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1.1. Σύντομη καταγραφή Δήμου και πληθυσμού 

Ο Δήμος Μετεώρων είναι δήμος της περιφέρειας Θεσσαλίας που συστάθηκε με 
το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των οκτώ προϋπαρχόντων δήμων  από την 

σύστασή τους με το πρόγραμμα Καποδίστρια. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 1.658,3 τ.χλμ 
και ο defacto πληθυσμός του 23.863 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Έδρα 
του νέου δήμου είναι η Καλαμπάκα. 

 

DEFACTO ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 
2011 

ΣΥΝΟΛΟ 

23.863 23.863 
2. Defacto ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (απογραφη, 2011) 

 
Με βάση τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011, ο ενοποιημένος Δήμος 
Μετεώρων έχει defacto πληθυσμό 23.863 κατοίκους.  

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 

 

 

 
Γεωγραφία 

Έκταση 1.658,3 χλμ
2
 

Χώρα 

 Ελλάδα   

Περιφέρεια ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Νομός ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Πρωτεύουσα ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 

Δημογραφικά 

Πληθυσμός 21.999  (defacto απογραφής 2011) 

Πρόσθετες πληροφορίες 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Greece.svg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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Ιστοσελίδα http:/dimosmeteoron.com/ 

  
 

 

 

 

 

 

 

2.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 
Αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την αποκομιδή, μεταφορά και προσωρινή 
αποθήκευση σε κάδους των αστικών απορριμμάτων, είναι η Διεύθυνση Τ.Υ. 
Περ/ντος Πολ/μιας και το τμήμα Περ/ντος Καθ/τας και Πρασίνου.  
 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την αποκομιδή απορριμμάτων, αυτή υλοποιείται  
 
Από ιδιώτη  εργολάβο μετά από ηλεκτρονικό Ευρωπαϊκό διαγωνισμό σύμφωνα με 
την νομοθεσία που διέπει τους ΟΤΑ.  

 
 

Σύνολο Δήμου 

Μετεώρων 

 

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΚΑΔΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΜΠΛΕ  ΚΑΔΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΗΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΔΩΝ 2550 350 2900 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

14.000 Kg/ημ. 5.000 Kg/ημ 19.000 Kg/ημ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

3 1 4 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΒΑΡΔΙΕΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

1 1 1 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ 

ΒΑΡΔΙΑ 

3 3 6 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

(ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) 

ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ 

3 1 4 

    

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΤΝΗΡΗΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

10.000€/ετος 10.000€/ετος 20.000€/ετος 

    

 
* Ανά άτομο η χώρα μας παρήγαγε 509 κιλά ετησίως.(πηγή ΕΣΤΑΤ). Η ημερήσια 
ποσότητα έχει υπολογιστεί με τη μέση τιμή σε 1,4 Kg.  

http://mandras-eidyllias.gr/
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Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών αστικών 
στερεών απορριμμάτων γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 
καθώς επίσης τα Σάββατα – Κυριακές εκτός από τις επίσημες αργίες. Στις υπόλοιπες 
περιοχές του Δήμου, η αποκομιδή γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, 
βάσει των υποχρεώσεων που περιγράφονται στην μελέτη δημοπράτησης 
 Ο ανάδοχος  την συλλογή των ανάμεικτων δημοτικών αποβλήτων είναι υποχρεωμένος να την 

μεταφέρει στον Σταθμό Μεταφόρτωσης  Καλαμπάκας του φορέα Διαχείρισης Π.Α.ΔΥ.Θ., ενώ 

για τη συλλογή και  μεταφορά των ανακυκλώσιμων στερεών απορριμμάτων στο Κέντρο 

Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) στο  Αρτεσιανό Καρδίτσας του φορέα 

Διαχείρισης Π.Α.ΔΥ.Θ. ,σύμφωνα με τον ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης 

Αστικών Αποβλήτων.  

Ο Δήμος Μετεώρων  έχει συνάψει ξεχωριστές συμβάσεις συνεργασίας με  

εγκεκριμένα συλλογικά σύστημα για την συλλογή μεταφορά και  διαχείριση των 

αποβλήτων  με κωδικούς  ΕΚΑ  20 01 10, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36, 16 

02 13* και 15 01 07 . 

 
 Το έτος 2018 συλλέχθηκαν 7.852.449 (kg) αποβλήτων συσκευασίας και οδηγήθηκαν 
στον XYTA και στους υπόλοιπους φορείς διαχείρισης.  
Απόλυτη μεταβολή 2018 σε σχέση με 2017          50.529 Kg 

Ποσοστιαία μεταβολή 2018 σε σχέση με 2017      0.6 % 

 
 
Στην παρούσα φάση εξετάζεται περεταίρω επέκταση του προγράμματος 
ανακύκλωσης, ώστε μελλοντικά να καλύπτεται το σύνολο του Δήμου με όλους τους 
οικισμούς του.  
Η παρούσα κατάσταση δημιουργεί προβλήματα καθώς ο αριθμός των υπαρχόντων 
κάδων πλέον δεν καλύπτει τις ανάγκες τους Δήμου στην απόρριψη σκουπιδιών. Ο 
αριθμός των κάδων που υπάρχουν στον Δήμο πέρα από το γεγονός ότι δεν επαρκεί 
για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών του Δήμου, παρουσιάζουν προβλήματα 
υπερχείλισης, με αποτέλεσμα την περιβαλλοντική υποβάθμιση του αστικού ιστού. 
Ο υπάρχον πληθυσμός στον Δήμο, δημιουργεί την ανάγκη για τοποθέτηση νέων 
βυθιζόμενων συστημάτων για την αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική 
αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων. 
 
