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ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ – Ενότητα 1.1 Αντικείμενο

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο της από 03/02/2016 σύμβασης ανάμεσα στην
Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας Α.Ε (Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε) και την εταιρεία ΕΠΤΑ Σύμβουλοι
Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων Α.Ε. με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου για την χωροθέτηση,
κατασκευή και λειτουργία “Πράσινων σημείων”».
Ως “πράσινο σημείο” νοείται χώρος εντός του Δήμου όπου ο πολίτης ή/και ο Δήμος μπορεί να φέρνει
ανακυκλώσιμα υλικά, ογκώδη (π.χ. έπιπλα, Α.Η.Η.Ε.), ειδικά απόβλητα (όπως μπαταρίες, χρώματα,
κλπ.), πράσινα απόβλητα και άλλα είδη με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση, ανάλογα
κάθε φορά με τις δυνατότητες αξιοποίησης τους. Τα πράσινα σημεία αποτελούν μια διεθνή και
δοκιμασμένη πρακτική που βασίζεται στη συμμετοχή των πολιτών και σκοπεύει στην ανακύκλωση
ειδικών ρευμάτων υλικών. Σήμερα αποτελούν μέρος των συστημάτων ανακύκλωσης και εφαρμόζονται
σε πολλές χώρες της Ε.Ε. και σε όλο τον κόσμο. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται τα απόβλητα που
μεταφέρονται προς ταφή, μειώνοντας έτσι το κόστος μεταφοράς αλλά και το κόστος διάθεσης.
Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, το οποίο εγκρίθηκε με την Π.Υ.Σ. 49/15‐12‐2015
‘Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Στρατηγικού
Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων’, τη μελέτη επικαιροποίησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Θεσσαλίας και
τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Α.Σ.Α των Δήμων των Π.Ε Τρικάλων και Καρδίτσας, θα πρέπει κατά
προτεραιότητα να δημιουργηθεί ένα δίκτυο Πράσινων σημείων που θα συμβάλλει στην επίτευξη των
στόχων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, όπως ορίζονται στην Οδηγία 2008/98 για τα
απόβλητα.
Στόχος της σύμβασης είναι η υποστήριξη της Περιβαλλοντικής Αναπτυξιακής Δυτικής Θεσσαλίας
(Π.Α.ΔΥ.Θ Α.Ε.), για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ωρίμανσης για τη χωροθέτηση, κατασκευή και
λειτουργία των «Πράσινων Σημείων» και ειδικότερα:








Την εξειδίκευση του προτεινόμενου από τον υπό επικαιροποίηση ΠΕ.Σ.Δ.Α. Θεσσαλίας δικτύου
Πράσινων σημείων με στόχο να υποδειχθούν οι βέλτιστες περιοχές εγκατάστασης και οι
λειτουργικές απαιτήσεις των Πράσινων σημείων ανά Δήμο.
Τον καθορισμό του αριθμού και της εξυπηρετούμενης περιοχής των δημοτικών ή διαδημοτικών
Πράσινων σημείων στη Δυτική Θεσσαλία.
Τη προσέγγιση κόστους κατασκευής και απαιτούμενου εξοπλισμού.
Τον καθορισμό του λειτουργικού κόστους και οφέλους.
Τον καθορισμό των προδιαγραφών κατασκευής και απαιτήσεων για τη χωροθέτηση .
Την ενημέρωση των στελεχών των Δήμων και του Φο.Δ..ΣΑ. σε σχέση με τα τεχνικά, οικονομικά,
λειτουργικά θέματα και τις διαδικασίες ωρίμανσης της ιδέας και της χρησιμότητας των
Πράσινων σημείων, για ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Τα ανωτέρω θα συμβάλλουν ώστε στη συνέχεια οι Δήμοι να έχουν όλα τα εργαλεία διαθέσιμα για να
ωριμάσουν σε επίπεδο περιβαλλοντικής αδειοδότησης, μελέτης, τευχών δημοπράτησης και να
καταθέσουν αίτημα χρηματοδότησης στο Ε.Σ.Π.Α. 2014‐2020 για να δημοπρατηθούν τα έργα
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ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ – Ενότητα 1.2 Σκοπιμότητα Υλοποίησης Πράσινων Σημείων

κατασκευής των εγκαταστάσεων αυτών. Επίσης θα ωφεληθούν οικονομικά από την μη καταβολή του
τέλους εισόδου στο ΧΥΤΑ αλλά και την αποφυγή του προβλεπόμενου να επιβληθεί (από το έτος 2017)
σημαντικού προστίμου, για ποσότητες που θα διαχειρίζονται στα «πράσινα σημεία».
Η Π.Α.ΔΥ.Θ. θα ωφεληθεί από την μείωση των αποβλήτων προς ταφή στον ΧΥΤΑ και την αύξηση του
χρόνου και χώρου ζωής του υφιστάμενου ΧΥΤΑ αλλά και ταυτόχρονα στον ορθολογικό σχεδιασμό του
απαιτούμενου δικτύου Δημοτικών Πράσινων Σημείων ώστε το σύνολο του Δικτύου Δημοτικών Πράσινων
σημείων να είναι λειτουργικό και αποτελεσματικό σε επίπεδο Π.Ε Καρδίτσας και Τρικάλων.
Επίσης, στο πλαίσιο της σύμβασης προβλέπεται Ενημερωτικό Εργαστήριο για στελέχη των Δήμων των
Π.Ε Καρδίτσας και Τρικάλων για την ενημέρωση σε σχέση με τα τεχνικά, οικονομικά, λειτουργικά οφέλη
και τις διαδικασίες ωρίμανσης των Πράσινων σημείων για ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

1.2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
Τα ‘πράσινα σημεία’ ως έννοια αλλά και πρακτική καθορίστηκαν με σαφήνεια στο Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων (Π.Υ.Σ. 49/15‐12‐2015) καθώς και στη μελέτη Επικαιροποίησης του
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Σύμφωνα με τη μελέτη επικαιροποίησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Περιφέρειας Θεσσαλίας για την επίτευξη των
στόχων ανακύκλωσης που θέτει ο Νόμος 4042/2012 και την προώθηση της χωριστής συλλογής
αποβλήτων, θα πρέπει να δημιουργηθεί δίκτυο Πράσινων σημείων, όπου κατά προτεραιότητα θα
συλλέγονται χωριστά ανακυκλώσιμα υλικά (όχι αποκλειστικά απόβλητα συσκευασιών), όπως χαρτί,
μέταλλο, πλαστικό και γυαλί, αλλά και λοιπά είδη. Τα πράσινα σημεία θα λειτουργούν
συμπληρωματικά των συστημάτων διαλογής στην πηγή με κάδους ή πόρτα‐πόρτα που θα
εφαρμόζονται για τα διάφορα ρεύματα υλικών (π.χ. συσκευασίες, έντυπο υλικό, Α.Η.Η.Ε., ηλεκτρικές
στήλες, κλπ.).
Η δημιουργία «Πράσινων Σημείων» στις Π.Ε Καρδίτσας και Τρικάλων, θα συμβάλει στα ακόλουθα:
 Στην επίτευξη του στόχου επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης του Ν. 4042/2012, όπως έχει
εξειδικευτεί στο Ε.Σ.Δ.Α. και έχει ενσωματωθεί στη μελέτη επικαιροποίησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α.
Θεσσαλίας που προβλέπει μέχρι το 2020 ένα Πράσινο Σημείο ανά Δήμο ή διαδημοτικά.
 Στην αποφυγή του ειδικού τέλους ταφής του Ν.4042/2012 (άρθρο 43) για τις ποσότητες που θα
διαχειρίζεται το «Πράσινο Σημείο», το οποίο θα ισχύσει από 01/01/20171. Το τέλος ορίζεται σε
35 €/τόνο και αυξάνεται ετησίως κατά 5 €/τόνο έως του ποσού των 60 €/τόνο για απόβλητα που
οδηγούνται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής χωρίς προηγούμενη επεξεργασία
 Στην αποφυγή του κόστους μεταφόρτωσης‐μεταφοράς για τις ποσότητες που θα διαχειρίζεται
το «Πράσινο Σημείο» από τον εκάστοτε Δήμο καθώς και μείωση του κόστους συλλογής,
δεδομένου ότι για τις εν λόγω ποσότητες η συλλογή γίνεται από τον πολίτη.
 Στη βελτίωση της υφιστάμενης διαχείρισης των πράσινων και ογκωδών αποβλήτων που
πραγματοποιείται από τους Δήμους.

1

η έναρξη εφαρμογής του είχε ανασταλεί έως 31.12.2015 (άρθρο 77, Ν.4257/2014) και εκ νέου έως 31.12.2016 (Πράξη
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Στην αποφυγή του τέλους εισόδου στον ΧΥΤΑ για τις ποσότητες που θα διαχειρίζεται το
«Πράσινο Σημείο» .
Στη δημιουργία περιβαλλοντικού οφέλους από την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της
ανακύκλωσης έναντι άλλων μεθόδων διαχείρισης όπως η ταφή.
Στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών και την ευαισθητοποίησή τους σε δράσεις ανακύκλωσης
αλλά και στην υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων μέσω της επαναχρησιμοποίησης.

1.3 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕ.Σ.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Με την υπ. αρ. 4775/8.11.2006 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η
τελευταία Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) για
την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Η εκ νέου Αναθεώρηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α. προκύπτει από την ανάγκη εναρμόνισης του σχεδιασμού με το
σύνολο των θεσμικών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, την ανάγκη αξιολόγησης της μέχρι
σήμερα υλοποίησης των προβλεπόμενων έργων και δράσεων αλλά και της διαμόρφωσης προτάσεων για
την επίτευξη τόσο των υφιστάμενων όσο και των νέων στόχων στη διαχείριση των αποβλήτων.
Στη συνέχεια παρατίθενται ποσοτικά στοιχεία για τους στόχους που προβλέπονται στη μελέτη
επικαιροποίησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Θεσσαλίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ
24Α’/2012) και της Οδηγίας 2008/98 για τα απόβλητα καθώς και τους στόχους και κατευθύνσεις του
Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης (ΠΥΣ 49/15‐12‐
2015 ‘Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού
Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με
την
51373/4684/25−11−2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2012 – ΦΕΚ Α’ 174/2015)’.
Πιο συγκεκριμένα, οι βασικοί ποσοτικοί στόχοι διαχείρισης των ΑΣΑ στη μελέτη επικαιροποίησης του
ΠΕ.Σ.Δ.Α. Θεσσαλίας είναι οι εξής:
Πίνακας 1: Ποσοτικοί Στόχοι ΠΕ.Σ.Δ.Α. Θεσσαλίας για τη διαχείριση των ΑΣΑ
Ρεύμα/Είδος αποβλήτου

Έτος

Περιγραφή στόχου

2013

Μείωση αποβλήτων που οδηγούνται σε υγειονομική ταφή στο

Βιοαποδομήσιμα Αστικά

50% κ.β. σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του 1997

Απόβλητα (Κ.Υ.Α.

Μείωση αποβλήτων που οδηγούνται σε υγειονομική ταφή στο

29407/3508/2002)

2020

35% κ.β. σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του 1997

Βιοαπόβλητα

2015

5%

(Ν. 4042/2012)

2020

40 %

2015
Ανακυκλώσιμα υλικά

του συνολικού βάρους σε χωριστή συλλογή

Καθιέρωση χωριστής συλλογής τουλάχιστον για χαρτί, γυαλί,
μέταλλα και πλαστικό.
65% κ.β. προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση

2020

& ανακύκλωση με προδιαλογή τουλάχιστον για
χαρτί, μέταλλα, πλαστικό και γυαλί

Σύνολο ΑΣΑ

2020

50% κ.β. προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση
& ανακύκλωση με προδιαλογή
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Πιο αναλυτικά:

Στόχοι Ανακυκλώσιμων Υλικών
Οι νομοθετικοί στόχοι για τα ανακυκλώσιμα υλικά διαχωρίζονται σε αυτούς, οι οποίοι αφορούν
αποκλειστικά τα απόβλητα συσκευασιών και αυτοί που αφορούν γενικά τα ανακυκλώσιμα υλικά
(τουλάχιστον χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό) ανεξαρτήτως αν πρόκειται για συσκευασίες ή όχι.
Σ’ ότι αφορά τα ανακυκλώσιμα υλικά γενικά, σύμφωνα με την Οδηγία 98/2008/ΕΚ για τα απόβλητα και
το Νόμο 4042/2012, θα πρέπει να επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι:
α) έως το 2015 χωριστή συλλογή καθιερώνεται τουλάχιστον για τα ακόλουθα: χαρτί, μέταλλο,
πλαστικό και γυαλί (με την επιφύλαξη του άρθρου 10, παράγραφος 2, της Οδηγίας 98/2008/ΕΚ).
β) έως το 2020 η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών
αποβλήτων, όπως τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά
και ενδεχομένως άλλης προέλευσης, στο βαθμό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόμοια με τα
απόβλητα των νοικοκυριών, πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στο 50%, (άρθρο 11, παράγραφος 2,
Οδηγίας 2008/98).
Βάσει του Ε.Σ.Δ.Α., οι στόχοι σχεδιασμού της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της ανάκτησης
των ανακυκλώσιμων υλικών ανέρχονται στο 75% (έναντι 50% της Οδηγίας), ενώ το 65% θα πρέπει να
επιτευχθεί με προδιαλογή.
Επίσης, σύμφωνα με το νέο Ε.Σ.Δ.Α., η χωριστή συλλογή καθιερώνεται σε τέσσερα ρεύματα
ανακυκλώσιμων υλικών τουλάχιστον για χαρτί, γυαλί, μέταλλα και πλαστικό. Η χωριστή συλλογή σε
λιγότερα ρεύματα υλικών αποβλήτων μπορεί να γίνεται μόνο εφόσον αυτό τεκμηριώνεται από άποψη
περιβαλλοντική, τεχνική και οικονομική.

Στόχοι Αποβλήτων Συσκευασιών
Σύμφωνα με το νέο Ε.Σ.Δ.Α., οι στόχοι που τίθενται στη νομοθεσία έχουν αυξηθεί για το έτος 2020 ως
εξής:
 η ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασιών να ανέλθει σε 80% κατά βάρος, των
αποβλήτων συσκευασίας
 να επιτευχθούν οι εξής επιμέρους στόχοι ανακύκλωσης για τα υλικά που περιέχονται σε
απόβλητα συσκευασίας:
‐ 70 %, κ.β., για το γυαλί,
‐ 92 %, κ.β., για το χαρτί και χαρτόνι,
‐ 70 %, κ.β., για τα μέταλλα,
‐ 70 %, κ.β., για τα πλαστικά
‐ 80 %, κ.β., για το ξύλο.

Στόχοι Α.Η.Η.Ε.
Οι στόχοι που τίθενται για τη διαχείριση των Α.Η.Η.Ε. αποτελούν εξειδίκευση των εθνικών στόχων ως
εξής:
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 Μέχρι το τέλος του 2015, ο ποσοτικός στόχος συλλογής για τα Α.Η.Η.Ε. οικιακής
προέλευσης διαμορφώνεται, ανάλογα με το ποια είναι η μεγαλύτερη ποσότητα από τις
παρακάτω, είτε σε 4 kg/κάτοικο ετησίως, είτε σε ποσότητα ίση με το μέσο ετήσιο βάρος
των Α.Η.Η.Ε. που συλλέχθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία.
 Από το 2016 το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 45% και υπολογίζεται βάσει του
συνολικού βάρους των Α.Η.Η.Ε., τα οποία συλλέχθηκαν σε ένα δεδομένο έτος,
εκφράζεται δε ως ποσοστό του μέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε στην
αγορά κατά τα τρία προηγούμενα έτη στη χώρα.
 Από το 2019 το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 65% του μέσου ετήσιου βάρους
των ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά κατά την προηγούμενη τριετία ή εναλλακτικά στο
85% των Α.Η.Η.Ε. που παράγονται ανά βάρος.

Στόχοι Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών
Οι στόχοι συλλογής για τις φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που τίθενται είναι οι
ακόλουθοι:
 Μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2012 πρέπει να επιτευχθεί τουλάχιστον ποσοστό συλλογής
25% κατά βάρος, των μπαταριών που διακινούνται στην αγορά (μέσος όρος τελευταίας
τριετίας).
 Μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2016 πρέπει να επιτευχθεί τουλάχιστον ποσοστό συλλογής
45% κατά βάρος, των μπαταριών που διακινούνται στην αγορά (μέσος όρος τελευταίας
τριετίας).

Ειδικό Τέλος Ταφής Σύμμεικτων Α.Σ.Α.
Επίσης, από 1/1/20172 εφαρμόζεται το ειδικό τέλος ταφής για τα απόβλητα που οδηγούνται για ταφή
χωρίς να έχουν προηγηθεί εργασίες επεξεργασίας (D13, R3, R4, R5, R12) (Άρθρο 43, Ν.4042/2012), τα
οποία περιλαμβάνουν τα εξής:
 βιοαποδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης (χωριστά συλλεγμένα)
 βιοαποδομήσιμα απόβλητα (κήπων και πάρκων)
 χώματα και πέτρες (κήπων και πάρκων)
 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα
 απόβλητα από αγορές
 ογκώδη απόβλητα
Σύμφωνα με τη μελέτη ΠΕ.Σ.Δ.Α. Θεσσαλίας, το δίκτυο των Πράσινων σημείων θα πρέπει να συμβάλει
σε εκτροπή των συνολικών ΑΣΑ, συμπληρωματικά με τα λοιπά συστήματα διαλογής στην πηγή, μπλε
κάδος, χωριστή συλλογή χαρτιού, γυαλιού κλπ. Συνολικά, η χωριστή διαλογή θα πρέπει το έτος 2020 να
ανέλθει σε τουλάχιστον 116kg/κατ από 25kg/κατ περίπου που βρίσκεται στην παρούσα φάση (όπως
αναλύεται στην ενότητα 2.2).

2

η έναρξη εφαρμογής του είχε ανασταλεί έως 31.12.2015 (άρθρο 77, Ν.4257/2014) και εκ νέου έως 31.12.2016 (Πράξη

Νομοθετικού Περιεχομένου 24‐12‐2015).
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2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η εξεταζόμενη, στην παρούσα έκθεση, περιοχή περιλαμβάνει δύο Περιφερειακές Ενότητες, την Π.Ε.
Τρικάλων και Π.Ε. Καρδίτσας που ανήκουν γεωγραφικά και διοικητικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Συνολικά ο μόνιμος πληθυσμός στις δύο Π.Ε. ανέρχεται σε 244.629 που αντιστοιχεί σε 33% του
πληθυσμού της Περιφέρειας, ενώ ο πληθυσμός ανά Δήμο και Δημοτική Ενότητα παρουσιάζεται
ακολούθως:
Πίνακας 2: Μόνιμος Πληθυσμός ανά Περιφερειακή Ενότητα (ΕΛ.ΣΤΑΤ, απογραφή 2011)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Έδρα: Καρδίτσα)

113.544

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Έδρα: Ανθηρό)

3.450

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

908

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

1.374

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ

1.168

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Έδρα: Καρδίτσα)

56.747

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΜΟΥ

2.657

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ (ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ)

2.501

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΟΥ

4.255

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

44.002

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

3.332

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (Έδρα: Μορφοβούνι)

4.635

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

2.223

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

2.412

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (Έδρα: Μουζάκι)

13.122

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΩΜΗΣ

2.044

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

7.291

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΜΙΣΟΥ

3.787

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ (Έδρα: Παλαμάς)

16.726

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΜΑ

8.903

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΛΑΝΩΝ

4.551

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΛΟΥ

3.272

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ (Έδρα: Σοφάδες)

18.864

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΝΗΣ

2.604

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ

1.850

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

295

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΦΑΔΩΝ

11.153

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΜΑΣΙΟΥ

2.962
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Έδρα: Τρίκαλα)

131.085

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Έδρα: Καλαμπάκα)

21.991

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

419

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

2.200

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

12.000

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

868

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ

1.345

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ

1.000

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΦΑΙΩΝ

1.298

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΣΙΩΝ

2.861

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ (Έδρα: Πύλη)

14.343

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΘΗΚΩΝ

1.022

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΜΦΩΝ

4.782

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ

448

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ

252

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΑΛΕΙΩΝ

3.395

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΝΔΕΩΝ

917

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΗΣ

3.527

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (Έδρα: Τρίκαλα)

81.355

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ

2.729

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ

2.193

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΙΑΚΑ

2.123

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

2.798

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ

2.732

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ

2.660

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

62.154

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ

3.966

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ (Έδρα: Φαρκαδώνα)

13.396

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ)

4.781

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ

2.738

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

5.877

Από τους 10 συνολικά Δήμους, ο Δήμος Τρικκαίων και Καρδίτσας συγκεντρώνουν το 56% του
πληθυσμού, ενώ η κατανομή συνοπτικά φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα.
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2.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.)
Με την υπ. αρ. 4775/08.11.2006 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η
Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) για την
Περιφέρεια Θεσσαλίας και ορίστηκαν τρεις (3) Διαχειριστικές Ενότητες, η πρώτη εκ των οποίων
περιελάβανε όλους τους Δήμους στους Νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων.
Για τον σκοπό αυτό συστάθηκε και λειτουργεί η Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας
(Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.) που αποτελεί τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης Διαχειριστικής
Ενότητας. Σημειώνεται ότι με την υπ’ αρ. οικ. 8700/91995/11‐05‐2012 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, συστάθηκε και ο Περιφερειακός Σύνδεσμος
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας, στον οποίο συμμετέχουν ως μέλη
υποχρεωτικά όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ωστόσο ο εν λόγω φορέας δεν έχει καταστεί
ακόμη λειτουργικός.
Στην εν λόγω Διαχειριστική Ενότητα, ήτοι στις δύο Περιφερειακές Ενότητες λειτουργούν έργα
διαχείρισης, τα οποία περιγράφονται συνοπτικά ακολούθως:
Κ.Δ.Α.Υ.: Για την εξυπηρέτηση των Π.Ε. Τρικάλων και Καρδίτσας λειτουργεί το ΚΔΑΥ Δυτικής Θεσσαλίας,
στην Τοπική Κοινότητα Αρτεσιανού Καρδίτσας (πρώην δημοτικό διαμέρισμα), στο οποίο καταλήγουν τα
απόβλητα μέσω διαλογής στην πηγή (μπλε κάδοι). Στο σύστημα έχουν ενταχθεί όλοι οι Δήμοι της
Δυτικής Θεσσαλίας. Ο συνολικός αριθμός των κάδων ανέρχεται σε περίπου 4.500 και τα οχήματα
συλλογής σε 9.
Το ΚΔΑΥ λειτουργεί με σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της Π.Α.ΔΥ.Θ. ΑΕ και της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.
Σταθμοί μεταφόρτωσης αποβλήτων (Σ.Μ.Α.): Οι εν λειτουργία Σ.Μ.Α. και οι εξυπηρετούμενες
Δημοτικές Ενότητες παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
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Πίνακας 3: ΟΤΑ που εξυπηρετούνται από τους ΣΜΑ Δυτικής Θεσσαλίας
1.

Σ.Μ.Α.

ΠΥΛΗΣ

στη

θέση

2. Σ.Μ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ στη θέση

3. Σ.Μ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ στη θέση

«Λιβάδια», του Δήμου Πύλης, στην

«Ποταμιά», του Δήμου Καλαμπάκας,

«Ξηραύλακος»,

Π.Ε. Τρικάλων

στην Π.Ε. Τρικάλων

Καρδίτσας, στην Π.Ε. Καρδίτσας

α/α

Εξυπηρετούμενες Δ.Ε.

α/α

Εξυπηρετούμενες Δ.Ε.

α/α

Εξυπηρετούμενες Δ.Ε.

1.

Δ.Ε. Αχελώου

1.

Δ.Ε. Βασιλικής

1.

Δ.Ε. Καρδίτσας

2.

Δ.Ε. Αργιθέας

2.

Δ.Ε. Καλαμπάκας

2.

Δ.Ε. Ιθώμης

3.

Δ.Ε. Ανατ. Αργιθέας

3.

Δ.Ε. Τυμφαίων

3.

Δ.Ε. Ιτάμου

4.

Δ.Ε. Μουζακίου

4.

Δ.Ε. Καστανιάς

4.

Δ.Ε. Καλλιφωνίου

5.

Δ.Ε. Αιθηκών

5.

Δ.Ε. Κλεινόβου

5.

Δ.Ε. Κάμπου

6.

Δ.Ε. Γόμφων

6.

Δ.Ε. Μαλακασίου

6.

Δ.Ε. Παλαμά

7.

Δ.Ε. Πύλης

7.

Δ.Ε. Χασίων

7.

Δ.Ε. Παμίσου

8.

Δ.Ε. Πινδέων

8.

Δ.Ε. Ασπροποτάμου

8.

Δ.Ε. Σελλάνων

9.

Δ.Ε. Μυροφύλλου

10.

Δ.Ε. Νεράιδας

4. Σ.Μ.Α. ΣΟΦΑΔΩΝ στη θέση «Τσεκαρλή», του

5. Σ.Μ.Α. ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Δήμου Πύλης, στην Π.Ε. Καρδίτσας

Δήμου Πλαστήρα, στην Π.Ε. Καρδίτσας

α/α

Εξυπηρετούμενες Δ.Ε.

α/α

Εξυπηρετούμενες Δ.Ε.

1.

Δ.Ε. Άρνης

1.

Δ.Ε. Μητρόπολης

2.

Δ.Ε. Μενελαίδας

2.

Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων

3.

Δ.Ε. Ρεντίνης

3.

Δ.Ε. Πλαστήρα

4.

Δ.Ε. Σοφάδων

5.

Δ.Ε. Ταμασίου

6.

Δ.Ε. Φύλλου

του

Δήμου

στη θέση «Κουτσούφλιανη», του

Πηγή: Π.Α.ΔΥ.Θ. ΑΕ

Οι παραπάνω ΣΜΑ λειτουργούν με ευθύνη της Π.Α.ΔΥ.Θ., ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί και ο ΣΜΑ
Τρικάλων από το Δήμο Τρικκαίων. Ο εν λόγω ΣΜΑ διαθέτει μόλις τις αναγκαίες υποδομές για τη
στοιχειώδη λειτουργία της μεταφόρτωσης.
ΧΥΤΑ: Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται ο Χ.Υ.Τ.Α. στη θέση «Ημερόκλημα Παλαιοσαμαρίνας» της Δ.Κ.
Παλαιοπύργου του Δήμου Τρικκαίων, ο οποίος εξυπηρετεί τις δύο Περιφερειακές Ενότητες, Τρικάλων
και Καρδίτας. Κατά την παρούσα φάση λειτουργεί το κύτταρο της Α’ Φάσης, ενώ υπό κατασκευή
βρίσκεται το κύτταρο της Β’ Φάσης.
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Μονάδα Επεξεργασίας Σύμμεικτων (Μ.Ε.Α.): Με την υπ’αρ. 172499/18‐12‐2013 Υπουργική Απόφαση,
εκδόθηκε η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ)
Δυτικής Θεσσαλίας». Η εν λόγω ΜΕΑ προβλέπεται να εξυπηρετεί το σύνολο των Δήμων των Π.Ε.
Τρικάλων και Καρδίτσας και θα αποτελείται από Μονάδα διαχείρισης σύμμεικτων αποβλήτων αλλά και
Μονάδα διαχείρισης προδιαλεγμένων οργανικών (βιοαποβλήτων).

Εικόνα 1: Χάρτης Π.Ε. Τρικάλων και Καρδίτσας με τις θέσεις ΣΜΑ, ΧΥΤΑ

Λοιπές υποδομές: Στην Π.Ε. Τρικάλων και Π.Ε. Καρδίτσας δεν υφίστανται υποδομές για τη διαχείριση
των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων και δεν λειτουργεί σχετικό σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης.
Επίσης, δεν έχουν ακόμη δημιουργηθεί υποδομές για τη διαχείριση των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων
συμπεριλαμβάνοντας και τα πράσινα ή γεωργικά απόβλητα, ενώ σχετικές υποδομές προβλέπονται στη
μελέτη επικαιροποίησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Θεσσαλίας.

2.2.1 Παραγόμενες ποσότητες Α.Σ.Α.
Σύμφωνα με στοιχεία από τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης των Δήμων, οι παραγόμενες ποσότητες αστικών
στερεών αποβλήτων φαίνονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα:
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Πίνακας 4: Παραγόμενες ποσότητες Α.Σ.Α. ανά Δήμο
Δήμος

Πληθυσμός

Σύμμεικτα

Ανακυκλώσιμα

Ογκώδη

Σύνολο Α.Σ.Α

Μέση
Ημερήσια
Παραγωγή

(tn)

(kg/κατ/ημ)

Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ

3.450

121

121

0,10

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

56.747

17.672

3.412

24.682

1,19

ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

4.635

802

72

230

1.104

0,65

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

13.122

3.936

306

170

4.412

0,92

ΠΑΛΑΜΑ

16.726

3.654

352

800

4.807

0,79

ΣΟΦΑΔΩΝ

18.864

5.688

315

860

6.863

1,00

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

21.991

7.373

687

1.550

9.609

1,20

ΠΥΛΗΣ

14.343

3.996

274

416

4.685

0,89

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

81.355

24.354

3.044

4.248

31.646

1,07

ΦΑΡΚΑΔΩΝΑΣ

13.396

3.733

336

640

4.709

0,96

Σύνολο

244.629

71.329

8.797

12.512

92.638

1,04

3.598

Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Βάσει των στοιχείων αυτών, προκύπτει ότι η μέση παραγωγή ΑΣΑ για το σύνολο της Δυτικής Θεσσαλίας
είναι 379kg/κάτοικο/έτος ή 1,04kg/κάτοικοι/ημέρα.

Εικόνα 2: Μέση παραγωγή ΑΣΑ ανά Δήμο
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2.2.2 Χωριστή συλλογή και ανακύκλωση υλικών
Όπως προαναφέρθηκε, χωριστή συλλογή πραγματοποιείται για τα εξής ρεύματα αποβλήτων:
- απόβλητα συσκευασιών μέσω του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης της ΕΕΑΑ με την
εγκατάσταση μπλε κάδων για σύμμεικτες συσκευασίες καθώς και κάδους για το γυαλί.
- απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) μέσω των δύο συστημάτων
εναλλακτικής διαχείρισης, Ανακύκλωση Συσκευών και Φωτοκύκλωση.
- Απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών, μέσω του συστήματος ΑΦΗΣ.
- Πράσινα και ογκώδη, τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις ενώ συλλέγονται χωριστά δεν
οδηγούνται για περαιτέρω αξιοποίηση.
Τα αποτελέσματα των συστημάτων αυτών για το σύνολο των Δήμων περιγράφονται συνοπτικά
ακολούθως.

2.2.2.1 Απόβλητα συσκευασιών
Οι ποσότητες των αποβλήτων συσκευασιών που οδηγήθηκαν στο ΚΔΑΥ Δυτικής Θεσσαλίας καθώς και η
σύσταση των ανακτηθέντων υλικών αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 5: Ποσότητες αποβλήτων συσκευασιών που συλλέχθηκαν στο ΚΔΑΥ Δυτικής Θεσσαλίας
ΚΔΑΥ Δυτικής Θεσσαλίας

2010

2011

2012

2013

2014

Πληθυσμός

228.801

226.472

233.388

233.388

233.388

Συλλογή‐σύνολο έτους (tn)

12.041

11.042

10.097

8.932

8.713

Ανάκτηση‐σύνολο έτους (tn)

7.963

7.371

6.312

5.578

5.542

Ανάκτηση συσκευασιών σύνολο έτους (tn)

5.330

5.314

4.816

3.671

3.509

Ανάκτηση έντυπο χαρτί (tn)

2.633

2.057

1.496

1.907

2.033

4.078

3.671

3.785

3.354

3.171

34%

33%

37%

38%

36%

%

%

%

%

%

Συσκευασία από χαρτί/χαρτόνι

45,9%

51%

49,9%

39,9%

37,2%

Χάρτινη συσκευασία υγρών

0,8%

1%

1,4%

1,7%

‐

Πλαστικά συσκευασίες

15,7%

16%

17,4%

19,1%

19,5%

Συσκευασίες αλουμινίου

0,5%

1%

0,6%

0,6%

0,6%

Συσκευασίες σιδήρου

2,7%

3%

3,8%

2,5%

3,5%

Συσκευασίες γυαλιού

1,4%

1%

1,9%

2,0%

2,5%

Σύνολο συσκευασιών

66,9%

72,1%

76,3%

65,8%

63,3%

Υλικά, μη συσκευασίες

33,07%

27,91%

23,70%

34,20%

36,68%

100%

100%

100%

100%

100%

Υπόλειμμα (tn /%)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΙΚΟΥ

Γενικό Σύνολο

Όπως φαίνεται, το ποσοστό ανάκτησης υλικών στο ΚΔΑΥ για το έτος 2014 ήταν 63,3% κ.β. και κατά μέσο
όρο 23,74kg/κάτοικο.
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Το ποσοστό ανακύκλωσης /ανάκτησης υλικών (καθαρά ανακυκλώσιμα στο μπλε κάδο) ανά Δήμο,
λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις ποσότητες που οδηγούνται στο ΚΔΑΥ για το έτος 2014, φαίνεται στο
ακόλουθο σχήμα:

Εικόνα 3: Ποσοστό ανακύκλωσης /ανάκτησης υλικών (καθαρά ανακυκλώσιμα στο μπλε κάδο) ανά Δήμο στο
σύνολο των ΑΣΑ (έτος 2014)

Παρατηρείται ότι το ποσοστό ανακύκλωσης κυμαίνεται από 3‐9% κ.β. των συνολικών ΑΣΑ, με το Δήμο
Καρδίτσας στο 8,8% και το Δήμο Τρικαίων στο 6,1%, ποσοστά υψηλότερα από το μέσο όρο των Δήμων
(≈5%) στην Ελλάδα.

