 171 45 534 21 694 5 6 3,2 5 24 724 12 6,5 9 232 

∆. Κ. Πτολεµαΐδος 541 171 45 534 21 694                     
Οικισµοί 10.000-1.000 
κατ. 

226 23 10 187 15 261 20 24 1,8 7 17 302 5 6,5 2 147 

Τ. Κ. Περδίκκα 138 13 11 113 9 159                     

Τ. Κ. Αρδάσσης 93 10 10 77 6 108                     

Οικισµοί < 1.000 κατ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 6,5 0 0 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 767 194 55 721 36 956 25 30 5,0 12 41 1.02
6 

17 20 12 379 

 
Πίνακας 5.3-14: ∆ροµολόγια για την Συλλογή Λοιπών Σύµµεικτων στον ∆ήµο Εορδαίας το 2020 

Εξυπ. 
Κάδοι 

ΛΟΙΠΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 
660l

t 
1100l
t 

Κατ/ 
κάδο 

TAK 
(min) 

Din 
(km) 

Tin 
(min) 

Dout
1 

(km) 

Tout
1 

(min) 

∆ροµολ

. προς 
ΤΜ∆Α 

Dout
2 

(km) 

Tout
2 

(min) 

Σt 
(min) 

Σt 
(hr) 

Ώρες 
Εργασία

ς (hr) 

Βάρδιες/w
k 

km/w
k 

Οικισµοί >10.000 κατ. 300 559 37 1.30
7 26 1.50

0 5 6 11,4 5 72 1.57
8 26 6,5 20 454 

∆. Κ. Πτολεµαΐδος 300 559 37 644 26 838                     
Οικισµοί 10.000-1.000 
κατ. 14 23 70 28 2 39 20 24 0,5 10 12 75 1 6,5 1 97 
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Τ. Κ. Περδίκκα 9 13 72 17 1 23                     

Τ. Κ. Αρδάσσης 6 10 64 12 1 17                     

Οικισµοί < 1.000 κατ. 721 87 13 606 81 1.01
0 220 264 15,7 15 288 1.56

2 26 6,5 12 1.622 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 103
5 669 121 1.94

0 109 2.54
9 245 294 27,7 30 372 3.21

5 54 20 33 2.173 

 
Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι για την αποκοµιδή του χαρτιού, στο σύνολο του ∆ήµου απαιτούνται 
4,6 βάρδιες εβδοµαδιαίως, για την συλλογή του πλαστικού 5,5 ενώ για τα µέταλλα και το γυαλί 2,5 και 1,9 
αντίστοιχα. Παροµοίως για την αποκοµιδή των βιοαποβλήτων απαιτούνται 11,6 βάρδιες/εβδοµαδιαίως και 
για τα λοιπά Σύµµεικτα ΑΣΑ 32,8.  Συνολικά δηλαδή ο ∆ήµος θα απασχολεί περίπου  59 βάρδιες 
εβδοµαδιαίως  3 περισσότερες από ότι σήµερα. Εάν και η εντατικοποίηση της συλλογής των 
ανακυκλώσιµων υλικών και η προσθήκη ενός ακόµα ρεύµατος συλλογής, αυτό των βιοαποβλήτων,  θα 
έπρεπε να επιφέρει µεγαλύτερη αύξηση στον αριθµό των απασχολούµενων εντούτοις η µείωση των λοιπών  
σύµµεικτων ΑΣΑ, λόγω αυξηµένης ανακύκλωσης, αλλά και η βελτιστοποίηση του συστήµατος για λόγους 
οικονοµίας, οδηγεί σε πολύ µικρή αύξηση σε ανάγκες προσωπικού. 
Οµοίως όσον αφορά τις ανάγκες του ∆ήµου το 2020 σε οχήµατα συλλογής αυτές είναι επιτακτικές. Ο 
∆ήµος θα εκµεταλλευτεί από τον διαθέσιµο στόλο του ∆ΥΟ από τα υπάρχοντα οχήµατα που δεν θα έχουν 
συµπληρώσει 15ετία κυκλοφορίας. Αναλυτικότερα οι ανάγκες του ∆ήµου σε προµήθειες θα διαµορφωθούν 
ως εξής, λαµβάνοντας υπόψη και την αυξητική τάση διαµονής στους οικισµούς του ∆ήµου: 

• Για την Αποκοµιδή των ΑΥ:  Προµήθεια 1 απορριµµατοφόρου Π16, ενώ θα χρησιµοποιηθούν και τα 

απορριµµατοφόρα µε α/α 9,10 & 11, (βλέπε πίνακα 3.4-2). 

• Για την Αποκοµιδή των ΒΑ: Προµήθεια 1 απορ/ρο Π12 και 1  Π8. 

• Για την Αποκοµιδή των Συµµείκτων: Προµήθεια 2 απορριµµατοφόρων  2 Π8 και 3 απορριµµατοφόρα  Π12, 

ενώ θα χρησιµοποιηθούν και τα απορριµµατοφόρα µε α/α 6 & 8 (βλέπε πίνακα 3.4-2). 

 
 

Στόχοι Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

6.1. Καθορισµός στόχων 

Οι επιθυµητοί στόχοι για το ∆ήµο, που πρέπει να επιτευχθούν σε βάθος 5/ετίας, όσον αφορά την διαχείριση 
των Αστικών Στερεών Αποβλήτων είναι οι εξής: 

� Ανάπτυξη δράσεων πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων 

� Εφαρµογή δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης δηµοτών 

� Επέκταση των προγραµµάτων ∆σΠ για τα Ανακυκλώσιµα Υλικά (χαρτιά, πλαστικά, γυαλιά, µέταλλα). 

� Οργάνωση και ανάπτυξη προγραµµάτων ∆σΠ Βιοαποβλήτων (οργανικά απόβλητα οικιακής προέλευσης, 

εµπορικά/βιοτεχνικά οργανικά απόβλητα, χώρων/καταστηµάτων εστίασης κλπ) και Πράσινων Αποβλήτων 

(αποβλήτων κήπων/πάρκων, συµπεριλαµβανοµένης στάχτης από καυστήρες βιοµάζας (ξύλων, πέλλετ κλπ). 

� Οργάνωση και ανάπτυξη προγραµµάτων Οικιακής Κοµποστοποίησης. 

� Οργάνωση και αναβάθµιση των προγραµµάτων χωριστής συλλογής Ογκωδών Αποβλήτων και ΑΗΗΕ. 
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� ∆ηµιουργία «Πράσινου Σηµείου» για την συγκέντρωση υλικών προς επαναχρησιµοποίηση και αποβλήτων 

προς ανακύκλωση και ειδική διαχείριση. 

� Επέκταση προγραµµάτων χωριστής συλλογής ειδικών κατηγοριών αστικών αποβλήτων, είτε τις εναλλακτικής 

διαχείρισης του Ν. 2939/2001 όπως οι λαµπτήρες φωτισµού, τα ΑΗΗΕ, οι οικιακές µπαταρίες, είτε ειδικής 

διαχείρισης όπως οι συσκευασίες µε επικίνδυνα συστατικά ή τα ΕΑΥΜ οικιακής προέλευσης ή τα ληγµένα 

φάρµακα ή τα βρώσιµα έλαια, κλπ. 

� Αναδιοργάνωση των προγραµµάτων συλλογής-µεταφοράς των ΑΣΑ (για την ανάπτυξη της ∆σΠ για τα 

ανακυκλώσιµα, τα βιοαπόβλητα και τα λοιπά χωριστά συλλεγέντα και τη µείωση των δροµολογίων 

εξυπηρέτησης σύµµεικτων ΑΣΑ) 

�  Αναβάθµιση υποδοµών και εγκαταστάσεων Τοπικής Μονάδας ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΤΜ∆Α), 

προκειµένου την συγκέντρωση, ταξινόµηση, µεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση και µεταφορά όλων 

κατηγοριών χωριστά συλλεγόµενων Αστικών -και προσοµοιούµενων σε αυτά- Στερεών Αποβλήτων. 

� Ορθολογική διαχείριση ΑΕΕΚ αστικής προέλευσης και δηµοτικών έργων. 

� Η υποστήριξη των αρµοδίων στην οργάνωση και ορθολογική διαχείριση λοιπών αποβλήτων όπως οι κενές 

συσκευασίες αγροχηµικών/φυτοφαρµάκων/λιπασµάτων, η λυµατολάσπη των ΕΕΛ, κλπ. 

Η επίτευξη των παραπάνω θα έχει ως αποτέλεσµα την: 

• βελτιστοποίηση της χωροθέτησης των κάδων συγκέντρωσης αποβλήτων,  

• βελτιστοποίηση των δροµολογίων αποκοµιδής, 

• διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας, 

• βελτίωση της ποιότητας ζωής, 

• βελτίωση της καθαριότητας και της εικόνας της πόλης, 

• µείωση της όχλησης από την τοποθέτηση των κάδων, 

• αύξηση της διευκόλυνσης προς τους δηµότες, 

• µείωση των ανταποδοτικών τελών, 

• συµµόρφωση µε την ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

 

6.2. Παρακολούθηση υλοποίησης σχεδίου 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται συγκεκριµένα κριτήρια µε τα οποία θα µετράται ο βαθµός 
επιτυχίας του κάθε στόχου, µε βάση τα οποία θα αποτιµηθούν τα τελικά αποτελέσµατα. Η διατύπωση 
συγκεκριµένων κριτηρίων επιτυχίας αποτελεί βασική παράµετρο ενός τοπικού σχεδίου, αφού µε αυτά θα 
συγκριθούν τα τελικά αποτελέσµατα των ∆ράσεων για τον καθορισµό του βαθµού αποτελεσµατικότητας 
τους. 

Πίνακας 6.2-1 Στόχοι Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Περιγραφή Στόχου ∆είκτης Τιµή στόχος Χρονο- Υπευθυνότητα 
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διάγραµµα 

Ανάπτυξη δράσεων 
πρόληψης δηµιουργίας 
αποβλήτων 

Μείωση/Σταθεροποίηση 
παραγωγής ΑΣΑ 
 
Προγράµµατα συλλογής 
υλικών για 
επαναχρησιµοποίησης 
 
Εκπόνηση Πράσινων 
Συµβάσεων 

Σταθεροποίηση παραγωγής 
ΑΣΑ στα επίπεδο του 2011 
 
 
Ρούχα, έπιπλα, ΗΗΕ, 
Βιβλία, Οικιακός 
εξοπλισµός 
 
Τουλάχιστον 1 ανά 
υπηρεσία 

2020 
∆ήµος, σε συνεργασία µε 
∆ΙΑ∆ΥΜΑ 

Εφαρµογή δράσεων 
ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης 
δηµοτών 

Ενηµέρωση σε όλες τις 
σχολικές µονάδες  
 
 
 
 
Ενηµερωτικές συναντήσεις 
σε παραγωγούς ειδικών 
αποβλήτων 
 
 
 
 
 
Καµπάνια ενηµέρωσης προς 
οικίες για ανακύκλωση, 
βιοαπόβλητα, πρόληψη 
(διανοµή φυλλαδίων, 
επισκέψεις πόρτα-πόρτα, 
σποτ, αφίσες, καταχωρήσεις 
σε εφηµερίδες) 

1/έτος 
 
 
Καταστήµατα εµπορικών 
ειδών (χαρτιά, πλαστικά) 
Καταστήµατα 
υγειον.ενδιαφέροντος 
(γυαλιά, βιοαπόβλητα) 
Επιχειρήσεις/Βιοτεχνίες µε 
ανακυκλώσιµα υλικά 
Αγρότες 
(1 ανά έτος) 
 
 
 
 
3 (1 ανά κατηγορία, 
ανακύκλωση, βιοαπόβλητα, 
πρόληψη) 
 