Στον όρο αστικά στερεά απόβλητα ή ΑΣΑ (Municipal Solid Waste) περιλαμβάνονται 
τα οικιακά απόβλητα, καθώς και άλλα απόβλητα, τα οποία λόγω φύσης ή σύνθεσης, 
είναι παρόμοια με τα οικιακά, όπως  απόβλητα από εμπορικές και συναφείς 
δραστηριότητες, κτίρια γραφείων και ιδρύματα (σχολεία, νοσοκομεία, κυβερνητικά 
κτίρια). Περιλαμβάνει επίσης ογκώδη απόβλητα (στρώματα, έπιπλα κ.α.) και 
απόβλητα κήπων, φύλλα, κλαδιά, κηπευτικά, καθώς και απόβλητα από καθαρισμό 
δρόμων. 
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Στα αστικά απορρίµµατα που διαχειρίζονται οι φορείς αποκοµιδής 
περιλαµβάνονται:  

 Κατάλοιπα κάθε φύσης, όπως οικιακά απορρίµµατα, φύλλα, σκουπίσµατα, 
χαρτιά που τοποθετούνται µέσα στις πλαστικές σακούλες. 

 Απορρίµµατα από εµπορικές εγκαταστάσεις και βιοτεχνίες, κτίρια γραφείων 
που τοποθετούνται επίσης σε σακούλες ή κάδους όπως τα οικιακά  

 Κοπριές, αφυδατωµένες ιλύες, προϊόντα από καθαρισµούς δρόµων και 
δηµοσίων χώρων, που συγκεντρώνονται σε µεγάλα δοχεία για την 
αποκοµιδή τους.  

 Κατάλοιπα από χώρους εκθέσεων αγορές, εορτές, κλπ , που 
συγκεντρώνονται επίσης σε µεγάλα δοχεία για την αποκοµιδή τους.  

 Απορρίµµατα από σχολεία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, νοσοκοµεία (πλην 
των µολυσµατικών) που συγκεντρώνονται σε ειδικούς χώρους.  
 

Με βάση τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, τα δημοτικά απόβλητα 
ταξινομούνται με τον κωδικό 20. 
  
 
 20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη  
 20 01 10 Ρούχα 
 20 01 21 σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 
 20 01 23 απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες 

 20 01 36 
απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος απο τον 
αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35 

 20 03 άλλα δημοτικά απόβλητα 
 20 03 01 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα 
 16 02  
16 02 13*      απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά     
                     Στοιχεία (3) εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 02 09 έως 16 02 12 
15 01 
15 01 06      Μεικτή συσκευασία 
15 01 07     Γυάλινες συσκευασίες 
 

1.3 Τεχνικές Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων 

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αστικών αποβλήτων, περιλαμβάνει την 
εφαρμογή προγραμμάτων για τη βελτιστοποίηση του συστήματος συλλογής, τον 
περιορισμό της παραγωγής αποβλήτων, την διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση 
των διαχωρισθέντων υλικών, την εφαρμογή συστημάτων μεταφόρτωσης για την 
αύξηση  της οικονομικής αποδοτικότητας του συστήματος, τη χρήση μεθόδων 
επεξεργασίας με στόχο την ενεργειακή αξιοποίηση ή την επαναχρησιμοποίηση των 
υλικών και τη διάθεση του τελικού υπολείμματος σε σύγχρονους χώρους 
υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). 
Σύμφωνα και με όσα ορίζει η ΚΥΑ 29407/3508 για την υγειονομική ταφή των 
αποβλήτων, δεν επιτρέπεται η διάθεση σε ΧΥΤΑ αποβλήτων που δεν έχουν υποστεί 
επεξεργασία. Σύμφωνα με την ίδια ΚΥΑ, ως επεξεργασία ορίζονται οι φυσικές, 
θερμικές, χημικές ή βιολογικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της διαλογής, 
που μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων, προκειμένου να 
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περιοριστούν ο όγκος ή οι επικίνδυνες  ιδιότητές τους, να διευκολυνθεί η διακίνησή 
τους ή να βελτιωθεί η ανάκτηση χρήσιμων υλών. Κατά συνέπεια, ως επεξεργασία 
εννοείται η διαλογή στην πηγή (συσκευασιών, οργανικών, πράσινων, επικίνδυνων 
οικιακών κ.α.)η μηχανική διαλογή, η μεταφόρτωση και η δεματοποίηση, καθώς και 
όλες οι τεχνολογίες θερμικής, φυσικής, χημικής και βιολογικής επεξεργασίας. 
Θα πρέπει να επισημάνουμε, πως δεν υπάρχει βέλτιστη τεχνολογία για το σύνολο 
των περιπτώσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, καθώς κάθε μία από αυτές 
παρουσιάζει  μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη από τους αρμόδιους φορείς (ΦοΔΣΑ) που θα κληθούν να κατασκευάσουν 
και να λειτουργήσουν τα έργα. Κρίσιμη παραμέτρος σχεδιασμού είναι η ποιοτική 
και ποσοτική σύσταση των αποβλήτων αλλά και ο βαθμός ανάπτυξης της αγοράς 
για την αξιοποίηση των προϊόντων  (RDF, Compost, ανακυκλώσιμα). Οι παράμετροι 
αυτοί επηρεάζουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας που θα 
επιλεχθεί, τόσο από οικονομική (βιωσιμότητα της μονάδας, απαιτούμενο gate fee) 
όσο 
 και από τεχνική και περιβαλλοντική άποψη (βαθμός αξιοποίησης δευτερογενών 
προϊόντων, τελική εκτροπή από ΧΥΤΥ κ.α.). Στην περίπτωση που για παράδειγμα δεν 
είναι δυνατή η απορρόφηση των παραγόμενων RDF/SRF, compost στην αγορά, τότε 
αυτά θα καταλήξουν σε χώρους διάθεσης μειώνοντας σημαντικά την εκτροπή σε 
σχέση  με τον αρχικό όγκο των αποβλήτων. Είναι προφανές ότι η επιλογή της 
βέλτιστης τεχνολογίας, θα πρέπει να τεκμηριώνεται μέσω της εκπόνησης 
εξειδικευμένων τεχνικών μελετών. Ακολούθως αναλύονται οι σημαντικότερες 
μέθοδοι επεξεργασίας των αστικών αποβλήτων.  
 