2.2.2.2 Α.Η.Η.Ε.
Σ’ ότι αφορά τα Α.Η.Η.Ε., οι Δήμοι της Π.Ε Τρικάλων και της Π.Ε Καρδίτσας εξυπηρετούνται στο σύνολό
τους από την Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε., με την οποία η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. διατηρεί ενεργή σύμβαση. Οι
ποσότητες Α.Η.Η.Ε. που έχουν συλλεχθεί τα τελευταία έτη φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 6: Ποσότητες Α.Η.Η.Ε. που συλλέχθηκαν στη Δυτική Θεσσαλία (Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, 2014)
(tn

2010

2011

2012

2013

2014

Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

100

188

196

196

318

Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

81

108

72

129

145

ΣΥΝΟΛΟ

181

295

268

325

463

Σ’ ότι αφορά το σύστημα της Φωτοκύκλωσης, οι αντίστοιχες ποσότητες φαίνονται ακολούθως:
Πίνακας 7: Ποσότητες Α.Η.Η.Ε. που συλλέχθηκαν στη Δυτική Θεσσαλία (Φωτοκύκλωση Α.Ε., 2014)
Ποσότητες Α.Η.Η.Ε. (tn)

2014

Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1,35

Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

0,98

ΣΥΝΟΛΟ

2,33
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Βάσει των παραπάνω προκύπτει η συλλεγόμενη ποσότητα ανά κάτοικο για τις δύο Π.Ε., χαμηλότερη από
το στόχο των 4kg/κάτοικο που έχει τεθεί σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Πίνακας 8: Ποσότητες Α.Η.Η.Ε. κατά κεφαλή που συλλέχθηκαν στη Δυτική Θεσσαλία
2014

Ποσότητες Α.Η.Η.Ε. (kg/κατοικο)

Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2,4

Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1,3

2.2.2.3 ΑΦΗΣ
Στην συλλογή και ανακύκλωση Ηλεκτρικών Φορητών Συσκευών δραστηριοποιείται η εταιρεία ΑΦΗΣ και
οι ποσότητες των συλλεχθέντων στηλών για τα έτη 2010‐2014 στη Δυτική Θεσσαλία φαίνονται
ακολούθως:
Πίνακας 9: Ποσότητες μπαταριών που συλλέχθηκαν από την Α.Φ.Η.Σ. στη Δυτική Θεσσαλία για τα έτη
2010‐20143
Π.Ε.

2010

2011

2012

2013

2014

(kg)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2.598

3.601

2.998

4.826

5.093

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2.846

1.611

1.605

2.551

2.902

ΣΥΝΟΛΟ

5.444

5.212

4.603

7.377

7.995

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν για την κατά κεφαλή συλλογή φορητών ηλεκτρικών στηλών ανά Π.Ε.
είναι τα ακόλουθα:
Πίνακας 10 : Κατά κεφαλή συλλογή φορητών ηλεκτρικών στηλών στη Δυτική Θεσσαλία
Π.Ε. (kg/κάτοικο)

2011

2012

2013

2014

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

0,027

0,023

0,037

0,039

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

0,014

0,014

0,022

0,026

Πανελλαδικά

0,061

0,063

0,054

0,054

Συγκρίνοντας την επίδοση συλλογής μπαταριών σε εθνικό επίπεδο, παρατηρείται ότι στη Δυτική
Θεσσαλία το ποσοστό συμμετοχής είναι χαμηλότερο.

3Απολογιστική

Έκθεση Ανακύκλωσης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (ΑΦΗΣ), 2014
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3 ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Πράσινο Σημείο είναι ένας οργανωμένος χώρος, όπου ο πολίτης μπορεί να φέρνει ανακυκλώσιμα
υλικά, ογκώδη (π.χ. έπιπλα, Α.Η.Η.Ε.), μικρά επικίνδυνα απόβλητα (όπως μπαταρίες, χρώματα, κλπ.),
πράσινα απόβλητα και άλλα είδη αποβλήτων. Βασικός σκοπός του Πράσινου Σημείου είναι η διαλογή
στην πηγή και ο διαχωρισμός διαφορετικών υλικών και ρευμάτων αποβλήτων, με στόχο:


Την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.



Τη μείωση του κόστους μεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων.



Τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας των ανακυκλώσιμων υλικών.



Τη μείωση των αποβλήτων προς ταφή.

Ενδεικτικά, αναφέρονται τα είδη των αποβλήτων που μπορούν να συλλέγονται χωριστά (σε ξεχωριστούς
κάδους) σε ένα Πράσινο Σημείο:

Διάφορα είδη οικιακού εξοπλισμού: Έπιπλα, μεταλλικά αντικείμενα, ρούχα, στρώματα,
χαλιά, παιδικά παιχνίδια, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, χαλασμένα ποδήλατα,
σκληρά πλαστικά που δεν είναι συσκευασίες (π.χ. μια σπασμένη λεκάνη), CD. Τα είδη αυτά
θα πρέπει συλλέγονται σε ξεχωριστό κάδο.
Μικρές ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων που εντοπίζονται στα αστικά απόβλητα, όπως
ληγμένα φάρμακα, χρώματα, χημικά κλπ. Τα είδη αυτά θα πρέπει συλλέγονται σε κάδους
με ειδική σήμανση.
Πράσινα απόβλητα από πάρκα, κήπους, κλαδέματα, γκαζόν. Η εγκατάσταση
κλαδοτεμαχιστή θα μπορούσε να συμβάλλει στη μείωση του όγκου τους και τη μείωση του
κόστους μεταφοράς για τη μετέπειτα επεξεργασία τους. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να
εγκατασταθεί εξοπλισμός πελλετοποίησης.
Απόβλητα από κατασκευές που παράγονται εντός των νοικοκυριών από μικρές
ανακατασκευές (π.χ. σπασμένα πλακίδια, κλπ.).

Τα Πράσινα Σημεία αποτελούν μια διεθνή και δοκιμασμένη πρακτική που βασίζεται στη συμμετοχή των
πολιτών και σκοπεύει στην ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών. Σήμερα αποτελούν σημαντικό τμήμα
των συστημάτων ανακύκλωσης που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες της Ε.Ε. και σε όλο τον κόσμο.
Τα πράσινα σημεία θα μπορούσαν να διαχωριστούν σε 2 βασικές κατηγορίες, βάσει της λειτουργίας
τους αλλά και των απαιτήσεων αδειοδότησης:

Σταθερό Πράσινο Σημείο, το οποίο εξυπηρετεί μία ευρύτερη περιοχή σε επίπεδο Δήμου ή
Δημοτικής Ενότητας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός μπορεί να βρίσκεται σε
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ακτίνα περίπου 7km (με μέγιστο 14km σε αγροτικές αραιοκατοικημένες περιοχές) και χρόνο 20 λεπτών.
Ανάλογα με το μέγεθός του κατηγοριοποιείται σε 3 υποκατηγορίες: Μεγάλης, Μεσαίας και Μικρής
κλίμακας.
Το σταθερό Πράσινο Σημείο δύναται να λειτουργεί και ως κεντρικό σημείο διανομής για την
εξυπηρέτηση πολλαπλών περιφερειακών (δορυφορικών) Πράσινων σημείων. Στον ίδιο βέβαια χώρο θα
μπορεί να λειτουργούν και άλλες υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων όπως σταθμοί μεταφόρτωσης
απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), κ.λπ.
Ανάλογα με τη θέση και το μέγεθός του, το σταθερό Πράσινο Σημείο δέχεται το σύνολο των
ανακυκλώσιμων ρευμάτων καθώς και πράσινα και ογκώδη απόβλητα, ενώ μπορεί να δέχεται και άλλα
ρεύματα πλην των αστικών αποβλήτων όπως ελαστικά και μπαταρίες αυτοκινήτων ανάλογα με τον
σχεδιασμό του.


Δορυφορικά Πράσινα Σημεία, είναι τα σημεία συλλογής τα οποία τοποθετούνται εντός της πόλης με
στόχο την συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών πλην ογκωδών και πρασίνων. Αυτά διακρίνονται σε:
 Κέντρα Ανακύκλωσης, τα οποία είναι μικρά πράσινα σημεία συνήθως εντός
προκατασκευασμένου οικίσκου, τα οποία λειτουργούν παρουσία προσωπικού.
 Πράσινα Σημεία Γειτονιάς, τα οποία είναι τα πολύ μικρά πράσινα σημεία αποτελούμενα κάδους
συλλογής σε ενιαία κατασκευή με ή χωρίς μηχανισμό συμπίεσης των υλικών με χειροκίνητη
λειτουργία χωρίς την απαίτηση προσωπικού για τη λειτουργία τους.
 Κινητά Πράσινα Σημεία, τα οποία είναι κάδοι σε ενιαία κατασκευή επί οχήματος ή τροχήλατου
φορείου με δυνατότητα μετακίνησης σε απομακρυσμένα σημεία.

3.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ
Ένα τυπικό σταθερό πράσινο σημείο έχει τις εξής τρεις λειτουργίες:


Διαλογή των ανακυκλώσιμων αποβλήτων από τους πολίτες

Οι πολίτες εισέρχονται με τα οχήματα τους στο Πράσινο σημείο και μέσω κατάλληλης σήμανσης
οδηγούνται προς τους χώρους απόθεσης των αποβλήτων. Ανάλογα με το ρεύμα των αποβλήτων που
επιθυμούν να αποθέσουν, οδηγούνται αρχικά προς το χώρο στάθμευσης ώστε να μεταφέρουν τυχόν
μικρά ανακυκλώσιμα απόβλητα ή ογκώδη απόβλητα σε κατάλληλο κλειστό ή στεγασμένο χώρο.


Προεπεξεργασία υλικών

Ανάλογα με το είδος των υλικών που συλλέγονται μπορεί να προηγηθεί προ‐επεξεργασία για την
ευχερέστερη και οικονομικότερη μεταφορά τους. Ενδεικτικά η προ‐επεξεργασία μπορεί να περιλαμβάνει
δεματοποίηση για χαρτιά και πλαστικά, τεμαχισμό για πράσινα απόβλητα κτλ.


Προετοιμασία των υλικών και παράδοση για τη διαχείρισή τους στους τελικούς αποδέκτες από
τον φορέα διαχείρισης του Πράσινου Σημείου.

Ο φορέας διαχείρισης του πράσινου σημείου μεριμνά για την έγκαιρη απομάκρυνση των υλικών και τη
μεταφορά τους προς τους τελικούς αποδέκτες. Η συχνότητα μεταφοράς εξαρτάται από την
αποθηκευτική ικανότητα του πράσινου σημείου.
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3.3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται διάφορα είδη Πράσινων σημείων στο εξωτερικό, που έχουν όλα ως
βασικό στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών συνήθως σε επίπεδο Δήμου για το σύνολο των
ανακυκλώσιμων υλικών.

3.3.1 Πράσινα Σημεία στην Άνω Αυστρία
Η Περιφέρεια της Άνω Αυστρίας έχει συνολικό πληθυσμό 1,4 εκ. κατοίκων, ο οποίος καλύπτεται από ένα
πυκνό δίκτυο Πράσινων σημείων (συνολικά 180), δηλαδή ένα πράσινο σημείο ανά περίπου 8.000
κατοίκους. Σημειώνεται ότι η λειτουργία του εν λόγω δικτύου έχει ξεκινήσει πάνω από μία δεκαετία.

Εικόνα 4: Δίκτυο Πράσινων σημείων Άνω Αυστρίας

Στα πράσινα σημεία συλλέγονται ξεχωριστά πάνω από 80 είδη υλικών, τα οποία στη συνέχεια
μεταφέρονται στο κεντρικό πράσινο σημείο της Περιφέρειας, το οποίο λειτουργεί σαν διαμετακομιστικό
κέντρο (logistics center).
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Η συμμετοχή των πολιτών είναι ιδιαίτερα αυξημένη μέσω της συνεχούς ευαισθητοποίησής τους και την
παροχή μέσων συλλογής, τα οποία διευκολύνουν τη συμμετοχή τους, όπως π.χ. τα δοχεία συλλογής
τηγανέλαιων.
Τα τοπικά πράσινα σημεία εγκαθίστανται σε χώρους με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών σε ακτίνα
εντός περίπου 7km και περιλαμβάνουν δύο βασικούς χώρους:

Κλειστό κτίριο για τα μικρά ανακυκλώσιμα υλικά (και την συμπίεσή τους) και τα επικίνδυνα
απόβλητα.

Ανοιχτό στεγασμένο χώρο για τα ογκώδη απόβλητα, με δημιουργία ανισοσταθμίας μεταξύ της
θέσης απόρριψης (από τους πολίτες) και της θέσης φόρτωσης των containers (από το φορέα
λειτουργίας).
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην αισθητική των Πράσινων σημείων, τόσο στους εσωτερικούς όσο και
στους εξωτερικούς χώρους.
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Εικόνα 5: Εξωτερική και εσωτερική άποψη Πράσινων σημείων στην Άνω Αυστρία

Η επιφάνεια του πράσινου σημείου εξαρτάται από τον αριθμό των εξυπηρετούμενων κατοίκων. Ωστόσο
σε κάθε περίπτωση απαιτούνται κατ’ ελάχιστο 1.500 m2 για την εγκατάσταση ενός πράσινου σημείου
σύμφωνα και με τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα.
Πίνακας 11: Εξυπηρετούμενοι κάτοικοι σε συνάρτηση με την έκταση του πράσινου σημείου (στοιχεία από 4
ενδεικτικά πράσινα σημεία)
Εξυπηρετούμενοι κάτοικοι

Επιφάνεια πράσινου σημείου (m2)

25.000

7.500

30.000

7.500

1.950

3.000

2.100

1.500

Το 2014 συλλέχθηκαν 195,5 kg/κάτοικο. Η κατανομή των υλικών που συλλέχθηκαν παρουσιάζεται στον
ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 12: Ποσότητες υλικών πράσινου σημείου στην Άνω Αυστρία
Κατηγορία υλικών

kg/κάτοικο

Υλικά προς επαναχρησιμοποίηση

2,9

1,48%

Υλικά συσκευασίας

25,6

13,09%

Υλικά ανακυκλώσιμα

120,2

61,48%

Α.Η.Η.Ε. & ΗΣ

10,0

5,12%

Επικίνδυνα απόβλητα

5,7

2,92%

Λοιπά απόβλητα

31,2

15,96%

ΣΥΝΟΛΟ

195,5

100%

Στα πλαίσια της λειτουργίας των Πράσινων σημείων έχουν δημιουργηθεί και 15 καταστήματα όπου
γίνεται επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων όπως έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές κτλ.
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Εικόνα 6: Λογότυπο και εσωτερικό καταστήματος επαναχρησιμοποίησης

Στην Άνω Αυστρία, έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί ένα κεντρικό πράσινο σημείο, το οποίο λειτουργεί
ως κέντρο διανομής για τα υπόλοιπα πράσινα σημεία της περιφέρειας.

Εικόνα 7: Κεντρικό Πράσινο Σημείο στο Wels της Άνω Αυστρίας

Στο κεντρικό πράσινο σημείο γίνεται περαιτέρω επεξεργασία κάποιων υλικών, όπως αποσυναρμολόγηση
Α.Η.Η.Ε., τεμαχισμός, αξιοποίηση τηγανελαίων για την παραγωγή βιοντίζελ. Εκτιμάται ότι περίπου
350.000 (70%) νοικοκυριά συμμετέχουν ενεργά στο σύστημα με δοχεία χωρητικότητας 3 lt, ενώ περίπου
4.000 επιχειρήσεις εστίασης έχουν παραλάβει δοχείο 24 lt.
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Εικόνα 8: Κάδοι συλλογής τηγανελαίων και εγκατάσταση πλύσης στο κεντρικό πράσινο σημείο της Άνω
Αυστρίας

3.3.2 Πράσινα Σημεία στο Ηνωμένο Βασίλειο
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν πάνω από 900 πράσινα σημεία, εκ των
οποίων 734 στην Αγγλία.
Πίνακας 13: Χαρακτηριστικά δικτύου Π.Σ. στο Ηνωμένο Βασίλειο
Αριθμός Πράσινων

Μ.Ο.

Μ.Ο.

Ακτίνα κάλυψης

Σημείων

εξυπηρετούμενων

εξυπηρετούμενων

ανά Π.Σ. (km)

νοικοκυριών ανά

κατοίκων ανά Π.Σ.

Π.Σ.
Αγγλία

734

53.361

125.652

7

Σκωτία

176

18.358

40.882

11

Βόρεια

95

10.045

25.650

Ιρλανδία

8

Σε αντίθεση με την Άνω Αυστρία στην Αγγλία τα πράσινα σημεία εμφανίζουν ποικίλα χαρακτηριστικά,
όπως πράσινα σημεία με στεγασμένους χώρους, πράσινα σημεία με κτιριακές εγκαταστάσεις και
πράσινα σημεία ανοιχτά. Στις ακόλουθες φωτογραφίες φαίνονται διάφορες περιπτώσεις Πράσινων
σημείων από την Αγγλία.
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Εικόνα 9: Πράσινα Σημεία στην Αγγλία
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3.3.3 Πράσινα Σημεία στην Ιταλία
Ακολούθως παρουσιάζεται το παράδειγμα ενός πράσινου σημείου στο Μιλάνο της Ιταλίας, το οποίο
εξυπηρετεί τους κατοίκους της κοινότητας Cinisello Balsamo με συνολικό πληθυσμό 72.000 κατοίκων.
Το πράσινο σημείο είναι προσβάσιμο έξι ημέρες την εβδομάδα στους δημότες. Τα υλικά τα οποία
γίνονται δεκτά είναι μικρές ποσότητες αδρανών (ΑΕΚΚ), μεταλλικά αντικείμενα, ξύλο, ορυκτά και φυτικά
έλαια, μικρά επικίνδυνα απόβλητα, μπαταρίες, Α.Η.Η.Ε., στρώματα, ογκώδη και άλλα ανακυκλώσιμα
υλικά.
Χαρακτηριστικό του εν λόγω πράσινου σημείου είναι η γενική διάταξη και λειτουργία του χώρου, που
περιλαμβάνει:
- Ανοιχτό στεγασμένο χώρο με containers για το μεγαλύτερο ποσοστό των αποβλήτων, με
ανισοσταθμία μεταξύ της θέσης απόρριψης (από τους πολίτες) και της θέσης φόρτωσης των
containers (από το φορέα λειτουργίας).
- Μία κυκλική διαδρομή για την κυκλοφορία και προσωρινή στάθμευση των πολιτών.
- Μικρούς κλειστούς χώρους για επιλεγμένα υλικά, όπως επικίνδυνα απόβλητα.
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Εικόνα 10: Πράσινο Σημείο στο Μιλάνο της Ιταλίας
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3.3.4 Πράσινα Σημεία στην Φλάνδρα (Βέλγιο)
Η Φλάνδρα έχει συνολικό πληθυσμό 6 εκ. κατοίκων, ο οποίος καλύπτεται από ένα πυκνό δίκτυο
Πράσινων σημείων (συνολικά 337). Ο σχεδιασμός προβλέπει ένα πράσινο σημείο ανά 18.000 κατοίκους.
Τα πράσινα σημεία στη Φλάνδρα διαμορφώνονται με ανοιχτά containers (container park), στα οποία ο
πολίτης απορρίπτει τα ανακυκλώσιμα υλικά.
Στη Φλάνδρα, το 71% των ΑΣΑ οδηγείται προς επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή κομποστοποίηση.
Από τα υλικά που ανακυκλώνονται και επαναχρησιμοποιούνται, το 50% συλλέγεται μέσω των Πράσινων
σημείων.

Εικόνα 11: Πράσινα σημεία στη Φλάνδρα (Βέλγιο)
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3.4 ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
Στην ενότητα αυτή γίνεται η κατηγοριοποίηση των Πράσινων σημείων σε συνάρτηση με το μέγεθός τους
αλλά και την θέση τους και δίνονται οι αντίστοιχες βασικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των
απαιτούμενων χώρων και εξοπλισμού που θα πρέπει να διαθέτει.
Η βασική κατηγοριοποίηση ακολουθεί τις κατευθύνσεις του Οδηγού για το σχεδιασμό, οργάνωση και
λειτουργία των Πράσινων Σημείων του ΕΠΠΕΡΑΑ και του Οδηγού Πράσινων Σημείων‐Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π. του
Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, προσαρμοσμένη στα γεωγραφικά και πληθυσμιακά
δεδομένα των περιοχών Π.Ε Καρδίτσας και Π.Ε Τρικάλων, λαμβάνονται υπόψη και τις υφιστάμενες
υποδομές διαχείρισης Α.Σ.Α.
Για τις ανάγκες υλοποίησης του δικτύου Πράσινων σημείων στις Π.Ε. Καρδίτσας και Π.Ε. Τρικάλων
ορίζονται οι εξής βασικές κατηγορίες Πράσινων σημείων:


Σταθερό Πράσινο Σημείο χαρακτηριζόμενο βάση μεγέθους σε:

Μεγάλο Πράσινο Σημείο

Μεσαίο Πράσινο Σημείο

Μικρό Πράσινο Σημείο

Τα Μεγάλα πράσινα σημεία μπορούν να φέρουν και υποδομή για εκπαιδευτικού χαρακτήρα δράσεις,
οπότε και χαρακτηρίζονται ως Κέντρα Ανακύκλωσης και Εκπαίδευσης στη Διαλογή στην Πηγή
(Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π).


Δορυφορικά Πράσινα Σημεία κατηγοριοποιημένα σε:

Κέντρα Ανακύκλωσης

Πράσινα Σημεία Γειτονιάς

Κινητό Πράσινο Σημείο

Σημειώνεται ότι ως δορυφορικά πράσινα σημεία μπορούν να λειτουργήσουν και να χρησιμοποιηθούν
και τα μικρά σταθερά πράσινα σημεία ανάλογα με τον σχεδιασμό του δικτύου.

3.4.1 Μεγάλο Πράσινο Σημείο
Ως Μεγάλο πράσινο σημείο, για τις ανάγκες της παρούσας, ορίζεται το σταθερό πράσινο σημείο που θα
εξυπηρετήσει πληθυσμό άνω των 30.000 κατοίκων και προορίζεται για τη συλλογή, μερική επεξεργασία
και μεταφόρτωση υλικών.
Ως μερική προεπεξεργασία, νοούνται οι εργασίες τεμαχισμού των πράσινων αποβλήτων και
περιορισμένης έκτασης διαλογής (επιλεκτικής διαλογής) των επιμέρους υλικών με στόχο την
απομάκρυνση προσμίξεων από αυτές.
Το Μεγάλο πράσινο σημείο έχει απαίτηση σε γήπεδο έκτασης πάνω από 4.000m2 (ιδανικά 4.000‐6.000
m2). Η πρόσβαση σε αυτό από τους πολίτες γίνεται με όχημα από ξεχωριστή είσοδο, ενώ ο χώρος έχει
διαφορετική είσοδο για τα οχήματα του Δήμου και τα οχήματα μεταφόρτωσης των υλικών.
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Στο χώρο συλλέγονται όλα τα ρεύματα των υλικών, σε κάδους και container, ενώ συγκεντρώνονται
ογκώδη, αδρανή και πράσινα κλαδέματα τόσο από πολίτες όσο και από οχήματα του Δήμου για
τεμαχισμό και μεταφόρτωση.
Τα πράσινα υλικά (κλαδέματα, κ.λπ) τεμαχίζονται σε τεμαχιστή πρασίνου με στόχο την απομείωση του
όγκου τους και την οικονομική μεταφόρτωση στην εγκατάσταση επεξεργασίας τους (μονάδα
κομποστοποίησης, κ.λπ).
Το σύνολο των container ή τμήμα αυτών (ανάλογα με το είδος των υλικών που περιέχει) τοποθετείται
κάτω από μεταλλικά υπόστεγα για την προστασία των υλικών.
Επίσης, στο χώρο προβλέπεται κτιριακή υποδομή αποτελούμενη από οικίσκο ελέγχου με γραφείο
προσωπικού και χώρους υγιεινής και επιπλέον στεγασμένο χώρο εντός του οποίου θα γίνεται η
αποθήκευση και διαλογή κάποιων από τα ρεύματα συλλογής.
Οι απαιτούμενες υποδομές και έργα που πρέπει να γίνουν για την εξυπηρέτηση του είναι:
 Έργα περίφραξης και πύλες εισόδου
 Ασφαλτόστρωση και διαμόρφωση εσωτερικής οδοποιίας
 Διάταξη ζύγισης οχημάτων
 Σύνδεση με δίκτυα Ο.Κ.Ω
 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
 Υδραυλική εγκατάσταση
 Εγκατάσταση πυροπροστασίας
 Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας
Ενδεικτικά, το Μεγάλο Πράσινο Σημείο έχει τους παρακάτω χώρους:
 Χώρος συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων
 Χώρος συλλογής ογκωδών και πράσινων αποβλήτων
 Χώρος προσωρινής αποθήκευσης και προετοιμασίας για μεταφορά μικρών ανακυκλώσιμων υλικών
 Χώρος μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων.

3.4.1.1 Χώρος συλλογής μικρών ανακυκλώσιμων αποβλήτων
Στον χώρο αυτό, που προτείνεται να είναι στεγασμένος ή εντός κλειστού κτιρίου, θα γίνεται η συλλογή
των επιμέρους υλικών (ειδικότερα αυτών που είναι μικρά σε όγκο και απαιτούν προστασία από τις
καιρικές συνθήκες) σε κατάλληλους κάδους. Στον ίδιο χώρο θα γίνεται και η διαλογή των υλικών που
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, ενώ ο χώρος θα μπορεί να φιλοξενήσει και εκπαιδευτικές
δραστηριότητες.
Μερικά από τα πιο συνήθη απόβλητα που συλλέγονται είναι μελάνια εκτυπωτή, μικρές ηλεκτρικές
συσκευές, απλοί λαμπτήρες και λαμπτήρες φθορισμού, κεριά, μπαταρίες, βιβλία, CD, ανάμικτες
συσκευασίες, ρούχα, υφάσματα και παπούτσια.
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Εικόνα 12: Εσωτερικός χώρος διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών

3.4.1.2 Χώρος συλλογής ογκωδών και πράσινων αποβλήτων
Στον χώρο αυτό θα συγκεντρώνονται τα συλλεγόμενα πράσινα απόβλητα καθώς και τα ογκώδη και
αδρανή απόβλητα, τόσο από τους πολίτες όσο και από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου.
Η απόθεση των υλικών αυτών, από την υπηρεσία καθαριότητας των Δήμων προτείνεται να γίνεται χύδην
σε κατάλληλα διαμορφωμένη υποδοχή στο δάπεδο από όπου τα υλικά θα μεταφορτώνονται σε
μεταλλικά container για την περαιτέρω διάθεσή τους. Αντίστοιχα τα υλικά που θα φέρνουν στο χώρο οι
πολίτες θα αποτίθενται απευθείας εντός μεταλλικών container.
Ειδικότερα τα πράσινα, προτείνεται να τεμαχίζονται σε ένα μεγάλο τεμαχιστή πρασίνων‐ογκωδών και
θα αποθηκεύονται σε μεταλλικό container για τη μεταφόρτωση τους προς την τελική διαχείριση
(κομποστοποίηση, διάθεση στην αγορά κ.λπ.). Κατά περίπτωση μικρής κλίμακας χειροδιαλογή μπορεί να
γίνεται στο ρεύμα των ογκωδών, ώστε να απομακρύνονται υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν π.χ
πλαστικοί σωλήνες, μεταλλικά υλικά κ.α, ενώ ξυλεία από τα ογκώδη μπορεί να οδηγείται στον τεμαχιστή
για απομείωση του όγκου.
Τα πιο συνήθη ρεύματα υλικών που συλλέγονται στο χώρο είναι ογκώδη Α.Η.Η.Ε., ΑΕΚΚ, χώματα και
πέτρες, ογκώδη πλαστικά, ξύλο, παλέτες, μεταλλικά αντικείμενα, βαρέλια, δοχεία αποθήκευσης, τζάμια,
γυαλιά διαφόρων χρωμάτων, χαρτοκιβώτια και πράσινα απόβλητα.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, διαμορφώνεται στο χώρο ανισοσταθμία μεταξύ του επιπέδου που έχει
πρόσβαση ο πολίτης και του επιπέδου που γίνεται η μεταφόρτωση. Με τον τρόπο αυτό στο ένα επίπεδο
απορρίπτουν οι πολίτες και στο άλλο γίνεται η μεταφορά των container.
Σε κάθε περίπτωση, ο χώρος ενδείκνυται να είναι στεγασμένος ή σε περίπτωση που αυτό δεν είναι
εφικτό, να υπάρχει κάλυψη των container, για την προστασία των υλικών από τις καιρικές συνθήκες.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.

29

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ – Ενότητα 3.4 Βασική Κατάταξη και Προδιαγραφές Πράσινων Σημείων

Εικόνα 13: Εξωτερικός χώρος για ογκώδη απόβλητα

3.4.1.3 Χώρος προσωρινής αποθήκευσης και προετοιμασίας για μεταφορά μικρών
ανακυκλώσιμων υλικών
Πρόκειται για ένα διακριτό στεγασμένο ή κλειστό χώρο όπου συγκεντρώνονται οι κάδοι των επιμέρους
υλικών προκειμένου αυτοί να μεταφερθούν προς τελική διαχείριση. Στον ίδιο χώρο δύναται να
τοποθετηθεί και μικρή πρέσα ανακυκλώσιμων υλικών με σκοπό τη δεματοποίηση χαρτιού και
πλαστικού.

Εικόνα 14: Χώρος αποθήκευσης – συμπίεσης μικρών ανακυκλώσιμων αποβλήτων

3.4.1.4 Χώρος μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων
Πρόκειται για διακριτό χώρο (εντός κτιρίου ή εντός container), όπου θα διαχωρίζονται και θα
αποθηκεύονται προσωρινά μικρές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων, όπως φάρμακα, χρώματα,
χημικά, κ.λπ για την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά τους σε κατάλληλη διαχείριση.
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Εικόνα 15: Χώρος συλλογής ειδικών – επικινδύνων αποβλήτων

3.4.2 Μεσαίο Πράσινο Σημείο
Ως Μεσαίο πράσινο σημείο, για τις ανάγκες της παρούσας, ορίζεται το σταθερό πράσινο σημείο που θα
εξυπηρετήσει πληθυσμό από 10.000 έως 30.000 κατοίκους και προορίζεται για τη συλλογή, μερική
επεξεργασία και μεταφόρτωση υλικών.
Ως μερική προεπεξεργασία, νοούνται οι εργασίες τεμαχισμού των πράσινων αποβλήτων και η
περιορισμένης έκτασης μερικής διαλογής των επιμέρους υλικών με στόχο την απομάκρυνση προσμίξεων
από αυτές. Το Μεσαίο πράσινο σημείο έχει απαίτηση σε γήπεδο έκτασης πάνω από 2.000m2. Η
πρόσβαση σε αυτό από τους πολίτες γίνεται με όχημα, ενώ στο χώρο εισέρχονται και τα οχήματα του
Δήμου αλλά και τα οχήματα μεταφόρτωσης των υλικών.
Στο χώρο συλλέγονται όλα τα ρεύματα των υλικών, σε κάδους και container, ενώ συγκεντρώνονται
ογκώδη αδρανή και πράσινα κλαδέματα τόσο από πολίτες όσο και από οχήματα του Δήμου για
τεμαχισμό και μεταφόρτωση.
Τα πράσινα υλικά (κλαδέματα, κ.λπ) τεμαχίζονται στον τεμαχιστή πρασίνου με στόχο την απομείωση του
όγκου τους και την οικονομική μεταφόρτωση στην εγκατάσταση επεξεργασίας τους (μονάδα
κομποστοποίησης, κ.λπ).
Οι κάδοι και τα container τοποθετούνται κάτω από μεταλλικά υπόστεγα για την προστασία των υλικών.
Προβλέπεται, επίσης, κτιριακή υποδομή αποτελούμενη από οικίσκο ελέγχου με γραφείο προσωπικού
και χώρους υγιεινής.
Οι απαιτούμενες υποδομές και έργα που πρέπει να γίνουν για την εξυπηρέτηση του είναι:

Έργα περίφραξης και πύλη εισόδου

Ασφαλτόστρωση και εσωτερική οδοποιία

Διάταξη ζύγισης οχημάτων

Σύνδεση με δίκτυα Ο.Κ.Ω

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Υδραυλική εγκατάσταση

Εγκατάσταση πυροπροστασίας

Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας
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Στην πράξη το Μεσαίο Πράσινο Σημείο έχει τις ίδιες λειτουργίες με το Μεγάλο Πράσινο Σημείο, με τη
διαφορά ότι το πρώτο έχει μικρότερη έκταση και κατά συνέπεια μικρότερη αποθηκευτική ικανότητα σε
είδος και ποσότητα υλικών.

Εικόνα 16: Στεγασμένοι κάδοι συλλογής υλικών

3.4.3 Μικρό Πράσινο Σημείο
Ως Μικρό πράσινο σημείο, για τις ανάγκες της παρούσας, ορίζεται το σταθερό πράσινο σημείο που θα
εξυπηρετήσει πληθυσμό από 2.000 έως 10.000 κατοίκους και προορίζεται για τη συλλογή, μερική
επεξεργασία και μεταφόρτωση υλικών.
Ως μερική προεπεξεργασία, περιλαμβάνονται εργασίες τεμαχισμού των πράσινων αποβλήτων και
μερικής διαλογής των επιμέρους υλικών με στόχο την απομάκρυνση προσμίξεων από αυτές.
Το Μικρό πράσινο σημείο έχει απαίτηση σε γήπεδο έκτασης πάνω από 500m2. Η πρόσβαση σε αυτό από
τους πολίτες γίνεται με όχημα ή και πεζή, ενώ στο χώρο εισέρχονται τα οχήματα του Δήμου και της
μεταφόρτωσης σε διαφορετική χρονική στιγμή.
Στο χώρο συλλέγονται όλα τα ρεύματα των υλικών, σε κάδους και container, ενώ συγκεντρώνονται
ογκώδη, αδρανή και πράσινα κλαδέματα τόσο από πολίτες και πιο περιορισμένα από οχήματα του
Δήμου.
Τα πράσινα υλικά (κλαδέματα, κ.λπ) τεμαχίζονται στον τεμαχιστή πρασίνου με στόχο την απομείωση του
όγκου τους και την οικονομική μεταφόρτωση στην εγκατάσταση επεξεργασίας τους (μονάδα
κομποστοποίησης, κ.λπ).
Οι κάδοι και τα container τοποθετούνται κάτω από μεταλλικά υπόστεγα για την προστασία των υλικών
Επίσης, προβλέπεται κτιριακή υποδομή αποτελούμενη από οικίσκο ελέγχου με γραφείο προσωπικού και
χώρους υγιεινής.
Οι απαιτούμενες υποδομές και έργα που πρέπει να γίνουν για την εξυπηρέτηση του είναι:

Έργα περίφραξης και πύλη εισόδου

Ασφαλτόστρωση και διαμόρφωση εσωτερική οδοποιίας

Σύνδεση με δίκτυα Ο.Κ.Ω.