2017 
∆ήµος, σε συνεργασία µε 
∆ΙΑ∆ΥΜΑ 

Επέκταση ∆σΠ 
Ανακυκλώσιµων Υλικών 
(χαρτιά, πλαστικά, γυαλιά, 
µέταλλα) 

Ανακτώµενες ποσότητες ΑΥ 

2.233tn Χαρτί 
1.580tn Πλαστικό 
250tn Μέταλλων 
318tn Γυαλιού 
4.382n Σύνολο 

2020 

∆ήµος (οργάνωση και ανάπτυξη 
προγραµµάτων συλλογής) 
 
∆ΙΑ∆ΥΜΑ 
(ι. υποστήριξη στις προµήθειες 
εξοπλισµού 
ιι. διαχείριση ΑΥ, το σύνολο των 
εσόδων από πωλήσεις θα 
επιστρέφεται στο ∆ήµο) 

Ανάπτυξη ∆σΠ 
Βιοαποβλήτων 

Ανακτώµενες ποσότητες 
Βιοαποβλήτων µε καφέ 
κάδο 

3.155tn βιοαποβλήτων 2020 

∆ήµος (οργάνωση και ανάπτυξη 
προγραµµάτων συλλογής) 
 
∆ΙΑ∆ΥΜΑ 
(ι. υποστήριξη στις προµήθειες 
εξοπλισµού 
ιι. διαχείριση ΒΑ, το σύνολο των 
εσόδων από πωλήσεις κοµποστ θα 
επιστρέφεται στο ∆ήµο) 

Ανάπτυξη ∆σΠ Πράσινων 
Αποβλήτων 

Συλλογή παραγόµενων 
ποσοτήτων από δηµοτικά 
σηµεία (πάρκα, κοινόχρηστο 
πράσινο) 

100% των παραγόµενων 
πράσινων ∆ηµ αποβλήτων  

2016 

∆ήµος (οργάνωση και ανάπτυξη 
προγραµµάτων συλλογής) 
 
∆ΙΑ∆ΥΜΑ 
(διαχείριση) 

Ανάπτυξη Οικιακής 
Κοµποστοποίησης 

Αριθµός λειτουργικών 
κάδων οικ.κοµπ/σης  
& 
εκτροπή βιοαποβλήτων 

Τουλ. 1.121 τεµ. κάδων 
οικ.κοµπ/σης 
& 
256tn βιοαποβλήτων 

2020 
∆ήµος (οργάνωση και ανάπτυξη 
προγραµµάτων) 
 

Ανάπτυξη ∆σΠ Ογκωδών 
Αποβλήτων και ΑΗΗΕ 

Κάλυψη ∆ήµου 100%  

∆ήµος (οργάνωση και ανάπτυξη 
προγραµµάτων συλλογής) 
 
∆ΙΑ∆ΥΜΑ 
(διαχείριση ογκωδών και 
συνεργασία µε ΣΣΕ∆ για τα 
ΑΗΗΕ) 

∆ηµιουργία «Πράσινου Αριθµός εν λειτουργία 1 2020 ∆ήµος, σε συνεργασία µε τη 
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Σηµείου», «Πράσινου Σηµείου», ∆ΙΑ∆ΥΜΑ 

Χωριστή συλλογή ειδικών 
κατηγοριών ΑΣΑ 

- Λαµπτήρες 
(ειδικοί κάδοι/stand) 
 
 

- Οικιακές µπαταρίες 
(ειδικοί κάδοι-στήλες) 
 
 

- Οικιακά ΕΑΥΜ 
(σύµβαση µε εταιρεία) 
 

- Ληγµένα φάρµακα 
(ειδικοί κάδοι στα 
φαρµακεία) 
 

- ΖΥΠ καταστηµάτων 
λιανικής εµπορίας όπως 
κρεοπωλεία, super market 
(δίκτυο χωριστής 
συλλογής) 
 

- Βρώσιµα έλαια 
(δοχεία/δεξαµενές 
συλλογής) 
 

- Συσκευασίες µε 
επικίνδυνα συστατικά 
(σηµεία συλλογής) 
 
 

- Τόνερ/Μελανοδοχεία 
(σηµεία συλλογής) 

Σε όλα τα καταστήµατα 
ηλεκτρολογικών και κτίρια 
δηµοτικών/ δηµόσιων 
υπηρεσιών 
 
Σε όλα τα σχολεία και 
κτίρια δηµοτικών/ δηµόσιων 
υπηρεσιών 
 
 
1 
 
 
Σε όλα τα φαρµακεία  
 
 
 
Κάλυψη όλων των σηµείων 
παραγωγής 
 
 
 
Σε όλα τα καταστήµατα 
εστίασης και τουλάχιστον 5 
δηµοτικά σηµεία  
 
 
Στο Πράσινο Σηµείο και 
στην ΤΜ∆Α 
 
 
Σε όλα τα κτίρια δηµοτικών/ 
δηµόσιων υπηρεσιών, 
σχολεία, ιδιωτικά γραφεία 

2018 
∆ήµος, σε συνεργασία µε τη 
∆ΙΑ∆ΥΜΑ και αδειοδοτηµένη 
εταιρεία ή και ΣΣΕ∆ 

Αναδιοργάνωση των 
προγραµµάτων 
χωριστής συλλογής-
µεταφοράς των ΑΣΑ 

Μελέτη/Σχεδιασµός 
εφαρµογής 

1 2016 ∆ήµος 

Αναβάθµιση υποδοµών 
και εγκαταστάσεων 
Τοπικής Μονάδας 
∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων 
(ΤΜ∆Α) και µετατροπή 
της και σε Πράσινο 
Σηµείο 

Αποδεκτά απόβλητα προς 
περαιτέρω διαχείριση 

Σύµµεικτα, ΑΥ, ΒΑ, 
Ογκώδη, ΑΗΗΕ, Πράσινα, 
Ειδικών κατηγοριών 

2018 ∆ΙΑ∆ΥΜΑ 

Ορθολογική διαχείριση 
ΑΕΕΚ αστικής 
προέλευσης και 
δηµοτικών έργων 

 
Λειτουργία οργανωµένου 
χώρου διάθεσης αδρανών 
αποβλήτων 
 
Αξιοποίηση/ανακύκλωση 
ΑΕΚΚ 
 

 
1 
 
 
Συµµετοχή σε ΣΣΕ∆ είτε ως 
∆ήµος είτε µέσω της 
∆ΙΑ∆ΥΜΑ 

2015 
 
 
 
2017 

∆ήµος 
 
 
 
∆ήµος & ∆ΙΑ∆ΥΜΑ 

Άλλες υπηρεσίες 
διαχείρισης αποβλήτων 
πλην ΑΣΑ 

Ορθολογική διαχείριση 
κενών συσκευασιών 
αγροχηµικών 
(δίκτυο συλλογής µε 
κάλυψη των ∆Κ και ΤΚ) 
 
Ορθολογική 
διαχείριση/αξιοποίηση 
λυµατολάσπης ΕΕΛ 
(σύµβαση µε φορέα/εταιρεία 
διαχείρισης) 

100% 
 
 
 
 
 
 
τουλ. 1 

2018 
 
 
 
 
 
 
2017 
 

∆ήµος, ∆ΙΑ∆ΥΜΑ, ΕΣΥΦ, 
ΕΕΑΑ 
 
 
 
 
∆ήµος, ∆ΙΑ∆ΥΜΑ ή 
αδειοδοτηµένη εταιρεία 
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7. Τοπικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

Στις επόµενες παραγράφους αναλύονται οι δράσεις οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν, σε βάθος 5/ετίες, έτσι 
ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν παραπάνω.  

7.1. ∆ράσεις Πρόληψης ∆ηµιουργίας Α̟οβλήτων 

Η στρατηγική για την πρόληψη δηµιουργίας αποβλήτων αποτυπώνεται συνοπτικά στις παρακάτω δράσεις. 

− Ανάπτυξη δικτύου Επαναχρησιµοποίησης Αποβλήτων, µέσω της δηµιουργίας Πράσινου Σηµείου στην 

πόλη της Πτολεµαΐδας και στην ΤΜ∆Α και διακίνησης τω συλλεχθέντων υλικών προς επαναχρησιµοποίηση, 

καθώς και των πράσινων σηµείων γειτονιάς, τόσο στην πόλη της Πτολεµαΐδας, όσο και σε άλλους µεγάλους 

οικισµούς του ∆ήµου. 

− Ανάπτυξη και αξιοποίηση συνεργειών µε όλους τους εµπλεκόµενους κοινωνικούς και οικονοµικούς φορείς 

του ∆ήµου, για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής υποστήριξης που συµβάλλουν στην πρόληψη 

δηµιουργίας αποβλήτων. 

− Σχεδιασµός µέτρων, δράσεων και παρεµβάσεων, σε συνδυασµό µε την ενηµέρωση, την ευαισθητοποίηση 

και την ενεργό συµµετοχή των πολιτών, των επαγγελµατιών και ειδικότερα του µαθητικού πληθυσµού, για 

την καλλιέργεια συνειδήσεων και συµπεριφορών που θα συµβάλλουν στην πρόληψη και τη µείωση της 

παραγωγής αποβλήτων. 

− Προώθηση των Πράσινων Συµβάσεων, στον ∆ήµο και στις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις 

Στο παρακάτω διάγραµµα προβάλλονται οι δράσεις και οι ενέργειες που σκοπεύει να υλοποιήσει ο ∆ήµος.  
∆ιάγραµµα 7.1-1:Προτεινόµενες ∆ράσεις Πρόληψης 
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7.2. ∆ράσεις Ενηµέρωσης, Ευαισθητο̟οίησης και Εκ̟αίδευσης 

Πολιτών 

∆ράσεις υποκίνησης της συµµετοχής των πολιτών και συγκεκριµένα: 

− ∆ράσεις δηµόσιας διαβούλευσης και κοινωνικής συµµετοχής στον σχεδιασµό και την εφαρµογή του 

τοπικού σχεδίου µέσω συσκέψεων µε κοινωνικούς φορείς και συνελεύσεων  

− ∆ράσεις ενηµέρωσης των πολιτών, των επαγγελµατιών και των επιχειρήσεων για την πρόληψη της 

παραγωγής απορριµµάτων και τον τρόπο διαχείρισης των ειδικών αποβλήτων, ενδεικτικά στη µείωση χρήσης 

πλαστικής σακούλας και των συσκευασιών, στην διακριτή διαχείριση για τις µπαταρίες, τα 

ιατροφαρµακευτικά, τα απόβλητα κρεοπωλείων και ιχθυοπωλείων, τα τηγανέλαια κλπ  

− ∆ράσεις υποκίνησης, ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης για τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και την 

κοµποστοποίηση  

− ∆ράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και την 

κοµποστοποίηση  

 

∆ιάγραµµα 7.2-1:Προτεινόµενες ∆ράσεις Συµµετοχής 
Πολιτών

 
 
 

7.3. ∆ράσεις ∆ιαλογής στη Πηγή και Εκσυγχρονισµού Μέσων 

Μηχανικής Α̟οκοµιδής 

∆ραστηριότητες διαλογής στην πηγή, µέσω των οποίων επιδιώκεται η εκτροπή του µεγαλύτερου µέρους 
των απορριµµάτων µε ορίζοντα το χρονικό διάστηµα µέχρι το 2020. Περιλαµβάνουν, κυρίως:  
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− Την σύνταξη µελέτης εφαρµογής για την επέκταση του προγράµµατος ∆σΠ (ΑΥ και ΒΑ) και την 

αναδιοργάνωση της αποκοµιδής των σύµµεικτων και λοιπών ΑΣΑ 

− Σχεδιασµός και πιλοτικές εφαρµογές προγράµµατος υπολογισµού τελών καθαριότητας σε σύγχρονα 

συστήµατα Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ) 

− Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων χορήγησης ανταποδοτικών κινήτρων σε πολίτες και 

επιχειρήσεις που συµµετέχουν στη ∆σΠ και Ανακύκλωση 

− Την ενίσχυση του δικτύου χωριστής συλλογής ΑΥ (χαρτί, πλαστικό, µέταλλα, γυαλί), µε την ενίσχυση της 

πυκνότητας του δικτύου (µε νέους κάδους ανακύκλωσης, µεγαλύτερης χωρητικότητας για τους κάδους 

ανακύκλωσης για το χαρτί και το πλαστικό) και των µέσων εξυπηρέτησής του (µε νέα οχήµατα συλλογής). 

