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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Προμήθεια ειδικών οχημάτων και κάδων συλλογής βιοαποβλήτων και προμήθεια οικιακών 

κάδων κομποστοποίησης στο Δήμο Εορδαίας. 

 

Στην προμήθεια οχημάτων και κάδων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής  

συλλογής βιοαποβλήτων καθώς και στην προμήθεια οικιακών κάδων κομποστοποίησης, θα 

προχωρήσει ο Δήμος Εορδαίας. 

 

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για την προμήθεια :  

 Δυο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής βιοαποδομήσιμων τύπου πρέσας  

χωρητικότητας 8 κ.μ. . 

 Ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής βιοαποδομήσιμων τύπου πρέσας  

χωρητικότητας 12 κ.μ. . 

 560 πλαστικών κάδων βιοαποβλήτων χωρητικότητας 240 lt . 

 350 πλαστικών κάδων βιοαποβλήτων χωρητικότητας 360 lt . 

 120 πλαστικών κάδων βιοαποβλήτων χωρητικότητας 660 lt . 

 700 οικιακών  πλαστικών κάδων βιοαποβλήτων χωρητικότητας 10 lt . 

 180 οικιακών πλαστικών κάδων κομποστοποίησης  χωρητικότητας 350 lt . 
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Σκοπός της παρούσας προμήθειας είναι η διακριτή συλλογή των βιοαποβλήτων με την διαλογή 

να γίνεται στην πηγή παραγωγής τους, δίνοντας έτσι λύση σε ένα χρόνιο αίτημα κυρίως 

επιχειρήσεων εστίασης, ρυθμίζοντας παράλληλα και ζητήματα οικιακών βιοαποβλήτων. Εδώ να 

υπογραμμιστεί ότι η εφαρμογή της ανάπτυξης των προγραμμάτων διακριτής συλλογής των 

βιοαποβλήτων, με διαλογή στην πηγή, είναι υποχρεωτική βάση των προβλέψεων του Εθνικού και 

Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.  

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια είναι στο ποσό των 574.155,20 €, εκ 

των οποίων 572.868,08 € θα καλυφθούν με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του Άξονα Προτεραιότητας: 

14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., ενώ το υπόλοιπο ποσό των 1.287,12 €  θα 

καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Εορδαίας.  

 

Τέλος να σημειωθεί  ότι ήδη έχουν εγκριθεί τα τεύχη διακήρυξης, των συγκεκριμένων υποέργων, 

από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Δυτικής Μακεδονίας και αναμένεται, εντός του μήνα, η 

διαδικασία ανοιχτής δημοπρασίας για την εν λόγω προμήθεια. 