1.4 Διαλογή στην Πηγή  

 
Με τη διαλογή υλικών στην πηγή παραγωγής των στερεών αποβλήτων - 
απορριμμάτων επιτυγχάνεται μείωση της ποσότητας που οδηγείται προς τελική 
διάθεση, με παράλληλη αξιοποίηση υλικών. Η διαλογή στην πηγή αποτελεί 
εναλλακτικό και συμπληρωματικό στάδιο της συνολικής διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων. Οι παράμετροι από τους οποίους εξαρτάται η λειτουργικότητα ενός 
προγράμματος διαλογής στην πηγή είναι:  
 
-   το είδος και η ποσότητα των προς διαλογή – ανακύκλωση υλικών  
-   η ποιότητα των ανακτώμενων υλικών 
-   η ύπαρξη αγορών για την απρόσκοπτη απορρόφησή τους  
- η ευκολία υλοποίησης και το κόστος άλλων εναλλακτικών τεχνικών διαχείρισης 
των στερεών αποβλήτων που εφαρμόζονται στην υπό εξέταση περιοχή  
 
Στην Ελλάδα συλλέγονται χωριστά και εκτρέπονται από το ρεύμα των σύμμεικτων 
αποβλήτων, τα απόβλητα που εμπίπτουν στο Ν.2939/01, δηλαδή τα υλικά 
συσκευασίας, ΑΗΗΕ κ.α. Αν και προβλέπεται στο σύνολο των περιφερειακών 
σχεδιασμών, ακόμα η διαλογή στη πηγή του οργανικού κλάσματος δεν έχει 
εφαρμοστεί σε κάποια διαχειριστική ενότητα. Ορισμένοι ΟΤΑ έχουν αναλάβει 
πρωτοβουλίες ώστε να εφαρμοστεί η διαλογή του οργανικού κλάσματος, μέσω της 
χρήσης οικιακών κάδων κομποστοποίησης, ενώ ορισμένοι ΦοΔΣΑ εφαρμόζουν 
προγράμματα για την ξεχωριστή συλλογή του έντυπου χαρτιού. Σε κάθε περίπτωση, 
η διαλογή στην πηγή θα πρέπει να επεκταθεί στη χώρα μας, καθώς αφενός μπορεί 
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να συμβάλει σημαντικά στην αύξηση του βαθμού ανακύκλωσης των υλικών, 
αφετέρου είναι σύμφωνη με τις γενικές κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τη διαχείριση των 
απορριμμάτων. Επισημαίνεται δε, πως σύμφωνα με τη νέα Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 
προβλέπεται η χωριστή συλλογή μέχρι το 2015 τουλάχιστον 4 ρευμάτων υλικών 
(χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο). 
  
Ακολουθώντας την νέα, πρόσφατη νομοθεσία και συγκεκριμένα το Ν4496 (08-11-
2017) η εφαρμογή συστημάτων διαλογής στην πηγή, προϋποθέτει την ενίσχυση της 
περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, τα οποία είναι απαραίτητα για τη βιώσιμη 
λειτουργία των συστημάτων. Άλλωστε η διαλογή στη πηγή είναι η μοναδική 
μέθοδος διαχείρισης που προϋποθέτει τη συμμετοχή των πολιτών.   
Στο πλαίσιο ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗΣ του ΑΣΤΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY η Δημοτική Αρχή, 
εντάσσοντας το σύστημα  με τη διαδρομή των συλλεχθέντων ανακυκλώσιμων 
υλικών από τη συλλογή τους μέσω του δικτύου ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  (πρώην μπλε και 
πράσινων κάδων) που αποτελεί και την μεγαλύτερη ποσότητα (βλέπε 
προδιαγραφές στην παράγραφο 1.6) και  μέχρι την επεξεργασία τους στο 
εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης. 
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1.5  Σύντομη περιγραφή του έργου 

Η  μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί είναι καταρχάς η προμήθεια βυθιζόμενων 

κάδων ανακύκλωσης, ώστε να εξοπλιστεί η πόλη  και η ευρύτερη περιοχή  με τις 

απαραίτητες υποδομές, ώστε να είναι εφικτή η ανακύκλωση από όλους τους 

πολίτες, τους τουρίστες και τους επισκέπτες .  

 

Έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ 

ΚΟΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΤΑ  

Το έργο αφορά στην υλοποίηση ενός Βυθιζόμενου Συστήματος συλλογής και 

αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών σε κάδους κοινής χρήσης 

των Ο.Τ.Α., εντός των ορίων του Δήμου και η χρήση τους μπορεί να επιφέρει πολλά 

και πολλαπλασιαστικά οφέλη. Το έργο περιλαμβάνει πέντε (5) βυθιζόμενα 

συστήματα συλλογής και αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων 

υλικών σε κάδους κοινής χρήσης των Ο.Τ.Α.. Το σύστημα θα εξυπηρετεί τους 

μόνιμους κατοίκους του Δήμου αλλά και τους επισκέπτες. Ο προϋπολογισμός του 

συστήματος ανέρχεται σε 235.600,00  € συμπ. ΦΠΑ 24%. 

Τα πέντε  (5)  αυτά συστήματα θα τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία του 

αστικού ιστού της πόλης . Ήτοι: 
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 ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΜΕΤΕΩΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέση ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΟΓΕΙΩΝ  

ΚΑΔΩΝ 

Google 

maps 

ΕΓΣΑ 

87 

1 39.705612 
21.623036 

 

Χ:296514.539 
Ψ:4397548.72  

Δήμος Μετεώρων- Δ.Κ. Καλαμπάκας- κάτω από  την 
Δημοτική βιβλιοθήκη 

2 

2 39.705471 
21.626194 

Χ:296486.229 
Ψ:4397517.796 

Δήμος Μετεώρων- Δ.Κ. Καλαμπάκας- πλατεία Ρήγα  
Φεραίου 

2 

3 39.703596 
21.628081 

Χ:296511.214 
Ψ:4397256.135 

Δήμος Μετεώρων- Δ.Κ. Καλαμπάκας-παιδική χαρά 
πλατεία Δημουλά 

2 
 
 

4 39.705490 
21.628818 

Χ:296590.126 
Ψ:4397451.471 

Δήμος Μετεώρων- Δ.Κ. Καλαμπάκας- πάρκινγκ 
ξενοδοχείο Εντελβάις 

2 

5 39.703633 

21.630047 

Χ:29666.219 
Ψ:4397266.232 

Δήμος Μετεώρων- Δ.Κ. Καλαμπάκας- πλατεία Αγιαν 2 
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Αναλυτικά: 