Επίσης περιλαµβάνονται: η σταδιακή εφαρµογή κοινού κάδου για Πλαστικό & Μέταλλο σε µικρούς και 

αποµακρυσµένους οικισµούς, η επέκταση του προγράµµατος συλλογής γυαλιού µε τους ειδικούς κώδωνες, η 

ενίσχυση του προγράµµατος συλλογής έντυπου χαρτιού από υπηρεσίες, φορείς, σχολεία κλπ, η ένταξη όλων 

των επιχειρήσεων της περιοχής στο πρόγραµµα χωριστής συλλογής ανακυκλώσιµων και η 

εφαρµογή/επέκταση της χωριστής συλλογής εµπορικών χαρτοκιβωτίων µε διακριτά καθηµερινά δροµολόγια. 

Τα συλλεγόµενα ΑΥ θα παραδίδονται στην ΤΜ∆Α, προκειµένου η ∆ΙΑ∆ΥΜΑ να τα διαχειρίζεται περαιτέρω 

από κοινού µε τα ΑΥ των άλλων ∆ήµων, ενώ τα έσοδα από τις πωλήσεις των υλικών θα επιστρέφονται στο 

∆ήµο µειώνοντας εν µέρει το κόστος αποκοµιδής. 

− Την ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (ΒΑ), µε νέα µέσα προσωρινής αποθήκευσης 

και ειδικά προγράµµατα συλλογής (είτε πόρτα-πόρτα µε καφέ κάδους µικρής χωρητικότητας ανά 

οικεία/πολυκατοικία ή ειδικούς πλαστικούς βιοδιασπώµενους σάκους, και συλλογή σε συγκεκριµένες ηµέρες 

και ώρες ή κατόπιν ειδοποίησης, είτε µε κοινούς καφέ κάδους µεγαλύτερης χωρητικότητας-µε φίλτρο 

απόσµησης ανά γειτονιά και τακτικά δροµολόγια αποκοµιδής), µε ιδιαίτερη έµφαση στους µεγαλύτερους 

οικισµούς και στα  ιδιαίτερα σηµεία παραγωγής (εστιατόρια, µανάβικα, super market, λαϊκές αγορές, µονάδες 

υγείας, στρατόπεδα κλπ) για τη δηµιουργία ‘οικονοµίας κλίµακας’ στην αποκοµιδή, καθώς και νέα µέσα 

εξυπηρέτησης (ειδικό όχηµα συλλογής, κλειστό χωρίς συµπίεση µε ευκολίες στη φόρτωση κλπ). Η 

κοµποστοποίηση των υλικών θα γίνεται στη ΜΕΑ, ενώ τα έσοδα από τις πωλήσεις του compost (εφόσον 

διασφαλιστεί αγορά) είτε θα επιστρέφονται στο ∆ήµο µειώνοντας εν µέρει το κόστος αποκοµιδής ή θα 

συµψηφίζονται αναλογικά µε τα τέλη διαχείρισης ΑΣΑ που καταβάλει ο ∆ήµος στη ∆ΙΑ∆ΥΜΑ. Τα 

συλλεγόµενα προδιαλεγµένα ΒΑ θα παραδίδονται στην ΤΜ∆Α, προκειµένου η ∆ΙΑ∆ΥΜΑ να τα 

διαχειρίζεται περαιτέρω από κοινού µε τα προδιαλεγµένα ΒΑ των άλλων ∆ήµων. 

o Στην παρούσα φάση, δεν προβλέπεται η κατασκευή νέας ξεχωριστής µονάδας κοµποστοποίησης των 

προδιαλεγµένων βιοαποβλήτων του ∆ήµου, την ευθύνη διαχείρισης της οποίας θα έχει ο ίδιος ο 

∆ήµος καθώς εκτιµάται ότι το κόστος επεξεργασίας και αξιοποίησης των συλλεγόµενων 

προδιαλεγµένων βιοβλήτων µε ∆σΠ στην υπο κατασκευή ΜΕΑ (κόστος µεταφόρτωσης, µεταφοράς 

και κοµποστοποίησης < 55 ευρώ/τόνο, χωρίς να συνυπολογίζονται τυχόν έσοδα από πωλήσεις του 

compost για την ασφάλεια των υπολογισµών), θα είναι µικρότερο από την αυτόνοµη αποκεντρωµένη 
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διαχείριση υπό την ευθύνη του ∆ήµου. Η µονάδα αποκεντρωµένης αυτόνοµης κοµποστοποίησης των 

προδιαλεγµένων βιοαβλήτων του ∆ήµου, δεν διαθέτει χωροθέτηση, µελετητική και αδειοδοτική 

ωριµότητα, δεν έχει διασφαλισµένο κόστος αρχικής επένδυσης (κατ΄ εκτίµηση 500.000 ευρώ για 

δυναµικότητα 1.000 τόνων/έτος, περιλαµβάνοντας τα έργα ΠΜ όπως διαµόρφωση εδάφους, 

τσιµεντόστρωση, διαχείριση οµβρίων και υγρών κοµποστοποίησης, περίφραξη, είσοδο, οικίσκος 

φύλαξης, στέγαστρο στάθµευσης και προστασίας εξοπλισµού, αλλά και την προµήθεια 

µηχανολογικού εξοπλισµού όπως σχίστη σάκων, οµογενοποιητή/αναµίκτη, τεµαχιστής κλαδιών, 

κόσκινα, αναστροφέα σειραδίων, µεµβράνες επικάλυψης σωρών, φορτωτής), ενώ το κόστος 

επεξεργασίας υπολογίζεται  τουλάχιστον σε 60.000 ευρώ ή > 60 ευρώ/τόνο µε 1 υπεύθυνο µονάδα, 1 

χειριστή  µερικής απασχόλησης και 1 εργάτη γενικών καθηκόντων, κόστη ενέργειας/καυσίµων, 

συντήρησης µηχαν.εξοπλισµού, εργαστηριακών αναλύσεων κλπ, χωρίς να συνυπολογίζεται η 

περίπτωση ανάθεσης του έργου σε εργολάβο, λόγω έλλειψης προσωπικού, οπότε θα πρέπει να 

προστεθεί και το εργολαβικό όφελος). 

o Επιπλέον, δύναται ο ∆ήµος να προµηθευτεί ειδικό εξοπλισµό για την µηχανική κοµποστοποίηση 

βιοαποβλήτων και πράσινων αποβλήτων, τον οποίο είτε θα τοποθετήσει σε κοινόχρηστους χώρους, 

είτε θα εγκαταστήσει σε ειδικό χώρο στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου ή στην ΤΜ∆Α (σε συνεργασία µε 

τη ∆ΙΑ∆ΥΜΑ).  

− Την ανάπτυξη δικτύου συλλογής πράσινων Αποβλήτων, τόσο από το πρόγραµµα της υπηρεσίας πρασίνου 

στα πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, όσο και από οικίες µε κατάλληλη ενηµέρωση για τις ηµέρες και τα 

σηµεία παράδοσης. 

− Την ανάπτυξη ∆σΠ Ογκωδών Αποβλήτων και ΑΗΗΕ, µε συγκεκριµένο πρόγραµµα εξυπηρέτησης και 

ενηµέρωσης των δηµοτών. 

− Τον εκσυγχρονισµό των µέσων µηχανικής αποκοµιδής των υπολειµµατικών σύµµεικτων ΑΣΑ, µε την 

αντικατάσταση των πεπαλαιωµένων και φθαρµένων µέσων συλλογής (πράσινοι κάδοι >7ετίας και 

απορριµµατοφόρα >15ετίας). 

− Την εγκατάσταση συστηµάτων ελέγχου και διαχείρισης στόλου απορριµµατοφόρων και λοιπών οχηµάτων 

συλλογής/µεταφοράς ΑΣΑ (σύµµεικτα, ΑΥ, ΒΑ, Ογκώδη κλπ). 

− Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δράσεις που αναλύθηκαν παραπάνω καθώς και οι 

απαραίτητες ενέργειες για την εφαρµογή αυτών.  
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∆ιάγραµµα 7.3-1:Προτεινόµενες ∆ράσεις ∆ιαλογής στην Πηγή 

 

7.4. ∆ράσεις διαχείρισης Βιοαποβλήτων 

∆ράσεις διαχείρισης Βιοαποβλήτων, περιλαµβάνουν κυρίως : 

− Ανάπτυξη ∆σΠ βιοαποβλήτων, όπως περιγράφηκε στην προηγούµενη ενότητα 

− Ανάπτυξη προγράµµατος οικιακής κοµποστοποίησης, µε έµφαση στους µικρότερους οικισµούς µε 

πρόβλεψη για την διαχείριση και των πράσινων αποβλήτων 

 

∆ιάγραµµα 7.4-1:Προτεινόµενες ∆ράσεις ∆ιαχείρισης Βιοαποβλήτων 
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7.5. ∆ηµιουργία Πράσινου Σηµείου 

• ∆ηµιουργία «Πράσινου Σηµείου» εντός της πόλης της Πτολεµαΐδας, σε συγκεκριµένο χώρο που θα 

καθοριστεί έπειτα από έρευνα και χωροθέτηση, λαµβάνοντας υπόψη κριτήρια: 

- πολεοδοµικά, 
- ιδιοκτησίας γης, 
- κυκλοφοριακής σύνδεσης,  
- λειτουργικότητας και βέλτιστης δυνατής εξυπηρέτησης των δηµοτών, 
- ενσωµάτωσης στον αστικό χώρο, βελτίωσης της λειτουργίας τους και αναβάθµισης της εικόνας του, 
- περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 

• Αναβάθµιση της ΤΜ∆Α και λειτουργία της και ως «Πράσινο Σηµείο». 

• ∆ηµιουργία Πράσινων Σηµείων Γειτονιάς, (σε πάρκα και κοινόχρηστους χώρους, για συλλογή 

ανακυκλώσιµων υλικών), στην πόλη της Πτολεµαΐδας και σε άλλους µεγάλους οικισµούς του ∆ήµου. 