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Υδραυλική εγκατάσταση
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Εγκατάσταση πυροπροστασίας
Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας

Ουσιαστικά το Μικρό Πράσινο Σημείο έχει τις ίδιες λειτουργίες με το Μεσαίο Πράσινο Σημείο αλλά σε
περιορισμένο βαθμό, τόσο λόγω ποσοτήτων όσο και λόγω διαθέσιμης έκτασης. Επιπλέον οι
εγκαταστάσεις του είναι ως επί το πλείστων προσωρινές (οικίσκος ISO‐BOX, κ.λπ), ενώ ο εξοπλισμός του
είναι ίδιος με αυτόν του Μεσαίου Πράσινου Σημείου με μικρότερο αριθμό κάδων.

3.4.4 Δουφορικά πράσινα σημεία
3.4.4.1 Κέντρο Ανακύκλωσης
Είναι το δορυφορικό πράσινο σημείο που τοποθετείται εντός του αστικού ιστού συμπληρωματικά των
σταθερών Πράσινων σημείων για τη συλλογή επιλεγμένων ρευμάτων αποβλήτων, με στόχο την άμεση
πρόσβαση σε αυτό των πολιτών. Είναι τοπικής εμβέλειας σε επίπεδο γειτονιάς ή μερικών οικοδομικών
τετραγώνων και εγκαθίστανται συνήθως σε κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, νησίδες οδών κ.λπ), δεν
απαιτεί περιβαλλοντική αδειοδότηση και έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση πολιτών οι οποίοι
προσέρχονται σε αυτά κυρίως πεζή.
Αποτελεί ουσιαστικά ένα πολύ μικρό πράσινο σημείο με προκατασκευασμένοι οικίσκο επιφάνειας κατά
μέγιστο 50m2, όπου συλλέγεται το σύνολο των μικρών σε μέγεθος ανακυκλώσιμων υλικών, σε
μεταλλικού και πλαστικούς κάδους, με περιορισμένη ωστόσο χωρητικότητα, καθώς ο αποθηκευτικός
χώρος συνήθως επαρκεί για μερικές ημέρες. Τα συλλεγόμενα υλικά μεταφέρονται στο σταθερό πράσινο
σημείο (Μεσαίο ή Μεγάλο) του οποίου λειτουργεί επικουρικά.
Η μεταφορά των κάδων, γίνεται 2‐3 φορές την εβδομάδα με μικρό φορτηγό όχημα, προς το σταθερό
Πράσινο Σημείο όπου οι κάδοι εκκενώνονται εντός μεγαλύτερων κάδων και container.
Για την ευχερέστερη λειτουργία του συστήματος για κάθε τοποθετημένο κάδο στο Κέντρο Ανακύκλωσης
υπάρχει δεύτερός εφεδρικός (ίδιων χαρακτηριστικών) στο σταθερό Πράσινο Σημείο, ώστε να γίνεται
εναλλασσόμενη χρήση τους.
Το φορτηγό όχημα έχει γερανό ανύψωσης των κάδων και φόρτωσης τους επί της ανοικτής πλατφόρμας
φόρτωσης.
Το Κέντρο Ανακύκλωσης λειτουργεί παρουσία προσωπικού που παραλαμβάνει και ταξινομεί τα
παραδιδόμενα υλικά. Μπορεί να έχει καθημερινή ή περιστασιακή λειτουργία με προγραμματισμένες
δράσεις συλλογής.
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Εικόνα 17: Ενδεικτικό Κέντρο Ανακύκλωσης

Εικόνα 18: Ενδεικτικό Κέντρο Ανακύκλωσης

3.4.4.2 Δορυφορικό Πράσινο Σημείο Γειτονιάς
Είναι το δορυφορικό πράσινο σημείο που τοποθετείται εντός του αστικού ιστού συμπληρωματικά των
σταθερών Πράσινων σημείων για τη συλλογή επιλεγμένων ρευμάτων αποβλήτων, με στόχο την άμεση
πρόσβαση σε αυτό των πολιτών. Είναι τοπικής εμβέλειας σε επίπεδο γειτονιάς ή μερικών οικοδομικών
τετραγώνων, και εγκαθίστανται συνήθως σε κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, νησίδες οδών κ.λπ), δεν
χωρίς να απαιτούν περιβαλλοντική και πολεοδομική αδειοδότηση, και έχουν ως στόχο την εξυπηρέτηση
πολιτών οι οποίοι προσέρχονται σε αυτά κυρίως πεζή.
Αποτελεί ουσιαστικά μια ενιαία κατασκευή με κάδους που καταλαμβάνει επιφάνεια κατά μέγιστο 30m2,
όπου συλλέγεται το σύνολο των μικρών σε μέγεθος ανακυκλώσιμων υλικών, σε μεταλλικούς κάδους, με
περιορισμένη ωστόσο χωρητικότητα, καθώς ο αποθηκευτικός χώρος συνήθως επαρκεί για μερικές
ημέρες. Τα συλλεγόμενα υλικά μεταφέρονται στο σταθερό πράσινο σημείο (Μεσαίο ή Μεγάλο) του
οποίου λειτουργεί επικουρικά.
Η μεταφορά των κάδων, γίνεται 2‐3 φορές την εβδομάδα με μικρό φορτηγό όχημα, προς το σταθερό
Πράσινο Σημείο όπου οι κάδοι εκκενώνονται εντός μεγαλύτερων κάδων και container.
Για την ευχερέστερη λειτουργία του συστήματος για κάθε κάδο τοποθετημένο στο Πράσινο Σημείο
Γειτονιάς υπάρχει δεύτερός εφεδρικός στο Μεγάλο Πράσινο Σημείο, ώστε να γίνεται εναλλασσόμενη
χρήση τους. Το φορτηγό όχημα έχει γερανό ανύψωσης των κάδων και τοποθέτησης τους επί της
ανοικτής πλατφόρμας φόρτωσης.
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Το Πράσινο Σημείο Γειτονιάς δεν απαιτεί παρουσία προσωπικού, έχει συνεχόμενη λειτουργία, και η
ταξινόμηση των υλικών γίνεται από τους πολίτες που τοποθετούν τα υλικά στους διακριτούς κάδους.
Αριθμός των κάδων και κατ’ επέκταση του αριθμού των διακριτών ρευμάτων εξαρτάται από την
καταλληλότατα του διαθέσιμου χώρου, το διαθέσιμο οικονομικό κονδύλιο αλλά και το επιδιωκόμενο
αισθητικό αποτέλεσμα.
Συνήθως το Πράσινο Σημείο Γειτονιάς μπορεί να είναι ένα τυποποιημένο σημείο 3‐4 ρευμάτων υλικών
συσκευασίας ή μεγαλύτερου αριθμού ρευμάτων.

Εικόνα 19:Τυποποιημένο Πράσινο Σημείο Γειτονιάς

Εικόνα 20: Ενδεικτικό Πράσινο Σημείο Γειτονιάς συλλογής περισσότερων ρευμάτων υλικών.

3.4.4.3 Κινητό Πράσινο Σημείο
Για την κάλυψη των απομακρυσμένων περιοχών, των περιοχών δηλαδή που βρίσκονται σε ακτίνα
μεγαλύτερη από την κάλυψη του δικτύου των Πράσινων σημείων (π.χ. άνω των 14 km), λόγω της
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γεωγραφικής τους θέσης ή του μικρού αριθμού μόνιμων κατοίκων τους, προτείνεται η χρήση ενός
κινητού μικρού πράσινου σημείου.
Επιπλέον, το κινητό πράσινο σημείο έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα ενισχύοντας τη δράση του δικτύου
Πράσινων σημείων. Αυτό μπορεί να απευθύνεται κυρίως στους μαθητές με σκοπό τη συμμετοχή τους σε
δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων σε
θέματα ανακύκλωσης, θα πραγματοποιούνται επιδείξεις οι οποίες θα μπορούσαν να συνδράμουν σε
παρουσιάσεις και μαθήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σε διαγωνισμούς με βραβεύσεις κ.λπ.
Το κινητό εκπαιδευτικό πράσινο σημείο έχει, επίσης, τη δυνατότητα να συμμετέχει σε τοπικές
εκδηλώσεις του Δήμου και λοιπών συλλογικών φορέων σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας
του.
Στις παρακάτω εικόνες φαίνονται φωτογραφίες ενός κινητού εκπαιδευτικού πράσινου σημείου.

Εικόνα 21: Κινητό Πράσινο Σημείο

3.4.5 Έργα Υποδομής
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στα πράσινα σημεία, ανάλογα με το μέγεθος τους απαιτούνται έργα
υποδομής για την εξυπηρέτηση των επιμέρους χώρων και εγκαταστάσεων, όπως:

Περίφραξη‐Πύλη εισόδου
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Σήμανση
Διαμόρφωση χώρου
Φυλάκιο εισόδου‐Χώροι Υγιεινής
Στεγασμένος χώρος‐αποθήκη
Υπόστεγα
Σύνδεση με δίκτυα ΟΚΩ
Εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης
Εγκατάσταση πυροπροστασίας
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
Εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας
Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας (συναγερμός‐CCTV)

3.4.5.1 Περίφραξη‐Πύλη Εισόδου
Η περίφραξη ενός Πράσινου Σημείου είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, του
εξοπλισμού αλλά και των ανακυκλώσιμων υλικών.
Ο χώρος του πράσινου σημείου θα πρέπει να είναι πλήρως περιφραγμένος και προστατευμένος από την
πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων. Η πύλη εισόδου ανοιγόμενη / συρόμενη (μονόφυλλη ή
δίφυλλη) θα πρέπει να κλειδώνει κατά τη διάρκεια των περιόδων μη λειτουργίας του χώρου. Εφόσον
πρόκειται για μεγάλο πράσινο σημείο, προτείνεται η κατασκευή δύο εισόδων, μία για το κοινό και μία
για το φορέα λειτουργίας και τις υπηρεσίες μεταφοράς και διαχείρισης των υλικών.
Στις παρακάτω φωτογραφίες απεικονίζεται μια γενική άποψη πυλών εισόδου και περίφραξης από
διάφορα πράσινα σημεία του εξωτερικού.

Εικόνα 22 : Άποψη εισόδου σε Πράσινο Σημείο

3.4.5.2 Σήμανση
Στην είσοδο πρέπει να υπάρχει ειδική σήμανση που να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο: τις ώρες υποδοχής
εισερχόμενων υλικών, τις ώρες λειτουργίας του πράσινου σημείου, όνομα και στοιχεία επικοινωνίας
φορέα λειτουργίας.
Αντίστοιχα θα υπάρχει σήμανση για την φορά κίνησης των οχημάτων , τις επιτρεπόμενες θέσεις στάσης
των οχημάτων αλλά και σήμανση οδηγιών για την απόθεση υλικών.
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3.4.5.3 Διαμόρφωση χώρου
Περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του χώρου για δημιουργία επίπεδου πλατώματος ή κατά περίπτωση
δημιουργία διαφοράς στάθμης για το διαχωρισμό Ι.Χ και οχημάτων παραλαβής των κάδων.
Επιπλέον, περιλαμβάνει την ασφαλτόστρωση του χώρου που θα εξασφαλίζει την εύκολη κίνηση των
οχημάτων, τον εύκολο καθαρισμό του χώρου αλλά και την απομάκρυνση των ομβρίων.
Για την απομάκρυνση των ομβρίων θα απαιτηθούν, συνήθως περιορισμένα, έργα κατασκευής μικρών
τάφρων και αγωγών ομβρίων.

3.4.5.4 Φυλάκιο εισόδου‐Χώροι Υγιεινής
Στην είσοδο των Πράσινων σημείων και ιδιαιτέρως όπου υπάρχει μηχανολογικός εξοπλισμός, κρίνεται
σκόπιμο να διαμορφωθεί φυλάκιο εισόδου για την φιλοξενία του φύλακα ελέγχου του χώρου κατά τις
ώρες που δεν είναι σε λειτουργία το σημείο.
Από το φυλάκιο κατά τις ώρες λειτουργίας θα μπορεί να γίνεται η ζύγιση εισερχόμενων και εξερχόμενων
φορτίων, οπότε το φυλάκιο μπορεί να φιλοξενεί το control της διάταξης ζύγισης (γεφυροπλάστιγγα). Η
εγκατάσταση γεφυροπλάστιγγας (ανάλογα και με το μέγεθος του πράσινου σημείου) θα γίνει στην
είσοδο του πράσινου σημείου παράπλευρα του φυλακίου.
Προτείνεται κατασκευή φυλακίου εισόδου στα Μεγάλα και Μεσαία Πράσινα σημεία, ενώ στα Μικρά
προτείνεται φυλάκιο από προκατασκευασμένο οικίσκο ISOBOX.
Επιπλέον εκτός από το φυλάκιο, σε κάθε σταθερό πράσινο σημείο θα πρέπει να κατασκευάζετι οικίσκος
χώρου υγιεινής έκτασης περί τα 20m2, όπου θα υπάρχουν 2 νιπτήρες, 2 WC, 1 ντουζιέρα, και αποδυτήριο
με φωριαμούς. Στο Μικρό πράσινο σημείο ο χώρος αυτός μπορεί να είναι από ISOBOX.

3.4.5.5 Υπόστεγα
Οι κάδοι και τα container που δεν θα τοποθετηθούν εκτός κτιρίων θα πρέπει να φέρουν προστασία από
καιρικές συνθήκες με υπόστεγα υψηλής αισθητικής.
Τα υπόστεγα θα πρέπει να έχουν ενδεικτικά ελάχιστο και μέγιστο ύψος 3m και 5‐6m, ώστε να μπορεί να
μεταφέρεται με ευκολία ο κάδος ή το container, ενώ η οριζόντια προβολή τους (σκίαση) στο έδαφος να
είναι τουλάχιστον 6m. Το υπόστεγο προτείνεται να είναι από σκληρό πολυκαρμπονικό υλικό με αντοχή
στην υπεριώδη ακτινοβολία και τη γήρανση και να αναρτάται σε κολώνες και πλαίσιο από γαλβανισμένο
χάλυβα ή αλουμίνιο.
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Εικόνα 23: Υπόστεγο προστασίας καιρικών συνθηκών

3.4.5.6 Σύνδεση με δίκτυα Ο.Κ.Ω
Για την λειτουργία των συστημάτων και εξοπλισμού του πράσινου σημείου απαιτείται σύνδεση με τα
δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφώνου, ύδρευσης και αποχέτευσης, κατά περίπτωση και όπου αυτά
υπάρχουν (ειδικότερα τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης).
Η σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνει στο δίκτυο χαμηλής ενέργειας για όλους του
τύπους Πράσινων σημείων, καθώς δεν αναμένεται απαιτείται μεγάλης ισχύς σε κανένα τύπο από αυτά.
Η σύνδεση στο δίκτυο τηλεφωνίας προβλέπεται για τα πράσινα σημεία που έχουν παρουσία
προσωπικού με σημαντικές εργασίες αλλά και εκπαιδευτική λειτουργία. Οπότε προτείνεται μόνο στα
Μεγάλα και στα Μεσαία Πράσινα Σημεία.
Η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, όπου αυτό υπάρχει, προβλέπεται για τα πράσινα
σημεία που έχουν παρουσία προσωπικού και εν γένει παραμονή στο χώρο για αρκετή ώρα όπως και
σημαντική επισκεψιμότητα για την κάλυψη αναγκών χώρων υγιεινής αλλά και πλύσεων του χώρου και
του εξοπλισμού. Τέτοια εγκατάσταση προτείνεται σε όλα τα Σταθερά Πράσινα Σημεία.
Όπου, από τη θέση του γηπέδου του πράσινου σημείου, δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης,
οι ανωτέρω ανάγκες μπορούν καλυφθούν με πλαστικές δεξαμενές με πλήρωση και εκκένωση από
βυτιοφόρο όχημα αντίστοιχα.
Τέλος, όπου η απαίτηση νερού είναι μόνο για πλύση του χώρου, αυτή μπορεί να γίνει με βυτιοφόρο
όχημα του Δήμου και λοιπό εξοπλισμό π.χ σάρωθρα. Τα πράσινα σημεία χωρίς απαίτηση χώρων
υγιεινής, είναι τα δορυφορικά Πράσινα Σημεία.

3.4.5.7 Εγκατάσταση Πυροπροστασίας
Τα πράσινα σημεία, ανάλογα με το μέγεθός τους και την ύπαρξη κτιρίων και εξοπλισμού, έχουν
απαίτηση εγκατάστασης πυροπροστασίας καθώς κατατάσσονται στην κατηγορία Κ.Α 39 Αβ, ως χώροι
διαλογής‐ανακύκλωσης , σύμφωνα με την ΥΑ Αριθµ. Φ15/οικ. 1589/104 (ΦΕΚ Β΄90 30.1.2006).
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, η εγκατάσταση πυροπροστασίας αποτελείται από μόνιμο υδροτικό δίκτυο
πυρόσβεσης με ύπαρξη πυροσβεστικού συγκροτήματος και πυροσβεστικών φωλιών σε γήπεδα έκταση
άνω των 1500m2.
Κατά συνέπεια σε όλα τα σταθερά πράσινα σημεία, πλην των πολύ Μικρών, προτείνεται να
εγκατασταθεί μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο για πυρόσβεση με πιεστικό συγκρότημα πυρόσβεσης. Στα
Μικρά πράσινα σημεία η πυρόσβεση θα μπορεί να γίνεται από σημεία υδροληψίας τροφοδοτούμενα
από το κοινό υδραυλικό δίκτυο της εγκατάστασης ή ελλείψει αυτού από άλλη πηγή τροφοδοσίας ύδατος
με μόνιμα προσαρμοσμένο κοινό ελαστικό σωλήνα νερού με ακροφύσιο (αυλίσκο), έτσι ώστε κανένα
σημείο του υπό προστασία χώρου να μην απέχει από το πλησιέστερο σημείο υδροληψίας απόσταση
μεγαλύτερη των 20 μέτρων.
Επίσης, όλα τα σταθερά Πράσινα σημεία θα πρέπει να φέρουν επιπλέον τον απαιτούμενο αριθμό
τροχήλατων πυροσβεστήρων ξηρής σκόνης P25kg σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 618/2005 (ΦΕΚ 38 Β΄).
Τέλος, τα κτίρια, όπου αυτά υπάρχουν, θα πρέπει να φέρουν τα απαιτούμενα μέσα ενεργητικής και
παθητικής πυροπροστασίας όπως προβλέπονται από το διάταγμα Π.Δ 77/81, όπως αυτό έχει
συμπληρωθεί.

3.4.5.8 Αντικεραυνική προστασία
Προτείνεται αντικεραυνική προστασία στα κτίρια ανάλογα με την ύπαρξη εξοπλισμού κλπ, ανάλογα με
την κατάταξη επικινδυνότητας τους όπως προβλέπεται από τους ισοκεραυνικούς χάρτες και τους
κανονισμούς (NF C 17 102).
Για τους υπαίθριους χώρους των Πράσινων σημείων, ανάλογα με τη θέση που βρίσκονται (υψόμετρο,
εντός‐εκτός αστικού ιστού κλπ) προτείνεται η τοποθέτηση των απαραίτητων εγκαταστάσεων
αντικεραυνικής προστασίας. Αυτή μπορεί να ποικίλει από γείωση των μεταλλικών κατασκευών και
υπόστεγων κάδων μέχρι και τοποθέτηση ιστού με αλεξικέραυνο ιονισμού κατά περίπτωση.
Πρακτικά σε απομονωμένα πράσινα σημεία σε υψόμετρο πάνω από 200m θα απαιτηθεί η ύπαρξη
αλεξικέραυνου ιονισμού από κοινού ή εναλλακτικά με όποια άλλη διάταξη αντικεραυνικής προστασίας.
Δεν προβλέπεται τέτοια εγκατάσταση στα δορυφορικά πράσινα σημεία.

3.4.5.9 Συστήματα Ασφάλειας
Για την ασφάλεια της εγκατάστασης αλλά και των συλλεγόμενων υλικών, προτείνεται να εγκατασταθούν
τα ακόλουθα συστήματα:

Εγκατάσταση συστήματος (C.C.TV Camera) παρακολούθησης

Εγκατάσταση συναγερμού
Η εγκατάσταση C.C.TV γίνεται με τοποθέτηση καμερών κλειστού κυκλώματος σε ιστούς ύψους 6‐8
μέτρων περιμετρικά του χώρου και εποπτικά κάτω από στεγασμένους χώρους. Η συγκεντρωμένη εικόνα
δίνεται στο φυλάκιο εισόδου αν υπάρχει ή μέσω server σε άλλο εποπτικό χώρο π.χ δημοτικό κατάστημα,
εταιρία φύλαξης κλπ.
Η εγκατάσταση συναγερμού γίνεται σε κλειστούς χώρους για τον εντοπισμό παραβίασης τους, ενώ αν
κριθεί απαραίτητο μπορεί να τοποθετηθεί στην περίφραξη για σήμανση παραβίασης.
Το σήμα συναγερμού θα μεταδίδεται σε εποπτικό χώρο π.χ δημοτικό κατάστημα, εταιρία φύλαξης κλπ.
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Εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος CCTV προτείνεται να γίνεται σε όλα τα πράσινα σημεία εκτός από τα
δορυφορικά.

3.4.5.10 Κυκλοφοριακή λειτουργία
Θα πρέπει κατά τη φάση του σχεδιασμού και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του πράσινου σημείου
να εξεταστεί η κυκλοφοριακή σύνδεση του χώρου με τους οδικούς άξονες της περιοχής και να
προταθούν οι κατάλληλες ρυθμίσεις.
Εντός του πράσινου σημείου θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:

Να γίνεται διαχωρισμός της κυκλοφορίας του κοινού και των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του
πράσινου σημείου, ιδιαιτέρως για τα Μεγάλα Πράσινα Σημεία, κλείνοντας εφόσον είναι
απαραίτητο και την είσοδο στο πράσινο σημείο κατά τη συντήρηση ή τη φόρτωση των container.

Να ακολουθείται, εφόσον κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τη διάταξη του διαθέσιμου οικοπέδου,
κυκλική πορεία τόσο για τους πολίτες όσο και για τα οχήματα εξυπηρέτησης, ώστε να
αποφεύγονται οι ελιγμοί εντός του χώρου.

Να δημιουργηθούν επαρκείς θέσεις στάθμευσης για τη στάθμευση των πολιτών, πλησίον των
χώρων απόρριψης ανακυκλώσιμων υλικών.

Να υπάρχει πρόβλεψη για τη στάθμευση ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.).

Να υπάρχει επαρκής οδική σήμανση και σήμανση στους χώρους στάθμευσης.

Εικόνα 24 : Θέσεις στάθμευσης πολιτών & θέσεις Α.Μ.Ε.Α.

3.4.6 Εξοπλισμός Πράσινων Σημείων
Στα πράσινα σημεία είναι απαραίτητος κινητός και σταθερός εξοπλισμός για τη λειτουργία τους, δηλαδή
για τη συλλογή, αποθήκευση, προεπεξεργασία και μεταφόρτωση των ανακυκλώσιμων και λοιπών
υλικών. Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει:

Κάδους αποθήκευσης υλικών

Κλωβούς αποθήκευσης υλικών

Container αποθήκευσης υλικών

Τεμαχιστή πρασίνων

Τεμαχιστή Ογκωδών

Πρέσα δεματοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών

Φορτωτή

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.

41

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ – Ενότητα 3.4 Βασική Κατάταξη και Προδιαγραφές Πράσινων Σημείων




Φορτηγό όχημα μεταφοράς κάδων
Φορτηγό όχημα μεταφοράς container.

Ακολουθεί μια περιγραφή του ενδεικτικά απαιτούμενων χαρακτηριστικών του εξοπλισμού, βάση των
οποίων έγινε η εκτίμηση του απαιτούμενου κόστους.

3.4.6.1 Κάδοι
Η τοποθέτηση των υλικών θα γίνεται εντός μεταλλικών και πλαστικών, κατά περίπτωση, κάδων.
Οι κάδοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ανύψωσης και μεταφοράς με περονοφόρο όχημα, ενώ θα
έχουν διάταξη ανατροπής για την εκκένωση τους. Εναλλακτικά, το περονοφόρο θα έχει διάταξη
ανατροπής του φορείου του για την εκκένωση του κάδου.
Θα έχουν διαστάσεις ενδεικτικά:
Διαστάσεις:
1500x1500x1000
Χωρητικότητα:
1m3
Καθαρό / Μικτό βάρος:
500kg/ 750 kg

Εικόνα 25: Μεταλλικός παλετοκάδος με διάταξη ανατροπής

Εικόνα 26: Πλαστικός παλετοκάδος
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Εικόνα 27: Παλετοδεξαμενή συλλογής λαδιών

3.4.6.2 Κλωβοί αποθήκευσης υλικών
Οι κλωβοί θα χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση υλικών όπως χαρτί, πλαστικό κ.λπ.
Οι κλωβοί είναι κατασκευασμένοι από γαλβανισμένο χάλυβα και θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για
μεταφορά και ανύψωση με παλλετοφόρο όχημα.

Εικόνα 28: Κλωβός με βάση παλέτας

Οι διαστάσεις τους θα είναι ενδεικτικά (ΠxBxY) 1200x800x900mm.

3.4.6.3 Μεταλλικά Απορριμματοκιβώτια
Για την αποθήκευση και μεταφορά ογκωδών και τεμαχισμένων πρασίνων προτείνεται να
χρησιμοποιηθούν μεταλλικά container χαμηλού και μεσαίου ύψους φόρτωσης. Τα container θα φέρουν
πόρτα για εύκολη φόρτωση –εκφόρτωση και κάλυμμα καιρικών συνθηκών. Ειδικότερα, το container που
θα συλλέγονται Α.Η.Η.Ε., θα πρέπει να φέρει μεταλλικό κάλυμμα ή πλάγια θύρα με κλειδαριά.
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Τα container προτείνεται να είναι όλα τύπου roll on ώστε να φορτώνονται σε φορτηγό όχημα με
σύστημα γάντζου (hook lift).
Ο ελάχιστος αριθμός container ανά πράσινο σημείο εκτιμάται σε 5 ως εξής:
 2 container για τα πράσινα απόβλητα
 1 container για τα ογκώδη
 1 container για τα Α.Η.Η.Ε
 1 εφεδρικό για παραλαβή αιχμής και χρήση κατά την ώρα μεταφόρτωσης των άλλων.
Τα container θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου από χαλυβδοελάσματα ελάχιστου πάχους 4mm, χαμηλού
ύψους φόρτωσης, ώστε να είναι εύκολη η απόρριψη απορριμμάτων από τους πολίτες από το ίδιο
επίπεδο και να μην απαιτείται διαμόρφωση επιπέδων, σκάλες κ.λπ.
Η χωρητικότητα τους μπορεί να είναι 6, 8, 10 και 12m3 με μέγιστο μήκος 5.000m, τυπικό πλάτος 2.500m
και ύψος φόρτωσης 1450mm.

Εικόνα 29: Container χαμηλής φόρτωσης με κάλυμμα και κλειδαριά

Εικόνα 30: Container χαμηλής φόρτωσης

Ειδικότερα για τη συλλογή των Α.Η.Η.Ε., αυτή μπορεί να γίνει με σύμβαση με κατάλληλα αδειοδοτημένο
σύστημα το οποίο μπορεί να παρέχει τον κατάλληλο τύπο κάδου/ container.
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Εικόνα 31: Τύποι κάδων συλλογής Α.Η.Η.Ε. που προσφέρονται από την Ανακύκλωση συσκευών Α.Ε

Στην παρούσα μελέτη, γίνεται η πρόταση σύναψής σχετικής σύμβασης και ως εκ τούτου δεν εκτιμάται
κόστος εξοπλισμού για τη συλλογή Α.Η.Η.Ε.

3.4.6.4 Τεμαχιστής πρασίνων υλικών
Ο τεμαχιστής θα πρέπει να είναι κατάλληλος για την επεξεργασία ξύλου και ξυλωδών αποβλήτων, όπως
απόβλητα κήπων, κορμοί διαμέτρου τουλάχιστον 15 cm, φλοιοί δένδρων, μικρές παλέτες, μικρά ξυλώδη
απόβλητα, καθώς και νωπά ξυλώδη απόβλητα. Ο τεμαχιστής προτείνεται να είναι φορητός επί τρίτροχου
πλαισίου, πετρελαιοκίνητος με ισχύ κινητήρα τουλάχιστον 30hp, ενώ το σύστημα εξόδου θα πρέπει να
έχει τη δυνατότητα να αποθέτει το υλικό απευθείας σε container ή φορτηγό με ύψος φόρτωσης έως και
2,5m.

Εικόνα 32: Τεμαχιστής πρασίνων

3.4.6.5 Τεμαχιστής ογκωδών υλικών
Για τον τεμαχισμό ογκωδών υλικών όπως έπιπλα, ξυλεία, πλαστικούς σωλήνες κ.λπ. και δευτερευόντως
μεταλλικά ογκώδη υλικά όπως βαρέλια, δοχεία κ.λπ. προτείνεται ένας τεμαχιστής υψηλής ισχύος (σε
σχέση με τον τεμαχιστή πρασίνων), φορητός ή σταθερός.
Ο τεμαχιστής θα πρέπει να τροφοδοτείται με αρπάγη ή άλλο μηχανικό τρόπο απευθείας στην χοάνη
υποδοχής του. Προτείνεται να είναι πετρελαιοκίνητος με ενσωματωμένη μηχανή εσωτερικής καύσης
ισχύος της τάξης των 200kW. Η απομάκρυνση του τεμαχισμένου υλικού κρίνεται βέλτιστο να γίνεται με
ταινιόδρομο.
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Εικόνα 33: Τεμαχιστής Ογκωδών

3.4.6.6 Πρέσα Δεματοποίησης Ανακυκλώσιμων Υλικών
Η πρέσα προορίζεται για τη δεματοποίηση μικρών χαρτοπλαστικών, ώστε να πραγματοποιείται
ευχερέστερη μεταφόρτωση και προσωρινή αποθήκευση των υλικών αυτών.
Η πρέσα προτείνεται να τοποθετηθεί μόνο στα Μεγάλα Σταθερά Πράσινα Σημεία, από όπου γίνεται και η
τελική διακίνηση των συλλεγόμενων υλικών.

Εικόνα 34:Κάθετη πρέσα δεματοποίησης χαρτοπλαστικών

Ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά της πρέσας δίνονται ακολούθως:
Ισχύς (kW):
5,5
Δύναμη συμπίεσης (tn):
50
Διάσταση δέματος (mm):
1200x800x600
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Βάρος Δέματος (kg):
Διαστάσεις πρέσας (mm):
Βάρος πρέσας (tn):

500
1800x1200x3000
2

3.4.6.7 Φορτωτής
Σε κάθε σταθερό πράσινο σημείο θα πραγματοποιούνται εργασίες όπως:

Φόρτωση χύδην υλικού σε κάδους‐φορτηγά

Ανύψωση και περιστροφή παλλετοκάδων και κλωβών σε container και φορτηγά οχήματα

Ανύψωση δεμάτων για φόρτωση τους σε φορτηγά οχήματα

Καθαρισμό του χώρου

Τεμαχισμό ογκωδών.
Για το σκοπό αυτό προτείνεται η χρήση φορτωτή με δυνατότητα εναλλαγής εργαλείων, ώστε αντί της
θέσης του κουβά φόρτωσης να είναι σε θέση να δεχτεί εργαλεία όπως:

Περιστρεφόμενο φορείο με περόνες για παλέτες

Φορείο με δαγκάνες για συγκράτηση δεμάτων.

Βούρτσα καθαρισμού

Δίσκο κοπής

Εικόνα 35: Μικρός φορτωτής με εξάρτηση φορείου ανύψωσης παλετών
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Εικόνα 36: Εξάρτημα φορείου ανύψωσης παλετών‐κλωβών (αριστερά) & συγκράτησης‐μεταφοράς δεμάτων
(δεξιά)

Ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά του φορτωτή δίνονται ακολούθως:
βάρος λειτουργίας (kg):
3.000
Μήκος με κουβά (mm):
<3.500
Ύψος (m):
<2.000
Πλάτος (m):
<1.800
Απόσταση από το έδαφος (mm):
<170
Ακτίνα στροφής (m)
:
<2,5
μικτή ισχύς κινητήρα(hp):
>60
ροπή κινητήρα (Nm):
200
Κατηγορία κινητήρα:
EPA‐T4FINAL (EU St3B)
φορτίο εργασίας (kg):
>750
φορτίο ανατροπής (kg):
>1.500
Δύναμη ανύψωσης βραχίονα (kg):
>1.500
Δύναμη ανύψωσης κάδου (kg):
>3.000
Ύψος ανύψωσης (mm):
>3.000
Πίεση βαλβίδας ανακούφισης (bar):
>210
Καμπίνα:
ROPS/FOPS , κλειστή , κλιματιζόμενη

3.4.6.8 Φορτηγό όχημα μεταφοράς κάδων
Για τη μεταφορά των κάδων από τα δορυφορικά πράσινα σημεία αλλά και των κάδων από τα πράσινα
σημεία προς την τελική διαχείριση τους, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί φορτηγό όχημα με ανοικτή
καρότσα φόρτωσης και υπερκατασκευή με γερανό ανύψωσης.
Το όχημα προτείνεται να είναι τριαξονικό 6X2 με πετρελαιοκινητήρα ισχύος 350hp, 1800Nm, μικτού
φορτίου τουλάχιστον 20tn και να φέρει συστήματα ABS και ASR.
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Εικόνα 37: Ανοικτό φορτηγό μεταφοράς κάδων

3.4.6.9 Φορτηγό όχημα μεταφοράς container
Τα container θα πρέπει να έχουν σύστημα ανέλκυσης με γάντζο. Ως εκ τούτου το όχημα μεταφοράς τους
θα φέρει υπερκατασκευή ανύψωσης container τύπου γάντζου (hool‐lift). Το όχημα θα είναι τριαξονικό
6X2 μεταφοράς container roll‐on/off τύπου γάντζου.
Ο υδραυλικός μηχανισμός ανύψωσης ενδεικτικά, θα έχει ικανότητα 26tn. Το όχημα θα έχει
πετρελαιοκινητήρα ενδεικτικής ισχύος 350hp, 1800Nm, και θα είναι μικτού φορτίου τουλάχιστον 26tn,
ενώ θα φέρει συστήματα ABS και ASR.