 

 

 

 

ΘΕΣΗ 1 κάτω από Δημοτική Βιβλιοθήκη 
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ΘΕΣΗ 2 Πλατεία Ρήγα Φεραίου 
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ΘΕΣΗ 3 Παιδική Χαρά Πλατείας Δημουλά 
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ΘΕΣΗ 4 Πάρκινγκ όπισθεν Hotel Edelweiss 
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ΘΕΣΗ 5 Πλατεία Αγιάν 
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Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση αυτού του συστήματος  είναι ότι εξαφανίζονται τα 
απορρίμματα που βρίσκονται έξω από τους κάδους, οπότε τα πεζοδρόμια είναι 
καθαρότερα, ενώ είναι ευκολότερη και η αποκομιδή των σκουπιδιών καθώς η 
χωριτικότητα είναι μεγαλύτερη.  Επίσης μειώνονται οι ρύποι εξαιτίας των 
μικρότερων αριθμών δρομολογίων που απαιτούνται. Ο νέος σχεδιασμός του 
συστήματος αυτού δημιουργεί έναν συνδυασμό αισθητικής και περιβαλλοντικής 
προστασίας. Το ύψος είναι ιδανικό για την χρήση από μεγάλους ανθρώπους, 
παιδιά, για άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ. χωρίς να παρενοχλεί και να δημιουργεί 
προβλήματα στην κυκλοφορία. Είναι επίσης αθόρυβο για τους χρήστες και στον 
περιβάλλοντα χώρο, έτσι είναι ιδανικό να τοποθετηθεί εντός κατοικημένων 
περιοχών. Τελικά, η συλλογή των απορριμμάτων γίνεται πιο ευχάριστη με 
καλαίσθητο και οικονομικό αποτέλεσμα. 

Το βυθιζόμενο σύστημα σε κάδο κοινής χρήσης των ΟΤΑ φέρει κατάλληλου τύπου 
κατασκευή, όπως αυτή προδιαγράφεται στη συνέχεια και θα χρησιμοποιηθεί για 
αποκομιδή απορριμμάτων. 

Τα βυθιζόμενα συστήματα συλλογής και αποθήκευσης απορριμμάτων  και 

ανακυκλώσιμων υλικών που περιγράφονται στην υπ’ πρωτ.: 13171/10-11-2020 

Μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, 

Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών   προωθούν  την ανακύκλωση και 

εξασφαλίζουν  οικονομία στην συχνότητα αποκομιδής, μείωση δρομολογίων και 

εξοικονόμηση ενέργειας από την μείωση των καυσίμων, λιπαντικών και ελαστικών 

καθώς και των ανταλλακτικών των οχημάτων. 

Η καθαριότητα και η υγιεινή βελτιώνονται στην περιοχή που τοποθετείται ο κάδος, 

καθώς είναι στεγανός και κλειστός. Αποφεύγονται προβλήματα, όπως η δυσάρεστη 

οσμή, τα σκουπίδια δεν είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες και σε αδέσποτα 

ζώα. 

Βελτιώνεται η αισθητική εικόνα, μιας και οι κάδοι δεν είναι ορατοί (υπόγειοι).   

Εξασφαλίζεται ασφάλεια και αποτρέπονται κίνδυνοι μετακίνησης των κάδων από 

φυσικά φαινόμενα (αέρας, καταιγίδες κ.λπ.) και τραυματισμοί πολιτών. 

Το οικονομικό όφελος για τον Δήμο είναι έως 65%. 

 

1.6 Ανάλυση του έργου – προμήθεια  

Το έργο αφορά μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την προώθηση της 

ανακύκλωσης στο Δήμο  .  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ 

ΚΟΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΤΑ» 
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Το έργο αφορά στην υλοποίηση ενός Βυθιζόμενου Συστήματος συλλογής και 
αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών σε κάδους κοινής χρήσης 
των Ο.Τ.Α., εντός των ορίων του Δήμου και η χρήση τους μπορεί να επιφέρει πολλά 
και πολλαπλασιαστικά οφέλη. Το έργο περιλαμβάνει πέντε (5) βυθιζόμενα 
συστήματα συλλογής και αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων 
υλικών σε κάδους κοινής χρήσης των Ο.Τ.Α.. Το σύστημα θα εξυπηρετεί τους 
μόνιμους κατοίκους του Δήμου αλλά και τους επισκέπτες. Ο προϋπολογισμός του 
συστήματος ανέρχεται σε 235.600,0 € συμπ. ΦΠΑ 24%. 

Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση αυτού του συστήματος  είναι ότι 

εξαφανίζονται τα απορρίμματα που βρίσκονται έξω από τους κάδους, οπότε τα 

πεζοδρόμια είναι καθαρότερα, ενώ είναι ευκολότερη και η αποκομιδή των 

σκουπιδιών καθώς η χωρητικότητα είναι μεγαλύτερη.  Επίσης μειώνονται οι 

ρύποι εξαιτίας των μικρότερων αριθμών δρομολογίων που απαιτούνται. Ο νέος 

σχεδιασμός του συστήματος αυτού δημιουργεί έναν συνδυασμό αισθητικής και 

περιβαλλοντικής προστασίας. Το ύψος είναι ιδανικό για την χρήση από 

μεγάλους ανθρώπους, παιδιά, για άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ. χωρίς να 

παρενοχλεί και να δημιουργεί προβλήματα στην κυκλοφορία.  

Είναι επίσης αθόρυβο για τους χρήστες και στον περιβάλλοντα χώρο, έτσι είναι 

ιδανικό να τοποθετηθεί εντός κατοικημένων περιοχών. Τελικά, η συλλογή των 

απορριμμάτων γίνεται πιο ευχάριστη με καλαίσθητο και οικονομικό 

αποτέλεσμα. 