Στα Πράσινα Σηµεία θα µπορούν οι πολίτες να προσκοµίζουν και να εναποθέτουν στον ειδικά 
διαµορφωµένο χώρο, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία, είτε απόβλητα για ανακύκλωση ή και ειδική 
διαχείριση, είτε αντικείµενα προς επαναχρησιµοποίηση.  
Στα Πράσινα Σηµεία θα υπάρχει η δυνατότητα διαχωρισµού των υλικών σε περίπου 17 ρεύµατα: χαρτί, 
πλαστικό, γυαλί, αλουµίνιο, υπολείµµατα τροφίµων-τηγανέλαια, ρούχα-υποδήµατα, κουβέρτες-κουρτίνες-
χαλιά, µικροέπιπλα, παιχνίδια-καρότσια-ποδήλατα, ηλεκτρικές συσκευές, φάρµακα, λαµπτήρες, µπαταρίες, 
πίνακες, βιβλία-CD’s-DVD’s-Περιοδικά, οικιακά σκεύη, µουσικά όργανα. Εκεί θα γίνεται µια πρώτη 
διαλογή και ταξινόµηση των υλικών σε επαναχρησιµοποιήσιµα και σε ανακυκλώσιµα. 
Στον Πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται τα είδη των αποβλήτων που θα συγκεντρώνονται στο πράσινο 
σηµείο 

Πίνακας 7.5-1:Υλικά στο Πράσινο Σηµείο 

Α. Απόβλητα προς Ανακύκλωση 

Χαρτιά/Χαρτόνια 
Πλαστικά 
Γυαλιά 
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Μέταλλα 
Υπολείµµατα τροφίµων/Ζυµώσιµα/Πράσινα 

Ηλεκτρικές Μικροσυσκευές 
Λαµπτήρες 

Μαγειρικά Έλαια 
Μπαταρίες οικιακού τύπου 

Ληγµένα Φάρµακα 
Μελανοδοχεία 

CD/DVD 

Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές Συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, Η/Υ, 
εκτυπωτές, κλπ) 

Ογκώδη αντικείµενα (έπιπλα, στρώµατα, κουφώµατα, πλαστικά 
ογκώδη κ.λπ που δεν µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν) 

Β. Απόβλητα προς Ειδική ∆ιαχείριση 

Συσκευασίες αεροζόλ/εντοµοκτόνων, οικιακών φυτοφαρµάκων, κλπ 
Συσκευασίες από χρώµατα, βερνίκια, κόλλες, κλπ 

Συσκευασίες διαλυτικών-διαβρωτικών- απολυµαντικών (καθαριστικά, 
αποφρακτικά είδη κλπ) 

Ειδικά απόβλητα (π.χ. θερµόµετρα, περίθαλψης κλπ) 

Γ. Υλικά προς Επαναχρησιµοποίηση 

Βιβλία 
Οικιακά σκεύη 

Εργαλεία 
Φωτιστικά είδη-Πίνακες/Κάδρα-Μικροαντικείµενα-∆ιακοσµητικά είδη 

Παιδικά παιχνίδια 
Είδη ένδυσης-υπόδησης 
Κουβέρτες-Παπλώµατα 

Είδη επίπλωσης 
Μοκέτες-Χαλιά-Κουρτίνες 

Παιδικά είδη (καρότσια, καθίσµατα αυτοκινήτων, ποδήλατα κλπ) 

Πλαστικά & λοιπά είδη (κλούβες, κουβάδες, λεκάνες, δοχεία, 
χριστουγεννιάτικα δέντρα, κλπ) 

 
Στόχος είναι η προώθηση της επαναχρησιµοποίησης µέσω του δικτύου επαναχρησιµοποίησης, η ευκολία 
πρόσβασης στα πράσινα σηµεία των ενδιαφερόµενων να προσκοµίσουν µεταχειρισµένα αντικείµενα και η 
παροχή δυνατότητας σε πολίτες και σε ιδιαίτερα σε ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες να προµηθεύονται 
µεταχειρισµένα αντικείµενα χωρίς κόστος.  
Η πληροφόρηση των κατοίκων για τις δυνατότητες επαναχρησιµοποίησης είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την 
επιτυχία των δικτύων επαναχρησιµοποίησης – πως συλλέγονται τα υλικά, που µπορούν να κατατεθούν, πώς 
νοείται η παράδοση υλικών σε καλή κατάσταση και σε ποιά σηµεία είναι διαθέσιµα αντικείµενα προς 
επαναχρησιµοποίηση. Τα πράσινα σηµεία αποτελούν µια διεθνή και δοκιµασµένη πρακτική που βασίζεται 
στη συµµετοχή των πολιτών και ως εκ τούτου προϋποθέτει συνεχείς και οργανωµένες δράσεις ενηµέρωσης. 
 

7.6. ∆ράσεις Χωριστής συλλογής ειδικών κατηγοριών ΑΣΑ 

Οι ειδικές κατηγορίες για τις οποίες θα εφαρµοστούν δράσεις χωριστής συλλογής είναι: 
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− Λαµπτήρες, για τους οποίους θα τοποθετηθούν ειδικοί κάδοι/stand στα καταστήµατα ηλεκτρολογικών 

υλικών και σε κτίρια δηµοτικών/ δηµόσιων υπηρεσιών 

− Οικιακές µπαταρίες, για τις οποίες θα τοποθετηθούν ειδικοί κάδοι/stand σε σχολεία και σε κτίρια 

δηµοτικών/ δηµόσιων υπηρεσιών 

− Οικιακά ΕΑΥΜ, για τα οποία θα τοποθετηθούν ειδικοί κάδοι/στήλες στα φαρµακεία 

− Ληγµένα φάρµακα, για τα οποία θα τοποθετηθούν ειδικοί κάδοι στα φαρµακεία 

− ΖΥΠ καταστηµάτων λιανικής εµπορίας όπως κρεοπωλεία, super market, για τα οποία θα τοποθετηθούν 

ειδικοί κάδοι στα σηµεία παραγωγής 

− Βρώσιµα έλαια, για τα οποία θα τοποθετηθούν ειδικοί κάδοι/δεξαµενές συλλογής σε καταστήµατα εστίασης 

και σε κεντρικά σηµεία 

− Συσκευασίες µε επικίνδυνα συστατικά, (όπως µπογιές, διαλυτικά κτλ) η συγκέντρωση αυτων θα γίνεται στο 

πράσινο σηµείο 

− Τόνερ/Μελανοδοχεία, για τα οποία θα τοποθετηθούν ειδικοί κάδοι στα κτίρια των δηµοτικών / δηµόσιων 

υπηρεσιών καθώς και στα σχολεία 

 

7.7. ∆ράσεις διαχείρισης αποβλήτων πλην ΑΣΑ 

Στις δράσεις αυτές περιλαµβάνονται:  

− τα πλαστικά των κενών συσκευασιών αγροχηµικών, για τα οποία θα γίνουν δράσεις ενηµέρωσης – 

ευαισθητοποίησης των αγροτών µε σκοπό την ορθή διαχείρισή τους (πρόγραµµα 3 πλύσεων συσκευασίας και 

εκκένωση του περιεχοµένου στο βυτίο ραντίσµατος, προσωρινή αποθήκευση πλυµένης συσκευασίας σε 

ιδιωτικό χώρο και εντός ειδικού πλαστικού σάκκου που θα δίνουν τα καταστήµατα εµπορίας γεωργικών 

ειδών και τέλος παράδοση σε προκαθορισµένες ηµεροµηνίες και σηµεία, βάση προγράµµατος του ∆ήµου και 

της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ και σε συνεργασία µε τον ΕΣΥΦ και την ΕΕΑΑ) 

− η ορθολογική διαχείριση/αξιοποίηση της λυµατολάσπης ΕΕΛ, κατόπιν συνεργασίας µε αδειοδοτηµένες 

εταιρείας µέχρι την κατασκευή µονάδας επεξεργασίας που θα εξυπηρετεί τις ΕΕΛ τις Π∆Μ. 

Στο διάγραµµα που ακολουθεί αναλύονται οι δράσει καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να 
γίνουν  

 
∆ιάγραµµα 7.7-1:Προτεινόµενες ∆ράσεις διαχείρισης αποβλήτων πλην ΑΣΑ 
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7.8. ∆ράσεις Μεταφόρτωσης- Μεταφοράς
3 

Οι ∆ράσεις Μεταφόρτωσης Μεταφοράς αφορούν δράσεις που θα αναπτυχθούν στην ΤΜ∆Α και 
περιλαµβάνουν: 

- Την Επέκταση των υποδοµών Μεταφόρτωσης και Προσωρινής Αποθήκευσης των 4 Ανακυκλώσιµων 

Υλικών 

- Την Επέκταση των υποδοµών Μεταφόρτωσης και Προσωρινής Αποθήκευσης των Ογκωδών 

Αποβλήτων (ΑΗΗΕ και λοιπά ογκώδη επίπλωσης, στρώµατα κλπ), των Πράσινων Αποβλήτων κτλ. 

- Την προµήθεια εξοπλισµού αποθήκευσης και µεταφοράς των βιοαποβλήτων του καφέ κάδου 

ή/και 

- την εγκατάσταση µηχανικών κοµποστοποιητών για την διαχείριση των αποβλήτων του καφέ κάδου στην 

ΤΜ∆Α 

- Προµήθεια εξοπλισµού θρυµµατισµού πράσινων αποβλήτων 

- Την δηµιουργία Πράσινου Σηµείου εντός της ΤΜ∆Α 

 

Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν οι ενέργειες που 
περιγράφονται στο ∆ιάγραµµα 7.8-1 
 

 
∆ιάγραµµα 7.8-1:Προτεινόµενες ∆ράσεις στην ΤΜ∆Α 

                                                 
3 Με ευθύνη της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ ΑΕ 
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7.9. ∆ράσεις Ε̟εξεργασίας, Αξιο̟οίησης και Τελικής ∆ιάθεσης
2 

Για την επίτευξη των στόχων διαχείρισης αποβλήτων στο σύνολο της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, 
σχεδιάζεται από τη ∆ΙΑ∆ΥΜΑ να υλοποιηθούν συγκεκριµένα έργα, µελέτες, υπηρεσίες και προµήθειες, 
που εξειδικεύονται στις ακόλουθες δράσεις: 

− Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων ΜΕΑ (στον χώρο των ΚΕΟ∆), η µονάδα θα 

κατασκευαστείς στα πλαίσια της Σ∆ΙΤ, θα είναι δηλαδή ευθύνη του Ιδιωτικού Φορέα Σύµπραξης να την 

υλοποιήσει. Η λειτουργία της αναµένεται το 2017. Η ΜΕΑ θα δέχεται προς επεξεργασία και τα 

προδιαλεγµένα µε ∆σΠ Βιοαπόβλητα (για παραγωγή compost), σε διακριτή γραµµή από τα Βιοαπόβλητα 

που προέρχονται από τη µηχανική επεξεργασία των σύµµεικτων ΑΣΑ (για παραγωγή εδαφοβελτιωτικού). 

− Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων ΧΥΤΥ (στον χώρο των ΚΕΟ∆), για την 

τελική διάθεση των υπολειµµάτων της ΜΕΑ. 

− Τεχνική µελέτη & Κατασκευή κυττάρου ∆΄ ΧΥΤΑ και επέκτασης του (µετατροπή σε κυττάρων 

Γ΄και ∆΄ σε µικτά κύτταρα συνδιάθεσης αστικών & µη επικ. βιοµηχανικών αποβλήτων) 

− Προµήθειες υποστηρικτικού εξοπλισµού λειτουργίας ΚΕΟ∆ 

− Επέκταση (κτιριακή & µηχανολογική) Περιφερειακού Κέντρου Ανακύκλωσης, για την κάλυψη των 

αυξανόµενων αναγκών διαχείρισης ΑΥ 

− Κατασκευές (συµπληρωµατικών) έργων και προµήθειες υποστηρικτικού εξοπλισµού λειτουργίας 

στις ΚΕΟ∆ 
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− Αποκατάσταση κυττάρων Α' & Β' και Μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης παραγόµενου βιοαερίου 

από τα κύτταρα αυτά 

 
Όπως µπορούµε να δούµε και στο διάγραµµα που ακολουθεί για την ολοκλήρωση των δράσεων θα 
απαιτηθεί µια σειρά ενεργειών. 
 