Εικόνα 38:Τριαξονικό φορτηγό όχημα με υπερκατασκευή ανύψωσης hook‐lift

3.5 ΕΙΔΗ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
Ένα Πράσινο Σημείο που εξυπηρετεί αποκλειστικά τους πολίτες, θα πρέπει να δέχεται δημοτικά
απόβλητα που κατατάσσονται στην κατηγορία 20 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ)
(Απόφαση 2001/118/ΕΚ).
Τα απόβλητα που συλλέγονται σε ένα πράσινο σημείο μπορούν να οδηγηθούν για επαναχρησιμοποίηση
ή ανακύκλωση, ανάλογα πάντα με την προσφορά και ζήτηση στην αγορά. Για τα περισσότερα ρεύματα
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λειτουργούν Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔ), τα οποία οφείλουν να
διαχειριστούν τα απόβλητα που συλλέγονται σε ένα πράσινο σημείο. Για τα λοιπά ρεύματα η διαχείριση
θα πρέπει να γίνεται από ανεξάρτητους φορείς με τους οποίους ο Δήμος συνάπτει συμβάσεις
συνεργασίας.
Επιπλέον το πράσινο σημείο μπορεί να δέχεται και επικίνδυνα απόβλητα για ασφαλή διάθεση.
Στον ακόλουθο πίνακα, παρουσιάζονται ο τρόπος διαχείρισης και οι πιθανοί αποδέκτες ανά ρεύμα
αποβλήτων που συλλέγεται σε ένα πράσινο σημείο. Επίσης, σημειώνονται τα είδη αποβλήτων που
προτείνονται ανά είδος/κατάταξη πράσινου σημείου.
Πίνακας 14: Ρεύματα αποβλήτων, αποδέκτες και είδος διαχείρισης

Ρεύμα Αποβλήτων

Μελάνια Εκτυπωτή
Μικρές Ηλεκτρικές
Συσκευές, κινητά
τηλέφωνα κ.λπ
Ογκώδη Α.Η.Η.Ε.,
Οθόνες, Η/Υ,
πλυντήρια, ψυγεία κ.λπ
CD

Συλλογή

Μεγάλο, Μεσαίο, Μικρό Σταθερό Πράσινο
Σημείο, και Δορυφορικά Πράσινα Σημεία

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Σημείο, και Δορυφορικά Πράσινα Σημεία

ΑΕ4‐ ΣΕΔ

Μεγάλο, Μεσαίο, Μικρό Σταθερό Πράσινο

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Σημείο

ΑΕ‐ ΣΕΔ

Μεγάλο, Μεσαίο, Μικρό Σταθερό Πράσινο
Σημείο, και Δορυφορικά Πράσινα Σημεία
Μεγάλο, Μεσαίο, Μικρό Σταθερό Πράσινο

Λαμπτήρες Φθορισμού

Σημείο
Μεγάλο, Μεσαίο, Μικρό Σταθερό Πράσινο
Σημείο, και Δορυφορικά Πράσινα Σημεία

Μπαταρίες οικιακών

Μεγάλο, Μεσαίο, Μικρό Σταθερό Πράσινο

συσκευών

Σημείο, και Δορυφορικά Πράσινα Σημεία

Μπαταρίες

Μεγάλο, Μεσαίο, Μικρό Σταθερό Πράσινο

αυτοκινήτων

Σημείο

Κεριά

Απευθείας σε Ιδιώτες

Μεγάλο, Μεσαίο, Μικρό Σταθερό Πράσινο

Απλοί Λαμπτήρες &

Βιβλία

Τελικός Αποδέκτης

Μεγάλο, Μεσαίο, Μικρό Σταθερό Πράσινο
Σημείο, και Δορυφορικά Πράσινα Σημεία

Ρούχα, Υφάσματα,

Μεγάλο, Μεσαίο, Μικρό Σταθερό Πράσινο

Παπούτσια

Σημείο, και Δορυφορικά Πράσινα Σημεία

Είδος Διαχείρισης

Επαναχρησιμοποίηση,
Ανακύκλωση
Επαναχρησιμοποίηση,
Ανακύκλωση,
Αξιοποίηση
Επαναχρησιμοποίηση,
Ανακύκλωση,
Αξιοποίηση

Απευθείας σε Ιδιώτες

Ανακύκλωση

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ5 ‐ ΣΕΔ

Ανακύκλωση

Κοινωνικοί Φορείς

Επαναχρησιμοποίηση

ΑΦΗΣ ΑΕ6 ‐ ΣΕΔ

Ανακύκλωση,
Αξιοποίηση

ΑΦΗΣ ΑΕ ‐ ΣΕΔ

Απευθείας σε Ιδιώτες

Κοινωνικοί Φορείς

Επαναχρησιμοποίηση,
Ανακύκλωση
Επαναχρησιμοποίηση

4

«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.». Η εταιρεία αποτελεί τον εγκεκριμένο φορέα (Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με αριθμό 105134/10.06.2004 ‐
ΦΕΚ 905Β/17.06.2004) για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) στην Ελλάδα.
5
«ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.». Η εταιρεία με έδρα την Αθήνα έλαβε έγκριση το 2009 με σχετική απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ ως ΣΕΔ πανελλαδικής
εμβέλειας για λαμπτήρες και φωτιστικά.
6
Η εταιρεία ΑΦΗΣ ΑΕ ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2004 με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης φορητών
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σύμφωνα με τον νόμο 2939/6.8.2001 (ΦΕΚ 179/A/2001).
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Ρεύμα Αποβλήτων

ΑΕΚΚ

Πλαστικά Υλικά, PET,

Συλλογή

Μεγάλο και Μεσαίο Πράσινο σημείο

Μεγάλο, Μεσαίο, Μικρό Σταθερό Πράσινο
Σημείο, και Δορυφορικά Πράσινα Σημεία

Ογκώδη πλαστικά,

Μεγάλο και Μεσαίο Σταθερό Πράσινο

σωλήνες PVC‐PP‐PE,

σημείο

Ξύλο
Έπιπλα – Οικιακός
εξοπλισμός – Χαλιά‐
Στρώματα
Μεταλλικά

Μεγάλο και Μεσαίο Σταθερό Πράσινο
σημείο
Μεγάλο και Μεσαίο Σταθερό Πράσινο
σημείο

Τελικός Αποδέκτης
Συστήματα Εναλλακτικής
Διαχείρισης ΑΕΚΚ

Ανακύκλωση

Ανακυκλωτές Ξύλου

Ανακύκλωση
Επαναχρησιμοποίηση,

Κοινωνικοί Φορείς

Κάψουλες αλουμινίου‐

Μεγάλο, Μεσαίο, Μικρό Σταθερό Πράσινο

Ανακυκλωτές Μετάλλων &

καφέ

Σημείο, και Δορυφορικά Πράσινα Σημεία

Αλουμινίου

Τζάμια & Γυαλιά

Μεγάλο και Μεσαίο Σταθερό Πράσινο

Διαφόρων Χρωμάτων

σημείο

Σημείο, και Δορυφορικά Πράσινα Σημεία

Ανακύκλωση,
Αξιοποίηση

Αλουμινίου

Μεγάλο, Μεσαίο, Μικρό Σταθερό Πράσινο

Αξιοποίηση

Βιομηχανίες Πλαστικών

σημείο

Χαρτί Έντυπο

Ανακύκλωση,

Ανακύκλωση

Ανακυκλωτές Μετάλλων &

δοχεία, κ.λπ

Επαναχρησιμοποίηση,

Βιομηχανίες Πλαστικών

Μεγάλο και Μεσαίο Σταθερό Πράσινο

Αντικείμενα, καλώδια,

Είδος Διαχείρισης

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Ανακυκλωτές Γυαλιού

Ανακύκλωση

Ανακυκλωτές Χαρτιού

Ανακύκλωση

E.E.A.A. Α.Ε ‐ Σύστημα
Συσκευασίες Ανάμικτες

Μεγάλο, Μεσαίο, Μικρό Σταθερό Πράσινο

Εναλλακτικής Διαχείρισης

Ανακύκλωση,

Σημείο, και Δορυφορικά Πράσινα Σημεία

Αποβλήτων Συσκευασιών

Αξιοποίηση

Σ.Σ.Ε.Δ.‐ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Χώματα και Πέτρες

Μεγάλο και Μεσαίο Σταθερό Πράσινο
σημείο

Δήμος & Συστήματα
Εναλλακτικής Διαχείρισης

Επαναχρησιμοποίηση

Α.Ε.Κ.Κ.

Μεγάλο, Μεσαίο και Μικρό Σταθερό
Σύμμεικτα

Πράσινο σημείο (σακούλες μεταφοράς

Δήμος σε ΧΥΤΑ

Ταφή

υλικών, απόβλητα επισκεπτών κ.λπ)
Πράσινα, ξύλο,

Μεγάλο, Μεσαίο και Μικρό Σταθερό

Δήμος σε Μονάδα

πριονίδια

Πράσινο σημείο

Κομποστοποίησης

Βρώσιμα έλαια

Μεγάλο, Μεσαίο και Μικρό Σταθερό
Πράσινο σημείο

Χρησιμοποιημένα

Μεγάλο και Μεσαίο Σταθερό Πράσινο

ορυκτέλαια

σημείο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.

Επεξεργασία
(Τεμαχισμός) &
Κομποστοποίηση
Ασφαλή επεξεργασία

Βιομηχανία

σε κατάλληλο
διαχειριστή

Σ.Ε.Δ.

Ασφαλή επεξεργασία
σε κατάλληλο
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Ρεύμα Αποβλήτων

Συλλογή

Τελικός Αποδέκτης

Είδος Διαχείρισης
διαχειριστή

Ληγμένα φάρμακα

Μεγάλο και Μεσαίο Σταθερό Πράσινο

Ε.Ο.Φ. ή εταιρία ασφαλούς

προδιαλεγμένα

σημείο

διαχείρισης

Χρώματα, βερνίκια,

Μεγάλο και Μεσαίο Σταθερό Πράσινο

εταιρία ασφαλούς

σπρέι

σημείο

διαχείρισης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.

Καταστροφή

Καταστροφή
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4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
Σύμφωνα με τον υπό αναθεώρηση ΠΕ.Σ.Δ.Α. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας προβλέπεται ένα κεντρικό
πράσινο σημείο ανά πρωτεύουσα Π.Ε. και ένα μικρότερο πράσινο σημείο ανά Δήμο ή διαδημοτικό. Στην
ενότητα αυτή γίνεται εξειδίκευση του προτεινόμενου, από το υπό επικαιροποίηση ΠΕ.Σ.Δ.Α. Θεσσαλίας,
δικτύου Πράσινων σημείων, για τις Π.Ε. Καρδίτσας και Τρικάλων, με στόχο να υποδειχθούν οι βέλτιστες
περιοχές εγκατάστασης και οι λειτουργικές απαιτήσεις των Πράσινων σημείων ανά Δήμο.

4.1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Για τη χωροθέτηση των Πράσινων σημείων, αρχικά έγινε αξιολόγηση των υφιστάμενων υποδομών που
μπορούν δυνητικά να φιλοξενήσουν ένα πράσινο σημείο και στις οποίες θα μπορούσε να γίνει κοινή
χρήση εγκαταστάσεων. Οι υποδομές αυτές μπορεί να είναι υποδομές όπου γίνεται διαχείριση
αποβλήτων ή υποστηρίζουν την διαχείριση, όπως αμαξοστάσια στόλου απορριμματοφόρων του Δήμου
και σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων.
Από τις παραπάνω υποδομές αξιολογούνται ως πιο λειτουργικές οι σταθμοί μεταφόρτωσης
απορριμμάτων, καθώς:

είναι προσβάσιμοι, συνήθως κοντά στα όρια του οικισμού με καλή οδοποιία, ενώ συγχρόνως δεν
βρίσκονται εντός του οικισμού ώστε να υπάρχει όχληση από μετακίνηση οχημάτων κ.λπ.

έχουν απαραίτητες υποδομές όπως γεφυροπλάστιγγες, πλυστικά μηχανήματα, φορητό
εξοπλισμό όπως φορτηγά οχήματα κ.λπ.

έχουν αναπτυχθεί τα δίκτυα Ο.Κ.Ω. (κυρίως της ΔΕΗ) για την ηλεκτροδότηση τους και δεν
απαιτείται επέκτασή τους, εργασία χρονοβόρα και υψηλού κόστους.

προσφέρουν δυνατότητες άμεσης συνέργειας με σκοπό τη μεταφόρτωση των ανακυκλώσιμων
υλικών ή των υπολειμμάτων από τη διαλογή τους.

προσφέρουν δυνατότητες συνέργειας με το υφιστάμενο προσωπικό των Σ.Μ.Α. μειώνοντας
σημαντικά τον απαιτούμενο αριθμό προσωπικού για τη λειτουργία τους και κατά επέκταση
συμβάλουν στην βιωσιμότητα τους.
Επιπλέον οι θέσεις των Σ.Μ.Α. και των όμορων σε αυτά γηπέδων, έχουν τις απαιτούμενες επιτρεπόμενες
χρήσεις, έχουν καλύτερη αποδοχή από τους πολίτες καθώς σε αυτές γίνεται ήδη διαχείριση
απορριμμάτων, ενώ επιπλέον η εγκατάσταση των πράσινων σημείων δίπλα σε υφιστάμενο Σ.Μ.Α. δίνει
την δυνατότητα συνεργασιών στη χρήση υποδομών και ανθρωπίνων πόρων ενισχύοντας σημαντικά τη
βιωσιμότητα του πράσινου σημείου.
Για τους παραπάνω λόγους έγινε αρχική χωροθέτηση των σταθερών Πράσινων σημείων στις θέσεις
εντός ή/και δίπλα σε:

Σ.Μ.Α. Δήμου Καρδίτσας

Σ.Μ.Α. Δήμου Σοφάδων

Σ.Μ.Α. Δήμου Πύλης

Σ.Μ.Α. Δήμου Καλαμπάκας

Χώρο μεταφόρτωσης αποβλήτων Δήμου Τρικάλων
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4.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
Για τη διαμόρφωση του προτεινόμενου δικτύου Πράσινων σημείων στις Π.Ε Καρδίτσας και Τρικάλων,
μετά την εστιασμένη χωροθέτηση εντός και πλησίον των Σ.Μ.Α. (βλ. 4.1) ακολουθήθηκε η παρακάτω
μεθοδολογία για τον εμπλουτισμό του αριθμού των σημείων του δικτύου, με στόχο την καλύτερη
ανάπτυξη και πληθυσμιακή κάλυψη των Π.Ε:
1.

Έγινε διαχωρισμός, και στις δύο Π.Ε, των οικισμών με πληθυσμό:

>2000 κατοίκους

1.000‐2.000 κατοίκους

500 έως 1.000 κατοίκους

200 έως 500 κατοίκους

100 έως 200 κατοίκους.
Ο διαχωρισμός, έχει ως στόχο την κεντροβαρική χωροθέτηση των σημείων για την εξυπηρέτηση του
μεγαλύτερου δυνατού αριθμού κατοίκων.
2.

Έγινε ταξινόμηση/αντιστοίχιση των διακριτών οικισμών στις παραπάνω θέσεις σταθερών
Πράσινων σημείων.
Η αντιστοίχιση έγινε με το κριτήριο μέγιστης οδικής απόστασης του κέντρου του εκάστοτε οικισμού από
το πράσινο σημείο σε συνδυασμό με την αντίστοιχη χρονική απόσταση. Με τον τρόπο αυτό η
αντιστοίχιση έγινε για μέγιστη χιλιομετρική απόσταση 13km και χρονική απόσταση 20min.
Ελάχιστες περιπτώσεις οικισμών αντιστοιχήθηκαν με μέγιστη απόσταση 14 km και αφορούσαν
οικισμούς σε ορεινές περιοχές.
3.
Έγινε κεντροβαρική τοποθέτηση επιπλέον σταθερών Πράσινων σημείων.
Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν ζώνες/ευρύτερες θέσεις, για εγκατάσταση πράσινου σημείου, οι οποίες
έχουν:
 κύρια οδική πρόσβαση,
 βρίσκονται σε οδούς όπου μετακινείται ο μεγαλύτερος όγκος του πληθυσμού.
Από τις ζώνες αυτές, επιλέχθηκαν αυτές που έχουν την μεγαλύτερη πληθυσμιακή κάλυψη, δηλαδή
μπορούν να εξυπηρετήσουν τους οικισμούς με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο πληθυσμό, λαμβάνοντας
υπόψη και την κάλυψη των απαιτήσεων του ΠΕ.Σ.Δ.Α. και Ε.Σ.Δ.Α. Σύμφωνα με αυτά, θα πρέπει κάθε
Δήμος να εξυπηρετείται από κάποιο πράσινο σημείο, εκτός βέβαια από τις περιοχές με πολύ μικρή
συγκέντρωση πληθυσμού, όπου θα εξυπηρετηθούν από πράσινο σημείο γειτονικού Δήμου.
Στις παρακάτω εικόνες δίνεται η χωρική κατανομή των οικισμών ανάλογα με τον μόνιμο πληθυσμό τους
στις Π.Ε. Τρικάλων και Π.Ε. Καρδίτσας.
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Εικόνα 39: Χωρική κατανομή των οικισμών της Π.Ε. Τρικάλων ανάλογα με τον μόνιμο πληθυσμό τους7

Εικόνα 40: Χωρική κατανομή των οικισμών της Π.Ε. Καρδίτσας ανάλογα με τον μόνιμο πληθυσμό τους

7

Υπόμνημα χρωματισμού οικισμών, με βάση των μόνιμο πληθυσμό τους (απογραφή 2011)

Μπλε:

>2.000

Πράσινο: 1.000‐2000
Κόκκινο: 500‐1.000
Κίτρινο: 200‐500
Λευκό:

100‐200
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4.3 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ Α’ ΦΑΣΗΣ
Για την ευέλικτη λειτουργία του δικτύου προτείνεται η ανάπτυξη του δικτύου σε 2 φάσεις. Στην παρούσα
μελέτη αξιολογείται και προτείνεται η Α΄ φάση, ενώ η Β΄ φάση κυρίως αφορά σε τοποθέτηση
δορυφορικών Πράσινων σημείων γειτονιάς σε κεντρικά σημεία εντός των οικισμών, ώστε να ενισχυθεί το
δίκτυο σε ποσότητες συλλογής.
Για την Α΄ φάση ανάπτυξης του δικτύου και με βάση την Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε (βλ. 4.2),
προτείνεται η κάλυψη του πληθυσμού σε ποσοστό 80% και στη Β΄ φάση 90%. Οπότε για την Α΄ φάση
ανάπτυξης του δικτύου προτείνεται να κατασκευαστούν επιπλέον των 5 Πράσινων σημείων στις θέσεις
πλησίον των Σ.Μ.Α., άλλα 3 πράσινα σημεία σε νέες χωροθετήσεις, δηλαδή σε θέσεις όπου δεν υπάρχει
υφιστάμενη υποδομή.
Επιπλέον για την ενίσχυση του δικτύου Πράσινων σημείων για λόγους καλύτερης προσβασιμότητας
αλλά και για την πιλοτική εφαρμογή των δορυφορικών πράσινων σημείων κατά την Α’ Φάση,
προτείνεται η τοποθέτηση δύο δορυφορικών πράσινων σημείων εντός των εδρών των ΠΕ (ήτοι ένα στα
Τρίκαλα και ένα στην Καρδίτσα) και ενός τρίτου στο Δήμο Μουζακίου σε οικισμό που θα
οριστικοποιήσει ο Δήμος μεταξύ των Μαγούλα, Μαγουλίτσα , Κρανιά .
Αναλυτικά, το προτεινόμενο δίκτυο Α’ Φάσης περιγράφεται στις ακόλουθες ενότητες.

4.3.1 Καθορισμός σταθερών Πράσινων σημείων
Από την ανάλυση που προηγήθηκε και με σκοπό τη λειτουργικότερη και μεγαλύτερη πληθυσμιακή
κάλυψη προέκυψε η απαίτηση χωροθέτησης 8 σταθερών Πράσινων σημείων στις παρακάτω θέσεις:
Πράσινο Σημείο

Δήμος

Θέση

Π.Σ. 1 Καρδίτσας

Καρδίτσας

ΣΜΑ Καρδίτσας

Π.Σ.2 Σοφάδων

Σοφάδων

ΣΜΑ Σοφάδων

Π.Σ. 3 Παλαμάς

Παλαμά

Πλησίον Οικισμού Παλαμά

Π.Σ.4 Καλύβια

Πλαστήρα

Πλησίον Οικισμού Καλυβίων

Π.Σ.5 Τρικάλων

Τρικάλων

ΣΜΑ Τρικάλων

Πύλης

ΣΜΑ Πύλης

Π.Σ.7 Καλαμπάκας

Καλαμπάκας

ΣΜΑ Καλαμπάκας

Π.Σ.8 Φαρκαδόνας

Φαρκαδόνας

Πλησίον Οικισμού Φαρκαδόνας

Π.Σ.6 Πύλης

Επιπλέον των σταθερών Πράσινων Σημείων, για την υποστήριξη και ενίσχυσή τους, προτείνεται η
χωροθέτηση 2 δορυφορικών Κέντρων Ανακύκλωσης εντός της πόλης της Καρδίτσας και της πόλης των
Τρικάλων σε θέση που θα υποδείξει ο αντίστοιχος Δήμος (πλατεία, νησίδα κ.λπ), ενώ για την πληρότητα
του σχεδιασμού και την δυνατότητα πρόσβασης αλλά και ευαισθητοποίησης των πολιτών κάθε Δήμου
από τους συμμετέχοντες στο δίκτυο, προτείνεται η χωροθέτηση ενός ακόμη δορυφορικού Κέντρου
Ανακύκλωσης στο Δήμο Μουζακίου, για τον οποίο δεν προκρίνεται χωροθέτηση σταθερού πράσινου
σημείου κατά την Α΄ φάση ανάπτυξης του δικτύου. Η ακριβής θέση εγκατάστασης θα οριστικοποιηθεί
από το Δήμο Μουζακίου.
Στη παρακάτω εικόνα δίνεται η θέση των σταθερών Πράσινων σημείων:
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Εικόνα 41: Θέσεις Σταθερών Πράσινων Σημείων Α’ Φάσης

Από την παραπάνω εικόνα γίνεται φανερό ότι τα προτεινόμενα σημεία αφενός βρίσκονται κοντά σε
κεντρικές ως επί το πλείστο οδικές αρτηρίες και αφετέρου βρίσκονται χωροταξικά στο κέντρο της
περιοχής όπου συγκεντρώνονται οι οικισμοί με τον μεγαλύτερο πληθυσμό (βλ. 4.2).

4.3.2 Καθορισμός εξυπηρετούμενης περιοχής Πράσινων σημείων
Παρακάτω δίνονται ανά πράσινο σημείο οι εξυπηρετούμενοι οικισμοί με τον πληθυσμό τους και την
χιλιομετρική και χρονική απόσταση από αυτό και προσδιορίζεται η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου
Πράσινων σημείων.
Πίνακας 15: Πράσινο Σημείο 1‐Καρδίτσα
Εξυπηρετούμενος
οικισμός

Δήμος

Εξυπηρετούμενος

Απόσταση

Απόσταση

πληθυσμός

(km)

(min)

Καρδίτσα

Καρδίτσας

38.554

4

2

Καρδιτσομαγούλα

Καρδίτσας

2.063

5

6

Καλλιφώνι

Καρδίτσας

1.017

11

13

Αρτεσιανό

Καρδίτσας

1.296

8

9

Καρποχώρι

Σοφάδων

999

11

11

Καλλίθηρο

Καρδίτσας

928

12

12

Άγιος Θεόδωρος

Καρδίτσας

682

7

7
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Μακρυχώρι

Καρδίτσας

822

13

16

Μύρινα

Καρδίτσας

684

10

13

Πρόδρομος

Καρδίτσας

811

5

6

Σταυρός

Καρδίτσας

792

4

2

Μαύρικα

Καρδίτσας

565

1

1

Παλαιοκκλήσι

Καρδίτσας

689

9

16

Ζαΐμι

Καρδίτσας

326

9

13

Μέλισσα

Καρδίτσας

224

3

3

Πτελοπούλα

Καρδίτσας

240

5

6

Αγιοπηγή

Καρδίτσας

341

8

10

Ρούσσο

Καρδίτσας

465

9

9

Γεωργικό

Καρδίτσας

412

10

13

Κρύα Βρύση

Καρδίτσας

421

12

18

Ξινονέρι

Καρδίτσας

451

12

13

Παλαμά

470

11

12

Εξυπηρετούμενος

Απόσταση

Απόσταση

πληθυσμός

(km)

(min)

Γοργοβίτες

53.252

Πίνακας 16: Πράσινο Σημείο 2‐Σοφάδες
Εξυπηρετούμενος
οικισμός

Δήμος

Σοφάδες

Σοφάδων

5.556

6

14

Ματαράγκα

Σοφάδων

1.421

13

24

Κυψέλη

Σοφάδων

580

11

18

Πύργος Κιερίου

Σοφάδων

341

10

20

Νέα Ζωή

Σοφάδων

433

5

10

Αγία Παρασκευή

Σοφάδων

343

12

21

Άμπελος

Σοφάδων

425

13

22

Γεφύρια

Σοφάδων

377

13

18

Καππαδοκικό

Σοφάδων

457

7,5

15

Μαυραχάδες

Σοφάδων

413

13

20

Γραμματικό

Σοφάδων

231

12

14

Νέον Ικόνιο

Σοφάδων

218

14

17

Άγιος Βησσαρίων

Σοφάδων

134

3

4

Εξυπηρετούμενος

Απόσταση

Απόσταση

πληθυσμός

(km)

(min)

10.929

Πίνακας 17: Πράσινο Σημείο 3‐Παλαμάς
Εξυπηρετούμενος
οικισμός

Δήμος
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Παλαμάς

Παλαμά

5.745

0

0

Ιτέα

Παλαμά

1.199

7

13

Βλοχός

Παλαμά

574

7

10

Μάρκος

Παλαμά

689

6

8

Μαραθέα

Παλαμά

655

13

17

Φύλλο

Παλαμά

555

12

17

Κοσκινάς

Παλαμά

464

9

13

Ψαθοχώρι

Παλαμά

282

10

12

Μεταμόρφωση

Παλαμά

407

6

10

Ορφανά

Παλαμά

367

14

20

Πέτρινο

Παλαμά

305

12

15

Συκιές

Παλαμά

257

13

18

Ερμήτσι

Σοφάδες

262

8

13

Καλυβάκια

Παλαμά

147

5

10

Αστρίτσα

Παλαμά

116

8

12

Αμπελώνας

Παλαμά

123

11

14

Εξυπηρετούμενος

Απόσταση

Απόσταση

πληθυσμός

(km)

(min)

12.147

Πίνακας 18: Πράσινο Σημείο 4‐Καλύβια
Εξυπηρετούμενος
οικισμός

Δήμος

Νεοχώρι

Πλαστήρα

589

5

5

Αργιθέα

Αργιθέας

194

10

15

Κρυονέρι

Πλαστήρα

415

4

6

Καλύβια

Πλαστήρα

223

0,5

1

Φυλακτή

Πλαστήρα

278

4

5

Κερασέα

Πλαστήρα

299

6

8

Ανθοχώρι

Μουζάκι

205

10

14

Εξυπηρετούμενος

Απόσταση

Απόσταση

πληθυσμός

(km)

(min)

2.203

Πίνακας 19: Πράσινο Σημείο 5‐Τρίκαλα
Εξυπηρετούμενος
οικισμός

Δήμος

Αγναντερό

Μουζακίου

1.764

10,5

10

Μαγούλα

Μουζακίου

698

13,9

20

Παλαιοχώρι

Μουζακίου

360

13,7

14

Τρίκαλα

Τρικάλων

61.653

3

7

Μεγαλοχώρι

Τρικάλων

1.490

4

5

Μεγάλα Καλύβια

Τρικάλων

1.849

7

8
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Πατουλιά

Τρικάλων

511

6,5

8

Γλίνος

Τρικάλων

522

9

11

Κρηνίτσα

Τρικάλων

596

7

10

Παλαιόπυργος

Τρικάλων

904

9

12

Ράξα

Τρικάλων

624

10

16

Κεφαλόβρυσο

Τρικάλων

952

12

18

Μέγα Κεφαλόβρυσο

Τρικάλων

925

9

14

Σερβωτά

Φαρκαδόνας

582

14

14

Ταξιάρχες

Φαρκαδόνας

902

10

13

Δροσερό

Πύλης

421

11

11

Παραπόταμος

Πύλης

197

12

13

Λόγγος

Τρικάλων

333

6

8

Χρυσαυγή

Τρικάλων

395

7

10

Αγία Κυριακή

Τρικάλων

427

5

8

Αρδάνι

Τρικάλων

374

12

17

Ζηλευτή

Τρικάλων

483

9

12

Απόστολοι

Τρικάλων

405

9

14

Ρόγκια

Τρικάλων

191

10

14

Πετρόπορος

Φαρκαδόνας

452

13

14

Φανερωμένη

Φαρκαδόνας

424

11

12

Τρικάλων

182

11,5

17

Εξυπηρετούμενος

Απόσταση

Απόσταση

πληθυσμός

(km)

(min)

Διπόταμος

78.616

Πίνακας 20: Πράσινο Σημείο 6‐Πύλη
Εξυπηρετούμενος
οικισμός

Δήμος

Μαυρομμάτι

Μουζακίου

1.115

7

11

Μουζάκι

Μουζακίου

1.961

3

8

Μαγουλίτσα

Μουζακίου

542

13

17

Γεώργιος Καραϊσκάκης

Μουζακίου

394

4

8

Γελάνθη

Μουζακίου

435

8

14

Λαζαρίνα

Μουζακίου

435

10

13

Πορτή

Μουζακίου

210

10

17

Παλαιομονάστηρι

Πύλης

1.078

3

7

Φήκη

Πύλης

1.361

12

19

Πύλη

Πύλης

1.873

3

9

Γόμφοι

Πύλης

962

7

13

Λυγαριά

Πύλης

533

8

10

Μουριά

Πύλης

561

13

19

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.