Το Βυθιζόμενου Συστήματος συλλογής και αποθήκευσης απορριμμάτων και 

ανακυκλώσιμων υλικών σε κάδο κοινής χρήσης των ΟΤΑ φέρει κατάλληλου 

τύπου κατασκευή, όπως αυτή προδιαγράφεται στη συνέχεια και θα 

χρησιμοποιηθεί για αποκομιδή απορριμμάτων με προσδοκώμενο όφελος για τον 

Δήμο έως και 65%. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.  Σύστημα βυθιζόμενου κάδου 

1.1  ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το εξωτερικό πλαίσιο περίβλημα να είναι στιβαρής κατασκευής και  να μην 

καταπονείται από ενδεχόμενες πιέσεις του όγκου των τοιχωμάτων.  

Όλο το σύστημα να είναι υδατοστεγές για να μην παίρνει νερά ειδικά στην 

περίπτωση δυνατών βροχοπτώσεων . 

1.2  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η πηγή ενέργειας είναι ηλεκτροκινητήρας μονοφασικός η ονομαστική ισχύς του 

οποίου να είναι κατάλληλη και να υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας της 

κατασκευής.   

Είναι πρόσφατης τεχνολογίας και σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές.  
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1.3  ΘΕΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

Η θέση πλοήγησης να βρίσκεται δίπλα από την περίμετρο του καπακιού, είναι 

ίση με την επιφάνεια της γης, υδατοστεγούς κατασκευής, για τον πλήρη έλεγχο 

της περιμέτρου του συστήματος από τους χειριστές, για αποφυγή ατυχημάτων. 

Να έχει βοηθητικό σύστημα εξαγωγής χειροκίνητο σε περίπτωση βλάβης του 

κεντρικού συστήματος. Να ανταποκρίνεται με τα απαραίτητα έγγραφα στις 

απαιτήσεις ασφάλειας της Ε.Ε. 

1.4  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Όλο το σύστημα τροφοδοτείται υδατοστεγώς  από εξωτερική πηγή 230 v  5Α 

και μετατρέπεται σε 24 η 12v dc για τις λειτουργίες των κινήσεων με όλα τα 

προβλεπόμενα φωτιστικά και ηχητικά σήματα.  

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

2.1  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΔΕΞΑΜΕΝΗ)  

Το εξωτερικό πλαίσιο (περίβλημα) να  είναι ολόσωμος υδατοστεγής, συνολικής 

χωρητικότητας πάνω από 7 m3 και μεχρι 10 m3  

Να έχει υδατοστεγής ραφές και υδατοστεγές κούμπωμα ουτωσόστε σε πολλά 

νερά να μην πλημμυρήσει ο χώρος των μηχανισμών και των κάδων.  

Οι διαστάσεις του να είναι ανάλογες του τύπου του προσφερόμενου πλαισίου, 

ώστε τα κατά άξονα βάρη είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων του 

κατασκευαστή. 

Η δομή των υλικών της δεξαμενής θα να είναι αντιδιαβρωτικού τύπου τόσο για 

γλυκά όσο και για αλμυρά νερά.  

Η κατασκευή του συστήματος δεν θα συνδέεται με το αποχετευτικό σύστημα 

της πόλης και στην όλη κατασκευή δεν χρησιμοποιούνται τσιμέντα η αλλά 

παρεμφερή υλικά. 

2.2  ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Το υλικό κατασκευής της δεξαμενής να είναι κοινό γαλβανιζέ ή ανοξείδωτο 

χαλυβδοέλασμα, πάχους τεσσάρων ( 4 ) χιλιοστών τουλάχιστον με νευρώσεις 

ικανές να αντέξουν την πίεση της περιμέτρου των ενδεχομένων καταπτώσεων  

2.3  ΕΔΡΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Το πλαίσιο να εδράζεται επάνω σε υλικό που μπορεί να απορροφά τις 

ταλαντώσεις και να διαφοροποιείται σχηματικά ανάλογα με το σχήμα και τις 

νευρώσεις του πλαισίου. 

 2.4 ΔΑΠΕΔΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ & ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΡΙΨΗΣ 
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Το δάπεδο συγκράτησης να είναι ίσο (±5%) με την επιφάνεια της γης, 

αντιδιαβρωτικού τύπου και να είναι ικανό να δέχεται φορτία τουλάχιστον 

400kg/m2. Η διέλευση των πεζών να γίνεται ελεύθερα χωρίς περαιτέρω 

εμπόδια εκτός των στομίων ρίψης. 

 

3.  ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

3.1  ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΙΨΗΣ 

Ο κάθε μηχανισμός να φέρει δυο επίγειους δέκτες/χοάνες  εκ των οποίων ο ένας 
για ρίψη συμμείκτων οικιακών απορριμμάτων και  o δεύτερος για ρίψη 
ανακυκλώσιμων υλικών. 

Οι επίγειοι δέκτες/χοάνες  να είναι κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένοι από 
ανοξείδωτο χάλυβα με ελκυστική εμφάνιση. Να έχουν ένα ύψος 0.90-1,2m 
περίπου και να έχουν ένα στόμιο ικανών διαστάσεων (διαμέτρου 60-70cm  
±5%) . Οι επίγειοι δέκτες/χοάνες  να φέρουν κατάλληλη διάταξη σκέπαστρου 
για την αποτροπή εισροής των νερών της βροχής και την έκλυση οσμών. Το 
σκέπαστρο να προσφέρει ευχερή και εύκολο άνοιγμα προς τους χρήστες. Το 
σκέπαστρο να  ανοίγει με μηχανισμό ποδοπεντάλ. 

Το σύστημα να φέρει θέσεις που επιτρέπουν την υπόγεια στέγαση δύο (2) 
κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων, συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα 
οπίσθιας φόρτωσης των ΟΤΑ για να μπορεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου να 
τους χειρίζεται με τον υπάρχοντα στόλο και χωρίς ιδιαίτερες  μετατροπές στον 
στόλο τον οχημάτων. 

Οι κάδοι αυτοί να στηρίζονται σε μεταλλικές προβόλους οι οποίες να είναι 
συγκολλημένες στο βοηθητικό πλαίσιο της κατασκευής και με ασφαλή 
στερέωση που δεν θα επιτρέπει την μετακίνησή τους.  