∆ιάγραµµα 7.9-1:Προτεινόµενες ∆ράσεις στις ΚΕΟ∆ (αρµοδιότητα ∆ΙΑ∆ΥΜΑ) 

 
 
 

7.10. ∆ράσεις για την ∆ιαχείριση των ΑΕΚΚ 

Τέλος εξετάζεται η διαχείριση των αδρανών και υλικών κατεδάφισης, σε επίπεδο ∆ήµου η οποία θα 
περιλαµβάνει τις εξής ∆ράσεις: 

−−−− Μελέτη, Αδειοδότησης και Κατασκευής βασικών υποδοµών χώρων διάθεσης (ανενεργά & µη 

αποκατεστηµένα λατοµεία ή/και δανειοθάλαµοι αδρανών) ΑΕΚΚ  

−−−− Καµπάνια ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης για το πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ 

Ο ∆ήµος δεν εξυπηρετείται από Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΣΣΕ∆) και µονάδες 
επεξεργασίας και αξιοποίησης ΑΕΚΚ. Με έγκριση ΣΣΕ∆ στην Π∆Μ ο ∆ήµος είτε αυτόνοµα είτε µέσω της 
∆ΙΑ∆ΥΜΑ, θα πρέπει να συµβληθεί προκειµένου να ξεκινήσει η διαδικασία αξιοποίησης των παραγόµενων 
ΑΕΚΚ.  
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7.11. Σύνοψη 

Στη ∆υτική Μακεδονία, υπάρχει σχεδιασµός διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε περιφερειακό επίπεδο από 

το1998. Από τον Ιούλιο 2005 ξεκίνησε τη λειτουργία του το Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων 

(ΟΣ∆Α) ∆υτικής Μακεδονίας υπό την ευθύνη της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ, το οποίο στην παρούσα φάση περιλαµβάνει τη 

µεταφόρτωση και υγειονοµική ταφή του συνόλου των ΑΣΑ όλων των ΟΤΑ στον Περιφερειακό ΧΥΤΑ, καθώς και 

την συλλογή, µεταφόρτωση διαχείριση των 4 ρευµάτων ΑΥ µε ∆σΠ στο σύνολο της περιφέρειας. Παράλληλα έχουν 

δροµολογηθεί/ωριµάσει µια σειρά από δράσεις, βάσει των οποίων αναµένεται το επόµενο διάστηµα να υλοποιηθούν 

οι απαιτούµενες υποδοµές προκειµένου να λειτουργήσει στην πλήρη του µορφή το ΟΣ∆Α ∆υτικής Μακεδονίας και 

να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται στην κείµενη νοµοθεσία για τη διαχείριση των ΑΣΑ. Στις δράσεις αυτές 

περιλαµβάνονται: α) η κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας & Αξιοποίησης (ΜΕΑ) που θα επεξεργάζεται τόσο τα 

υπολειπόµενα σύµµεικτα ΑΣΑ όσο και τα προδιαλεγµένα Βιοαπόβλητα και β) η ανάπτυξη της ∆ιαλογής στην Πηγή 

(∆σΠ) για τα βιοαπόβλητα. Το σύνολο των ΣΣΕ∆ για τη διαχείριση των ρευµάτων αποβλήτων του Ν. 2939/2011 

δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια, απαιτείται όµως η ενίσχυση του δικτύου συλλογής για τη βελτίωση των 

ποσοστών ανάκτησης. Παράλληλα, ήδη εξετάζεται από τη ∆ΙΑ∆ΥΜΑ η δυνατότητα δηµιουργίας ΣΣΕ∆ για τα 

ΑΕΚΚ, προκειµένου να ξεκινήσουν οι δράσεις και τα έργα αξιοποίησης και του ειδικού αυτού ρεύµατος στο 

αποβλήτων. 

Απαραίτητο στοιχείο για την επίτευξη των στόχων ∆σΠ των ΑΥ και των ΒΑ, που καλείται να επιτύχει ο ∆ήµος βάση 

του νέου ΕΣ∆Α, είναι ενίσχυση τόσο µε µηχανολογικό εξοπλισµό και µέσα (κάδοι και οχήµατα συλλογής), όσο και 

µε ανθρώπινο δυναµικό για τη στελέχωση της υπηρεσίας καθαριότητας µε εργατοτεχνικό και επιστηµονικό 

προσωπικό. Είναι ευνόητο, ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει η ανάλογη ενίσχυση θα είναι αδύνατο να υλοποιηθούν 

και να επιτευχθούν οι στόχοι του παρόντος Σχεδίου ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων  του ∆ήµου.  

 

8. Οικονοµικά Στοιχεία Τοπικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης 

8.1. Κοστολόγηση σχεδίου 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται αναλυτικά τα επενδυτικά κόστη και τα λειτουργικά ανά 
ενέργεια, όπως περιγράφτηκαν στις προηγούµενες ενότητες.  
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Πίνακας 8-1:Επενδυτικό Κόστος Ενεργειών ΤΣ∆ 
Επενδυτικό Κόστος 

∆ράση Ενέργειες 
€ Ανάλυση Χρηµατοδότηση 

∆ηµιουργία Πράσινου Σηµείου στην πόλη της 
Πτολεµαϊδας                                                                
Συλλογή αποβλήτων προς Ανακύκλωση, υλικών 
προς Επαναχρησιµοποίηση και αποβλήτων προς 
ειδική διαχείριση 

250.000 
Χωροθέτηση σε δηµοτικό οικόπεδο. Οι µελέτες 
και αδειοδοτήσεις θα γίνουν από τη ∆ΙΑ∆ΥΜΑ 

ΕΣΠΑ 

∆ηµιουργία Πράσινων Σηµείων Γειτονιάς (σε 
πάρκα και κοινόχρηστους χώρους, για συλλογή 
ανακυκλώσιµων υλικών)                                                                                 
∆ύναται να υλοποιηθούν εκτός της πόλης 
Πτολεµαϊδας και σε άλλους µεγάλους οικισµούς 
του ∆ήµου 

∆εν 
προσδιορίζεται 
στην παρούσα 

φάση 

Θα υλοποιηθούν υποστηρικτικά του Πράσινου 
Σηµείου πόλης. 

ΕΣΠΑ 

Ανάπτυξη δικτύου 
Επαναχρησιµοποίησης και 
Ανακύκλωσης Αποβλήτων 

∆ηµιουργία Κέντρου Επαναχρησιµοποίησης 
Υλικών/Αποβλήτων στην ΤΜ∆Α Εορδαίας 

400.000 
Χώρους όπου θα γίνεται συγκέντρωση & 

ταξινόµηση υλικών προς απαναχρ/ση. Υπό την 
ευθύνη της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ 

ΕΣΠΑ 

Ανάπτυξη και αξιοποίηση 
συνεργειών 

Επαφές, οργάνωση δράσεων και υποστήριξη έργου 
κοινωνικών φορέων-συλλόγων του ∆ήµου 

- - - 

Εφαρµογή µέτρων πρόληψης σε ∆ηµόσιες 
υπηρεσίες (πχ έντυπο χαρτί, κλπ) Σχεδιασµός µέτρων, δράσεων και 

παρεµβάσεων Ενηµέρωση και Οργάνωση Υπηρεσιών του ∆ήµου 
για υιοθέτηση ψηφιακών υπηρεσιών 

- 
Αφορά κυρίως δράσεις ενηµέρωσης του 

πρσωπικού και οργάνωσης υπηρεσιών µε νέα 
συστήµατα 

∆ήµος 

Ενηµέρωση και κατάρτιση των αρµοδίων για τις 
"πράσινες" δηµόσιες συµβάσεις 

Σύνταξη πρότυπων "πράσινων" προδιαγραφών 

∆ράσεις Πρόληψης 
∆ηµιουργίας Αποβλήτων 

Προώθηση των Πράσινων 
Συµβάσεων Προώθηση & Ενσωµάτωση "πράσινων" 

προδιαγραφών σε διαγωνισµούς Προµηθειών & 
Υπηρεσιών 

∆εν 
προσδιορίζεται 
στην παρούσα 

φάση 

Ανάθεση σύµβασης υπηρεσιών προετοιµασίας 
των δράσεων αυτών, εφόσον κριθεί απαραίτητο  

ή δεν υλοποιηθεί από στελέχη του ∆ήµου 
∆ήµος 

∆ηµόσια διαβούλευση και 
συµµετοχή φορέων σε θέµατα 
διαχ/σης απορ/των 

Πρόσκληση ∆ηµοτικής Αρχής για την δηµόσια 
διαβούλευση του Σχεδίου -  Οργάνωση 
συναντήσεων µε φορείς του ∆ήµου 

- - - 

Ενηµέρωση των πολιτών 
∆ηµιουργία και υλοποίηση ενηµερωτικής 
Καµπάνιας για την ∆ιαλογή στην Πηγή (ΑΥ & 
ΒΑ) και την Πρόληψη ∆ηµιουργίας Αποβλήτων 

∆εν 
προσδιορίζεται 
στην παρούσα 

φάση 

Σε συνεργασία µε ∆ΙΑ∆ΥΜΑ στα πλαίσια 
ΠΕΣ∆Α θα υλοποιηθεί κετρική καµπάνια 

ενηµέρωσης.  
ΕΣΠΑ 

Υποκίνηση, ενηµέρωση, 
ευαισθητοποίηση επαγγελµατιών 

Ενηµερωτικές συναντήσεις σε παραγωγούς ειδικών 
αποβλήτων (εµπορικά καταστήµατα, επιχ/σεις 
εστίασης, βιοτεχνίες, αγροτ.συνετ/σµους κλπ) 

- - - 

∆ράσεις Ενηµέρωσης & 
Ευαισθητο-ποίησης 

Πολιτών 

Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
Επισκέψεις σε σχολεία & εκπαιδευτικές εκδροµές 
στις εγκαταστάσεις του ΟΣ∆Α 

- Συνεργασία µε ∆ΙΑ∆ΥΜΑ - 
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Επενδυτικό Κόστος 
∆ράση Ενέργειες 

€ Ανάλυση Χρηµατοδότηση 

Μελέτη εφαρµογής για την επέκταση του προγράµµατος ∆σΠ (ΑΥ και ΒΑ) και την 
αναδιοργάνωση της αποκοµιδής των σύµµεικτων και λοιπών ΑΣΑ 

- 
Εφόσον κριθεί αναγκαία  ή δεν µπορεί να 

υλοποιηθεί υπηρεσιακώς.  
∆ήµος - Υποστήριξη από 

∆ΙΑ∆ΥΜΑ 

Σχεδιασµός και πιλοτικές εφαρµογές προγράµµατος υπολογισµού τελών καθαριότητας 
σε σύγχρονα συστήµατα Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ) 

- - 
∆ήµος - Υποστήριξη από 

∆ΙΑ∆ΥΜΑ 

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων χορήγησης ανταποδοτικών κινήτρων σε 
πολίτες και επιχειρήσεις που συµµετέχουν στη ∆σΠ και Ανακύκλωση 

- - 
∆ήµος - Υποστήριξη από 

∆ΙΑ∆ΥΜΑ 

Προµήθεια Κάδων Ανακύκλωσης (Χαρτί, 
Πλαστικό, Μέταλλο, Γυαλί)                                                              
Σταδιακή εφαρµογή κοινού κάδου για Πλαστικό & 
Μέταλλο σε µικρούς και αποµακρυσµένους 
οικισµούς - Επέκταση του προγράµµατος 
συλλογής γυαλιού µε τους ειδικούς κώδωνες - 
Ενίσχυση προγράµµατος συλλογής έντυπου 
χαρτιού από υπηρεσίες, φορείς, σχολεία κλπ - 
Ένταξη επιχειρήσεων στο πρόγραµµα χωριστής 
συλλογής ανακυκλώσιµων - Επέκταση χωριστής 
συλλογής εµπορικών χαρτοκιβωτίων µε διακριτά 
καθηµερινά δροµολόγια 