60

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ – Ενότητα 4.3 Προτεινόμενο Δίκτυο Πράσινων Σημείων Α’ Φάσης

Πιάλεια

Πύλης

755

11

20

Άγιος Βησσαρίων

Πύλης

641

5

12

Φιλύρα

Πύλης

358

9

17

Εξυπηρετούμενος

Απόσταση

Απόσταση

πληθυσμός

(km)

(min)

13.214

Πίνακας 21: Πράσινο Σημείο 7‐ Καλαμπάκα
Εξυπηρετούμενος
οικισμός

Δήμος

Καλαμπάκα

Καλαμπάκας

8.330

3

8

Βασιλική

Καλαμπάκας

1.375

12

15

Καστράκι

Καλαμπάκας

1.117

4

9

Θεόπετρα

Καλαμπάκας

560

8

13

Διάβα

Καλαμπάκας

728

6

8

Ρίζωμα

Τρικάλων

917

13

19

Μεγάρχη

Τρικάλων

788

12,5

15

Περιστέρα

Καλαμπάκας

201

8

10

Αύρα

Καλαμπάκας

339

13

16

Σαρακήνα

Καλαμπάκας

373

5

6

Σπαθάδες

Τρικάλων

233

13,5

20

Αγία Παρασκευή

Καλαμπάκας

114

8

10

Βιτουμάς

Καλαμπάκας

175

10

12

Κρύα Βρύση

Καλαμπάκας

172

10

15

Εξυπηρετούμενος

Απόσταση

Απόσταση

πληθυσμός

(km)

(min)

Παλαμά

103

11

16

Οιχαλία

Φαρκαδόνας

2.357

10

17

Φαρκαδώνα

Φαρκαδόνας

2.052

1,5

2

Γριζάνο

Φαρκαδόνας

1.290

7

10

Ζάρκος

Φαρκαδόνας

1.247

9

10

Κλοκοτός

Φαρκαδόνας

572

9

11

Κρήνη

Φαρκαδόνας

733

7

15

Πετρωτό

Φαρκαδόνας

783

10

12

Γεωργανάδες

Φαρκαδόνας

336

7

12

Κεραμίδι

Φαρκαδόνας

325

5

7

Παναγίτσα

Φαρκαδόνας

251

3

5

15.422

Πίνακας 22: Πράσινο Σημείο 8‐Φαρκαδόνα
Εξυπηρετούμενος
οικισμός
Άγιος Δημήτριος

Δήμος
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Πηνειά

Φαρκαδόνας

323

11

14

Αχλαδοχώρι

Φαρκαδόνας

103

9

13

10.475

Στο παρακάτω πίνακα δίνεται συγκεντρωτικά ανά πράσινο σημείο, ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός με
βάση τη μεθοδολογία που αναλύεται στις παραγράφους 4.1 και 4.2 και για ακτίνα κάλυψης 14km από
τις προτεινόμενες θέσεις υλοποίησης των σταθερών Πράσινων σημείων.
Πίνακας 23: Πληθυσμιακή κάλυψη ανά Πράσινο Σημείο
Πράσινο Σημείο

Δήμος

Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός

Π.Σ 1 Καρδίτσας

Καρδίτσας

53.252

Π.Σ.2 Σοφάδων

Σοφάδων

10.929

Π.Σ 3 Παλαμάς

Παλαμά

12.147

Π.Σ.4 Καλύβια

Πλαστήρα

2.203

Π.Σ.5 Τρικάλων

Τρικάλων

78.616

Πύλης

13.214

Π.Σ.7 Καλαμπάκας

Καλαμπάκας

15.422

Π.Σ.8 Φαρκαδόνας

Φαρκαδόνας

10.475

Π.Σ.6 Πύλης

196.258

Σημειώνεται ότι, καθώς η πυκνότητα του πληθυσμού στις Π.Ε Καρδίτσας και Τρικάλων είναι μικρή με
εστιασμένη συγκέντρωση στους μεγαλύτερους οικισμούς και τις έδρες των Δήμων, πάνω από το 50% του
συνολικού πληθυσμού βρίσκεται σε απόσταση έως και 3km από τα Πράσινα Σημεία που προτείνονται
στην παρούσα.
Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η πληθυσμιακή κάλυψη με την προτεινόμενη χωροθέτηση για ακτίνα
κάλυψης 14km και 3km αντίστοιχα.
Πίνακας 24: Πληθυσμιακή κάλυψη δικτύου με ακτίνα 14km και 3km
Περιφερειακή Ενότητα

Μόνιμος πληθυσμός

Κάλυψη από Π.Σ

Ποσοστό κάλυψης

Π.Ε Καρδίτσας

113.544

86.872

76,5%

Π.Ε Τρικάλων

131.085

111.231

84,9%

ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε (ακτίνα κάλυψης 14km)

244.629

198.103

81,0%

ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε (ακτίνα κάλυψης 3km)

244.629

126.549

51,7%

4.3.3 Καθορισμός είδους – μεγέθους Πράσινων σημείων
Στο παρακάτω πίνακα δίνεται συγκεντρωτικά ανά πράσινο σημείο, ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός και η
κατηγοριοποίηση του πράσινου σημείου με βάση την κατάταξη που αναλύθηκε στην παράγραφο 3.4.
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Ειδικότερα για τα δορυφορικά σημεία, δεν αντιστοιχίζεται εξυπηρετούμενος πληθυσμός καθώς αυτός
έχει αντιστοιχηθεί στα σταθερά πράσινα σημεία.
Πίνακας 25: Κατηγοριοποίηση προτεινόμενων Πράσινων Σημείων
Σταθερό Πράσινο Σημείο

Δήμος

Εξυπηρετούμενος

Χαρακτηρισμός

Πληθυσμός

Π.Σ 1 Καρδίτσας

Καρδίτσας

53252

Μεγάλο

Π.Σ.2 Σοφάδων

Σοφάδων

10929

Μεσαίο

Π.Σ 3 Παλαμά

Παλαμά

12147

Μεσαίο

Π.Σ.4 Καλύβια

Πλαστήρα

2203

Μικρό

Π.Σ.5 Τρικάλων

Τρικάλων

78616

Μεγάλο

Πύλης

13214

Μεσαίο

Π.Σ.7 Καλαμπάκας

Καλαμπάκας

15422

Μεσαίο

Π.Σ.8 Φαρκαδόνας

Φαρκαδόνας

10475

Μεσαίο

Π.Σ.6 Πύλης

Δορυφορικά Πράσινα Σημεία
Καρδίτσα

Καρδίτσας

Κέντρο Ανακύκλωσης

Τρίκαλα

Τρίκαλων

Κέντρο Ανακύκλωσης

Μουζακίου

Κέντρο Ανακύκλωσης

Κρανιά ή Μαγούλα ή Μαγουλίτσα

4.4 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ (Β΄ ΦΑΣΗ)
Η διάρθρωση του δικτύου που προτείνεται στις προηγούμενες παραγράφους, θα αναπτυχθεί στην Α΄
φάση του έργου. Αναλόγως της επιτυχίας και της ανταπόκρισης των πολιτών, προτείνεται επέκταση του
δικτύου τόσο με σταθερά Πράσινα Σημεία όσο και με Δορυφορικά σε Β΄ φάση ανάπτυξης του δικτύου,
με απώτερο στόχο το δίκτυο Πράσινων σημείων να έχει πληθυσμιακή κάλυψη άνω του 90%.
Βάση της γεωγραφικής διασποράς αλλά και του μεγέθους των οικισμών προτείνεται η δημιουργία
μικρού Σταθερού Πράσινου σημείου στις ακόλουθες περιοχές:





Πλησίον του οικισμού Λουτρό του Δήμου Σοφάδων Π.Ε. Καρδίτσας
Πλησίον του οικισμού Κρανιά του Δήμου Μουζακίου Π.Ε. Καρδίτσας
Πλησίον του οικισμού Διαλεκτό του Δήμου Τρικάλων της Π.Ε. Τρικάλων.
Πλησίον του οικισμού Αργιθέας του Δήμου Αργιθέας Π.Ε. Καρδίτσας

Ειδικότερα για το Κέντρο Ανακύκλωσης που προτείνεται στην Α’ Φάση υλοποίησης του δικτύου για
εγκατάσταση στο Δήμο Μουζακίου, με υλοποίηση της Β΄ φάσης και κατασκευή στην Κρανία του μικρού
σταθερού πράσινου σημείου, αυτό θα μετεγκατασταθεί στον οικισμό του Μουζακίου καθώς τόσο η
κατασκευή όσο και ο εξοπλισμός του είναι φορητός.
Το προτεινόμενο δίκτυο Β’ Φάσης σε συνδυασμό με αυτό της Α’ Φάσης, απεικονίζεται στην ακόλουθη
εικόνα:
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Εικόνα 42: Προτεινόμενο Δίκτυο Α’ & Β’ Φάσης

Σε ότι αφορά την εγκατάσταση δορυφορικών πράσινων σημείων, προτείνεται να γίνει επαναξιολόγηση
βάσει των αποτελεσμάτων της Α’ Φάσης αλλά και των 2 δορυφορικών σημείων που θα εγκατασταθούν
στην πόλη των Τρικάλων και Καρδίτσας. Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης, γίνεται μία αρχική
εκτίμηση του αριθμού των δορυφορικών πράσινων σημείων που δύναται να απαιτηθούν:










Τρίκαλα:
Καρδίτσα:
Φαρκαδόνα:
Καρδιτσομαγούλα του Δήμου Καρδίτσας:
Άγιος Αθανάσιος του Δήμου Πλαστήρα:
Χρυσομηλιά του Δήμου Καλαμπάκας:
Οικισμός Πλάτανος του Δήμου Τρικάλων:
Οικισμός Ελάτη του Δήμου Πύλης:
Οικισμός Παλαμά, Δήμου Παλαμά:

6 δορυφορικά πράσινα σημεία
3 δορυφορικά πράσινα σημεία
1 δορυφορικό πράσινο σημείο
1 δορυφορικό πράσινο σημείο
1 δορυφορικό πράσινο σημείο
1 δορυφορικό πράσινο σημείο
1 δορυφορικό πράσινο σημείο
1 δορυφορικό πράσινο σημείο
1 δορυφορικό πράσινο σημείο

Σύνολο

16 δορυφορικά πράσινα σημεία

Η πληθυσμιακή κάλυψη με βάση την προτεινόμενη επέκταση (Β΄ φάση) υπολογίζεται ότι θα φτάσει το
90%.
Είναι φανερό δηλαδή, ότι η ανάπτυξη της Β’ φάσης του δικτύου δεν αναμένεται να αυξήσει, ισόποσα με
την Α΄ φάση, την πληθυσμιακή κάλυψη και για αυτό περιγράφεται στην παρούσα μελέτη για λόγους
πληρότητας και δεν αξιολογείται ως προς το επενδυτικό και λειτουργικό κόστος της.
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Ωστόσο η υλοποίησή της προτείνεται να αξιολογηθεί σε συνάρτηση με την επιτυχία της Α΄ φάσης και
αναλόγως να επανεξεταστεί ως προς τον αριθμό των απαιτούμενων σταθερών και δορυφορικών
σημείων. Προτείνεται δε, στη Β΄ φάση ανάπτυξης του δικτύου, να δοθεί προτεραιότητα στην
τοποθέτηση των δορυφορικών πράσινων σημείων ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του δικτύου
πράσινων σημείων.

4.5 ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
Οι ποσότητες που θα συλλέγονται στα πράσινα σημεία, με βάση τον καλυπτόμενο πληθυσμό αλλά και
την εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών καθαριότητας κάθε Δήμου εκτιμώνται κατά προσέγγιση με τη
μεθοδολογία που παρουσιάζεται στην παρούσα ενότητα.

4.5.1 Πράσινα‐Ογκώδη‐Αδρανή (Α.Ε.Ε.Κ.) Απόβλητα
Ακριβή στοιχεία για τις παραγόμενες ποσότητες των υλικών αυτών δεν υπάρχουν διαθέσιμα (π.χ. από
ζυγολόγια) και για το λόγο αυτό γίνονται εκτιμήσεις βάσει στοιχείων των Δήμων (δρομολόγια που
πραγματοποιούνται). Επίσης, λαμβάνεται υπόψη ποιοτική σύσταση όπου πράσινα, ογκώδη, αδρανή
απόβλητα αποτελούν το 13%, 4% και 4% αντίστοιχα των Α.Σ.Α.
Στον παρακάτω πίνακα δίνεται μία ‘χονδρική’ εκτίμηση των ποσοτήτων πρασίνων –ογκωδών και
αδρανών αποβλήτων που συλλέγονται από τις υπηρεσίας καθαριότητας των Δήμων. Οι ποσότητες αυτές
εκτιμήθηκαν βάσει των στοιχείων που δόθηκαν από τους Δήμους ή βάσει πληθυσμού, όπου δεν
υπήρχαν σχετικά στοιχεία.
Γίνεται η παραδοχή ότι οι εν λόγω ποσότητες θα μεταφέρονται στα πράσινα σημεία με τα οχήματα του
Δήμου και ως εκ τούτου οι ποσότητες είναι ανεξάρτητες από την πρόσβαση των πολιτών ή τη συμμετοχή
αυτών στο δίκτυο Πράσινων σημείων.
Πίνακας 26: Εκτίμηση (κατά προσέγγιση) πρασίνων‐ογκωδών‐ΑΕΚΚ που συλλέγουν οι Δήμοι
ΔΗΜΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (tn)

ΑΕΚΚ (tn)

ΟΓΚΩΔΗ (tn)

tn

tn

tn

Τρικκαίων

3.000

520

728

Καλαμπάκας

900

250

400

Καρδίτσας

3.000

260

338

Πύλης

Πύλης

156

130

130

Μουζακίου

Πύλης

100

20

50

Φαρκαδόνας

400

120

120

Σοφάδων

Σοφάδων

600

200

60

Παλαμά

Παλαμά

500

150

150

Πλαστήρα

Καλύβια

150

40

40

Αργιθέας

Πύλης

30

30

Τρικκαίων
Καλαμπάκας
Καρδίτσας

Φαρκαδόνας

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ

(*) με έντονα γράμματα είναι οι τιμές που δόθηκαν κατά προσέγγιση από τις υπηρεσίες των Δήμων
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Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι αντίστοιχες ποσότητες στα ανωτέρω ρεύματα υλικών που εκτιμάται
ότι θα συγκεντρώνονται ανά Πράσινο Σημείο, με βάση την αντιστοίχιση για εξυπηρέτηση του κάθε
Δήμου από κάποιο σταθερό Πράσινο Σημείο , όπως δίνεται στην παράγραφο 4.3.2.
Πίνακας 27:Συγκέντρωση Πράσινων‐ογκωδών και ΑΕΚΚ ανά Πράσινο Σημείο
ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ

ΠΡΑΣΙΝΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ (tn)

ΑΕΚΚ (tn)

ΟΓΚΩΔΗ (tn)

Καρδίτσας

3.000

260

338

Σοφάδων

600

200

60

Παλαμά

500

150

150

3.000

520

728

Πύλης

256

180

210

Καλαμπάκας

900

250

400

Φαρκαδόνας

400

120

120

Τρικκαίων

Οι παραπάνω ποσότητες εκτιμάται ότι θα μεταφέρονται με τα απορριμματοφόρα των Δήμων στα
επιμέρους πράσινα σημεία, και βάση αυτών υπολογίζονται τα λειτουργικά κόστη των Πράσινων
σημείων. Επιπλέον των παραπάνω ποσοτήτων τα πράσινα σημεία θα δέχονται ποσότητες τέτοιων
ρευμάτων και από ιδιώτες.

4.5.2 Ανακυκλώσιμα Υλικά
Σε αυτή την κατηγορία υλικών εξετάζονται το Χαρτί, Πλαστικό, Μέταλλα, Γυαλί και Α.Η.Η.Ε.‐Μπαταρίες
με συνολικό ποσοστό επί της ποιοτικής σύστασης των Α.Σ.Α. στο 45% και επιμέρους ποσοστά 22%, 14%,
4%, 4%, και 1% αντίστοιχα.
Δεδομένου ότι οι ανακυκλώσιμες συσκευασίες συλλέγονται παράλληλα και στο δίκτυο μπλε κάδων της
Ε.Ε.Α.Α. για την εκτίμηση των συλλεγόμενων ποσοτήτων γίνονται οι παρακάτω παραδοχές.
Χαρτί‐Χαρτόνι
Σε ότι αφορά το χαρτί, εκτιμάται ότι το 25% της αντίστοιχης παραγόμενης ποσότητας θα φτάνει στο
πράσινο σημείο απευθείας είτε μέσω των δορυφορικών σημείων, είτε μέσω των κάδων συλλογής
εντύπου χαρτιού, που προβλέπονται στα τοπικά σχέδια των επιμέρους Δήμων, και η συλλογή τους θα
γίνεται στα σταθερά Πράσινα σημεία.
Η συνολικά συλλεγόμενη ποσότητα σε χαρτί και χαρτόνι, εκτιμάται με βάση την κατά άτομο παραγωγή
απορριμμάτων Α.Σ.Α, πολλαπλασιαζόμενη με το ποσοστό του υλικού στο σύνολο των Α.Σ.Α , όπου ο
αριθμός των ατόμων είναι αυτός που καλύπτεται (έχει πρόσβαση) στο αντίστοιχο πράσινο σημείο.
Οπότε η τιμή που λαμβάνεται είναι 0,38tn/cap x 22% x 25% x cap= 0,0209 tn/cap=20,9 kg/cap
Όπου 380kg/cap είναι η μέση τιμή παραγωγής Α.Σ.Α. μεταξύ των Δήμων των Π.Ε. όπως προκύπτει από τα
αντίστοιχα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης των Α.Σ.Α., και από την στατιστική υπηρεσία (βλ.2.2.1), και cap ο
πληθυσμός που καλύπτει το πράσινο σημείο.
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Πλαστικό
Αντίστοιχα για το πλαστικό εκτιμάται ότι 10% του παραγόμενου θα συλλέγεται στο πράσινο σημείο,
οπότε η συλλεγόμενη ποσότητα θα είναι 0,38 x 14% x 10% x cap = 0,005tn/cap= 5,3 kg/cap
Μέταλλα
Γίνεται παραδοχή συλλογής του 5% της παραγόμενης ποσότητας ανά κάτοικο, δηλαδή 0,38 x 4% x 5% x
cap= 0,76kg/cap
Γυαλί
Γίνεται παραδοχή συλλογής του 10% της παραγόμενης ποσότητας ανά κάτοικο, δηλαδή 0,38 x 4% x 10%
x cap= 1,52 kg/cap
Α.Η.Η.Ε.‐Μπαταρίες
Γίνεται παραδοχή συλλογής του 30% της παραγόμενης ποσότητας ανά κάτοικο , δηλαδή 0,38 x 1% x 30%
x cap= 1,14 kg/cap
Στον παρακάτω πίνακα δίνεται ανά πράσινο σημείο η εκτιμώμενη ποσότητα συλλογής των
ανακυκλώσιμων υλικών που μπορούν να ανακυκλωθούν. Σημειώνεται ότι στην παρούσα ανάλυση μαζί
με τα πράσινα‐ογκώδη‐αδρανή καταλαμβάνουν το 66% των παραγόμενων ρευμάτων. Το υπόλοιπο
ποσοστό των Α.Σ.Α είναι το κλάσμα των οργανικών βιοαποβλήτων.
Πίνακας 28: Συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών ανά Πράσινο Σημείο
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΣΗΜΕΙΟ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥ
ΜΕΝΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΧΑΡΤΙ
(tn)

ΠΛΑΣΤΙΚΟ
(tn)

ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ
ΜΕΤΑΛΛΑ
ΓΥΑΛΙ
Α.Η.Η.Ε‐
(tn)
(tn)
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (tn)

ΣΥΝΟΛΟ

Π.Σ 1 Καρδίτσας

53252

1.112,97

282,24

40,47

80,94

60,71

1.577,32

Π.Σ.2 Σοφάδων
Π.Σ 3 Παλαμά

10929
12147

228,42
253,87

57,92
64,38

8,31
9,23

16,61
18,46

12,46
13,85

323,72
359,79

Π.Σ.4 Καλύβια

2203

46,04

11,68

1,67

3,35

2,51

65,25

Π.Σ.5 Τρικκαίων

78616

1.643,07

416,66

59,75

119,50

89,62

2.328,61

Π.Σ.6 Πύλης
Π.Σ.7
Καλαμπάκας
Π.Σ.8
Φαρκαδόνας

13214

276,17

70,03

10,04

20,09

15,06

391,40

15422

322,32

81,74

11,72

23,44

17,58

456,80

10475

218,93

55,52

7,96

15,92

11,94

310,27

4.101,79

1.040,17

149,16

298,31

223,73

5.813,16

0,021

0,005

0,001

0,002

0,001

0,030

Σύνολο
196258
ΣΥΝΟΛΟ (ανά εξυπηρετούμενο
πληθυσμό)

Αντίστοιχα και συνολικά ανά πράσινο σημείο δίνεται στο παρακάτω γράφημα οι συλλεγόμενες
ποσότητες υλικών στα πράσινα σημεία.
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Εικόνα 43: Εκτιμώμενες ποσότητες που θα συλλέγονται ανά Πράσινο Σημείο

Οι ποσότητες συλλογής εκτιμώνται με πλήρη εξέλιξη λειτουργίας του δικτύου με υλοποίηση δράσεων
ευαισθητοποίησης κ.λπ. Οι ποσότητες εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά τη Β΄ φάση ανάπτυξης του
δικτύου όπου και θα τοποθετηθούν περισσότερα δορυφορικά σημεία εντός των οικισμών.
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5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ
Στο κεφάλαιο αυτό διερευνάται καταρχήν η δυνατότητα χωροθέτησης των πράσινων σημείων σε
επιλεγμένες θέσεις που υποδείχθηκαν αρχικώς από τους Δήμους σε συνεργασία με την Π.Α.Δ.Υ.Θ. Οι εν
λόγω θέσεις θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

5.1 ΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ Α’ ΦΑΣΗΣ
5.1.1 Πράσινο Σημείο Δήμου Καρδίτσας
Το πράσινο σημείο του Δήμου Καρδίτσας προτείνεται να χωροθετηθεί σε έκταση πλησίον του
υφιστάμενου ΣΜΑ Καρδίτσας.

Εικόνα 44: Προτεινόμενη Θέση ΠΣ Καρδίτσας

Εικόνα 45: Προτεινόμενη θέση Πράσινου Σημείου Καρδίτσας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.

69

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ – Ενότητα 5.1 Θέσεις Χωροθέτησης Πράσινων Σημείων Α’ Φάσης

Η εν λόγω περιοχή βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών (NATURA, Εθνικά Πάρκα, κλπ.) και εκτός
του υφιστάμενου ΓΠΣ Καρδίτσας. Σύμφωνα με τη μελέτη του νέου ΓΠΣ Καρδίτσας (Β’ Φάση), το οποίο
αναμένεται να εγκριθεί στο τέλος του 2016, η άμεση περιοχή του ΣΜΑ προτείνεται προς πολεοδόμηση
ως εξής: ΠΟΑΠΔ Ι ‐ Προς Πολεοδόμηση Περιοχή για Παραγωγικές Χρήσεις σχετικές με την Μεταποίηση
(Βιομηχανίες / Βιοτεχνίες Χαμηλής ‐ Μέσης Όχλησης) και το Χονδρεμπόριο.
Η εν λόγω περιοχή φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα, όπου με κόκκινο σημειώνεται η θέση του ΣΜΑ και η
προτεινόμενη θέση του Πράσινου Σημείου Δήμου Καρδίτσας.

Εικόνα 46: Απόσπασμα πρότασης νέου ΓΠΣ διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας (Β’ Φάση)

Κατά συνέπεια, βάσει της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και της αναμενόμενης τροποποίησης του ΓΠΣ
(περιοχή για παραγωγικές χρήσεις), η δημιουργία ενός πράσινου σημείου επιτρέπεται στην εν λόγω
περιοχή. Σημειώνεται ότι το όμορο οικόπεδο του ΣΜΑ (δυτικά) αποτελεί ιδιωτική έκταση και για την
αξιοποίησή του θα απαιτηθεί η αγορά του.

5.1.2 Πράσινο Σημείο Δήμου Σοφάδων
Το πράσινο σημείο του Δήμου Σοφάδων προτείνεται να χωροθετηθεί σε έκταση πλησίον (ανατολικά)
του υφιστάμενου ΣΜΑ Σοφάδων.
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Εικόνα 47: Προτεινόμενη θέση Πράσινου Σημείου Σοφάδων

Εικόνα 48: Προτεινόμενη θέση Πράσινου Σημείου Σοφάδων

Η εν λόγω περιοχή βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών (NATURA, Εθνικά Πάρκα, κλπ.).
Σύμφωνα με την υπ’αρ. 8903/193281 Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.)
του Δήμου Σοφάδων, Ν. Καρδίτσας (ΦΕΚ 155/ΑΑΠ/16‐06‐2011), η άμεση περιοχή του οικοπέδου του
ΣΜΑ χαρακτηρίζεται ως ‘ΠΕΠΔ Ι – Περιοχή προστασίας της γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας
εξαιρουμένων των περιοχών που βρίσκονται εκατέρωθεν των εθνικών οδικών αξόνων’.
Στις περιοχές αυτές ο χαρακτήρας είναι αυστηρά αγροτικός με σκοπό την προστασία της γεωργικής γης
πρώτης προτεραιότητας και τη διατήρηση του φυσικού και αγροτικού τοπίου. Στα αγροτεμάχια που
χαρακτηρίζονται ως γεωργική γη πρώτης προτεραιότητας απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης
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δραστηριότητας εκτός από γεωργική εκμετάλλευση και τις συναφείς προς αυτήν δραστηριότητες –
κτίρια και υποδομές υποστήριξης. Ταυτόχρονα επιτρέπονται δίκτυα και εγκαταστάσεις τεχνικών
υποδομών (για κοινωφελείς δραστηριότητες), στις οποίες δύναται να ενταχθούν τα πράσινα σημεία.
Επίσης, η θέση του ΣΜΑ έχει ληφθεί υπόψη στο ΓΠΣ, όπως απεικονίζεται και στο παρακάτω απόσπασμα.

Εικόνα 49: Απόσπασμα Τροποποίησης ΓΠΣ Δήμου Σοφάδων (2011)

Ως εναλλακτική θέση θα μπορούσε να εξεταστεί η περιοχή που χαρακτηρίζεται στο ΓΠΣ ως ΠΕΠΔ ΙV
Περιοχή βιοτεχνίας χαμηλής όχλησης και χονδρεμπορίου στα βορειοδυτικά του οικισμού των Σοφάδων,
στη θέση Λιβάδια Μασχολουρίου, η οποία περιλαμβάνει κατά το μεγαλύτερο τμήμα της δημοτική γη και
κατά το υπόλοιπο ιδιωτικές εκτάσεις.

5.1.3 Πράσινο σημείο Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (Καλύβια)
Το πράσινο σημείο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, προτείνεται να χωροθετηθεί σε έκταση πλησίον του
οικισμού Καλύβια και ενδεικτικά απεικονίζεται η θέση που είναι εγκατατεστημένο το αμαξοστάσιο του
Δήμου, νότια του οικισμού Καλύβια.
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Εικόνα 50: Προτεινόμενη θέση Πράσινου Σημείου Πλαστήρα

Η εν λόγω περιοχή βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών (NATURA, Εθνικά Πάρκα, κλπ.) αλλά
εμπίπτει εντός της ΖΟΕ ‘καθορισμού κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών
δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών…περιοχή οικισμών
λίμνης Ν. Πλαστήρα – Ταυρωπού Νομού Καρδίτσας’ (ΦΕΚ 885/Δ/1998).
Στην εν λόγω ΖΟΕ καθορίζονται περιοχές 1β: που περιλαμβάνουν δημόσιες δασικές εκτάσεις και 1γ:
που περιλαμβάνουν γεωργική γη ειδικών καλλιεργειών στην περίμετρο της λίμνης. Στις εν λόγω
περιοχές απαγορεύεται η δόμηση και κατ’ εξαίρεση μόνο και υπό ειδικές προϋποθέσεις η κατασκευή
μικρής αποθήκης για φύλαξη εργαλείων. Για την εκτέλεση οποιαδήποτε δημόσιου έργου απαιτείται η
τήρηση των διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας – αδειοδότησης όπως ισχύει.
Επίσης, ορίζονται περιοχές 2α ως γεωργική γη πρώτης προτεραιότητας και 2β ως γη γεωργικών και
λοιπών χρήσεων στις οποίες επιτρέπονται εκτός των άλλων δημόσιες ή κοινοτικές εγκαταστάσεις
αποθήκευσης – διαλογής προϊόντων της περιοχής και κτίρια κοινής ωφελείας. Επίσης στις περιοχές 2β
βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης.
Βάσει της παραπάνω προκαταρκτικής διερεύνησης, θα πρέπει να διευρευνηθούν θέσεις/οικόπεδα σε
περιοχές που εμπίπτουν σε περιοχές 2β, ώστε να είναι δυνατή υπό προϋποθέσεις η δημιουργία ενός
πράσινου σημείου. Σημειώνεται ότι εφαρμόζεται το άρθρο 57, παρ. 6 του Νόμου 4042/2012 όπου
δίνεται η δυνατότητα χωροθέτησης υπό προϋποθέσεις, υποδομών όπως εγκαταστάσεις παραγωγής
ενέργειας, επεξεργασίας νερού, συμπεριλαμβανομένης της αφαλάτωσης, ΕΕΛ, ΧΥΤ, ΣΜΑ, ΚΔΑΥ, κ.ά.,
εντός Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ).
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5.1.4 Πράσινο Σημείο Δήμου Παλαμά
Το πράσινο σημείο του Δήμου Παλαμά προτείνεται να χωροθετηθεί σε εκτός σχεδίου έκταση νότια του
οικισμού Παλαμά. Σημειώνεται ότι για τον οικισμό Παλαμά ισχύει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΦΕΚ Δ
1000/1992).

Εικόνα 51: Προτεινόμενη θέση Πράσινου Σημείου Παλαμά

Η εν λόγω περιοχή βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών (NATURA, Εθνικά Πάρκα, κλπ.) και από
προκαταρκτική διερεύνηση θεωρείται κατάλληλη για τη δημιουργία του πράσινου σημείου.
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5.1.5 Πράσινο σημείο Δήμου Τρικκαίων
Το πράσινο σημείο του Δήμου Τρικκαίων προτείνεται να χωροθετηθεί σε έκταση που λειτουργεί ο ΣΜΑ
Τρικάλων, πλησίον της Περιφερειακής Τρικάλων και της ΕΕΛ.

Εικόνα 52: Προτεινόμενη θέση Πράσινου Σημείου Τρικάλων

Η εν λόγω περιοχή βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών (NATURA, Εθνικά Πάρκα, κλπ.) και εκτός
σχεδίου σύμφωνα με το ΓΠΣ της πόλης Τρικάλων και οικισμών (ΦΕΚ170/Δ/85), το οποίο βρίσκεται υπό
αναθεώρηση (στάδιο Β1 της μελέτης).
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Επίσης, η εν λόγω θέση βρίσκεται εντός της ΖΟΕ Τρικάλων (431/Δ/2006, 1061/Δ/2005, 1008/Δ/1993,
363/Δ/1990) και εμπίπτει στις περιοχές με στοιχείο 1β, όπου επιτρέπονται οι χρήσεις:
- Πολιτιστικές εγκαταστάσεις
- Εγκαταστάσεις αναψυχής
- Κτίρια κοινής ωφέλειας.
Σύμφωνα με το άρθρο 57, παρ. 6 του Νόμου 4042/2012, δίνεται η δυνατότητα χωροθέτησης υπό
προϋποθέσεις, υποδομών όπως εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, επεξεργασίας νερού,
συμπεριλαμβανομένης της αφαλάτωσης, ΕΕΛ, ΧΥΤ, ΣΜΑ, ΚΔΑΥ, κ.ά., εντός Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου
(ΖΟΕ).

5.1.6 Πράσινο Σημείο Φαρκαδόνας
Το πράσινο σημείο του Δήμου Φαρκαδόνας προτείνεται να χωροθετηθεί σε έκταση δυτικά του οικισμού,
η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Βιομηχανικό Πάρκο. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΚΥΑ Υπουργών
Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 255 Β΄/25−02−2005) καθορίστηκε η θέση, η έκταση και τα όρια της ΒΙΠΑ, η
οποία καταλαμβάνει έκταση 900 περίπου στρ. επί της υπό αναβάθμιση Ε.Ο. Λάρισας−Τρικάλων με
σκοπό να συμπεριλάβει βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες μέσης και χαμηλής όχλησης. Στις
επιτρεπόμενες χρήσεις περιλαμβάνονται:
1. Βιομηχανικές / βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης
2. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης
3. Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου, εμπορικών εκθέσεων, εκθεσιακά κέντρα, κτήρια / γήπεδα
αποθήκευσης
4. Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου
5. Γραφεία, εστιατόρια, αναψυκτήρια
6. Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών, κτήρια/ γήπεδα στάθμευσης
7. Κατοικία (λόγω εγγύτητας ή/και επαφής των εν λόγω υπο−ζωνών με οικιστικά σύνολα)
8. Οι χρήσεις των άρθρων 2, 3, 7−8 του Π.Δ. της 24/31−5−1985, (ΦΕΚ 270 Δ΄) για την εκτός σχεδίου
δόμηση (γεωργοκτηνοτροφικά κτήρια, γεωργικές αποθήκες, δεξαμενές, θερμοκήπια, αντλητικές
εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, φρέατα και εγκαταστάσεις τεχνικών υποδομών).
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Εικόνα 53: Προτεινόμενη θέση Πράσινου Σημείου Φαρκαδόνας

Η εν λόγω περιοχή βρίσκεται, επίσης, εκτός προστατευόμενων περιοχών (NATURA, Εθνικά Πάρκα, κλπ.).

5.1.7 Πράσινο Σημείο Πύλης
Το πράσινο σημείο του Δήμου Πύλης, το οποίο θα εξυπηρετεί τμήμα και του Δήμου Μουζακίου,
προτείνεται να χωροθετηθεί σε έκταση πλησίον του ΣΜΑ Πύλης.
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Εικόνα 54: Προτεινόμενη θέση Πράσινου Σημείου Πύλης

Η εν λόγω περιοχή βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών (NATURA, Εθνικά Πάρκα, κλπ.).
Σύμφωνα με το ΓΠΣ Πύλης (384/Δ88, 282/Δ/94, 32/ΑΑΠ/2012), η θέση του ΣΜΑ χαρακτηρίζεται σαφώς,
ενώ η άμεση περιοχή χαρακτηρίζεται ως ΠΕΠΔΙ Ζώνη γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας και ΠΕΠ Ι
Ζώνη προστασίας και ανάδειξης δασών και δασικών εκτάσεων.
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Εικόνα 55: Απόσπασμα από το ΓΠΣ Πύλης

5.1.8 Πράσινο Σημείο Καλαμπάκας
Το πράσινο σημείο του Δήμου Καλαμπάκας προτείνεται να χωροθετηθεί σε έκταση πλησίον του ΣΜΑ και
της ΕΕΛ, νότια του οικισμού της Καλαμπάκας. Επίσης, η εν λόγω θέση βρίσκεται βόρεια του Πηνειού
ποταμού.

Εικόνα 56: Προτεινόμενη θέση Πράσινου Σημείου Καλαμπάκας
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Σύμφωνα με την Πρόταση κατά το Β1 στάδιο σύνταξης του ΣΧΟΑΠ Καλαμπάκας, η εν λόγω περιοχή
προτείνεται να αξιοποιηθεί για βοηθητικές λειτουργίες της πόλης, καθώς εκεί εντοπίζεται ήδη ο ΣΜΑ και
η ΕΕΛ. Επίσης, στην περιοχή αυτή αναμένεται η λειτουργία του Ε65.
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Εικόνα 57: Απόσπασμα από το υπό εκπόνηση ΣΧΟΑΑΠ Καλαμπάκας

Η εν λόγω περιοχή βρίσκεται, επίσης, εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας του δικτύου Natura 2000,
Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα (GR1440005), η οποία περιλαμβάνει τα Αντιχάσια Όρη εντός των ορίων του
νομού Τρικάλων, τα βράχια των Μετεώρων, την κοιλάδα του ποταμού Ίωνα, την πεδιάδα του ποταμού
Ληθαίου, τον κάμπο και την κοίτη του ποταμού Πηνειού, και το βορειοδυτικό τμήμα του όρους Κερκέτιο
(Κόζιακα) απέναντι της Καλαμπάκας. Η συνολική έκταση της ΖΕΠ είναι 72.047 εκτάρια.

5.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ
Οι βασικές νομοθετικές διατάξεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης περιλαμβάνουν τους ακόλουθους
νόμους και υπουργικές αποφάσεις:

Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21‐09‐2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

Υ.Α. 1958/2012 «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες
και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.11 (ΦΕΚ 209/Α/2011) και
σχετικές τροποποιήσεις αυτής».

Υ.Α. 171914/2013 (ΦΕΚ 3072/Β/03.12.2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα
και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: ‘Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών’, του
παραρτήματος ΙV της Υ.Α. 1958/2012 (21/Β), όπως εκάστοτε ισχύει».

Υ.Α. Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β/11‐4‐2012) «Καθορισμός πρότυπων περιβαλλοντικών
δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην άδεια εγκατάστασης‐ λειτουργίας, για τις
δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3982/11 και κατατάσσονται στη Β
κατηγορία του άρθρου 1 του Ν. 4014/11».