Κάθε κάδος αποθήκευσης απορριμμάτων να είναι χωρητικότητας 2500-3000 lit 
(±10%), ήτοι συνολικά  το όλο σύστημα αποθήκευσης  5.000-6.000 lit , και να 
είναι κατασκευασμένος από υλικό πλήρως ανθεκτικό στη διάβρωση και 
επαρκώς εύκαμπτο ώστε να αντέχει σε κτυπήματα και προσκρούσεις ( 
π.χ.πολυαιθυλένιο). Σημειώνεται ότι η   κατασκευή από πλαστικό υλικό 
συμβάλλει στη μείωση θορύβου κατά τις διαδικασίες αποκομιδής. Ο δε 
πυθμένας του να είναι απόλυτα στεγανός έναντι των υγρών. 

Κάθε κάδος να φέρει κατάλληλους τροχούς κύλισης και χειρολαβές που 
επιτρέπουν την διακίνηση του από το πλήρωμα αποκομιδής του 
απορριμματοφόρου. 

Η εκκένωση του κάδου αποθήκευσης να επιτυγχάνεται με την ανατροπή του 
μέσα στη χοάνη οπίσθιας φόρτωσης ενός συμβατικού απορριμματοφόρου 
οχήματος (τύπου πρέσας) σε συνεργασία με τους πλευρικούς βραχίονες (DIN) 
κλασσικού τύπου ανυψωτικού μηχανισμού. Προς τούτο ο κάδος να φέρει 
πλευρικούς πείρους που να εφάπτονται με ασφάλεια στις υποδοχές των 
πλευρικών βραχίονων και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κάδου είναι 
συμβατά για συνεργασία με τον ανυψωτικό μηχανισμό. 

Το καθαρό βάρος του κάθε  κάδου αποθήκευσης να μην είναι μεγαλύτερο των 
150 kg. Το πάχος των τοιχωμάτων του να είναι 8 χιλιοστά τουλάχιστον. Ο κάδος 
αποθήκευσης να  έχει την ικανότητα ασφαλούς αποθήκευσης οικιακού τύπου 
απορριμμάτων με χαρακτηριστικά που επικρατούν σε Δήμους της Ελλάδας και  
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να έχει αντοχή στα αντίστοιχα φορτία που ασκούνται κατά της διαδικασίες 
αποκομιδής. 

 

3.2  ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 

Η  κίνηση στις αντλίες να δίνεται από τον δυναμολήπτη του κινητήρα με 
υδραυλικό κύκλωμα, που να αποτελείται κυρίως από : 

α) αντλία λαδιού κατάλληλης απόδοσης ,  

β) ανάλογης παροχής  βαλβίδα διεύθυνσης ροής ( χειριστήριο ) , 

γ) ανακουφιστική βαλβίδα για υπερφόρτωση  

δ) ικανής χωρητικότητας ελαιοδεξαμενή . 

 

3.3 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ 

Το σύστημα να συμπεριλαμβάνει υδραυλικό σύστημα ανύψωσης το οποίο με 

την τοποθέτηση ειδικού κλειδιού -ώστε να μην έχει την δυνατότητα ο καθένας 

να θέσει σε λειτουργία το σύστημα – να ανυψώνεται και να βυθίζεται με πλήρη 

ασφάλεια. Το υδραυλικό σύστημα ανύψωσης να αποτελείται από τουλάχιστον 2 

έμβολα ανύψωσης  και από ένα παθητικό ψαλιδωτό σύστημα για ισοσκελισμό 

φορτίου. 

3.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ  ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ 

Το σύστημα υδραυλικής συγκράτησης φορτίου να λειτουργεί αυτόματα και να 

μπορεί να δέχεται όλες τις πιέσεις των απορριμμάτων για να μην προκαλείται 

ζημιά στους υφισταμένους κάδους. 
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1.7 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ 

ΚΟΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΤΑ» 

 

1.8 Κρισιμότητα προβλήματος που αντιμετωπίζεται με την 

προτεινόμενη πράξη 

Αναγκαιότητα: Υπάρχει ανάγκη για εξεύρεση καινοτόμων λύσεων για την 

προώθηση της ανακύκλωσης και τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων της 

περιοχής του Δήμου, ώστε να μεγιστοποιηθεί η ανταποδοτικότητα της 

ανακύκλωσης, να διαμορφωθεί ευαίσθητη περιβαλλοντικά συνείδηση των 

πολιτών γεγονός που απαιτεί τη διαμόρφωση των κατάλληλων υποδομών για 

την ευκολότερη υλοποίηση της ανακύκλωσης από τους πολίτες και την 

αντίστοιχη αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων από τους αρμόδιους φορείς.   

Επιπρόσθετα, υπάρχει ανάγκη για την ενίσχυση των υποδομών ανακύκλωσης 

και ανάγκη διευκόλυνσης του πολίτη να ανακυκλώσει, προσφέροντας του 

περισσότερα και ασφαλέστερα σημεία εναπόθεσης των ανακυκλώσιμων 

απορριμμάτων του.  

Το πρόβλημα που καλείται το έργο να αντιμετωπίσει είναι η αποσπασματική και 

μη ολοκληρωμένη προσπάθεια για την προώθηση της ανακύκλωσης στο Δήμο , 

με την ταυτόχρονη έλλειψη συνολικής προβολής και έλλειψη ικανοποιητικού 

αριθμού υποδομών για την ανακύκλωση.  

Ευκαιρία αποτελεί η στροφή των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών σε 

ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινής ζωής τους, η πρόθεση τους για την 

προστασία του περιβάλλοντος και η ανάγκη τόνωσης της συνείδησης του 

πολίτη για την ενσωμάτωση μεθόδων ανακύκλωσης στην καθημερινή του ζωή.  

Για το συγκεκριμένο έργο, για το οποίο δεν απαιτούνται αδειοδοτήσεις, θα 

πρέπει η ανάγκη προμήθειας του σύγχρονου εξοπλισμού να καλυφθεί άμεσα. Η 

τοπική κοινωνία σύσσωμη υποστηρίζει το συγκεκριμένο έργο, καθώς η 

καθαριότητα της πόλης και της ευρύτερης περιοχής αποτελεί βασική 

προτεραιότητα της τοπικής κοινωνίας.  
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1.9 Διερεύνηση και Ανάλυση Σκοπού του έργου - 

Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την προμήθεια βυθιζόμενων κάδων συλλογής και 

αποθήκευσης απορριμμάτων, ώστε να εξοπλιστεί η πόλη του Δήμου  και η 

ευρύτερη περιοχή  με τις απαραίτητες υποδομές, και να καταστεί εφικτή η 

ανακύκλωση από όλους τους πολίτες, τους τουρίστες και τους επισκέπτες .  