70.000 
350 τεµ. 360 lt &                            
200 τεµ. 660 lt 

Ενίσχυση του δικτύου χωριστής 
συλλογής Ανακυκλώσιµων 
Υλικών (ΑΥ) σε 4 ρεύµατα 

Προµήθεια Οχηµάτων Συλλογής 135.000 1 όχηµα Π16 m3 

ΕΣΠΑ & ΕΕΑΑ 

Προµήθεια καφέ Κάδων Βιοαποβλήτων                                                   
Σχεδιασµός και εφαρµογή προγράµµατος ∆σΠ ΒΑ 
είτε µε καφέ κάδο γειτονιάς (ειδικός κάδος µε 
φίλτρο απόσµησης) και τακτικά δροµολόγια 
αποκοµιδής, είτε µε κάδο οικίας & πολυκατοικίας 
και συλλογή πόρτα-πόρτα (σε συγκεκριµένες 
ηµέρες και ώρες ή κατόπιν ειδοποίησης, κλπ), είτε 
συνδυασµό των δύο συστηµάτων 

123.600 

780 τεµ. 120 lt &200 τεµ. 240 lt για πρόγραµµα 
µε καφέ κάδο γειτονιάς µε ειδικό φίλτρο 
απόσµησης ή 12.000 τεµ. 30-80 lt για 

πρόγραµµα πόρτα-πόρτα µε καφε κάδο ανά 
µονοκατοικία & πολυκατοικία 

Προµήθεια Οχηµάτων Συλλογής 220.000 2 οχήµατα 8m3 και 12 m3 

Ανάπτυξη δικτύου χωριστής 
συλλογής Βιοαποβλήτων (ΒΑ) 

Εναλλακτική / Συµπληρωµατική λύση: Προµήθεια 
µηχανικών κοµποστοποιητών, αντί της διαχείρισης 
προδιαλεγµένων ΒΑ µε ∆σΠ στην ΜΕΑ 

40.000 ανά 
τεµάχιο, 

δυναµικότητας 20 
τον/έτος 

Ο κάθε µηχανικός κοµποστοποιητής δύναται να 
επεξεργαστεί το 0,6% της συνολικής µέγιστης 

ανακτώµενης ποσότητας ΒΑ µε ∆σΠ 

ΕΣΠΑ 

Ενηµέρωση Προσωπικού Υπηρεσίας για την ορθή 
διαχείριση - Σχεδιασµός τακτικών δροµολογιών ή 
Ανάπτυξη συστήµατος συλλογής κατόπιν 
ειδοποίησης από τον παραγωγό 

- - - Ανάπτυξη δικτύου συλλογής 
Ογκωδών, ΑΗΗΕ και Πράσινων 
Αποβλήτων 

Προµήθεια Οχηµάτων Συλλογής - - ΕΣΠΑ 

∆ράσεις ∆ιαλογής στη 
Πηγή και Αξιοποίησης 

των ΑΣΑ 

Ανάπτυξη προγράµµατος 
οικιακής κοµποστοποίησης 

Προµήθεια Κάδων Οικιακής Κοµποστοποίησης 72.000 1.200 τεµ.  330 lt ΕΣΠΑ 
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Επενδυτικό Κόστος 
∆ράση Ενέργειες 

€ Ανάλυση Χρηµατοδότηση 
Εγκατάσταση συστηµάτων 
ελέγχου και διαχείρισης στόλου 
οχηµάτων και κάδων 

Μελέτη Εφαρµογής, Προµήθεια και Εγκατάσταση 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Στόλου Οχηµάτων και 
Βελτιστοποίησης ∆ροµολογίων Αποκοµιδής 

- 
Εφόσον κριθεί αναγκαία η εγκατάσταση του 

συστήµατος 
∆ήµος - ΕΣΠΑ 

Προµήθεια Οχηµάτων Συλλογής  (Αντικατάσταση 
απορριµµατοφόρων >15ετίας, όσα απαιτούνται µε 
βάση τόσο τη µείωση σύµµεικτων ΑΣΑ λόγω 
αύξησης της ∆σΠ, όσο και για κάλυψη εφεδρικών 
αναγκών) 

555.000 2 Π8 m3 & 3 Π12 m3 
ΕΣΠΑ / ΠΕΠ∆Μ - Ιδιοι 

πόροι 
Αποκοµιδή υπολειπόµενων 
Σύµµεικτων ΑΣΑ 

Προµήθεια νέων πράσινων Κάδων Σύµµεικτων 
Απορ/των (Αντικατάσταση απαιτούµενων κάδων 
>7ετίας) 

170.000 850 κάδοι κατ΄ εκτίµηση 
ΕΣΠΑ / ΠΕΠ∆Μ - Ιδιοι 

πόροι 

Λαµπτήρες 
Ειδικοί κάδοι/stand σε καταστήµατα και σε κτίρια 
δηµοτικών/ δηµόσιων υπηρεσιών 

Οικιακές µπαταρίες 
Ειδικοί κάδοι/stand σε σχολεία και σε κτίρια 
δηµοτικών/ δηµόσιων υπηρεσιών 

Αρµοδιότητα των ΣΣΕ∆ ΣΣΕ∆ 

Οικιακά ΕΑΥΜ Ειδικοί κάδοι/στήλες σε µονάδες υγείας Αρµοδιότητα µονάδων υγείας - 

Ληγµένα φάρµακα Ειδικοί κάδοι στα φαρµακεία Αρµοδιότητα ΙΦΕΤ ΙΦΕΤ 

ΖΥΠ καταστηµάτων λιανικής 
εµπορίας όπως κρεοπωλεία, super 
market 

Ειδικοί κάδοι στα σηµεία παραγωγής Αρµοδιότητα παραγωγών - 

Βρώσιµα έλαια 
Ειδικοί κάδοι/δεξαµενές συλλογής σε 
καταστήµατα εστίασης και σε κεντρικά σηµεία 

Θα αναπτύξει το δίκτυο η ∆ΙΑ∆ΥΜΑ σε 
συνεργασία µε τους ∆ήµους 

∆ΙΑ∆ΥΜΑ-ΕΣΠΑ 

Συσκευασίες µε επικίνδυνα 
συστατικά 

Πράσινο σηµείο Θα αναπτύξει το δίκτυο η ∆ΙΑ∆ΥΜΑ ∆ΙΑ∆ΥΜΑ-ΕΣΠΑ 

∆ράσεις Χωριστής 
συλλογής και 
Ορθολογικής 

διαχείρισης  ειδικών 
κατηγοριών ΑΣΑ 

Τόνερ/Μελανοδοχεία 
Ειδικοί κάδοι/Συλλογή στα κτίρια των δηµοτικών / 
δηµόσιων υπηρεσιών, σχολεία 

∆εν επιβαρύνουν 
το ∆ήµο 

Θα αναπτύξει το δίκτυο η ∆ΙΑ∆ΥΜΑ ∆ΙΑ∆ΥΜΑ 

Εκδηλώσεις για την ενηµέρωση ευαιασθητοποίηση 
των αγροτών 

∆εν επιβαρύνει το 
∆ήµο 

Σχεδιασµός Προγράµµατος Συλλογής κενών 
συσκευασιών µε την συµµετοχή σχετικών φορέων 
(αγρότες, συνεταιρισµοί, σύλλογοι, ∆ήµος, ΕΣΥΦ, 
∆ΙΑ∆ΥΜΑ, ΕΕΑΑ) 

∆εν επιβαρύνει το 
∆ήµο 

∆ράσεις διαχείρισης των κενών 
συσκευασιών αγροχηµικών 

Εφαρµογή Προγράµµατος Συλλογής κενών 
συσκευασιών 

∆εν επιβαρύνει το 
∆ήµο 

Το κόστος αρχικής επένδυσης (κάδοι, ειδικοί 
πλαστικοί σάκκοι, ενηµερωτικό υλικό κλπ) θα 

καλύψει ο ΕΣΥΦ και η ΕΕΑΑ 
ΕΣΥΦ & ΕΕΑΑ 

∆ράσεις διαχείρισης 
αποβλήτων, πλην ΑΣΑ 

∆ράσεις για την 
διαχείριση/αξιοποίηση της 
λυµατολάσπης ΕΕΛ 

Υπογραφή Σύµβασης µε αδειοδοτηµένη εταιρεία 
για την µεταφορά και την διαχείριση της 
λυµατολάσπης 

- - - 

∆ράσεις 
Επέκταση εγκαταστάσεων και προµήθεια συµπλ.εξοπλισµού προσ.αποθήκευσης στις 

60 εκατ.                            Υπεύθυνος Φορέας ∆ΙΑ∆ΥΜΑ ΕΣΠΑ, ΕΕΑΑ, Σ∆ΙΤ και 
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Επενδυτικό Κόστος 
∆ράση Ενέργειες 

€ Ανάλυση Χρηµατοδότηση 

ΤΜ∆Α και µεταφοράς ΑΥ και λοιπών ειδικών κατηγοριών ΑΣΑ 

Υποδοµές διαχείρισης βιοαποβλήτων (µεταφόρτωσης στις ΤΜ∆Α, µεταφοράς και 
επεξεργασίας στη ΜΕΑ) 

Προµήθεια εξοπλισµού θρυµµατισµού πράσινων αποβλήτων 

Κατασκευή ΜΕΑ - ΧΥΤΥ για την επεξεργασία Σύµµεικτων ΑΣΑ και 
Προδιαλεγµένων Οργανικών 

Κατασκευές υποστηρικτικών/συµπληρωµατικών  έργων & Προµήθειες 
υποστηρικτικού εξοπλισµού λειτουργίας ΚΕΟ∆ 

Επέκταση Περιφερειακού Κέντρου Ανακύκλωσης 

Ολοκληρωµένης 
∆ιαχείρισης ΑΣΑ από τη 

∆ΙΑ∆ΥΜΑ 
(Περφερειακός Φο∆ΣΑ) 

Αποκατάσταση Α' και Β' κυτάρων ΧΥΤΑ και Μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης 
παραγόµενου βιοαερίου 

(εκ των οποίων 49 
εκατ. αφορούν τη 
Σύµβαση Σ∆ΙΤ 

για ΜΕΑ-ΧΥΤΥ) 

λοιπά χρηµ/κα εργαλεία 

∆ράσεις για την 
∆ιαχείριση των ΑΕΚΚ 

Κατασκευή Χώρων ∆ιάθεσης 
ΑΕΚΚ 

Μελέτη, Αδειοδότηση και Κατασκευή βασικών 
υποδοµών χώρων διάθεσης (σε ανενεργά & µη 
αποκατεστηµένα λατοµεία ή/και δανειοθάλαµο 
αδρανών) ΑΕΚΚ, µέχρι την δηµιουργία ΣΣΕ∆ και 
την κατασκευή µονάδας επεξεργασίας & 
αξιοποίησής τους. Σε περίπτωση που δηµιουργηθεί 
ΣΣΕ∆ στην Π∆Μ, υπογραφή σύµβασης 
συνεργασίας για την αξιοποίηση των δηµοτικών 
ΑΕΚΚ. 