Ν. 3982/2011 «’Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών
δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις’’ και οι τροποποιήσεις αυτού».
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Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158/Β/3‐2‐2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και
διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν.
3982/2011 (143/Α), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή
τεχνική ανασυγκρότηση».
Σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 που αφορά στην κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων, ένα Πράσινο Σημείο κατατάσσεται ως εξής:

Ομάδα 4 – Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών και συγκεκριμένα στην εξής κατηγορία:
Α/Α 9 ‘’Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων, όπως χαρτί, γυαλί,
πλαστικό, αλουμίνιο κ.λπ. (εργασίες R12 και R13)
 Κατηγορία Β, για συνολική αποθηκευτική ικανότητα 5 tn < Q <200 tn εκτός ορίων
οικισμών και πόλεων ή Q < 200 tn εντός ορίων οικισμών και πόλεων.
 Κατηγορία Α2, για συνολική αποθηκευτική ικανότητα Q ≥ 1.000 tn εκτός ορίων οικισμών
και πόλεων ή Q ≥ 200 tn εντός ορίων οικισμών και πόλεων.
Με βάση την παραπάνω κατάταξη ενός πράσινου σημείου καθορίζεται η διαδικασία της
περιβαλλοντικής αδειοδότησης που πρέπει να ακολουθηθεί.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι για τον υπολογισμό της ικανότητας αποθήκευσης ενός πράσινου σημείου,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο μέθοδοι:


Εκτίμηση των μέγιστων ετήσιων ποσοτήτων που δύναται να συλλεχθούν σε ένα πράσινο σημείο
και θεώρηση ότι το σύνολο των υλικών θα αποθηκεύεται για τουλάχιστον 1 μήνα. Ένας δείκτης
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό είναι 80kg/κάτοικο ανά έτος (ο δείκτης αυτός
θεωρείται σχετικά υψηλός). Κατά συνέπεια, η αποθηκευτική ικανότητα εκτιμάται ως εξής:

Αποθηκευτική ικανότητα (tn) = Πληθυσμός X 80 kg/κάτοικο / 12 /1000 kg/tn


Εκτίμηση της συνολικής χωρητικότητας των κάδων, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα απαιτηθεί ένας
ελάχιστος αριθμός κάδων και containers για τη ξεχωριστή διαλογή των διαφορετικών υλικών.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι εάν απαιτηθούν 20 κάδοι με χωρητικότητα 1m3, 20 containers με
χωρητικότητα 15m3 και χώρος 50m2 (με 2 μέτρα ύψος) για αποθήκευση συμπιεσμένων υλικών,
τότε η συνολική χωρητικότητα του πράσινου σημείου εκτιμάται ως εξής:

Αποθηκευτική ικανότητα (m3) = 20 x 1 + 20 x 15 + 50 x 2 = 420 m3  84 tn (με ειδικό βάρος 0,2tn/m3)

5.2.1 Κατηγορία Β – Υπαγωγή σε ΠΠΔ
Η διαδικασία υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες (σύμφωνα με το
άρθρο 3 της Υ.Α. 171914/2013):
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Υποβολή Δήλωσης Υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ και σχετικής τεκμηρίωσης στην αρμόδια
υπηρεσία.



Εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων από την αρμόδια υπηρεσία.



Υπαγωγή του έργου σε ΠΠΔ.

Αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή σε ΠΠΔ είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
(ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) της οικείας Περιφέρειας. Στην περίπτωση που το έργο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του
Δεύτερου Μέρους του Ν. 3982/ 2011 (όπως τα πράσινα σημεία που περιλαμβάνουν σταθερό
μηχανολογικό εξοπλισμό π.χ. τεμαχιστή, ισχύος άνω των 37 KW), η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή είναι η
Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας.

Το περιεχόμενο της δήλωσης υπαγωγής ορίζεται στο Παράρτημα Α της Υ.Α. 171914/2013.
Το περιεχόμενο των στοιχείων της τεκμηρίωσης της δήλωσης υπαγωγής ορίζεται στο άρθρο 4 της Υ.Α.
171914/2013 και περιλαμβάνει:
‐

Συνοπτική τεχνική έκθεση του έργου και τυχόν συνοδών έργων (προαιρετικά).

‐

Τοπογραφικό διάγραμμα γενικής διάταξης (κάτοψη, διάγραμμα κάλυψης ή οριζοντιογραφία) του
έργου, συνοδευόμενο από χάρτη προσανατολισμού του έργου.

‐

Βεβαίωση Χρήσεων Γης.

‐

Γνωμοδότηση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας (εφόσον απαιτείται).

‐

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της ΥΑ
52983/1952/2013) στην περίπτωση χωροθέτησης του έργου εντός προστατευόμενης περιοχής
Natura πλην των περιπτώσεων της παρ. 6 του ίδιου άρθρου και οι διατάξεις προστασίας της
περιοχής δεν περιέχουν σχετικές πρόνοιες για περιβαλλοντική αδειοδότηση (παρ. 1.α του άρθρου 10
του Ν. 4014/2011).

Στην περίπτωση που το έργο ή μέρος αυτού χωροθετείται εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων
οικισμών, υποβάλλονται επιπλέον:
 Πράξη Χαρακτηρισμού της έκτασης, όπου απαιτείται, με βάση τις διατάξεις της δασικής
νομοθεσίας.
 Βεβαίωση από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου και από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής
Ανάπτυξης, σε περίπτωση έργων που εγκαθίστανται σε δημόσιες δασικές εκτάσεις.
 Γνωμοδότηση του οικείου Δασαρχείου, σε περίπτωση έργων που υλοποιούνται σε εκτάσεις που
διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Στην περίπτωση που το έργο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Δεύτερου Μέρους του Ν. 3982/2011,
δηλαδή περιλαμβάνει μηχανολογικό εξοπλισμό ισχύος άνω των 37 KW, ακολουθείται η διαδικασία των
παραγράφων 2 έως 6 του άρθρου 4 της ΚΥΑ φ.15/4187/266/2012 (Β’1275) και οι ΠΠΔ περιλαμβάνονται
στην Υπεύθυνη Δήλωση ή στην Άδεια Εγκατάστασης ή στην Άδεια Λειτουργίας των δραστηριοτήτων των
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άρθρων 19 και 20.1 του Ν.3982/11 που χορηγείται από την αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (Διεύθυνση
Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας) και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
Ειδικότερα, στην εν λόγω περίπτωση, δεν υποβάλλεται Δήλωση Υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ, αλλά
υποβάλλεται συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο προς την αδειοδοτούσα αρχή για το σύνολο των προς
αδειοδότηση έργων/ δραστηριοτήτων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δεύτερου Μέρους
του Ν. 3982/ 2011, για τον προσδιορισμό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για
Απαλλαγή/ Έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων (σύμφωνα με την
Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/2012).

5.2.2 Κατηγορία Α2 – Υποβολή ΜΠΕ
Σύμφωνα με το Ν. 4014/2011 (άρθρο 2), για την πραγματοποίηση νέων έργων ή δραστηριοτήτων
κατηγορίας Α2, απαιτείται διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τη διεξαγωγή ΜΠΕ και έκδοση
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).
Στην περίπτωση αυτή, επιβάλλεται δημόσια διαβούλευση της μελέτης και ο ελάχιστος χρόνος για την
έκδοση της ΑΕΠΟ είναι 4 περίπου μήνες.

5.3 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
Εφόσον το έργο διαθέτει ΠΠΔ ή Άδεια Εγκατάστασης με ενσωματωμένες τις ΠΠΔ ή Απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων, οι επόμενες διαδικασίες ωρίμανσης περιλαμβάνουν τα εξής:
 Διαδικασίες απόκτησης κυριότητας χώρου (αγορά/μίσθωση του οικοπέδου από ιδιοκτήτη ή με
κίνηση διαδικασιών απαλλοτρίωσης ή με παραχώρηση αν είναι δημόσιο).
 Εκπόνηση Οριστικής Μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης του έργου (πλήρης προσδιορισμός
της τεχνικής λύσης, της προβλεπόμενης δαπάνης και των όρων δημοπράτησης του έργου).
 Έκδοση άδειας δόμησης και λοιπών αδειών, εφόσον απαιτούνται ανά περίπτωση.
 Αίτηση Χρηματοδότησης (προετοιμασία και υποβολή φακέλου στα ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2014‐2020 για
εξασφάλιση χρηματοδότησης).
 Έγκριση Χρηματοδότησης και Τευχών Δημοπράτησης από Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ.
 Δημοπράτηση ‐ Έκδοση τελικών αδειών από ανάδοχο ‐ Κατασκευή Πράσινου Σημείου.
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6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η περιγραφή των απαιτήσεων των βασικών κατηγοριών Πράσινων σημείων,
(Μεγάλο, Μεσαίο και Μικρό σταθερό πράσινο σημείο), όπως αυτά προτείνεται να διαμορφωθούν για
την καλύτερη λειτουργία του προτεινόμενου δικτύου Πράσινων Σημείων.

6.1 ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ
Μεγάλα σταθερά Πράσινα Σημεία, προβλέπονται από τον σχεδιασμό να υλοποιηθούν στην Καρδίτσα
και Τρίκαλα.

6.1.1 Βασικές Απαιτήσεις
Ο χώρος του Μεγάλου πράσινου σημείου θα σχεδιαστεί και θα κατασκευαστεί ώστε η πρόσβαση των
βαρέων οχημάτων μεταφόρτωσης και των οχημάτων του Δήμου να γίνεται από διαφορετική πύλη, όπου
θα υπάρχει και γεφυροπλάστιγγα, ενώ η πρόσβαση των οχημάτων των πολιτών να γίνεται από
διαφορετική πύλη με διαφορετική διαδρομή εντός του γηπέδου. Επιπλέον οι θέσεις απόθεσης πρασίνων
ογκωδών και αδρανών αποβλήτων να είναι οπτικά απομονωμένες, ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλότερη
δυνατή αισθητική του χώρου.
Στο πράσινο σημείο θα συλλέγονται τα υλικά που προσδιορίζονται στην παράγραφο 3.5, σε κατάλληλους
κάδους και container. Τα πράσινα υλικά θα τεμαχίζονται και θα οδηγούνται σε μονάδα
κομποστοποίησης. Για τα ογκώδη θα υπάρχει μια εποπτική χειροδιαλογή, ώστε να ανακτώνται χρήσιμα
υλικά όπως μέταλλα, πλαστικά και ξυλεία. Τα ογκώδη θα τεμαχίζονται για την απομείωση του όγκου
τους ώστε αν δεν υπάρχει διαφορετική διαχείριση να οδηγούνται στο ΧΥΤΑ.
Στο Μεγάλο Πράσινο σημείο:

θα γίνεται συλλογή όλων των ρευμάτων υλικών από τους πολίτες που θα επισκέπτονται τον
χώρο.

θα έρχονται τα ρεύματα ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται στα Μεσαία και Μικρά
σταθερά Πράσινα Σημεία της αντίστοιχης Περιφερειακής ενότητας για την συνολική
επεξεργασία‐διάθεση τους, πλην των πρασίνων και αδρανών που οδηγούνται στην τελική
διάθεση απευθείας από τα Μεσαία Πράσινα Σημεία.

θα συγκεντρώνονται τα υλικά που συλλέγονται στα δορυφορικά πράσινα σημεία, Κέντρα
Ανακύκλωσης και Πράσινα Σημεία Γειτονιάς, της αντίστοιχης Π.Ε.

θα συγκεντρώνονται τα υλικά που συλλέγονται στο κινητό πράσινο σημείο

6.1.2 Είδη συλλεγόμενων υλικών
Τα είδη των αποβλήτων που θα συλλέγονται στα Μεγάλα Πράσινα Σημεία των Τρικάλων και Καρδίτσας
θα είναι:

Μελάνια Εκτυπωτή

Μικρές Ηλεκτρικές Συσκευές, κινητά τηλέφωνα κ.λπ

Ογκώδη Α.Η.Η.Ε., Οθόνες, Η/Υ, πλυντήρια, ψυγεία κ.λπ

CD
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Απλοί Λαμπτήρες & Λαμπτήρες Φθορισμού
Βιβλία
Μπαταρίες οικιακών συσκευών
Μπαταρίες αυτοκινήτων
Κεριά
Ρούχα, Υφάσματα, Παπούτσια
Αδρανή απόβλητα από μικρής κλίμακας οικιακές επισκευές
Πλαστικά Υλικά, PET,
Ογκώδη πλαστικά, σωλήνες PVC‐PP‐PE,
Ξύλο
Έπιπλα – Οικιακός εξοπλισμός – Χαλιά‐Στρώματα
Μεταλλικά Αντικείμενα, καλώδια, δοχεία, κ.λπ
Κάψουλες αλουμινίου‐καφέ
Τζάμια & Γυαλιά Διαφόρων Χρωμάτων
Χαρτί Έντυπο
Συσκευασίες Ανάμικτες
Χώματα και Πέτρες
Σύμμεικτα
Πράσινα, ξύλο, πριονίδια
Βρώσιμα έλαια
Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια
Ληγμένα φάρμακα προδιαλεγμένα
Χρώματα, βερνίκια, σπρέι

Τα Μεγάλα Πράσινα σημεία θα δέχονται πράσινα και ογκώδη απόβλητα από τα απορριμματοφόρα του
Δήμου (ή όμορων Δήμων όπου δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη).
Επιπλέον, θα δέχονται τα υλικά από όλα τα υπόλοιπα σταθερά και δορυφορικά πράσινα σημεία που δεν
πηγαίνουν απευθείας στη διαχείριση (π.χ πράσινα απόβλητα προς μονάδα κομποστοποίησης).

6.1.3 Απαιτούμενα έργα υποδομής
Τα έργα υποδομής που θα απαιτηθούν στο χώρο κατά περίπτωση είναι τα εξής:

Περίφραξη‐Πύλη εισόδου. Θα απαιτηθεί μια πύλη και περίφραξη ενδεικτικά με τοιχίο από
σκυρόδεμα ύψους 1m και συρματόπλεγμα μέχρι συνολικού ύψους 2,2m.

Περιμετρική φύτευση‐κηποτεχνία. Για την οπτική απομόνωση του χώρου αλλά και την
αισθητική αναβάθμιση της εγκατάστασης θα γίνει περιμετρική φύτευση στο γήπεδο και
διαμόρφωση μικρών κήπων εσωτερικά του γηπέδου. Οι εργασίες συνοδεύονται από δίκτυο
άρδευσης.

Σήμανση. Θα τοποθετηθούν πινακίδες κατεύθυνσης και πληροφοριακού χαρακτήρα για τις
θέσεις και τα υλικά απόθεσης.

Διαμόρφωση χώρου. Θα γίνουν χωματουργικές εργασίες ισοπέδωσης και καθαρισμού του
γηπέδου περί τα 6.000m2. Ο χώρος θα ασφαλτοστρωθεί και θα κατασκευαστούν μικρά
πεζοδρόμια, νησίδες για θέσεις στάθμευσης για τη στάθμευση οχημάτων επισκεπτών
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Έργα ομβρίων. Εσωτερικά της περίφραξης και ανάλογα με τον σχεδιασμό θα απαιτηθεί τάφρος
ομβρίων που θα οδηγεί τα όμβρια με ασφάλεια εκτός γηπέδου.
Φυλάκιο εισόδου. Θα απαιτηθεί φυλάκιο εισόδου επιφάνειας περί τα 20m2, που θα
περιλαμβάνει γραφείο ελέγχου και μικρή αποθήκη. Όπου υπάρχει υφιστάμενος οικίσκος όμορου
Σ.Μ.Α. (π.χ. πράσινο σημείο Καρδίτσας) δύναται να χρησιμοποιηθεί αυτός.
Στεγασμένος χώρος. Θα κατασκευαστεί στεγασμένος χώρος ή κτίριο βιομηχανικού τύπου
ελάχιστης επιφάνειας 200m2 που θα στεγάσει τις διάφορες δραστηριότητες του πράσινου
σημείου. Ο χώρος αυτός μπορεί να περιλαμβάνει και το χώρο υγιεινής που απαιτείται.
Υπόστεγα. Υπόστεγα για την προστασία των κάδων από τις καιρικές συνθήκες. Θα απαιτηθούν
περίπου 100m υπόστεγων, περί τα 600m2 δηλαδή καλυμμένος χώρος. Η επιφάνεια προκύπτει ως
εκτίμηση για τον αριθμό των μέσων αποθήκευσης (βλ.5.1.4).
Σύνδεση με δίκτυα Ο.Κ.Ω. Θα γίνει σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης ηλεκτροδότησης. Στην
περιοχή όπου υπάρχει δίκτυο ηλεκτροδότησης που τροφοδοτεί τον παρακείμενο Σ.Μ.Α., το
αναμενόμενο κόστος θα είναι μικρότερο λόγω της ύπαρξης δικτύου διανομής Δ.Ε.Η. Αν δεν
υπάρχει δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή η απαίτηση θα καλυφθεί με πλαστική δεξαμενή νερού
20m3.
Εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης. Θα κατασκευαστεί εγκατάσταση ύδρευσης για την
τροφοδοσία των διάφορων χώρων (χώροι υγιεινής κ.λπ.) με νερό αλλά και για χρήση άρδευσης
του χώρου
Εγκατάσταση πυροπροστασίας. Θα γίνει εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού δικτύου
πυρόσβεσης κατηγορίας ΙΙ, αποτελούμενο κατά εκτίμηση από 6 πυροσβεστικές φωλιές,
πυροσβεστικό συγκρότημά παροχής 25m3/h σε πίεση 50mΣΥ. Επιπλέον θα τοποθετηθεί ικανός
αριθμός τροχήλατων και φορητών πυροσβεστήρων ξηρής σκόνης.
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Θα γίνει ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την τροφοδοσία του
σταθερού εξοπλισμού, αλλά και των εγκαταστάσεων υποδομής (πιεστικά, κτίρια κ.λπ.), ενώ θα
γίνει και εγκατάσταση εξωτερικού φωτισμού αποτελούμενη κατ’ εκτίμηση από 12 ιστούς με
φωτιστικό σώμα λαμπτήρα ατμών υψηλής πίεσης 150‐250W.
Επιπλέον θα γίνει τηλεφωνική σύνδεση με γραμμή ADSL και τηλεφωνική εγκατάσταση στον
οικίσκο ελέγχου ή στο κτίριο του Πράσινου σημείου.
Εγκατάσταση Αντικεραυνικής προστασίας. Θα τοποθετηθεί αλεξικέραυνο ιονισμού σε ιστό
ύψους 8m για την συνολική προστασία του γηπέδου. Επιπλέον παθητικά μέσα απαγωγής
υπερτάσεων θα τοποθετηθούν σε όλους του ηλεκτρικού πίνακες του έργου.
Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας (συναγερμός‐CCTV). Θα τοποθετηθεί σύστημα
παρακολούθησης για την εποπτεία του χώρου αποτελούμενο κατ’ εκτίμηση από 10 IP κάμερες
ασφαλείας, καταγραφικό , και σύστημα τηλεπόπτευσης του χώρου μέσω του διαδικτύου.

6.1.4 Απαιτούμενος εξοπλισμός
Ο απαιτούμενος εξοπλισμός για το Μεγάλο Πράσινο Σημείο σε Καρδίτσα και Τρίκαλα προκύπτει από τον
αριθμό των υποδεχόμενων ρευμάτων αλλά και την εξυπηρέτηση των μεσαίων και δορυφορικών
Πράσινων σημείων. Έτσι, για τα Μεγάλα πράσινα σημεία εκτός από το βασικό εξοπλισμό που
χρειάζονται για τη λειτουργία της συλλογής των υλικών που εισέρχονται απευθείας σε αυτά,
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προβλέπεται και η ύπαρξη εφεδρικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των μεσαίων και δορυφορικών
Πράσινων σημείων.
Οι προδιαγραφές του προτεινόμενου εξοπλισμού δίνονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.4.6.

6.1.4.1 Εξοπλισμός αποθήκευσης
Στον παρακάτω πίνακα δίνεται ο απαιτούμενος αριθμός κάδων αποθήκευσης (κάδων, κλωβών,
container) για την εξυπηρέτηση της συλλογής υλικών εντός του Μεγάλου Πράσινου σημείου.
Ο αριθμός των κάδων προκύπτει κατά εκτίμηση με βάση τον αριθμό του εξυπηρετούμενου πληθυσμού.
Πίνακας 29: Απαιτούμενος αριθμός και είδος αποθηκευτικών μέσων για τα Μεγάλα πράσινα Σημεία
Ρεύμα αποβλήτων

Αποθηκευτικό Μέσο

Αριθμός

Μελάνια Εκτυπωτή

μεταλλικός κάδος 1m3

1

Μικρές Ηλεκτρικές Συσκευές, κινητά τηλέφωνα κ.λπ

μεταλλικός κάδος 1m3

(*)

Ογκώδη Α.Η.Η.Ε., πλυντήρια, ψυγεία κ.λπ
Οθόνες Η/Υ, τηλεοράσεις
CD
Απλοί Λαμπτήρες & Λαμπτήρες Φθορισμού
Βιβλία
Μπαταρίες οικιακών συσκευών
Μπαταρίες αυτοκινήτων
Κεριά

3

container 12m

(*)

3

container 12 m

(*)
3

1

3

μεταλλικός κάδος 1m

2

κλωβός 1m3

1

μεταλλικός κάδος 1m

3

1

3

2

3

1

μεταλλικός κάδος 1m
μεταλλικός κάδος 1m
μεταλλικός κάδος 1m

Ρούχα

2

κλωβός 1m

2

Υφάσματα

κλωβός 1m2

1

Παπούτσια

κλωβός 1m2

Αδρανή απόβλητα από μικρής κλίμακας οικιακές επισκευές
Πλαστικά Υλικά, PET,

2
3

container 12m

2

μεταλλικός κάδος 1m3

2

3

1

Έπιπλα – Οικιακός εξοπλισμός

3

container 12m

1

Χαλιά, Στρώματα

container 12m3

1

Μεταλλικά Αντικείμενα, καλώδια, δοχεία, κ.λπ

container 12m3

Ογκώδη πλαστικά, σωλήνες PVC‐PP‐PE,

Κάψουλες αλουμινίου‐καφέ
Τζάμια & Γυαλιά Διαφόρων Χρωμάτων
Χαρτί Έντυπο
Συσκευασίες Ανάμικτες
Χώματα και Πέτρες
Σύμμεικτα
Πράσινα, ξύλο, πριονίδια
Βρώσιμα έλαια

container 12m

1
3

1

3

1

μεταλλικός κάδος 1m

μεταλλικός κάδος 1m
3

κλωβός 1m

2
3

μεταλλικός κάδος 1m
container 12m3

2
2

3

πλαστικός κάδος 1,1m
3

container 12m

2
2

3

1

3

παλετοδεξαμενή 1m

Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια

παλετοδεξαμενή 1m

1

Ληγμένα φάρμακα προδιαλεγμένα

μεταλλικός κάδος 1m3

1
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μεταλλικός κάδος 1m3

Χρώματα, βερνίκια, σπρέι

1

(*) για τα Α.Η.Η.Ε. ο εξοπλισμός προτείνεται να παραχωρηθεί με σύμβαση με κατάλληλο σύστημα διαχείρισης.

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται ο αριθμός και το είδος των μέσων αποθήκευσης συνολικά
συμπεριλαμβανομένου και των εφεδρικών μέσων.
Ως εφεδρικός αριθμός ορίζεται επιπλέον ένα τεμάχιο για κάθε είδος κάδου και μια πλήρη σειρά κάδων
(πλην container) που υπάρχει στα Μεσαία Πράσινα σημεία με την πρόνοια ώστε κατά τη μεταφόρτωση
των κάδων από το Μεσαίο στο Μεγάλο Πράσινο σημείο, το φορτηγό όχημα να παραλαμβάνει ίδιο
αριθμό και τύπο άδειων κάδων ώστε να μην απαιτείται χρόνος παραμονής του στο Μεγάλο Πράσινο
σημείο για την εκκένωση τους.
Εφεδρικά προς αντικατάσταση container δεν προβλέπονται, καθώς τα ρεύματα που συλλέγονται σε
container (π.χ πράσινα απόβλητα) οδηγούνται στη μονάδα κομποστοποίησης και η απουσία του
container στο χώρο καλύπτεται από το εφεδρικό container που προβλέπεται σε κάθε πράσινο σημείο.
Πίνακας 30: Συνολικός αριθμός και είδος μέσων αποθήκευσης στα Μεγάλα Πράσινα σημεία
Μέσο αποθήκευσης

Βασικός

Εφεδρικός

Σύνολο

Μεταλλικός κάδος 1m

17

13

30

Container 12m3

10

1

11

8

4

12

2

1

3

2

0

2

3

Κλωβός 1m3
3

Παλετοδεξαμενή 1m

3

Πλαστικός κάδος 1,1m

6.1.4.2 Κινητός εξοπλισμός
Στα Μεγάλα Πράσινα σημεία θα απαιτηθεί, επίσης, ο παρακάτω κινητός εξοπλισμός:

Τεμαχιστής Ογκωδών. Θα χρειαστεί ένας τεμαχιστής ογκωδών ισχύος της τάξης των 200kW

Πρέσα δεματοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών. Θα χρειαστεί πρέσα δεματοποίησης
χαρτοπλαστικών για τοποθέτηση εντός στεγασμένου χώρου.

Φορτωτής. Θα χρειαστεί ένας φορτωτής με τα εξαρτήματα του (σκούπα, φορείο με περόνες,
φορείο με δαγκάνες δεμάτων).

Φορτηγό όχημα μεταφοράς κάδων. Θα απαιτηθεί φορτηγό όχημα με γερανό ανύψωσης κάδων.

Φορτηγό όχημα μεταφοράς container. Για τη μεταφορά των container θα απαιτηθεί φορτηγό
όχημα με hook‐lift.

6.1.5 Τυπική Γενική Διάταξη
Στο παρακάτω σχέδιο παρουσιάζεται ενδεικτικά μια τυπική διάταξη ενός Μεγάλης κλίμακας σταθερού
Πράσινου σημείου. Διακρίνεται η διαφορετική είσοδος και διέλευση των οχημάτων των πολιτών από
αυτά του Δήμου και των οχημάτων μεταφόρτωσης. Το επίπεδο κίνησης των οχημάτων του Δήμου μπορεί
να βρίσκεται χαμηλότερα από το επίπεδο κίνησης των οχημάτων των πολιτών, χωρίς αυτό να είναι
απαραίτητο. Η θέση συλλογής πράσινων και ογκωδών είναι στο βάθος του γηπέδου ώστε να είναι
οπτικά απομονωμένη.
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Εικόνα 58: Τυπική διάταξη Μεγάλου σταθερού Πράσινου σημείου (οδηγός ΕΠΠΕΡΑΑ Δεκ‐15)

6.2 ΜΕΣΑΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ
Μεσαίου μεγέθους σταθερό σημείο προτείνεται να κατασκευαστεί στις περιοχές/ θέσεις που δίνονται
στον παρακάτω πίνακα:
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Πίνακας 31:Θέσεις Μεσαίων Πράσινων σημείων
ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Π.Σ.2 Σοφάδων

Σοφάδων

10.929

ΜΕΣΑΙΟ

Π.Σ 3 Παλαμά

Παλαμά

12.147

ΜΕΣΑΙΟ

Πύλης

13.214

ΜΕΣΑΙΟ

Π.Σ.7 Καλαμπάκας

Καλαμπάκας

15.422

ΜΕΣΑΙΟ

Π.Σ.8 Φαρκαδόνας

Φαρκαδόνας

10.475

ΜΕΣΑΙΟ

Π.Σ.6 Πύλης

6.2.1 Βασικές Απαιτήσεις
Ο χώρος του Μεσαίου πράσινου σημείου θα σχεδιαστεί και θα κατασκευαστεί ώστε κατά προτίμηση η
πρόσβαση των βαρέων οχημάτων μεταφόρτωσης και των οχημάτων του Δήμου να γίνεται από
διαφορετική πύλη, από αυτή που θα εισέρχονται στο χώρο τα οχήματα των πολιτών, όπου θα υπάρχει
και γεφυροπλάστιγγα, με διαφορετική ει δυνατόν διαδρομή εντός του γηπέδου. Επιπλέον οι θέσεις
απόθεσης πρασίνων ογκωδών και αδρανών αποβλήτων θα είναι οπτικά απομονωμένες ώστε να
εξασφαλίζεται η υψηλότερη δυνατή αισθητική του χώρου.
Στο πράσινο σημείο θα συλλέγονται τα υλικά που προσδιορίζονται στην παράγραφο 3.5, σε κατάλληλους
κάδους και container. Τα πράσινα υλικά θα τεμαχίζονται και θα οδηγούνται σε μονάδα
κομποστοποίησης. Για τα ογκώδη θα υπάρχει μια εποπτική χειροδιαλογή ώστε να ανακτώνται χρήσιμα
υλικά όπως μέταλλα, πλαστικά και ξυλεία.
Στο Μεσαίο Πράσινο σημείο θα γίνεται συλλογή όλων των ρευμάτων υλικών από τους πολίτες που θα
επισκέπτονται τον χώρο. Τα ογκώδη υλικά αλλά και οι κάδοι με τα διάφορα ρεύματα ανακυκλώσιμων
υλικών θα μεταφορτώνονται στο Μεγάλο πράσινο σημείο της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας όπου
βρίσκεται το Μεσαίο σημείο.

6.2.2 Είδη συλλεγόμενων υλικών
Τα είδη των αποβλήτων που θα συλλέγονται στα Μεσαία Πράσινα Σημεία του σχεδιαζόμενου δικτύου
είναι:
•
Μελάνια Εκτυπωτή
•
Μικρές Ηλεκτρικές Συσκευές, κινητά τηλέφωνα κ.λπ
•
Ογκώδη Α.Η.Η.Ε., Οθόνες, Η/Υ, πλυντήρια, ψυγεία κ.λπ
•
CD
•
Απλοί Λαμπτήρες & Λαμπτήρες Φθορισμού
•
Βιβλία
•
Μπαταρίες οικιακών συσκευών
•
Μπαταρίες αυτοκινήτων
•
Κεριά
•
Ρούχα, Υφάσματα, Παπούτσια
•
Αδρανή απόβλητα από μικρής κλίμακας οικιακές επισκευές
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πλαστικά Υλικά, PET,
Ογκώδη πλαστικά, σωλήνες PVC‐PP‐PE,
Ξύλο
Έπιπλα – Οικιακός εξοπλισμός – Χαλιά‐Στρώματα
Μεταλλικά Αντικείμενα, καλώδια, δοχεία, κ.λπ
Κάψουλες αλουμινίου‐καφέ
Τζάμια & Γυαλιά Διαφόρων Χρωμάτων
Χαρτί Έντυπο
Συσκευασίες Ανάμικτες
Χώματα και Πέτρες
Σύμμεικτα
Πράσινα, ξύλο, πριονίδια
Βρώσιμα έλαια
Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια
Ληγμένα φάρμακα προδιαλεγμένα
Χρώματα, βερνίκια, σπρέι

Τα Μεσαία Πράσινα σημεία θα δέχονται πράσινα και ογκώδη απόβλητα από τα απορριμματοφόρα του
Δήμου που βρίσκονται (ή όμορων Δήμων όπου δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη).

6.2.3 Απαιτούμενα έργα υποδομής
Τα έργα υποδομής που θα απαιτηθούν στο χώρο κατά περίπτωση είναι τα εξής:
 Περίφραξη‐Πύλη εισόδου. Θα απαιτηθεί μια πύλη και περίφραξη ενδεικτικά με τοιχίο από
σκυρόδεμα ύψους 1m και συρματόπλεγμα μέχρι συνολικού ύψους 2,2m.

Περιμετρική φύτευση‐κηποτεχνία. Για την οπτική απομόνωση του χώρου αλλά και την
αισθητική αναβάθμιση της εγκατάστασης θα γίνει περιμετρική φύτευση στο γήπεδο και
διαμόρφωση μικρών κήπων εσωτερικά του γηπέδου. Οι εργασίες συνοδεύονται από δίκτυο
άρδευσης.

Σήμανση. Θα τοποθετηθούν πινακίδες κατεύθυνσης και πληροφοριακού χαρακτήρα για τις
θέσεις και τα υλικά απόθεσης

Διαμόρφωση χώρου. Θα γίνουν χωματουργικές εργασίες ισοπέδωσης και καθαρισμού του
γηπέδου περί τα 4.000m2. Ο χώρος θα ασφαλτοστρωθεί και θα κατασκευαστούν μικρά
πεζοδρόμια , νησίδες για θέσεις στάθμευσης για τη στάθμευση οχημάτων επισκεπτών.

Έργα ομβρίων. Εσωτερικά της περίφραξης και ανάλογα με τον σχεδιασμό θα απαιτηθεί τάφρος
ομβρίων που θα οδηγεί τα όμβρια με ασφάλεια εκτός γηπέδου.

Φυλάκιο εισόδου. Θα απαιτηθεί φυλάκιο εισόδου επιφάνειας περί τα 20m2, που θα
περιλαμβάνει γραφείο ελέγχου και μικρή αποθήκη. Όπου υπάρχει, θα χρησιμοποιηθεί ο
υφιστάμενος οικίσκος διπλανού Σ.Μ.Α. Το φυλάκιο εισόδου θα έχει και χώρο υγιεινής με
ντουζιέρες και αποδυτήρια συνολικής επιφάνειας περί τα 20m2. Αν ο υφιστάμενος οικίσκος
Σ.Μ.Α. δεν φέρει αυτή την υποδομή , θα απαιτηθεί η κατασκευή νέου οικίσκου αποκλειστικά για
χώρους υγιεινής.
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Υπόστεγα. Υπόστεγα για την προστασία των κάδων από τις καιρικές συνθήκες. Θα απαιτηθούν
περίπου 60 m υπόστεγων, περί τα 400m2 δηλαδή καλυμμένος χώρος. Η επιφάνεια προκύπτει ως
εκτίμηση για τον αριθμό των μέσων αποθήκευσης (βλ.5.2.4).
Σύνδεση με δίκτυα Ο.Κ.Ω. Θα γίνει σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης ηλεκτροδότησης. Στην
περιοχή όπου υπάρχει δίκτυο ηλεκτροδότησης που τροφοδοτεί τον παρακείμενο Σ.Μ.Α., το
αναμενόμενο κόστος θα είναι μικρότερο λόγω της ύπαρξης δικτύου διανομής Δ.Ε.Η. Αν δεν
υπάρχει δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή η απαίτηση θα καλυφθεί με πλαστική δεξαμενή νερού
20m3.
Εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης. Θα κατασκευαστεί εγκατάσταση ύδρευσης για την
τροφοδοσία των διάφορων χώρων (χώροι υγιεινής κ.λπ.) με νερό αλλά και για χρήση άρδευσης
του χώρου
Εγκατάσταση πυροπροστασίας. Θα γίνει εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού δικτύου
πυρόσβεσης κατηγορίας ΙΙ, αποτελούμενο κατά εκτίμηση από 4 πυροσβεστικές φωλιές,
πυροσβεστικό συγκρότημά παροχής 25m3/h σε πίεση 50mΣΥ. Επιπλέον θα τοποθετηθεί ικανός
αριθμός τροχήλατων και φορητών πυροσβεστήρων ξηρής σκόνης.
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Θα γίνει ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την τροφοδοσία του
σταθερού εξοπλισμού, αλλά και των εγκαταστάσεων υποδομής (πιεστικά, κτίρια κ.λπ.), ενώ θα
γίνει και εγκατάσταση εξωτερικού φωτισμού αποτελούμενη κατ’ εκτίμηση από 10 ιστούς με
φωτιστικό σώμα λαμπτήρα ατμών υψηλής πίεσης 150‐250W.
Επιπλέον θα γίνει τηλεφωνική σύνδεση με γραμμή ADSL και τηλεφωνική εγκατάσταση στον
οικίσκο ελέγχου.
Εγκατάσταση Αντικεραυνικής προστασίας. Θα τοποθετηθεί αλεξικέραυνο ιονισμού σε ιστό
ύψους 8m για την συνολική προστασία του γηπέδου. Επιπλέον παθητικά μέσα απαγωγής
υπερτάσεων θα τοποθετηθούν σε όλους του ηλεκτρικούς πίνακες του έργου.
Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας (συναγερμός‐CCTV). Θα τοποθετηθεί σύστημα
παρακολούθησης για την εποπτεία του χώρου αποτελούμενο κατ’ εκτίμηση από 8 IP κάμερες
ασφαλείας , καταγραφικό , και σύστημα τηλεπόπτευσης του χώρου μέσω του διαδικτύου.