Το συγκεκριμένο έργο είναι σκόπιμο να υλοποιηθεί καθώς η λειτουργία του θα 

αποδώσει στην τοπική κοινωνία και τις παραγωγικές της δραστηριότητες, ένα 

σημαντικό μέσο για την ενίσχυση της καθαριότητας της περιοχής, της 

αναβάθμιση εικόνας της περιοχής και την βελτίωση της ελκυστικότητας της 

περιοχής. 

Η προτεινόμενη λύση του προβλήματος, με την τοποθέτηση βυθιζόμενων κάδων 

συλλογής και αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών είναι 

ιδιαίτερα πρακτική, καθώς καθώς είναι χωρητικότητας 5-6.000 lit περίπου.  

Στην μελέτη του έργου,  έχουν ήδη εκτιμηθεί οι ανάγκες σε τεχνολογία και έχει 

προβλεφθεί η προμήθεια και εγκατάσταση της απαραίτητης τεχνολογίας που 

απαιτείται ώστε οι κάδοι να καταστούν λειτουργικοί και αποτελεσματικοί 

άμεσα. Σε περίπτωση που απαιτηθεί αναβάθμιση ή αλλαγή οποιασδήποτε 

τεχνολογίας, ο δήμος έχει δεσμευτεί να παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για τη 

λειτουργία και εξασφάλιση της λειτουργικότητας του έργου.  

Ο Δήμος διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια, συγκροτημένη τεχνική υπηρεσία με 

έμπειρο προσωπικό και αντίστοιχα έμπειρα στελέχη σε θέματα 

προγραμματισμού, ανάπτυξης και οργάνωσης. Το προσωπικό που θα διατεθεί 

για την αποκομιδή των απορριμμάτων από τους σύγχρονους κάδους, θα 

εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να εξασφαλίσει την ορθή χρήση τους.  

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τεκμηριώνεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη του 

στόχου της Πρόσκλησης. Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 

της πράξης εξετάζονται τα παρακάτω υπό-κριτήρια 

Το οικονομικό όφελος για τους ΟΤΑ είναι πάνω από 45% Η συχνότητα 

αποκομιδής είναι μικρότερη. Επίσης, η υλοποίηση της πράξης παρέχει μειωμένα 

λειτουργικά έξοδα αποκομιδής λόγω της ταχείας και άμεσης φόρτωσης των 

κάδων. 

Τα δρομολόγια θα μειωθούν με αποτέλεσμα να μειωθούν  οι καταναλώσεις 

καυσίμων, κόστος συντηρήσεων και η επιβαρυνση του περιβάλλοντος από το 

αποτύπωμα άνθρακα της περιοχής 
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Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 180 ημερών. Το αυστηρό αυτό 

χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να τηρηθεί λόγω της αναγκαιότητας της λειτουργίας 

του καθώς και των περιορισμών που υπάρχουν για την διάθεση και 

απορρόφηση των κονδυλίων. Με την ολοκλήρωση του έργου, το έργο θα 

δύναται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία.  

H συγκεκριμένη επιλογή έργου σκοπεύει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της 

τοπικής κοινωνίας για την προώθηση της απασχόλησης. Επιπρόσθετα, μέσω της 

αναβάθμισης του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, το έργο έχει 

πολλαπλασιαστικές δυνατότητες ανάπτυξης.  

 

 

1.10 Συμβολή του Έργου στους Στόχους του Άξονα 
Προτεραιότητας και του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 
 

Το έργο σχεδιάζεται να ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», Άξονας Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019» Α’ 
Πρόσκληση για τα Έτη 2019-2020 και συγκεκριμένα στο  ΜΕΤΡΟ 2: Αναβάθμιση 
αστικού εξοπλισμού με επιλέξιμη δαπάνη την Αναβάθμιση του αστικού 
εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου. Στο έργο αναβάθμισης 
αστικού εξοπλισμού που διέπονται από τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού 
και να έχουν ως στόχο την αύξηση της βιωσιμότητας των κοινόχρηστων χώρων. 
Επίσης περιλαμβάνουν πρόνοιες για την διευκόλυνση χρήσης του αστικού 
εξοπλισμού από εμποδιζόμενα άτομα.  

Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι συμβατό με τις προτεραιότητες του 
Προγράμματος  αφού αφορά την προώθηση της ανακύκλωσης μέσω της 
εγκατάστασης πέντε (5) βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης 
απορριμμάτων υποδοχών ανακύκλωσης και συγκεκριμένα αναβαθμίζει τη 
σχετική δημόσια υποδομή, με κύριο στόχο την αύξηση της ανακύκλωσης σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 50% με αντίστοιχη μείωση των απορριμμάτων για 
υγειονομική ταφή και αύξηση του όγκου των ανακυκλωθέντων απορριμμάτων. 
Το έργο συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη της 
Καλαμπάκας , μέσα από την επιτυχέστερη προστασία, διαχείριση και ανάπτυξη 
του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος μέσω της βιώσιμης διαχείρισης και 
εκμετάλλευσης των αστικών απορριμμάτων.  

 



 
24 

1.11 Συμβολή του έργου στην Προστασία του 
Περιβάλλοντος  

 
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει αισθητικά το κέντρο της πόλης του Δήμου  

και τη συνολικότερη εικόνα της πόλης, καθώς αποτελείτε από υποδομές 

καλαίσθητες σημείο πρόσβασης της  κύριας εισόδου της πόλης.  

Κατά την τοποθέτηση των κάδων σαφώς θα πραγματοποιηθούν ενημερώσεις, 

ημερίδες και εκπαιδεύσεις από τον Δήμο προς τους πολίτες, που θα συμβάλλουν 

στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πολίτη σε θέματα προστασίας του 

περιβάλλοντος και προώθησης της ανακύκλωσης.  