- 
Πρέπει άµεσα να δροµολογηθεί η χωροθέτηση, 
η αδειοδότηση και η λειτουργία χώρου διάθεσης 

ΑΕΚΚ 
∆ήµος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 8-2: Λειτουργικό Κόστος Ενεργειών ΤΣ∆ 
Ετήσιο Λειτουργικό Κόστος 

∆ράση Ενέργειες 
€/έτος Ανάλυση Χρηµατοδότηση 
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∆ηµιουργία Πράσινου Σηµείου στην πόλη της 
Πτολεµαϊδας                                                                
Συλλογή αποβλήτων προς Ανακύκλωση, υλικών προς 
Επαναχρησιµοποίηση και αποβλήτων προς ειδική 
διαχείριση 

30.000 

1 εργάτης πλήρους 
απασχόλησης, Καύσιµα, 

ΟΚΩ, Συντηρήσεις 
εξοπλισµού 

∆ηµιουργία Πράσινων Σηµείων Γειτονιάς (σε πάρκα και 
κοινόχρηστους χώρους, για συλλογή ανακυκλώσιµων 
υλικών)                                                                                 
∆ύναται να υλοποιηθούν εκτός της πόλης Πτολεµαϊδας 
και σε άλλους µεγάλους οικισµούς του ∆ήµου 

    

Ανάπτυξη δικτύου Επαναχρησιµοποίησης και 
Ανακύκλωσης Αποβλήτων 

∆ηµιουργία Κέντρου Επαναχρησιµοποίησης 
Υλικών/Αποβλήτων στην ΤΜ∆Α Εορδαίας 

- 
Υπό την ευθύνη της 

∆ΙΑ∆ΥΜΑ 

Ανταποδοτικά τέλη, 
µείον έσοδα από 
πωλήσεις ΑΥ 

Ανάπτυξη και αξιοποίηση συνεργειών 
Επαφές, οργάνωση δράσεων και υποστήριξη έργου 
κοινωνικών φορέων-συλλόγων του ∆ήµου 

∆εν προσδιορίζεται 
στην παρούσα φάση 

Οργάνωση εκδηλώσεων, 
υποστήριξη κοινωνικού 

έργου 
- 

Εφαρµογή µέτρων πρόληψης σε ∆ηµόσιες υπηρεσίες (πχ 
έντυπο χαρτί, κλπ) 

- - - 
Σχεδιασµός µέτρων, δράσεων και 
παρεµβάσεων Ενηµέρωση και Οργάνωση Υπηρεσιών του ∆ήµου για 

υιοθέτηση ψηφιακών υπηρεσιών 
- - - 

Ενηµέρωση και κατάρτιση των αρµοδίων για τις 
"πράσινες" δηµόσιες συµβάσεις 

- - - 

Σύνταξη πρότυπων "πράσινων" προδιαγραφών - - - 

∆ράσεις Πρόληψης 
∆ηµιουργίας 
Αποβλήτων 

Προώθηση των Πράσινων Συµβάσεων 

Προώθηση & Ενσωµάτωση "πράσινων" προδιαγραφών 
σε διαγωνισµούς Προµηθειών & Υπηρεσιών 

- - - 

∆ηµόσια διαβούλευση και συµµετοχή φορέων 
σε θέµατα διαχ/σης απορ/των 

Πρόσκληση ∆ηµοτικής Αρχής για την δηµόσια 
διαβούλευση του Σχεδίου -  Οργάνωση συναντήσεων µε 
φορείς του ∆ήµου 

- - - 

Ενηµέρωση των πολιτών 
∆ηµιουργία και υλοποίηση ενηµερωτικής Καµπάνιας για 
την ∆ιαλογή στην Πηγή (ΑΥ & ΒΑ) και την Πρόληψη 
∆ηµιουργίας Αποβλήτων 

Υποκίνηση, ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση 
επαγγελµατιών 

Ενηµερωτικές συναντήσεις σε παραγωγούς ειδικών 
αποβλήτων (εµπορικά καταστήµατα, επιχ/σεις εστίασης, 
βιοτεχνίες, αγροτ.συνετ/σµους κλπ) 

∆ράσεις Ενηµέρωσης 
& Ευαισθητο-

ποίησης Πολιτών 

Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
Επισκέψεις σε σχολεία & εκπαιδευτικές εκδροµές στις 
εγκαταστάσεις του ΟΣ∆Α 

  

Ο ∆ήµος θα αναλάβει να 
υλοποιήσει και δικές του 
πρωτοβουλίες ενηµέρωσης 
των δηµοτών µε φυλλάδια, 

καταχωρήσεις, 
ανακοινώσεις κλπ. 

∆ήµος 

Μελέτη εφαρµογής για την επέκταση του προγράµµατος ∆σΠ (ΑΥ και ΒΑ) και την αναδιοργάνωση της 
αποκοµιδής των σύµµεικτων και λοιπών ΑΣΑ 

      

Σχεδιασµός και πιλοτικές εφαρµογές προγράµµατος υπολογισµού τελών καθαριότητας σε σύγχρονα 
συστήµατα Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ) 

      

∆ράσεις ∆ιαλογής στη 
Πηγή και 

Αξιοποίησης των 
ΑΣΑ 

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων χορήγησης ανταποδοτικών κινήτρων σε πολίτες και επιχειρήσεις 
που συµµετέχουν στη ∆σΠ και Ανακύκλωση 
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Προµήθεια Κάδων Ανακύκλωσης (Χαρτί, 
Πλαστικό, Μέταλλο, Γυαλί)                                                              
Σταδιακή εφαρµογή κοινού κάδου για Πλαστικό & 
Μέταλλο σε µικρούς και αποµακρυσµένους 
οικισµούς - Επέκταση του προγράµµατος συλλογής 
γυαλιού µε τους ειδικούς κώδωνες - Ενίσχυση 
προγράµµατος συλλογής έντυπου χαρτιού από 
υπηρεσίες, φορείς, σχολεία κλπ - Ένταξη 
επιχειρήσεων στο πρόγραµµα χωριστής συλλογής 
ανακυκλώσιµων - Επέκταση χωριστής συλλογής 
εµπορικών χαρτοκιβωτίων µε διακριτά καθηµερινά 
δροµολόγια 

Ενίσχυση του δικτύου χωριστής συλλογής 
Ανακυκλώσιµων Υλικών (ΑΥ) σε 4 ρεύµατα 

Προµήθεια Οχηµάτων Συλλογής 

Προµήθεια καφέ Κάδων Βιοαποβλήτων                                                                                                       
Σχεδιασµός και εφαρµογή προγράµµατος ∆σΠ ΒΑ 
είτε µε καφέ κάδο γειτονιάς (ειδικός κάδος µε 
φίλτρο απόσµησης) και τακτικά δροµολόγια 
αποκοµιδής, είτε µε κάδο οικίας & πολυκατοικίας 
και συλλογή πόρτα-πόρτα (σε συγκεκριµένες 
ηµέρες και ώρες ή κατόπιν ειδοποίησης, κλπ), είτε 
συνδυασµό των δύο συστηµάτων 

Προµήθεια Οχηµάτων Συλλογής 

Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής 
Βιοαποβλήτων (ΒΑ) 

Εναλλακτική / Συµπληρωµατική λύση: Προµήθεια 
µηχανικών κοµποστοποιητών, αντί της διαχείρισης 
προδιαλεγµένων ΒΑ µε ∆σΠ στην ΜΕΑ 

Ενηµέρωση Προσωπικού Υπηρεσίας για την ορθή 
διαχείριση - Σχεδιασµός τακτικών δροµολογιών ή 
Ανάπτυξη συστήµατος συλλογής κατόπιν 
ειδοποίησης από τον παραγωγό 

Ανάπτυξη δικτύου συλλογής Ογκωδών, ΑΗΗΕ και 
Πράσινων Αποβλήτων 

Προµήθεια Οχηµάτων Συλλογής 

Ανάπτυξη προγράµµατος οικιακής κοµποστοποίησης Προµήθεια Κάδων Οικιακής Κοµποστοποίησης 

Εγκατάσταση συστηµάτων ελέγχου και διαχείρισης 
στόλου οχηµάτων και κάδων 

Μελέτη Εφαρµογής, Προµήθεια και Εγκατάσταση 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Στόλου Οχηµάτων και 
Βελτιστοποίησης ∆ροµολογίων Αποκοµιδής 

Προµήθεια Οχηµάτων Συλλογής  (Αντικατάσταση 
απορριµµατοφόρων >15ετίας, όσα απαιτούνται µε 
βάση τόσο τη µείωση σύµµεικτων ΑΣΑ λόγω 
αύξησης της ∆σΠ, όσο και για κάλυψη εφεδρικών 
αναγκών) Αποκοµιδή υπολειπόµενων Σύµµεικτων ΑΣΑ 

Προµήθεια νέων πράσινων Κάδων Σύµµεικτων 
Απορ/των (Αντικατάσταση απαιτούµενων κάδων 
>7ετίας) 

Θα υπολογιστεί µε βάση τις ανάγκες για νέα 
δροµολόγια αποκοµιδής ανακυκλώσιµων υλικών και 

βιοαποβλήτων µε ∆σΠ και τη µείωση των 
δροµολογίων αποκοµιδής των σύµµεικτων ΑΣΑ 

Ανταποδοτικά τέλη, 
µείον έσοδα από 

πωλήσεις ΑΥ, compost 
και έµµεση µείωση 

τελών λόγω εκτροπής 
Σύµµεικτων ΑΣΑ από 
ΧΥΤΑ & ΜΕΑ/ΧΥΤΥ 
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Λαµπτήρες 
Ειδικοί κάδοι/stand σε καταστήµατα και σε κτίρια 
δηµοτικών/ δηµόσιων υπηρεσιών 

ΣΣΕ∆ 

Οικιακές µπαταρίες 
Ειδικοί κάδοι/stand σε σχολεία και σε κτίρια 
δηµοτικών/ δηµόσιων υπηρεσιών 

Αρµοδιότητα των ΣΣΕ∆ 
ΣΣΕ∆ 

Οικιακά ΕΑΥΜ Ειδικοί κάδοι/στήλες σε µονάδες υγείας 
Αρµοδιότητα µονάδων 

υγείας 
- 

Ληγµένα φάρµακα Ειδικοί κάδοι στα φαρµακεία Αρµοδιότητα ΙΦΕΤ ΙΦΕΤ 

ΖΥΠ καταστηµάτων λιανικής εµπορίας όπως 
κρεοπωλεία, super market 

Ειδικοί κάδοι στα σηµεία παραγωγής Αρµοδιότητα παραγωγών Παραγωγοί 

Βρώσιµα έλαια 
Ειδικοί κάδοι/δεξαµενές συλλογής σε καταστήµατα 
εστίασης και σε κεντρικά σηµεία 

Θα αναπτύξει το δίκτυο η 
∆ΙΑ∆ΥΜΑ σε συνεργασία 

µε τους ∆ήµους 

∆ήµος-∆ΙΑ∆ΥΜΑ-
Ιδιώτες συλλέκτες 

Συσκευασίες µε επικίνδυνα συστατικά Πράσινο σηµείο 
Θα αναπτύξει το δίκτυο η 

∆ΙΑ∆ΥΜΑ 
Παραγωγοί 

∆ράσεις Χωριστής 
συλλογής και 
Ορθολογικής 

διαχείρισης  ειδικών 
κατηγοριών ΑΣΑ 

Τόνερ/Μελανοδοχεία 
Ειδικοί κάδοι/Συλλογή στα κτίρια των δηµοτικών / 
δηµόσιων υπηρεσιών, σχολεία 

∆εν επιβαρύνουν το 
∆ήµο 

Θα αναπτύξει το δίκτυο η 
∆ΙΑ∆ΥΜΑ 

∆ήµος-∆ΙΑ∆ΥΜΑ-
Ιδιώτες συλλέκτες 

Εκδηλώσεις για την ενηµέρωση ευαιασθητοποίηση 
των αγροτών 

- 

Σχεδιασµός Προγράµµατος Συλλογής κενών 
συσκευασιών µε την συµµετοχή σχετικών φορέων 
(αγρότες, συνεταιρισµοί, σύλλογοι, ∆ήµος, ΕΣΥΦ, 
∆ΙΑ∆ΥΜΑ, ΕΕΑΑ) 