6.2.4 Απαιτούμενος εξοπλισμός
Ο απαιτούμενος εξοπλισμός για το Μεσαίο Πράσινο Σημείο προκύπτει από τον αριθμό των
υποδεχόμενων ρευμάτων, όπως αναλύεται στη συνέχεια.
Οι προδιαγραφές του προτεινόμενου εξοπλισμού δίνονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.4.6.

6.2.4.1 Εξοπλισμός αποθήκευσης
Στον παρακάτω πίνακα δίνεται ο απαιτούμενος αριθμός κάδων αποθήκευσης (κάδων, κλωβών,
container) για την εξυπηρέτηση της συλλογής υλικών εντός του Μεσαίου Πράσινου σημείου.
Ο αριθμός των κάδων προκύπτει κατά εκτίμηση με βάση τον αριθμό του εξυπηρετούμενου πληθυσμού.
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Πίνακας 32: Απαιτούμενος αριθμός και είδος αποθηκευτικών μέσων για τα Μεσαία πράσινα Σημεία
Ρεύμα αποβλήτων
Μελάνια Εκτυπωτή

Αποθηκευτικό Μέσο

Αριθμός

μεταλλικός κάδος 1m3

1

3

Μικρές Ηλεκτρικές Συσκευές, κινητά τηλέφωνα κ.λπ

μεταλλικός κάδος 1m

(*)

container 12m3

(*)

Ογκώδη Α.Η.Η.Ε., πλυντήρια, ψυγεία , Οθόνες Η/Υ, τηλεοράσεις κ.λπ
CD
Απλοί Λαμπτήρες & Λαμπτήρες Φθορισμού

μεταλλικός κάδος 1m3

1

3

1

μεταλλικός κάδος 1m
2

Βιβλία

κλωβός 1m

1

Μπαταρίες οικιακών συσκευών

3

μεταλλικός κάδος 1m

1

Μπαταρίες αυτοκινήτων

μεταλλικός κάδος 1m3

1

3

1

Κεριά

μεταλλικός κάδος 1m
3

1

3

κλωβός 1m

1

container 12m3

1

μεταλλικός κάδος 1m3

1

Ρούχα, Υφάσματα

κλωβός 1m

Παπούτσια
Αδρανή απόβλητα από μικρής κλίμακας οικιακές επισκευές, χώματα , πέτρες
Πλαστικά Υλικά, PET,
Ογκώδη πλαστικά, σωλήνες PVC‐PP‐PE,

3

1

3

1

container 12m

Έπιπλα – Οικιακός εξοπλισμός , Χαλιά, Στρώματα

container 12m

3

Μεταλλικά Αντικείμενα, καλώδια, δοχεία, κ.λπ

container 12m

1

Κάψουλες αλουμινίου‐καφέ

3

μεταλλικός κάδος 1m

1

Τζάμια & Γυαλιά Διαφόρων Χρωμάτων

μεταλλικός κάδος 1m3

1

κλωβός 1m2

1

Χαρτί Έντυπο
Συσκευασίες Ανάμικτες

3

1

3

1

μεταλλικός κάδος 1m

Σύμμεικτα

πλαστικός κάδος 1,1m
3

Πράσινα, ξύλο, πριονίδια

container 12m

2

Βρώσιμα έλαια

παλετοδεξαμενή 1m3

1

Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια

παλετοδεξαμενή 1m3

Ληγμένα φάρμακα προδιαλεγμένα

1
3

1

3

1

μεταλλικός κάδος 1m

Χρώματα, βερνίκια, σπρέι

μεταλλικός κάδος 1m

(*) για τα Α.Η.Η.Ε. ο εξοπλισμός προτείνεται να παραχωρηθεί με σύμβαση με κατάλληλο σύστημα διαχείρισης.

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται ο αριθμός και το είδος των μέσων αποθήκευσης συνολικά
συμπεριλαμβανομένου και των εφεδρικών μέσων.
Ως εφεδρικός αριθμός ορίζεται επιπλέον ένα τεμάχιο για κάθε είδος κάδου.
Πίνακας 33: Συνολικός αριθμός και είδος μέσων αποθήκευσης στα Μεσαία Πράσινα σημεία
Μέσο αποθήκευσης

Βασικός

Εφεδρικός

Σύνολο

μεταλλικός κάδος 1m3

12

1

13

container 12m3

6

1

7

4

1

5

3

κλωβός 1m
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παλετοδεξαμενή 1m3
3

πλαστικός κάδος 1,1m

2

1

3

1

0

1

6.2.4.2 Κινητός εξοπλισμός
Στα Μεσαία Πράσινα σημεία θα χρειαστεί ο παρακάτω κινητός εξοπλισμός:

Τεμαχιστής Κλαδιών και ξυλείας. Θα χρειαστεί ένας τεμαχιστής κλαδιών ισχύος τουλάχιστον
30kW

Φορτωτής. Θα χρειαστεί ένας φορτωτής με εξαρτήματα (φορείο με περόνες, φορείο με
δαγκάνες δεμάτων).

6.2.5 Τυπική Γενική Διάταξη
Η τυπική διάταξη ενός Μεσαίου πράσινου σημείου είναι ίδια με αυτή του Μεγάλου με τη διαφορά ότι
δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει διαφορετική διαδρομή των οχημάτων του Δήμου από αυτά των
πολίτων, καθώς ο κυκλοφοριακός φόρτος από την επίσκεψη των πολίτων δεν αναμένεται να είναι
μεγάλος.

6.3 ΜΙΚΡΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ
Μικρού μεγέθους σταθερό σημείο προτείνεται να κατασκευαστεί πλησίον του οικισμού Καλύβια του
Δήμου λίμνης Πλαστήρα.

6.3.1 Βασικές Απαιτήσεις
Ο χώρος του Μικρού πράσινου σημείου θα δέχεται περιορισμένα ρεύματα προερχόμενα από τις
υπηρεσίες του Δήμου λόγω μεγέθους.
Σε αυτή την περίπτωση η πρόσβαση των βαρέων οχημάτων μεταφόρτωσης και των οχημάτων του Δήμου
να γίνεται από την ίδια πύλη, όπου θα υπάρχει και γεφυροπλάστιγγα, με την πρόσβαση των οχημάτων
των πολιτών για αυτό προτείνεται να υπάρχει διαφορετική ώρα για την πρόσβαση των πρώτων.
Επιπλέον οι θέσεις απόθεσης πρασίνων ογκωδών και αδρανών αποβλήτων θα είναι οπτικά
απομονωμένες ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλότερη δυνατή αισθητική του χώρου.
Στο πράσινο σημείο θα συλλέγονται τα υλικά που προσδιορίζονται στην παράγραφο 3.5, σε κατάλληλους
κάδους και container. Τα πράσινα υλικά θα τεμαχίζονται και θα οδηγούνται σε μονάδα
κομποστοποίησης.
Στο Μικρό Πράσινο σημείο θα γίνεται συλλογή όλων των ρευμάτων υλικών από τους πολίτες που θα
επισκέπτονται τον χώρο. Τα ογκώδη υλικά αλλά και οι κάδοι με τα διάφορα ρεύματα ανακυκλώσιμων
υλικών θα μεταφορτώνονται στο Μεγάλο πράσινο σημείο της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας όπου
βρίσκεται το Μικρό σημείο.
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6.3.2 Είδη συλλεγόμενων υλικών
Τα είδη των αποβλήτων που θα συλλέγονται στα Μεσαία Πράσινα Σημεία του σχεδιαζόμενου δικτύου
είναι:
•
Μελάνια Εκτυπωτή
•
Μικρές Ηλεκτρικές Συσκευές, κινητά τηλέφωνα κ.λπ
•
Ογκώδη Α.Η.Η.Ε., Οθόνες, Η/Υ, πλυντήρια, ψυγεία κ.λπ
•
CD
•
Απλοί Λαμπτήρες & Λαμπτήρες Φθορισμού
•
Βιβλία
•
Μπαταρίες οικιακών συσκευών
•
Μπαταρίες αυτοκινήτων
•
Κεριά
•
Ρούχα, Υφάσματα, Παπούτσια
•
Πλαστικά Υλικά, PET,
•
Κάψουλες αλουμινίου‐καφέ
•
Χαρτί Έντυπο
•
Συσκευασίες Ανάμικτες
•
Πράσινα, ξύλο, πριονίδια
•
Βρώσιμα έλαια
Τα Μικρά Πράσινα σημεία θα δέχονται πράσινα και ογκώδη απόβλητα από τα απορριμματοφόρα του
Δήμου που βρίσκονται (ή όμορων Δήμων όπου δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη).

6.3.3 Απαιτούμενα έργα υποδομής
Τα έργα υποδομής που θα απαιτηθούν στο χώρο κατά περίπτωση είναι τα εξής:
 Περίφραξη‐Πύλη εισόδου. Θα απαιτηθεί μια πύλη και περίφραξη ενδεικτικά με τοιχίο από
σκυρόδεμα ύψους 1m και συρματόπλεγμα μέχρι συνολικού ύψους 2,2m.

Έργα ομβρίων. Εσωτερικά της περίφραξης και ανάλογα με τον σχεδιασμό θα απαιτηθεί τάφρος
ομβρίων που θα οδηγεί τα όμβρια με ασφάλεια εκτός γηπέδου.

Περιμετρική φύτευση‐κηποτεχνία. Για την οπτική απομόνωση του χώρου αλλά και την
αισθητική αναβάθμιση της εγκατάστασης θα γίνει περιμετρική φύτευση στο γήπεδο και
διαμόρφωση μικρών κήπων εσωτερικά του γηπέδου. Οι εργασίες συνοδεύονται από δίκτυο
άρδευσης.

Σήμανση. Θα τοποθετηθούν πινακίδες κατεύθυνσης και πληροφοριακού χαρακτήρα για τις
θέσεις και τα υλικά απόθεσης

Διαμόρφωση χώρου. Θα γίνουν χωματουργικές εργασίες ισοπέδωσης και καθαρισμού του
γηπέδου περί τα 1.000m2. Ο χώρος θα ασφαλτοστρωθεί και θα κατασκευαστούν μικρά
πεζοδρόμια , νησίδες για θέσεις στάθμευσης για τη στάθμευση οχημάτων επισκεπτών

Φυλάκιο εισόδου. Θα απαιτηθεί φυλάκιο εισόδου επιφάνειας περί τα 20m2, που θα
περιλαμβάνει το γραφείο ελέγχου και χώρο υγιεινής με ντουζιέρα και αποδυτήριο. Το φυλάκιο
αυτό θα είναι προκατασκευασμένο ISOBOX.
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Υπόστεγα. Υπόστεγα για την προστασία των κάδων από τις καιρικές συνθήκες. Θα απαιτηθούν
περίπου 30 m υπόστεγων ,περί τα 200m2 δηλαδή καλυμμένος χώρος. Η επιφάνεια προκύπτει ως
εκτίμηση για τον αριθμό των μέσων αποθήκευσης (βλ.5.3.4).
Σύνδεση με δίκτυα Ο.Κ.Ω. Θα γίνει σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης ηλεκτροδότησης. Αν δεν
υπάρχει δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή η απαίτηση θα καλυφθεί με πλαστική δεξαμενή νερού
20m3.
Εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης. Θα κατασκευαστεί εγκατάσταση ύδρευσης για την
τροφοδοσία των διάφορων χώρων (χώροι υγιεινής κ.λπ.) με νερό αλλά και για χρήση άρδευσης
του χώρου
Εγκατάσταση πυροπροστασίας. Θα γίνει εγκατάσταση υδροδοτικού δικτύου πυρόσβεσης από
το δίκτυο ύδρευσης. Επιπλέον θα τοποθετηθεί ικανός αριθμός τροχήλατων και φορητών
πυροσβεστήρων ξηρής σκόνης.
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Θα γίνει ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την τροφοδοσία του
σταθερού εξοπλισμού , αλλά και των εγκαταστάσεων υποδομής (πιεστικά, κτίρια κ.λπ.), ενώ θα
γίνει και εγκατάσταση εξωτερικού φωτισμού αποτελούμενη κατ’ εκτίμηση από 8 ιστούς με
φωτιστικό σώμα λαμπτήρα ατμών υψηλής πίεσης 150‐250W.
Εγκατάσταση Αντικεραυνικής προστασίας. Θα τοποθετηθεί αλεξικέραυνο ιονισμού σε ιστό
ύψους 8m για την συνολική προστασία του γηπέδου. Επιπλέον παθητικά μέσα απαγωγής
υπερτάσεων θα τοποθετηθούν σε όλους του ηλεκτρικού πίνακες του έργου.
Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας (συναγερμός‐CCTV). Θα τοποθετηθεί σύστημα
παρακολούθησης για την εποπτεία του χώρου αποτελούμενο κατ’ εκτίμηση από 6 IP κάμερες
ασφαλείας , καταγραφικό , και σύστημα τηλεπόπτευσης του χώρου μέσω του διαδικτύου.













6.3.4 Απαιτούμενος εξοπλισμός
Ο απαιτούμενος εξοπλισμός για το Μικρό Πράσινο Σημείο ο εξοπλισμός προκύπτει από τον αριθμό των
υποδεχόμενων ρευμάτων.
Οι προδιαγραφές του προτεινόμενου εξοπλισμού δίνεται αναλυτικά στην παράγραφο 3.4.8.

6.3.4.1 Εξοπλισμός αποθήκευσης
Στον παρακάτω πίνακα δίνεται ο απαιτούμενος αριθμός κάδων αποθήκευσης (κάδων, κλωβών,
container) για την εξυπηρέτηση της συλλογής υλικών εντός του Μικρού Πράσινου σημείου.
Ο αριθμός των κάδων προκύπτει κατά εκτίμηση με βάση τον αριθμό του εξυπηρετούμενου πληθυσμού.
Πίνακας 34: Απαιτούμενος αριθμός και είδος αποθηκευτικών μέσων για τα Μικρά πράσινα Σημεία
Ρεύμα αποβλήτων
Μελάνια Εκτυπωτή
Μικρές Ηλεκτρικές Συσκευές, κινητά τηλέφωνα κ.λπ
Ογκώδη Α.Η.Η.Ε., πλυντήρια, ψυγεία , Οθόνες Η/Υ, τηλεοράσεις κ.λπ
CD
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Αποθηκευτικό Μέσο

Αριθμός

μεταλλικός κάδος 1m3

1

3

μεταλλικός κάδος 1m

(*)

container 12m3

(*)

μεταλλικός κάδος 1m3

1
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μεταλλικός κάδος 1m3

Απλοί Λαμπτήρες & Λαμπτήρες Φθορισμού

3

Βιβλία

κλωβός 1m

1
1

3

1

Μπαταρίες αυτοκινήτων

3

μεταλλικός κάδος 1m

1

Κεριά

μεταλλικός κάδος 1m3

1

κλωβός 1m3

1

Μπαταρίες οικιακών συσκευών

μεταλλικός κάδος 1m

Ρούχα, Υφάσματα

3

Παπούτσια

κλωβός 1m

1
3

Πλαστικά Υλικά, PET,

μεταλλικός κάδος 1m
3

Ογκώδη πλαστικά, σωλήνες PVC‐PP‐PE,
Κάψουλες αλουμινίου‐καφέ

container 12m

1

μεταλλικός κάδος 1m3

1

κλωβός 1m2

1

Χαρτί Έντυπο
Συσκευασίες Ανάμικτες

3

1

3

1

μεταλλικός κάδος 1m

Σύμμεικτα

πλαστικός κάδος 1,1m
3

Πράσινα, ξύλο, πριονίδια
Βρώσιμα έλαια

1

container 12m

1

παλετοδεξαμενή 1m3

1

(*) για τα Α.Η.Η.Ε. ο εξοπλισμός προτείνεται να παραχωρηθεί με σύμβαση με κατάλληλο σύστημα διαχείρισης.

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται ο αριθμός και το είδος των μέσων αποθήκευσης συνολικά
συμπεριλαμβανομένου και των εφεδρικών μέσων.
Ως εφεδρικός αριθμός ορίζεται επιπλέον ένα τεμάχιο για κάθε είδος κάδου.
Πίνακας 35: Συνολικός αριθμός και είδος μέσων αποθήκευσης στα Μικρά Πράσινα σημεία
Μέσο αποθήκευσης

Βασικός

Εφεδρικός

Σύνολο

9

1

10

2

1

3

κλωβός 1m

1

1

2

παλετοδεξαμενή 1m3

1

1

2

πλαστικός κάδος 1,1m3

1

0

1

3

μεταλλικός κάδος 1m
3

container 12m
3

6.3.4.2 Κινητός εξοπλισμός
Στα Μικρά Πράσινα σημεία θα χρειαστεί ο παρακάτω κινητός εξοπλισμός:
 Τεμαχιστής Κλαδιών και ξυλείας. Θα χρειαστεί ένας τεμαχιστής κλαδιών ισχύος τουλάχιστον
30kW
 Φορτωτής. Φορτωτής. Θα χρειαστεί ένας φορτωτής με εξαρτήματα (φορείο με περόνες, φορείο
με δαγκάνες δεμάτων).
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6.4 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ
Σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό των Πράσινων σημείων, τα δορυφορικά πράσινα σημεία έχουν
συμπληρωματική δράση τόσο στην κάλυψη πληθυσμού όσο και στην αμεσότητα πρόσβασης του πολίτη
στο δίκτυο Πράσινων σημείων.
Στον σχεδιασμό της Α΄ φάσης του δικτύου Πράσινων σημείων (βλ. 4.3) συμπεριλαμβάνονται 3 Κέντρα
Ανακύκλωσης τα οποία προδιαγράφονται στην παρ. 3.4.4.
Πίνακας 36: Δορυφορικά πράσινα Σημεία Α’ φάσης υλοποίησης δικτύου Πράσινων σημείων
Δορυφορικά Πράσινα Σημεία
Καρδίτσα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τρίκαλα

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Κρανιά ή Μαγούλα ή Μαγουλίτσα

Τα ρεύματα υλικών που θα δέχεται ενδεικτικά κάθε ένα από αυτά καθώς και ο απαιτούμενος αριθμός
μέσων αποθήκευσης δίνονται στους παρακάτω πίνακες:
Πίνακας 37: Συλλεγόμενα ρεύματα, αριθμός και είδος μέσων αποθήκευσης στα Κέντρα Ανακύκλωσης
Ρεύμα αποβλήτων

Αποθηκευτικό Μέσο

Αριθμός

3

1

Μικρές Ηλεκτρικές Συσκευές, κινητά τηλέφωνα κ.λπ

3

μεταλλικός κάδος 1m

1

CD

μεταλλικός κάδος 1m3

1

Βιβλία

κλωβός 1m3

1

Μελάνια Εκτυπωτή

Μπαταρίες οικιακών συσκευών
Κεριά
Ρούχα, Υφάσματα

μεταλλικός κάδος 1m

3

1

3

1

μεταλλικός κάδος 1m
μεταλλικός κάδος 1m
3

1

3

1

κλωβός 1m

Παπούτσια

κλωβός 1m

Πλαστικά Υλικά, PET,

μεταλλικός κάδος 1m3

1

3

1

Κάψουλες αλουμινίου‐καφέ
Χαρτί Έντυπο
Συσκευασίες Ανάμικτες

μεταλλικός κάδος 1m
3

κλωβός 1m

1
3

μεταλλικός κάδος 1m

4

Οπότε ο απαιτούμενος αριθμός κάδων σε ένα Κέντρο Ανακύκλωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός
εκάστου εφεδρικού, είναι:

9 μεταλλικοί κάδοι 1m3

5 μεταλλικοί κλωβοί 1m3

6.5 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η λειτουργία των πράσινων σημείων αποτελεί αρμοδιότητα των Δήμων, σύμφωνα και με τις
κατευθύνσεις του Ε.Σ.Δ.Α.. Αντίστοιχα στη μελέτη επικαιροποίησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Θεσσαλίας αναφέρεται
ότι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η λειτουργία των Πράσινων Σημείων, θα πρέπει να γίνεται από τους
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Δήμους, ενώ ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ ή οι ΦοΔΣΑ δύναται να αναλαμβάνουν τον κεντρικό συντονισμό
και τη διαχείριση των υλικών.
Στην περίπτωση της Δυτικής Θεσσαλίας η λειτουργία των πράσινων σημείων μπορεί εναλλακτικά να
πραγματοποιηθεί από την Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. κατ’ αναλογία με τη συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων
συσκευασίας, μέσω προγραμματικής σύμβασης με τους Δήμους. Τα πλεονεκτήματα της επιλογής αυτής
είναι η εξοικονόμηση πόρων μέσω αξιοποίησης υφιστάμενων ή/και κοινών εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού, η αποτελεσματική διαχείριση των υλικών αλλά και ο συντονισμός της εκστρατείας
ευαισθητοποίησης.
Ακολούθως περιγράφονται συνοπτικά οι απαιτούμενες διαδικασίες διαχείρισης των υλικών και
ευαισθητοποίησης των πολιτών.

6.5.1 Διαχείριση Υλικών και παρακολούθηση Συμβάσεων
Η μέθοδος διαχείρισης των συλλεγόμενων υλικών σε ένα πράσινο σημείο θα πρέπει να έχει καθοριστεί
σε στάδιο προγενέστερα της οριστικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου. Αυτό απαιτεί τη
σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες ή άλλους φορείς, όπως τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, στις
οποίες θα καθορίζονται οι κατηγορίες των υλικών, ο τρόπος συσκευασίας/συμπίεσης, οι όροι συλλογής
και μεταφοράς, οι τιμές πώλησης, κα.
Όπως προαναφέρθηκε, ένα πράσινο σημείο θα διαχειρίζεται ένα σύνολο αποβλήτων, με την
προϋπόθεση ότι θα έχει διασφαλιστεί η περαιτέρω διαχείρισή τους. Λόγω του μεγάλου αριθμού
συμβάσεων αλλά και για τη διασφάλιση βέλτιστων συμβατικών όρων, προτείνεται η διαχείριση να
γίνεται από τον κεντρικό φορέα αντί μεμονωμένα από κάθε Δήμο. Άλλωστε, σύμφωνα με το
προτεινόμενο δίκτυο για τις Π.Ε. Καρδίτσας και Π.Ε. Τρικάλων, στα πράσινα σημεία των Δήμων
Καρδίτσας και Τρικκαίων αντίστοιχα, θα μπορεί να συγκεντρώνεται ένα μεγάλο τμήμα των
ανακυκλώσιμων υλικών των λοιπών Πράσινων σημείων, και η περαιτέρω αξιοποίηση να γίνεται
κεντρικά.

6.5.2 Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης
Πριν την έναρξη της λειτουργίας ενός πράσινου σημείου, θα πρέπει να σχεδιαστεί μία ολοκληρωμένη
εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τους πολίτες, η οποία και αποτελεί το πιο σημαντικό παράγοντα για
την επιτυχία λειτουργίας του δικτύου Π.Σ.. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μία κοινή εκστρατεία
ευαισθητοποίησης για το σύνολο των Δήμων θα είχε πολλαπλασιαστικά οφέλη, προτείνεται ο
σχεδιασμός να πραγματοποιηθεί από κεντρικό φορέα διαχείρισης, όπως η Π.Α.ΔΥ.Θ..
Ο βασικός στόχος της εκστρατείας ευαισθητοποίησης είναι η ενημέρωση των νοικοκυριών, των
καταστημάτων (υγειονομικού ενδιαφέροντος ή καταστήματα λιανικής) και των επιχειρήσεων για τη
λειτουργία του πράσινου σημείου και η ευαισθητοποίησή τους για ενεργή συμμετοχή.
Παράλληλα, στοχεύει στην ενημέρωση όλων των φορέων που αποτελούν πολλαπλασιαστές
πληροφόρησης, όπως είναι τα σχολεία, τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι τοπικοί σύλλογοι.
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Πρωτεύον Κοινό ‐
Στόχος

Δευτερεύον Κοινό –
Πολλαπλασιαστές
Πληροφόρησης

Η εκστρατεία ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης χωρίζεται σε τρεις (3) φάσεις, με ενδιάμεση και κεντρική
τη χρονική στιγμή έναρξης της λειτουργίας των Π.Σ..

Εικόνα 59: Φάσεις Εκστρατείας Ενημέρωσης ‐ Ευαισθητοποίησης
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Η 1η φάση της εκστρατείας (Αφύπνιση – Ενημέρωση) στοχεύει στην πρώτη επαφή και ενημέρωση των
κατοίκων/επιχειρήσεων των περιοχών αναφορικά με τα πράσινα σημεία. Λαμβάνοντας υπόψη, ότι για
πρώτη φορά στην Ελλάδα σχεδιάζεται η εφαρμογή αντίστοιχου δικτύου, η κατανόηση του κοινού απλών
εννοιών, όπως ο ορισμός των Πράσινων σημείων, κρίνεται βασική. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η μέχρι
σήμερα εξοικείωση του κοινού με λοιπά συστήματα διαλογής στην πηγή, ιδιαίτερα το σύστημα των
αποβλήτων συσκευασιών μέσω των ‘μπλε’ κάδων που εφαρμόζει η ΕΕΑΑ Α.Ε.. Κατά συνέπεια, η
προσαρμογή και σύνδεση του σχεδίου με τις υφιστάμενες μεθόδους ενημέρωσης της ΕΕΑΑ είναι επίσης
σημαντική.
Η 2η φάση της εκστρατείας (Ενεργοποίηση – Καθοδήγηση) που συνδέεται χρονικά με την έναρξη
λειτουργίας των Πράσινων σημείων, στοχεύει στην ενεργοποίηση των πολιτών για την έναρξη της
διαλογής στην πηγή και τη μεταφορά υλικών στο πράσινο σημείο της περιοχής τους. Στο πλαίσιο αυτό,
οι πολίτες θα πρέπει να ενημερωθούν για τα είδη των αποβλήτων που συλλέγουν χωριστά, το ωράριο
λειτουργίας, το τρόπο επικοινωνίας τους με το Δήμο, τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις ενημέρωσης,
κλπ. Επίσης, η φάση αυτή είναι κρίσιμη για την κινητοποίηση, ενεργοποίηση των πολιτών για συμμετοχή
Η 3η και τελευταία φάση της εκστρατείας (Υπενθύμιση – Ευαισθητοποίηση) αφορά στη συνεχή
ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα οφέλη λειτουργίας του πράσινου σημείου και την ενθάρρυνσή
τους για συνέχιση της πρωτοβουλίας αυτής. Είναι σημαντικό να συντηρείται και να ενισχύεται το
ενδιαφέρον τους κι αυτό μπορεί να ενισχυθεί εάν λαμβάνουν συνεχή ενημέρωση τόσο για τις δράσεις
και τα αποτελέσματα που έχουν υλοποιηθεί όσο και γι’ αυτά που προγραμματίζονται.
Επίσης, όποια και να είναι η αποτελεσματικότητα της αρχικής εκστρατείας ενημέρωσης και συμμετοχής
των πολιτών, θα υπάρχουν οπωσδήποτε αποδέκτες οι οποίοι δεν θα έχουν ευαισθητοποιηθεί αρκετά, ή
άλλοι που θα έχουν χάσει το αρχικό τους ενδιαφέρον. Για το λόγο αυτό, η φάση αυτή θα πρέπει να έχει
στοιχεία και των δύο πρώτων φάσεων (δηλαδή ενημέρωσης, ενεργοποίησης, καθοδήγησης).
Οι δράσεις που προτείνονται για μία αποτελεσματική εκστρατεία ευαισθητοποίησης, περιγράφονται
συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 38: Διαδικασία εκστρατείας ευαισθητοποίησης
Α’ ΦΑΣΗ (Σχεδιασμός ‐ Ενημέρωση)
Ταυτότητα εκστρατείας – κεντρικό μήνυμα
Γραφείο & γραμμή επικοινωνίας Δήμων & κεντρικού φορέα
Ανανέωση Ιστοσελίδας Δήμων & κεντρικού φορέα
Σελίδα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook)
Σήμανση Πράσινων σημείων
Έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο & αφίσα
Επιστολή έναρξης Πράσινου Σημείου (σε περίπτωση ενημέρωσης πόρτα – πόρτα)
Ενημέρωση τοπικών φορέων και συλλόγων των Δήμων
Δελτίο Τύπου ‐ συνέντευξη τύπου (κοινή για το σύνολο των Π.Σ.)
Β’ ΦΑΣΗ (Ενεργοποίηση – Καθοδήγηση)
Ενημέρωση Πόρτα – Πόρτα
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Περίπτερο ενημέρωσης
Γ’ ΦΑΣΗ (Υπενθύμιση – Ευαισθητοποίηση)
Περίπτερο ενημέρωσης
Σχολικές δραστηριότητες
Δελτία Τύπου – ενημερωτικές επιστολές
Συμμετοχή σε τοπικές εκδηλώσεις
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7 ‐ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
Για την εκτίμηση του προϋπολογισμού του δικτύου παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία κόστους
επένδυσης και λειτουργίας για κάθε ένα Πράσινο Σημείο ξεχωριστά από το προτεινόμενο Δίκτυο.

7.1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
7.1.1 Γενικά
Για την εκτίμηση του προϋπολογισμού του δικτύου παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία κόστους
επένδυσης και λειτουργίας για το Μεγάλο, Μεσαίο, Μικρό σταθερό πράσινο σημείο αλλά και τα
δορυφορικά πράσινα σημεία που προβλέπονται στην προτεινόμενη χωροθέτηση. Είναι σαφές, ότι ο
προϋπολογισμός διαμορφώνεται ανάλογα με το διαθέσιμο οικόπεδο, την τελική διαμόρφωση του
πράσινου σημείου αλλά και τον συμπληρωματικό εξοπλισμό που θα απαιτηθεί από κάθε Δήμο.

7.1.2 Επενδυτικό κόστος Πράσινων σημείων
Στον παρακάτω πίνακα δίνεται συνολικά το απαιτούμενο επενδυτικό κόστος ανά Πράσινο Σημείο με
βάση τα ελάχιστα προτεινόμενα έργα και ενδεικτικές διαστάσεις (όπως περιεγράφηκαν στο κεφάλαιο 6).
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Πίνακας 39: Επενδυτικό κόστος έργων υποδομής σταθερών Πράσινων σημείων Π.Ε. Καρδίτσας
Π.Σ 1‐ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Π.Σ 2‐ ΣΟΦΑΔΩΝ

Π.Σ 3‐ ΠΑΛΑΜΑ

Π.Σ 4‐ ΚΑΛΥΒΙΑ

Κόστος
Μονάδα

Μονάδας

Ποσότητα

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Κόστος

Ποσότητα

Κόστος

516.000

Ποσότητα

296.800

Κόστος

Ποσότητα

332.800

Κόστος
171.500

Αγορά γης

2

m

10

5.000

50.000

0

Έργα ομβρίων (τάφρος ομβρίων)

m

50

320

16.000

240

12.000

240

12.000

140

7.000

Περίφραξη

m

60

320

19.200

240

14.400

240

14.400

140

8.400

Πύλη εισόδου

τεμ

5.000

1

5.000

1

5.000

1

5.000

1

5.000

τεμ

15

320

4.800

240

3.600

240

3.600

140

2.100

τεμ

10.000

1

10.000

0,8

8.000

0,8

8.000

0,4

4.000

Χωματουργικές εργασίες

m2

1

5.000

5.000

4000

4.000

4000

4.000

1000

1.000

Ασφαλτόστρωση

m2

25

5.000

125.000

4000

100.000

4000

100.000

1000

25.000

Γεφυροπλάστιγγα

τεμ

20.000

0

0

0

0

1

20.000

1

20.000

Δεξαμενή νερού HDPE 25m3

τεμ

4.000

1

4.000

1

4.000

1

4.000

1

4.000

τεμ

15.000

1

15.000

1

15.000

1

15.000

1

15.000

0

0

0

0

0

Περιμετρική δενδροφύτευση
(δένδρα)
Εργασίες κηποτεχνίας (άρδευση,
διαμόρφωση)

Στεγανή υπόγεια δεξαμενή λυμάτων
20m3

2

Πεζοδρόμια (1m πλάτος)

m

30

100

3.000

80

2.400

80

2.400

50

1.500

Έργα σήμανσης‐πινακίδες

κ.α

2.000

1

2.000

1

2.000

1

2.000

1

2.000

Υπόστεγα

m2

100

600

60.000

400

40.000

400

40.000

200

20.000

2

800

0

0

0

0

20

16.000

0

0

2

1.000

0

0

20

20.000

20

20.000

0

0

2

500

0

0

0

0

0

0

10

5.000

Κτίριο φυλακίου
Κτίριο χώρων υγιεινής
ISOBOX φυλάκιο

m
m
m
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m2

600

0

0

0

0

0

0

10

6.000

2

m

600

200

120.000

0

0

0

0

0

0

ηλεκτρισμός, νερό)

τεμ

10.000

1

10.000

1

10.000

1

10.000

1

10.000

Εγκατάσταση ύδρευσης

τεμ

5.000

1

5.000

0,8

4.000

0,8

4.000

0,5

2.500

Εγκατάσταση αποχέτευσης

τεμ

8.000

1

8.000

0,8

6.400

0,8

6.400

0,5

4.000

Εγκατάσταση πυροπροστασίας

τεμ

20.000

1

20.000

0,9

18.000

0,9

18.000

0,5

10.000

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση

τεμ

20.000

1

20.000

0,8

16.000

0,8

16.000

0,5

10.000

Αντικεραυνική προστασία

τεμ

4.000

1

4.000

1

4.000

1

4.000

1

4.000

Εγκατάσταση CCTV με server

τεμ

10.000

1

10.000

0,8

8.000

0,8

8.000

0,5

5.000

ISOBOX χώροι υγιεινής
Βιομηχανικό κτίριο
Σύνδεση με ΟΚΩ (τηλέφωνο,

Πίνακας 40: Επενδυτικό κόστος έργων υποδομής σταθερών Πράσινων σημείων Π.Ε. Τρικάλων
Π.Σ 5‐ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Π.Σ 6‐ ΠΥΛΗΣ

Π.Σ 7‐ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Π.Σ 8‐ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ποσότητα

ποσότητα

κόστος
μονάδα

μονάδας

ποσότητα

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

κόστος

ποσότητα

κόστος

486.000

296.800

κόστος
296.800

κόστος
332.800

Αγορά γης

m2

10

0

0

0

0

0

0

0

0

Έργα ομβρίων (τάφρος ομβρίων)

m

50

320

16.000

240

12.000

240

12.000

240

12.000

Περίφραξη

m

60

320

19.200

240

14.400

240

14.400

240

14.400

Πύλη εισόδου

τεμ

5.000

1

5.000

1

5.000

1

5.000

1

5.000

τεμ

15

320

4.800

240

3.600

240

3.600

240

3.600

τεμ

10.000

1

10.000

0,8

8.000

0,8

8.000

0,8

8.000

Περιμετρική δενδροφύτευση
(δένδρα)
Εργασίες κηποτεχνίας (άρδευση,
διαμόρφωση)
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Χωματουργικές εργασίες

m2
2

1

5.000

5.000

4000

4.000

4000

4.000

4000

4.000

Ασφαλτόστρωση

m

25

5.000

125.000

4000

100.000

4000

100.000

4000

100.000

Γεφυροπλάστιγγα

τεμ

20.000

1

20.000

0

0

0

0

1

20.000

Δεξαμενή νερού HDPE 25m3

τεμ

4.000

1

4.000

1

4.000

1

4.000

1

4.000

τεμ

15.000

1

15.000

1

15.000

1

15.000

1

15.000

Στεγανή υπόγεια δεξαμενή λυμάτων
20m3

2

Πεζοδρόμια (1m πλάτος)

m

30

100

3.000

80

2.400

80

2.400

80

2.400

Έργα σήμανσης‐πινακίδες

κ.α

Υπόστεγα

2.000

1

2.000

1

2.000

1

2.000

1

2.000

2

100

600

60.000

400

40.000

400

40.000

400

40.000

2

m

Κτίριο φυλακίου

m

800

0

0

0

0

0

0

20

16.000

Κτίριο χώρων υγιεινής

m2

1.000

0

0

20

20.000

20

20.000

20

20.000

ISOBOX φυλάκιο

m2

500

0

0

0

0

0

0

0

0

2

600

0

0

0

0

0

0

0

0

2

m

600

200

120.000

0

0

0

0

0

0

ηλεκτρισμός, νερό)

τεμ

10.000

1

10.000

1

10.000

1

10.000

1

10.000

Εγκατάσταση ύδρευσης

τεμ

5.000

1

5.000

0,8

4.000

0,8

4.000

0,8

4.000

Εγκατάσταση αποχέτευσης

τεμ

8.000

1

8.000

0,8

6.400

0,8

6.400

0,8

6.400

Εγκατάσταση πυροπροστασίας

τεμ

20.000

1

20.000

0,9

18.000

0,9

18.000

0,9

18.000

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση

τεμ

20.000

1

20.000

0,8

16.000

0,8

16.000

0,8

16.000

Αντικεραυνική προστασία

τεμ

4.000

1

4.000

1

4.000

1

4.000

1

4.000

Εγκατάσταση CCTV με server

τεμ

10.000

1

10.000

0,8

8.000

0,8

8.000

0,8

8.000

ISOBOX χώροι υγιεινής
Βιομηχανικό κτίριο

m

Σύνδεση με ΟΚΩ (τηλέφωνο,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.