 
 

2.1 Συμβολή του έργου στην Τοπική Κοινωνία και 
Οικονομία  

 

Βασική ωφελούμενη ομάδα είναι οι μόνιμοι κάτοικοι , οι τουρίστες και οι 

επισκέπτες. Άμεσα ωφελούμενη ομάδα με τα πιο σταθερά και ουσιαστικά οφέλη 

από το έργο είναι οι κάτοικοι του Δήμου  (23.863 defacto απογραφή 2011), 

επιπρόσθετα οι τουρίστες και οι επισκέπτες της πόλης  εκτιμώνται να ξεπερνούν 

τα  2.000.000 κατ’ έτος.  

Οι ωφελούμενες ομάδες στόχοι αναμένεται να είναι :  

- Οι Τοπικές Επιχειρήσεις μέσω της αύξησης των επισκεπτών, 

επιχειρηματίες και επενδυτές.  

- Ο Δήμος. Με την προώθηση της ανακύκλωσης, μειώνεται σημαντικά ο 

όγκος των απορριμμάτων, διευκολύνεται σημαντικά η διαδικασία αποκομιδής 

και μειώνεται η ρύπανση του περιβάλλοντος.  

- Οι Δημότες. Με την ανακύκλωση δίνεται η δυνατότητα σε κάθε 

επισκέπτη και δημότη να απολαύσει την καθαριότητα της πόλης.  

- Παράλληλα με τους παραπάνω στόχους δημιουργούνται ωφέλειες στις 

παρακάτω κατηγορίες αποδεκτών: 

1. Επιχειρηματίες του Δήμου  και της ευρύτερης περιοχής 

2. Επισκέπτες 

4. Μαθητές 

5. Άτομα από ειδικές κοινωνικές ομάδες (Συνταξιούχοι, Α.Μ.Κ.) 

 

Το Έργο αφορά στην υλοποίηση ενός Συστήματος βυθιζόμενων κάδων 

συλλογής και αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών σε 

κάδους κοινής χρήσης των Ο.Τ.Α., εντός των ορίων του Δήμου και η χρήση τους 

μπορεί να επιφέρει πολλά και πολλαπλασιαστικά οφέλη, όπως: 

-           Τα υπόγεια συστήματα μπορούν δεχτούν  απορρίμματα έως 5-6.000 lit. 

- Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση αυτού του συστήματος  είναι ότι 

εξαφανίζονται τα απορρίμματα που βρίσκονται έξω από τους κάδους, οπότε τα 

πεζοδρόμια είναι καθαρότερα.  
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- Επίσης μειώνονται οι ρύποι εξαιτίας των μικρότερων αριθμών 

δρομολογίων που απαιτούνται.  

- Ο νέος σχεδιασμός του συστήματος αυτού δημιουργεί έναν συνδυασμό 

αισθητικής και περιβαλλοντικής προστασίας. 

- Το ύψος είναι ιδανικό για την χρήση από μεγάλους ανθρώπους, παιδιά, 

για άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ. χωρίς να παρενοχλεί και να δημιουργεί 

προβλήματα στην κυκλοφορία. 

- Αθόρυβο για τους χρήστες και στον περιβάλλοντα χώρο.  

- Έτσι είναι ιδανικό να τοποθετηθεί εντός κατοικημένων περιοχών. 

- Τελικά, η συλλογή των απορριμμάτων γίνεται πιο ευχάριστη με 

καλαίσθητο και οικονομικό αποτέλεσμα. 

- Το οικονομικό όφελος για τους ΟΤΑ είναι πάνω από 45%. 

- Η καθαριότητα και η υγιεινή βελτιώνονται στην περιοχή όπου  

τοποθετείται ο νέος κάδος, καθώς είναι στεγανός και κλειστός. Με την υπόγεια 

τοποθέτηση του συστήματος αποφεύγονται προβλήματα, όπως η δυσάρεστη 

οσμή και το πάγωμα, τα οποία προκαλούνται από τις διακυμάνσεις της 

θερμοκρασίας. Επίσης, τα σκουπίδια δεν είναι εκτεθειμένα στις καιρικές 

συνθήκες, ούτε όμως και σε αδέσποτα ζώα. To σύστημα αυτό είναι 

κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά που αντέχουν για δεκαετίες σε όλες τις 

καιρικές συνθήκες και στην σκληρή μεταχείριση.  

- Η βελτίωση και η αλλαγή της αισθητικής εικόνας της περιοχής όπου 

εγκαθίστανται οι νέοι κάδοι αναβαθμίζεται, καθώς οι συμβατικοί κάδοι 

παρουσιάζουν συχνά κακή εικόνα, λόγω της μακροχρόνιας χρήσης ή ακόμα και 

διαφόρων βανδαλισμών.  

- Εξοικονομεί μεγάλη ασφάλεια, λόγω του όγκου του και της στιβαρής 

κατασκευής του  είναι δύσκολο να ανατραπεί και να μετακινηθεί από 

ανθρώπινη παρέμβαση ή φυσικά φαινόμενα αέρας, καταιγίδες κλπ. 

- Παρέχει μειωμένα λειτουργικά έξοδα αποκομιδής λόγω της ταχείας και 

άμεσης φόρτωσης των κάδων και λόγω του μειωμένου όγκου απορριμμάτων, με 

αποτέλεσμα να χρειάζεται λιγότερο εργατικό δυναμικό συνεπάγοντας πολύ 

λιγότερες εργατοώρες των αυτοκινήτων περισυλλογής σκουπιδιών. 

 

2.2 Πληροφόρηση και δημοσιότητα 

Για την προβολή και δημοσιότητα θα τηρηθούν όλοι οι σχετικοί κανόνες της 

Εθνικής νομοθεσίας.  

Συμπληρωματικά το Τμήμα Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου του 

Δήμου καταρτίζει το Επικοινωνιακό Σχέδιο Προώθησης της Ανακύκλωσης, στο 

οποίο συμπεριλαμβάνει δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου και 

της λειτουργίας του νέου συστήματος ανακύκλωσης.  

Οι δράσεις αυτές ενδεικτικά αφορούν έκδοση δελτίων τύπου, διανομή έντυπου 

υλικού, φιλοξενία του συστήματος στην ιστοσελίδα του Δήμου, διοργάνωση 

ημερίδων και εκδηλώσεων κτλ.  
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