- 

Τη δράση θα αναλάβουν να 
οργανώσουν και να 

συντονίσουν ο ΕΣΥΦ, η 
ΕΕΑΑ και η ∆ΙΑ∆ΥΜΑ 

ΕΣΥΦ, ΕΕΑΑ, 
∆ΙΑ∆ΥΜΑ ∆ράσεις διαχείρισης των κενών συσκευασιών 

αγροχηµικών 

Εφαρµογή Προγράµµατος Συλλογής κενών 
συσκευασιών 

∆εν προσδιορίζεται 
στην παρούσα φάση 

Ο ∆ήµος θα αναλάβει τα 
δροµολόγια αποκοµιδής  

∆ήµος 

∆ράσεις διαχείρισης 
αποβλήτων, πλην 

ΑΣΑ 

∆ράσεις για την διαχείριση/αξιοποίηση της 
λυµατολάσπης ΕΕΛ 

Υπογραφή Σύµβασης µε αδειοδοτηµένη εταιρεία 
για την µεταφορά και την διαχείριση της 
λυµατολάσπης 

κατ΄ εκτίµηση 35-60 
ευρώ/τόνο 

Αρµόδια ∆ΕΥΑ ή ∆ήµος ∆ήµος ή ∆ΕΥΑ 

Επέκταση εγκαταστάσεων και προµήθεια συµπλ.εξοπλισµού προσ.αποθήκευσης στις ΤΜ∆Α και 
µεταφοράς ΑΥ και λοιπών ειδικών κατηγοριών ΑΣΑ 

Υποδοµές διαχείρισης βιοαποβλήτων (µεταφόρτωσης στις ΤΜ∆Α, µεταφοράς και επεξεργασίας στη 
ΜΕΑ) 

Προµήθεια εξοπλισµού θρυµµατισµού πράσινων αποβλήτων 

Κατασκευή ΜΕΑ - ΧΥΤΥ για την επεξεργασία Σύµµεικτων ΑΣΑ και Προδιαλεγµένων Οργανικών 

Κατασκευές υποστηρικτικών/συµπληρωµατικών  έργων & Προµήθειες υποστηρικτικού εξοπλισµού 
λειτουργίας ΚΕΟ∆ 

∆ράσεις 
Ολοκληρωµένης 

∆ιαχείρισης ΑΣΑ από 
τη ∆ΙΑ∆ΥΜΑ 
(Περφερειακός 

Φο∆ΣΑ) 

Επέκταση Περιφερειακού Κέντρου Ανακύκλωσης 

Το κόστος για τη 
διαχείριση των 

Σύµµεικτων ΑΣΑ θα 
κυµανθεί από 68-98 
ευρώ/τόνο µε ΦΠΑ 

23% την 25ετία 2017-
2042. Το κόστος για τη 

διαχείριση 
Προδιαλεγµένων 

Οργανικών δεν έχει 
προσδιοριστεί µε 

Υπεύθυνος Φορέας 
∆ΙΑ∆ΥΜΑ 

Ανταποδοτικά τέλη, 
µείον έσοδα από 

πωλήσεις ΑΥ, compost 
και ηλ.ενέργειας από 
βιοαερίο ΧΥΤΑ και 
έµµεση µείωση τελών 

λόγω εκτροπής 
Σύµµεικτων ΑΣΑ από 
ΧΥΤΑ & ΜΕΑ/ΧΥΤΥ 
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Αποκατάσταση Α' και Β' κυτάρων ΧΥΤΑ και Μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης παραγόµενου βιοαερίου 

∆ράσεις για την 
∆ιαχείριση των 

ΑΕΚΚ 
Κατασκευή Χώρων ∆ιάθεσης ΑΕΚΚ 

Μελέτη, Αδειοδότηση και Κατασκευή βασικών 
υποδοµών χώρων διάθεσης (σε ανενεργά & µη 
αποκατεστηµένα λατοµεία ή/και δανειοθάλαµο 
αδρανών) ΑΕΚΚ, µέχρι την δηµιουργία ΣΣΕ∆ και 
την κατασκευή µονάδας επεξεργασίας & 
αξιοποίησής τους. Σε περίπτωση που δηµιουργηθεί 
ΣΣΕ∆ στην Π∆Μ, υπογραφή σύµβασης 
συνεργασίας για την αξιοποίηση των δηµοτικών 
ΑΕΚΚ. 

- 
Περιοδικές εργασίες 
διαµόρφωσης και 
χωµατοκάλυψης 

∆ήµος-ανταποδοτικά 
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8.2. Πηγές Χρηµατοδότησης  

Οι απαιτούµενοι οικονοµικοί πόροι για την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου, και δε 
την προµήθεια του απαιτούµενου εξοπλισµού, είναι δυνατόν να προέλθουν από το 
σύνολο των διαθέσιµων ευρωπαϊκών, εθνικών πόρων. 
Ειδικότερα τα χρηµατοδοτικά µέσα και εργαλεία που είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν 
για χρηµατοδότηση δηµόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα ή δράσεις 
διαχείρισης αποβλήτων είναι κυρίως τα παρακάτω:  
Επιδοτήσεις / ενισχύσεις 

� Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ – Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 

� Ε.Π.ΑνΕΚ – Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και 

Καινοτοµία» 2014-2020 

� Π.Ε.Π. – Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 2014-2020 

� Ε.Π. Μ∆Τ – Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μεταρρύθµιση ∆ηµοσίου Τοµέα για ενίσχυση 

της διοίκησης στον τοµέα αποβλήτων 

� Ευρωπαϊκά προγράµµατα LIFE και "Horizon 2020" 

� Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες: LEADER, INTERREG, κ.ά. 

� Πράσινο Ταµείο  

� Πόροι Κοινωνικής Οικονοµίας (Υπουργείο Εργασίας) 

 
 

8.3. Συγκριτική Αξιολόγηση Τοπικού Σχεδίου 

∆εδοµένου ότι το πραγµατικό λειτουργικό κόστος της διαχείρισης των απορριµµάτων 
και ειδικότερα της συλλογής και µεταφοράς τους, δεν µπορεί να υπολογιστεί µε 
ακρίβεια, καθώς στους εκτελεσθέντες προϋπολογισµούς του ∆ήµου δεν γίνεται 
διαχωρισµός από τις υπηρεσίες οδοκαθαρισµού και ηλεκτροφωτισµού, βασίζεται σε 
εκτιµήσεις, µε µεγάλα περιθώρια σφάλµατος, κρίνεται σκόπιµο το παρόν σχέδιο να 
µην εισέλθει σε λεπτοµέρειες σχετικά µε τον υπολογισµό του ανωτέρω κόστους, 
καθώς αυτές θα είχαν εξαιρετικά µεγάλο σφάλµα.  
Με βάση τη παραπάνω διαπίστωση, εκτιµάται ότι µε τη βελτιστοποίηση του 
συστήµατος συλλογής και µεταφοράς των απορριµµάτων για το σύνολο των 
προτεινόµενων προγραµµάτων στο ∆ήµο, το ίδιο κόστος (2014) µε µια µικρή 
προσαύξηση της τάξης του 10% δύναται να καλύψει το κόστος συλλογής και 
µεταφοράς για το σύνολο των δράσεων που θα πραγµατοποιηθούν στον ∆ήµο το 
2020. 
Σχετικά µε τα έσοδα από τα ανακυκλώσιµα υλικά, επισηµαίνεται ότι η αγορά των εν 
λόγω υλικών είναι πολύ ρευστή και κρίνεται ότι οποιοσδήποτε σχεδιασµός 
βασίζονταν ή λάµβανε υπόψη του αυτόν τον οικονοµικό πόρο σε επίπεδο ∆ήµου δεν 
θα ήταν ασφαλής. Κρίνεται συνεπώς ότι, σε επίπεδο ∆ήµου, τα κύρια οικονοµικά 
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οφέλη της επέκτασης-ανάπτυξης των προγραµµάτων ∆σΠ, ανάκτησης και 
ανακύκλωσης υλικών προκύπτουν από την εκτροπή των ρευµάτων που οδηγούνται 
στην ταφή και συνεπώς την αποφυγή των σχετικών τελών και φόρων. Τυχόν έσοδα 
είναι περιορισµένα και µπορούν απλά να ενισχύσουν οικονοµικά τα σχετικά 
προγράµµατα του ∆ήµου. 
 
 

9. Εργαλεία Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 

Για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Τοπικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης θα 
απαιτηθούν µεθοδολογικά εργαλεία για την συλλογή/καταγραφή δεδοµένων, όπως 
ηµερολόγια, σχέδια παρατήρησης, φόρµες καταγραφής, ερωτηµατολόγια, κ.λπ.).  
Η λειτουργία του συστήµατος παρακολούθησης θα στηρίζεται στον καθορισµό της 
αρχικής κατάστασης (του στόχου) (στοιχεία 2014) η οποία αποτελεί τη βάση για τον 
προσδιορισµό οποιαδήποτε αλλαγής/µεταβολής και θα αξιολογείται βάση του βαθµού 
επίτευξης όπως αυτοί έχουν τεθεί στο κεφάλαιο 5.1. Σε αυτό το στάδιο θα 
καθορίζεται η αντίστοιχη δράση που πρόκειται να υλοποιηθεί. 
Έπειτα θα παρατίθενται τα δεδοµένα και θα γίνεται εκτίµηση της προόδου της 
δράσης και της επίτευξης των στόχων που έχουν καθοριστεί σε κάθε δραστηριότητα 
παρακολούθησης. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις και ανάγκη για 
περαιτέρω βελτίωση του συστήµατος για την επίτευξη των στόχων θα προτείνονται-
καθορίζονται νέες ενέργειες. 
 
 

10. Εµπλεκόµενοι Φορείς 

Οι βασικοί εµπλεκόµενοι φορείς στην εφαρµογή του Τοπικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης 
Αποβλήτων του ∆ήµου είναι όλες οι υπηρεσίες του ∆ήµου καθώς και ο 
Περιφερειακός ΦΟ∆ΣΑ ∆υτικής Μακεδονίας, η ∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε.  
 

10.1.  Συνεργασίες 

Στη ∆υτική Μακεδονία από την αρχή της εφαρµογής του Ολοκληρωµένου Σχεδιασµού 

∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΟΣ∆Α) µε ευθύνη της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ ΑΕ έχουν αναπτυχθεί 

διαδηµοτικά δίκτυα για τη δηµιουργία κοινών υπηρεσιών και την ανάληψη κοινών δράσεων. 

11. Εφαρµογή του Τοπικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης 

Για την παρακολούθηση της εφαρµογής του Τοπικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης θα 
παραχθούν εκθέσεις µε τα αποτελέσµατα αυτού, στις οποίες θα περιλαµβάνονται κατ’ 
ελάχιστο τα εξής θέµατα:  

� διαδικασίες σχεδιασµού και οργάνωσης των οµάδων εργασίας,  

� διευθέτηση προβληµάτων χρόνου, επικοινωνίας και συνεργασίας,  
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� παρεκκλίσεις του αρχικού σχεδιασµού και αναθεωρήσεις του σχεδίου,  

� επιδράσεις σε διάφορους δείκτες,  

� βαθµός ικανοποίησης πολιτών από την εφαρµογή του τοπικού σχεδίου,  

� γενική εκτίµηση της επιτυχίας του σχεδίου, προοπτικές. 

Οι δηµότες θα ενηµερώνονται για το πρόγραµµα µε έντυπη και ηλεκτρονική 
ενηµέρωση και µε χρήση και των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το δηµοτικό 
συµβούλιο θα ενηµερώνεται, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, για την πορεία και τα 
αποτελέσµατα του προγράµµατος υλοποίησης του τοπικού σχεδίου διαχείρισης. 
 
Τέλος σε ετήσια βάση θα γίνεται αποτίµηση της πορείας και των αποτελεσµάτων, θα 
διαπιστώνονται και θα δικαιολογούνται οι όποιες παρεκκλίσεις και θα 
επικαιροποιείται το χρονοδιάγραµµα για το επόµενο έτος. 
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