107

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ – Ενότητα 7.1 Επενδυτικό κόστος

Πίνακας 41:Επενδυτικό κόστος εξοπλισμού σταθερών Πράσινων Σημείων Π.Ε Καρδίτσας

Π.Σ 1‐ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Π.Σ 2‐ ΣΟΦΑΔΩΝ

752.000

Π.Σ 3‐ ΠΑΛΑΜΑ

147.650

Π.Σ 4‐ ΚΑΛΥΒΙΑ

147.650

115.800

κόστος
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

μονάδα

μονάδας

Κάδοι με ανάκληση 1m

τεμ

800

30

24.000

13

10.400

13

10.400

10

8.000

Παλλετοκλωβοί

τεμ

350

12

4.200

5

1.750

5

1.750

2

700

Παλλετοδεξαμενές

τεμ

400

3

1.200

3

1.200

3

1.200

2

800

Πλαστικοί κάδοι 1100Lt

τεμ

300

2

600

1

300

1

300

1

300

Container 12m3

τεμ

7.000

11

77.000

7

49.000

7

49.000

3

21.000

Φορτωτής μεγάλος με εξαρτήματα

τεμ

90.000

1

90.000

0

0

0

0

0

0

Φορτωτής μικρός με εξαρτήματα

τεμ

50.000

0

0

1

50.000

1

50.000

1

50.000

Φορτηγό με υπερκατασκευή hook‐lift

τεμ

160.000

1

160.000

0

0

0

0

0

0

Φορτηγό με γερανό και εξάρτημα αρπάγης

τεμ

150.000

1

150.000

0

0

0

0

0

0

Τεμαχιστής ογκωδών

τεμ

225.000

1

225.000

0

0

0

0

0

0

Τεμαχιστής κλαδιών

τεμ

35.000

0

0

1

35.000

1

35.000

1

35.000

1

20.000

0

0

0

0

0

0

τεμ

20.000

3

Πρέσα δεματοποίησης χαρτιού και
πλαστικού
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Πίνακας 42: Επενδυτικό κόστος εξοπλισμού σταθερών Πράσινων Σημείων Π.Ε Τρικάλων

Π.Σ 5‐ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
752.000

κόστος
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

μονάδα

Π.Σ 6‐ ΠΥΛΗΣ

Π.Σ 7‐ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

147.650

Π.Σ 8‐ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

147.650

147.650

μονάδας
800

30

24.000

1

10.400

1

10.400

1

10.400

Κάδοι με ανάκληση 1m3

τεμ

Παλλετοκλωβοί

τεμ

350

12

4.200

5

1.750

5

1.750

5

1.750

Παλλετοδεξαμενές

τεμ

400

3

1.200

3

1.200

3

1.200

3

1.200

Πλαστικοί κάδοι 1100Lt

τεμ

300

2

600

1

300

1

300

1

300

Container 12m3

τεμ

7.000

11

77.000

7

49.000

7

49.000

7

49.000

90.000

1

90.000

0

0

0

0

0

0

50.000

0

0

1

50.000

1

50.000

1

50.000

160.000

1

160.000

0

0

0

0

0

0

150.000

1

150.000

0

0

0

0

0

0

Φορτωτής μεγάλος με
εξαρτήματα

3

τεμ

Φορτηγό με
υπερκατασκευή hook‐lift

3

τεμ

Φορτωτής μικρός με
εξαρτήματα

3

τεμ

Φορτηγό με γερανό και
εξάρτημα αρπάγης

τεμ

Τεμαχιστής ογκωδών

τεμ

225.000

1

225.000

0

0

0

0

0

0

Τεμαχιστής κλαδιών

τεμ

35.000

0

0

1

35.000

1

35.000

1

35.000

20.000

1

20.000

0

0

0

0

0

0

Πρέσα δεματοποίησης
χαρτιού και πλαστικού

τεμ
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7.1.3 Συνολικό επενδυτικό κόστος δικτύου Πράσινων σημείων
Συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα δίνεται το συνολικό κόστος ανά Πράσινο σημείο και συνολικά
Πίνακας 43: επενδυτικό κόστος Πράσινων σημείων
Πράσινο Σημείο

Έργα υποδομής

Εξοπλισμός

Σύνολο

Π.Σ 1‐ Καρδίτσας

516.000

752.000

1.324.000

Π.Σ 2‐ Σοφάδων

296.800

147.650

426.450

Π.Σ 3‐ Παλαμά

332.800

147.650

462.450

Π.Σ 4‐ Καλύβια

171.500

115.800

265.300

Π.Σ 5‐ Τρικάλων

486.000

752.000

1.294.000

Π.Σ 6‐ Πύλης

296.800

147.650

426.450

Π.Σ 7‐ Καλαμπάκας

296.800

147.650

426.450

Π.Σ 8‐ Φαρκαδόνας

332.800

147.650

462.450

ΣΥΝΟΛΟ

5.087.550

Σε αυτό το κόστος θα πρέπει να προστεθεί το κόστος των Κέντρων Ανακύκλωσης και του κινητού
πράσινου σημείου (βλ.3.4.6)
Ο παρακάτω πίνακας δίνει το συνολικό κόστος που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του δικτύου
πράσινων σημείων στις Π.Ε Τρικάλων και Καρδίτσας.
Πίνακας 44: Συνολικό επενδυτικό κόστος δικτύου πράσινων σημείων σε Π.Ε Τρικάλων και Καρδίτσας
Υποδομή/Εξοπλισμός

Αριθμός

Σταθερά πράσινα σημεία

Κόστος

Συνολικό
κόστος

5.087.550

5.087.550

Κέντρα ανακύκλωσης

3

20.950

62.850

Φορτηγό όχημα κινητού πράσινου σημείου

1

150.000

150.000

ΣΥΝΟΛΟ

5.300.400

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (24%)

6.572.496

Οι παραπάνω τιμές έχουν ενσωματωμένο το εργολαβικό όφελος που θα απαιτηθεί για την κατασκευή
των έργων υποδομής, ενώ δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Οπότε το επενδυτικό κόστος
συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. υπολογίζεται στα 6.571.496€ για την υλοποίηση του προτεινόμενου
δικτύου.
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7.1.4 Εκτιμώμενο επενδυτικό κόστος Β΄ φάσης δικτύου
Για την υλοποίηση της Β΄ φάσης επέκτασης του δικτύου (βλ.4.4) εκτιμάται το απαραίτητο επενδυτικό
κόστος, με βάση την ανάλυση κόστους για τα μικρά σταθερά σημεία και τα δορυφορικά πράσινα σημεία
γειτονιάς.
Στον παρακάτω πίνακα δίνεται το εκτιμώμενο επενδυτικό κόστος της Β’ φάσης επέκτασης του δικτύου

αριθμός

κόστος

συνολικό
κόστος

Μικρά σταθερά πράσινα σημεία

4

287.300,00

1.149.200,00

Πράσινα σημεία Γειτονιάς

16

12.500,00

200.000,00

Υποδομή/Εξοπλισμός

ΣΥΝΟΛΟ

1.349.200 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (24%)

1.673.008 €

Οπότε συνολικά το κόστος υλοποίησης Α και Β φάσης, με Φ.Π.Α. υπολογίζεται στα 8.244.504 εκ. €.

7.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΌΦΕΛΟΣ
7.2.1 Βασικές παραδοχές
Για την εκτίμηση του λειτουργικού κόστους ενός πράσινου σημείου λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες
δαπάνες και έσοδα:
 Έσοδα από την πώληση ανακυκλώσιμων υλικών στο πράσινο σημείο.
 Κόστος προσωπικού.
 Κόστος ενεργειακής κατανάλωσης (καυσίμων, ηλεκτροφωτισμού κλπ.).
 Κόστος λιπαντικών‐ συντήρησης μηχανημάτων και εξοπλισμού.
 Κόστος συντήρησης χώρου και εγκαταστάσεων.
 Κόστος διάθεσης υπολειμμάτων – άχρηστων υλικών.
 Λοιπά έξοδα λειτουργίας (τηλεφωνική επικοινωνία, αναλώσιμα, κλπ.).
 Κόστος δράσεων ευαισθητοποίησης (θεωρείται ότι ένα τμήμα του κόστους ευαισθητοποίησης
θα καλύπτεται από τις γενικότερες δράσεις του Δήμου)

7.2.1.1 Έσοδα από πώληση ανακυκλώσιμων υλικών
Σε κάθε πράσινο σημείο τα ανακυκλώσιμα που τελικά συλλέγονται θα πωλούνται στην αγορά ως υλικά ,
με μεταφόρτωση τους στα Μεγάλα πράσινα σημεία ώστε να γίνονται συνολικές δημοπρατήσεις, είτε
κατά περίπτωση απευθείας στο πράσινο σημείο συλλογής τους.
Τα υλικά που συλλέγονται και μπορούν να πωληθούν, από το σύνολο των ρευμάτων που γίνονται
αποδεκτά στα πράσινα είναι:




Χαρτί, έντυπο και χαρτόνι
Πλαστικά
Μέταλλα (σίδηρος , αλουμίνιο)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.

111

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ – Ενότητα 7.2 Λειτουργικό Κόστος και Όφελος



Γυαλί

Τα υπόλοιπα υλικά που συλλέγονται οδηγούνται για επαναχρησιμοποίηση ή σε συστήματα κατάλληλης
διαχείρισης.
Τα ανακυκλώσιμα υλικά μπορούν να πωληθούν έναντι 40€ ανά τόνο.

7.2.1.2 Κόστος προσωπικού
Στα πράσινα σημεία θα απαιτηθεί η απασχόληση προσωπικού για τις επιμέρους εργασίες που
απαιτούνται. Οι απαιτούμενες θέσεις γενικά είναι:




Υπάλληλος για την υποδοχή, ενημέρωση των πολιτών, καταγραφή των ποσοτήτων και
συντονισμό των εργασιών στο πράσινο σημείο.
Υπάλληλος για γενικά καθήκοντα ως εργάτης
Υπάλληλος για οδηγός, χειριστής μηχανημάτων (π.χ. τεμαχιστή).

Δεδομένου ότι το δίκτυο πράσινων σημείων έχει σχεδιαστεί για την μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη των
εργασιών με συνέργεια από τους υφιστάμενους Σ.Μ.Α., οπότε ο απαιτούμενος αριθμός είναι:
Π.Σ.1‐Καρδίτσας: Απαιτείται ένας (1) υπάλληλος υποδοχής και ένας (1) εργάτης γενικών καθηκόντων,
ενώ η οδήγηση των φορτηγών και ο χειρισμός του φορτωτή θα γίνεται από υπάλληλο αντίστοιχης
ειδικότητας του παρακείμενου Σ.Μ.Α.
Π.Σ.2‐Σοφάδων: Απαιτείται ένας (1) υπάλληλος γενικών καθηκόντων‐χειριστής φορτωτή και
μηχανημάτων, οι λοιπές θέσεις θα καλυφθούν από υφιστάμενο προσωπικό του παρακείμενου Σ.Μ.Α.
Π.Σ.3‐Παλαμά: Απαιτείται ένας (1) υπάλληλος υποδοχής και ένας (1) υπάλληλος γενικών καθηκόντων,
χειριστής φορτωτή και μηχανημάτων.
Π.Σ.4‐Καλύβια: Απαιτείται ένας (1) υπάλληλος υποδοχής με μερικά καθήκοντα εργασιών εντός του
πράσινου σημείου.
Π.Σ.5‐Τρικάλων: Απαιτείται ένας (1) υπάλληλος υποδοχής και ένας (1) εργάτης γενικών καθηκόντων και
(1) υπάλληλος χειριστής φορτωτή και μηχανημάτων.
Π.Σ.6‐Πύλης: Απαιτείται ένας (1) υπάλληλος γενικών καθηκόντων‐χειριστής φορτωτή και μηχανημάτων,
οι λοιπές θέσεις θα καλυφθούν από υφιστάμενο προσωπικό του παρακείμενου Σ.Μ.Α.
Π.Σ.7‐Καλαμπάκας: Απαιτείται ένας (1) υπάλληλος γενικών καθηκόντων‐χειριστής φορτωτή και
μηχανημάτων, οι λοιπές θέσεις θα καλυφθούν από υφιστάμενο προσωπικό του παρακείμενου Σ.Μ.Α.
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Π.Σ.8‐Φαρκαδόνας: Απαιτείται ένας (1) υπάλληλος υποδοχής και ένας (1) υπάλληλος γενικών
καθηκόντων, χειριστής φορτωτή και μηχανημάτων ων.
Κέντρο Ανακύκλωσης Τρικάλων: Απαιτείται ένας (1) υπάλληλος υποδοχής
Κέντρο Ανακύκλωσης Καρδίτσας: Απαιτείται ένας (1) υπάλληλος υποδοχής
Κέντρο Ανακύκλωσης Μουζακίου: Λειτουργία σε συγκεκριμένες ώρες‐ημέρες ένας (1) υπάλληλος
μερικής απασχόλησης ή από το υφιστάμενο προσωπικό.
Συνολικά για την υλοποίηση του δικτύου Πράσινων σημείων εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί προσωπικό 15
ατόμων, ενώ 7 θέσεις θα καλυφθούν από υφιστάμενο προσωπικό.

7.2.1.3 Κόστος συντήρησης χώρου και εγκαταστάσεων.
Το ετήσιο κόστος για τη συντήρηση των υποδομών των πράσινων σημείων λαμβάνεται στο 0,5% του
συνολικού κόστους κατασκευής τους.

7.2.1.4 Κόστος λιπαντικών‐ συντήρησης μηχανημάτων και εξοπλισμού.
Για το κόστος λιπαντικών και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και οχημάτων
των πράσινων σημείων, γίνεται η εκτίμηση κόστους 1% ετησίως επί του κόστους αγοράς τους.

7.2.1.5 Κόστος υποστήριξης δορυφορικών πράσινων σημείων
Το κόστος διαχείρισης των επιμέρους δορυφορικών σημείων, συνίσταται στην παρακολούθηση και
συλλογή των υλικών από τα σημεία αυτά. Εκτιμάται ότι στα Κέντρα Ανακύκλωσης σε Τρίκαλα και
Καρδίτσα η μεταφορά των συλλεγόμενων υλικών προς το αντίστοιχο Μεγάλο πράσινο σημείο θα γίνεται
κάθε 2η ημέρα. Αντίστοιχα στα δορυφορικά σημεία, η συλλογή θα γίνεται μια φορά εβδομαδιαία. Το
ετήσιο κόστος ανά δορυφορικό σημείο εκτιμάται στα 7.500€ για τα Κέντρα Ανακύκλωσης και 2.500€ για
τα δορυφορικά σημεία, (εκτιμώντας μέσο κόστος 50€ ανά δρομολόγιο, χωρίς κόστος προσωπικού).

7.2.1.6 Κόστος ενεργειακή κατανάλωσης
Για το κόστος ενεργειακής κατανάλωσης των πράσινων σημείων , η οποία συνίσταται σε ηλεκτρισμό και
πετρέλαιο για την κίνηση των μηχανημάτων (τεμαχιστής, φορτωτής κ.λπ), γίνεται εκτίμηση κόστους στο
1€ ανά τόνο υλικών που συνολικά συλλέγονται στο κάθε πράσινο σημείο.

7.2.1.7 Λοιπά έξοδα λειτουργίας
Για τα λειτουργικά έξοδα των πράσινων σημείων όπως τηλεφωνική επικοινωνία, κόστος νερού και
διάθεσης λυμάτων μονάδας, αναλώσιμα κ.λπ., λαμβάνεται κόστος περί τα 2000€ ετησίως.

7.2.1.8 Κόστος διαχείρισης πράσινων αποβλήτων
Τα πράσινα απόβλητα μετά τη συλλογή τους τεμαχίζονται στο πράσινο σημείο και μεταφορτώνονται στη
μονάδα κομποστοποίησης. Δεν θα υπάρχει χρέωση για την διαχείριση, οπότε το μόνο κόστος που
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προκύπτει είναι η μεταφορά τους στην μονάδα κομποστοποίησης. Η μεταφορά λαμβάνεται στα 5€ ανά
τόνο τεμαχισμένου πρασίνου (χωρίς κόστος προσωπικού).

7.2.1.9 Κόστος διαχείρισης αδρανών υλικών
Αυτή τη στιγμή στην Περιφέρεια δεν υπάρχει αδειοδοτημένο σύστημα για την διαχείριση αδρανών,
οπότε και αυτά θα οδηγούνται για αξιοποίηση ως υλικό επικάλυψης στο ΧΥΤΑ. Για την ορθότητα ωστόσο
του σχεδιασμού γίνεται η θεώρηση ότι τα αδρανή υλικά θα διαχειρίζονται από κατάλληλο σύστημα στην
τιμή των 10€ ανά τόνο.

7.2.1.10 Κόστος διαχείρισης υπολειμμάτων – άχρηστων υλικών.
Τα υπολείμματα που θα προκύπτουν από τις εργασίες στα πράσινα σημεία αλλά και αυτά που δεν θα
έχουν καμία εναλλακτική διαχείριση θα οδηγούνται στο ΧΥΤΑ. Εκτιμάται ότι το 20% των συλλεγόμενων
υλικών (συμπεριλαμβανομένων των ογκωδών) θα οδηγηθεί τελικά στο ΧΥΤΑ. Το κόστος είναι ουσιαστικά
η μεταφορά στο ΧΥΤΑ, και λαμβάνεται στα 5€ ανά τόνο ((χωρίς κόστος προσωπικού).

7.2.2 Συνολικό λειτουργικό κόστος προτεινόμενου Δικτύου Πράσινων σημείων
Με βάση τις παραπάνω παραδοχές το συνολικό λειτουργικό κόστος ανά πράσινο σημείο και συνολικά
του δίκτυο πράσινων σημείων δίνεται στους παρακάτω πίνακες.
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Πίνακας 45: Λειτουργικό κόστος πράσινων σημείων Π.Ε Καρδίτσας
Π.Σ 1‐ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Π.Σ 2‐ ΣΟΦΑΔΩΝ

Π.Σ 3‐ ΠΑΛΑΜΑ

Π.Σ 4‐ ΚΑΛΥΒΙΑ

χρέωση/μονά
δα

κόστος
ποσότητα

κόστος (€)

ποσότητα

κόστος (€)

ποσότητα

κόστος (€)

ποσότητα

(€)

1.516,62

60.665

311,26

12.450

345,95

13.838

62,74

2.510

1

16.000

1

16.000

16.000

0

0

14.000

15.000

0

0

0

0

16.000

ΕΣΟΔΑ
πώληση ανακυκλώσιμων υλικών
πράσινων σημείων

40

ΕΞΟΔΑ
υπάλληλος υποδοχής‐ελέγχου

16.000

16.000

0

υπάλληλος γενικών καθηκόντων

14.000

14.000

0

υπάλληλος οδηγός‐χειριστής
μηχανημάτων

0

15.000

1

15.000

1

υπάλληλος Κέντρου Ανακύκλωσης (*)

16.000

16.000

συντήρηση ΠΜ εξοπλισμού

0,50%

2.580

296.800

1.484

332.800

1.664

171.500

858

2.580

συντήρηση ΗΜ εξοπλισμού

1,0%

7.520

147.650

1.477

147.650

1.477

115.800

1.158

7.520

7.500

1

2.500

1

2.500

0

7.500

1

5.115

1.171,26

1.171

1.145,95

1.146

293

5.115

2.000

2.000

1

2.000

1

2.000

0

2.000

μεταφορά τεμαχισμένων πρασίνων

5

15.000

600,00

3.000

500,00

2.500

150,00

750

15.000

κόστος διαχείρισης αδρανών

10

2.600

200,00

2.000

150,00

1.500

40,00

400

2.600

κόστος διαχείρισης υπολειμμάτων

5

4.777

222,25

1.111

199,19

996

50,55

253

4.777

κόστος υποστήριξης δορυφορικών
πράσινων σημείων
καύσιμα‐ενέργεια
σταθερά λειτουργικά (νερό‐τηλέφωνο)

2.500

ΣΥΝΟΛΟ

0

‐32.427

‐17.293

292,74

‐30.945

‐17.201

(*) το Κέντρο Ανακύκλωσης στο Δήμο Μουζακίου , θα λειτουργεί σε ευέλικτο ωράριο, σε συγκεκριμένες ώρες και ημέρες, με υφιστάμενο προσωπικό.
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Πίνακας 46: Λειτουργικό κόστος πράσινων σημείων Π.Ε. Τρικάλων

Π.Σ 5‐ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Π.Σ 6‐ ΠΥΛΗΣ

Π.Σ 7‐ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Π.Σ 8‐ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

χρέωση/μονά
δα

κόστος
ποσότητα

κόστος (€)

ποσότητα

κόστος (€)

ποσότητα

κόστος (€)

ποσότητα

(€)

2.238,98

89.559

376,33

15.053

439,22

17.569

298,33

11.933

ΕΣΟΔΑ
πώληση ανακυκλώσιμων υλικών
πράσινων σημείων

40

ΕΞΟΔΑ
υπάλληλος υποδοχής‐ελέγχου

16.000

1

16.000

0

0

0

0

1

16.000

υπάλληλος γενικών καθηκόντων

14.000

1

14.000

0

0

0

0

0

0

1

15.000

1

15.000

1

15.000

1

15.000

υπάλληλος οδηγός‐χειριστής
μηχανημάτων

15.000

υπάλληλος Κέντρου Ανακύκλωσης

16.000

1

16.000

0

0

0

0

0

0

συντήρηση ΠΜ εξοπλισμού

0,50%

486.000

2.430

296.800

1.484

296.800

1.484

332.800

1.664

συντήρηση ΗΜ εξοπλισμού

1,0%

752.000

7.520

147.650

1.477

147.650

1.477

147.650

1.477

3

7.500

2

5.000

1

2.500

1

2.500

1

6.486,98

6.487

962,33

962

1.989,22

1.989

938,33

938

2.000

1

2.000

1

2.000

1

2.000

1

2.000

μεταφορά τεμαχισμένων πρασίνων

5

3.000,00

15.000

256,00

1.280

900,00

4.500

400,00

2.000

κόστος διαχείρισης αδρανών

10

520,00

5.200

150,00

1.500

250,00

2.500

120,00

1.200

κόστος διαχείρισης υπολειμμάτων

5

1.151,80

5.759

156,47

782

317,84

1.589

163,67

818

κόστος υποστήριξης δορυφορικών
πράσινων σημείων
καύσιμα‐ενέργεια
σταθερά λειτουργικά (νερό‐τηλέφωνο)

2.500

ΣΥΝΟΛΟ
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Συγκεντρωτικά τα λειτουργικά κόστη είναι:
Πίνακας 47: Συνολικό λειτουργικό κόστος δικτύου πράσινων σημείων
Πράσινο Σημείο

Συνολικό λειτουργικό κόστος

Π.Σ 1‐ Καρδίτσας

32.427 €

Π.Σ 2‐ Σοφάδων

17.293 €

Π.Σ 3‐ Παλαμά

30.945 €

Π.Σ 4‐ Καλύβια

17.201 €

Π.Σ 5‐ Τρικάλων

23.337 €

Π.Σ 6‐ Πύλης

14.432 €

Π.Σ 7‐ Καλαμπάκας

15.470 €

Π.Σ 8‐ Φαρκαδόνας

31.664 €

ΣΥΝΟΛΟ

182.768 €

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει ότι το κόστος λειτουργίας των πράσινων σημείων εξαρτάται
άμεσα από τις ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών που τελικώς θα συλλεχθούν αλλά και από τις
συνέργειες που μπορούν να επιτευχθούν στο προσωπικό με κατάλληλη χωροθέτηση πλησίον
κατάλληλων άλλων υποδομών, όπως στην προκειμένη περίπτωση οι Σ.Μ.Α. Προς την κατεύθυνση αυτή
θα βοηθήσει η μελλοντική επέκταση του δικτύου στα σημεία που περιγράφονται στην Β΄ φάση του
έργου (βλ.4.4), που αναμένεται όχι τόσο να αυξήσει την πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου αλλά κυρίως
να ενδυναμώσει τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών.

7.2.3 Εκτίμηση Οικονομικού Οφέλους για τους Δήμους των Π.Ε. Τρικάλων και Καρδίτσας
Δεδομένου ότι το κόστος λειτουργίας του δικτύου πράσινων σημείων θα πρέπει να καλύπτεται από τους
Δήμους των Π.Ε. Καρδίτσας και Τρικάλων, γίνεται αναγωγή του κόστους ανά κάτοικο, ώστε να προκύψει
η απαραίτητη συμμετοχή ανά Δήμο. Σημειώνεται ότι ο Δήμος Αργιθέας προτείνεται να εξαιρεθεί της
συμμετοχής, καθώς δεν προβλέπεται κάποια υποδομή στην περιοχή του στην Α΄ φάση υλοποίησης του
δικτύου, αν και θα μπορεί πρακτικά να εξυπηρετείται από τα κοντινά πράσινα σημεία τουλάχιστον για τα
πράσινα και ογκώδη απόβλητα που συλλέγει η υπηρεσία καθαριότητας του.
Στον παρακάτω πίνακα προκύπτει ο συμμετοχή ανά Δήμο:
Πίνακας 48: Συμμετοχή Δήμων στο δίκτυο πράσινων σημείων
Δήμος

Πληθυσμός

Συμμετοχή για δίκτυο πράσινων σημείων

Αργιθέας

3450

‐€

Καρδίτσας

56747

42.672 €

Λίμνης Πλαστήρα

4635

3.485 €

Μουζακίου

13122

9.867 €

Παλαμά

16726

12.577 €

Σοφάδων

18864

14.185 €
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Καλαμπάκας

23863

17.944 €

Πύλης

14343

10.786 €

Τρικκαίων

81355

61.177 €

Φαρκαδόνας

13396

10.073 €

Το όφελος για τους Δήμους προκύπτει από τον περιορισμό των ποσοτήτων αποβλήτων που θα
συλλέγονται/οδηγούνται στα πράσινα σημεία που σήμερα οδηγούνται για ταφή στο ΧΥΤΑ.
Τα απόβλητα αυτά περιλαμβάνουν τα ανακυκλώσιμα υλικά που συλλέγονται στα πράσινα σημεία και
μια ποσότητα ογκωδών και αδρανών. Παρά το γεγονός ότι σήμερα δεν γίνεται κάποια συγκεκριμένη
διάθεση των ογκωδών – πρασίνων και αδρανών εκτιμάται ότι ένα ποσοστό της τάξης του 20% των
ογκωδών και αδρανών τελικά οδηγείται στον ΧΥΤΑ.
Για την εκτίμηση του οφέλους λαμβάνονται 2 σενάρια με έτος σύγκρισης το 2017:
 Σενάριο 1: Το κόστος μεταφοράς και ταφής στο ΧΥΤΑ ανά τόνο είναι 30€, χωρίς επιβολή τέλους
ταφής.
 Σενάριο 2: Το κόστος μεταφοράς και ταφής στο ΧΥΤΑ ανά τόνο είναι 30€ και επιπρόσθετα τίθεται
τέλος ταφής 35€ το οποίο προσαυξάνεται στα 60 € το έτος 2021.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.

118

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ – Ενότητα 7.2 Λειτουργικό Κόστος και Όφελος

Πίνακας 49: Όφελος Δήμων από τη χρηματοδότηση των πράσινων σημείων (σενάριο 1)
Δήμος
κόστος πράσινου σημείου

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΛΙΜΝΗΣ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΠΑΛΑΜΑ

ΣΟΦΑΔΩΝ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΠΥΛΗΣ

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΦΑΡΚΑΔΟΝ
ΑΣ

42.672 €

3.485 €

9.867 €

12.577 €

14.185 €

17.944 €

10.786 €

61.177 €

10.073 €

αδρανών (*)

5.191,61 €

424,04 €

1.200,49 €

1.530,21 €

1.725,81 €

2.183,15 €

1.312,20 €

7.442,92 €

1.225,56 €

αποφυγή ταφής πρασίνων

61.680,15 €

5.037,93 €

14.262,73 €

18.180,03 €

20.503,89 €

25.937,47 €

15.589,87 €

88.427,38 €

14.560,55 €

40.717,32 €

3.325,72 €

9.415,35 €

12.001,30 €

13.535,37 €

17.122,27 €

10.291,44 €

58.374,14 €

9.611,95 €

68.699,22 €

5.611,24 €

15.885,79 €

20.248,88 €

22.837,19 €

28.889,10 €

17.363,96 €

98.490,23 €

16.217,50 €

αποφυγή ταφής ογκωδών‐

αποφυγή ταφής ανακυκλώσιμων
που συλλέγονται στα πράσινα
σημεία
ΟΦΕΛΟΣ

Πίνακας 50: Όφελος Δήμων από τη χρηματοδότηση των πράσινων σημείων (σενάριο 2)
Δήμος

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΛΙΜΝΗΣ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΠΑΛΑΜΑ

ΣΟΦΑΔΩΝ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΠΥΛΗΣ

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΦΑΡΚΑΔΟΝ
ΑΣ

κόστος πράσινου σημείου

42.672 €

3.485 €

9.867 €

12.577 €

14.185 €

17.944 €

10.786 €

61.177 €

10.073 €

αποφυγή ταφής ογκωδών‐

11.248,49 €

918,76 €

2.601,07 €

3.315,46 €

3.739,26 €

4.730,17 €

2.843,09 €

16.126,33 €

2.655,38 €

αποφυγή ταφής πρασίνων

133.640,33 €

10.915,52 €

30.902,57 €

39.390,07 €

44.425,10 €

56.197,85 €

33.778,05 €

191.592,66 €

31.547,85 €

αποφυγή ταφής ανακυκλώσιμων

88.220,86 €

7.205,73 €

20.399,92 €

26.002,82 €

29.326,63 €

37.098,25 €

22.298,13 €

126.477,31 €

20.825,89 €

194.219,81 €

15.863,55 €

44.910,79 €

57.245,68 €

64.563,11 €

81.672,47 €

49.089,73 €

278.442,09 €

45.848,57 €

αδρανών (*)

που συλλέγονται στα πράσινα
σημεία
ΟΦΕΛΟΣ
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Από τους παραπάνω πίνακες είναι φανερό πως τα πράσινα σημεία εκτός από το περιβαλλοντικό
και κοινωνικό όφελος που θα προσφέρουν στους Δήμους των Π.Ε. ΄Τρικάλων και Καρδίτσας, θα
προσφέρουν 15 νέες θέσεις εργασίας, αλλά και άμεσο οικονομικό όφελος (παρότι αυτό είναι
μικρό) εφόσον τελικά εφαρμοστεί το ειδικό τέλος ταφής (βάσει του Ν. 4042/2012) στους ΧΥΤΑ.
Σημειώνεται, ότι τα λειτουργικά οφέλη του δικτύου αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά με την
επίτευξη των στόχων του Ε.Σ.Δ.Α. το 2020, λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παρούσα μελέτη έχουν
χρησιμοποιηθεί πολύ συντηρητικές παραδοχές για τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών στα
πράσινα σημεία.
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