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ΡΕΙΛΗΨΗ                                                                        
Στο παρϊν κεφάλαιο παρατίκεται μια ςφνοψθ των δεδομζνων, των 

αποτελεςμάτων και των προτάςεων του Τοπικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Απορριμμάτων του 

Διμου Εμμανουιλ Ραππά, με ςκοπό τθν άμεςθ και ςυνοπτικι ενθμζρωςθ του 

ενδιαφερόμενου αναγνϊςτθ για τισ προτεινόμενεσ δράςεισ του Σχεδίου. Θ ανάλυςθ των 

επιμζρουσ ςτοιχείων κακϊσ και θ μεκοδολογία εξαγωγισ των ςυμπεραςμάτων γίνεται 

διεξοδικά ςτα επόμενα κεφάλαια του Τοπικοφ Σχεδίου, όπου παρατίκενται 

ποςοτικοποιθμζνα και επικαιροποιθμζνα τα επιμζρουσ μεγζκθ τθσ υφιςτάμενθσ 

κατάςταςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά, ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων. 

Από τθν ανάλυςθ και αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, προζκυψε μια ςειρά από 

προτεινόμενεσ δράςεισ, οι οποίεσ ςτο τζλοσ προχπολογίςτθκαν ςυνοπτικά ςε μια 

προςπάκεια αρχικισ προςζγγιςθσ του ςυνολικοφ κόςτουσ των αναγκαίων δράςεων για τθν 

αναμόρφωςθ του ςυςτιματοσ ςυλλογισ και διάκεςθσ των απορριμμάτων ςτον Διμο μασ. 

 

Ο Διμοσ Εμμανουιλ Ραππά εκτείνεται ςε μια αγροτικι κυρίωσ περιοχι του Νομοφ 

Σερρϊν και καταλαμβάνει ζκταςθ 337.839 ςτρεμμάτων. Ο πλθκυςμόσ του ανζρχεται ςε 

14.693 κατοίκουσ (ςθμειϊνοντασ τθ δεκαετία 2001-2011 μείωςθ τθσ τάξθσ του 26,10%),  οι 

οποίοι διαμζνουν ςτισ 16 Κοινότθτεσ του Διμου. Ο μζςοσ πλθκυςμόσ των Κοινοτιτων 

ανζρχεται ςε 1.000 κατοίκουσ, με τθν μικρότερθ από αυτζσ (Μεςοκϊμθ) να ζχει 102 

κατοίκουσ και τθν μεγαλφτερθ (Δ.Κ. Νζου Σουλίου) 2.387 κατοίκουσ.  Ο αρικμόσ των 

νοικοκυριϊν ςτον Διμο μασ είναι 5.643 νοικοκυριά με μζςο μζγεκοσ 2,58 μζλθ ανά 

νοικοκυριό.  

Το μζςο ετιςιο βάροσ των αςτικϊν απορριμμάτων που παράγεται ςτον Διμο μασ  

και διατίκεται ςτον ΧΥΤΑ Ραλαιοκάςτρου, είναι 3.500 τόνοι ςφμμεικτων απορριμμάτων. 

Επομζνωσ, θ μζςθ παραγωγι ςφμμικτων αςτικϊν απορριμμάτων  ανά κάτοικο (για το 2015) 

ιταν περίπου 234 κιλά, δθλαδι, 0,64 kg/κάτοικο και θμζρα.  

 Σε γενικζσ γραμμζσ, θ μζςθ ετιςια αποκομιδι ανακυκλϊςιμων απορριμμάτων 

ςτον Διμο Εμμανουιλ Ραππά, ανζρχεται ςε 675,6 τόνουσ/ζτοσ, ενϊ το μζςο ποςοςτό 

επιςτρεφόμενου υπολείμματοσ ανζρχεται ςε 24,88% επί των ςυλεχκζντων απορριμμάτων. 

Ο ΧΥΤΑ Ραλαιοκάςτρου δζχεται ςιμερα τα αςτικά απορρίμματα του Διμου, 

χρεϊνοντασ το ποςό των 17,70 Ευρϊ ανά τόνο. Στθν παροφςα φάςθ ζχει προγραμματιςτεί 

θ αφξθςθ αυτοφ του ποςοφ ςτα 35,00 Ευρϊ/τόνο, ενϊ μετά τθν λειτουργία τθσ 

δρομολογοφμενθσ Μονάδασ Επεξεργαςίασ Απορριμμάτων το τζλοσ ταφισ αναμζνεται να 

φτάςει ςτα 68,00 Ευρϊ ανά τόνο. Αν αναλογιςτοφμε ότι ςε ετιςια βάςθ το ςφνολο των ΑΣΑ 

που διακζτει ο Διμοσ Εμμανουιλ Ραππά ςτον ΧΥΤΑ, ανζρχεται ςτα 4.300 τόνουσ 

(ςυμπεριλαμβάνονται τα υπολείμματα από το ΚΔΑΥ και από τθ μονάδα επεξεργαςίασ 

Ογκωδϊν και ΑΕΚΚ), το ςθμερινό ετιςιο κόςτοσ για το Διμο μασ αναμζνεται να 

διπλαςιαςτεί ςε πρϊτθ φάςθ από τισ 76.000,00 Ευρϊ ςτισ 150.000,00 Ευρϊ, ενϊ κα 

εκτοξευτεί ςε δεφτερθ φάςθ (μετά τθ λειτουργία τθσ Μονάδασ Επεξεργαςίασ) ςτισ 

300.000,00 Ευρϊ.   
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Θ αφξθςθ του ποςοςτοφ εκτροπισ είναι ο βαςικόσ ςτόχοσ του Διμου κακϊσ τόςο 

το ςθμερινό κόςτοσ διαχείριςθσ του ςυνόλου των απορριμμάτων, όςο κυρίωσ το μελλοντικό 

(με τισ δρομολογοφμενεσ αυξιςεισ από τον ΧΥΤ Ραλαιοκάςτρου), κακιςτοφν ςθμαντικι ζωσ 

απαγορευτικι, τθ δαπάνθ εξυπθρζτθςισ του και κα πρζπει άμεςα να δρομολογθκεί θ 

λειτουργία ενόσ οικονομικότερου μοντζλου λειτουργίασ.  

Για τθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ προτείνονται μια ςειρά από δράςεισ, οι οποίεσ 

ςυνοπτικά είναι : 

 Ρροϊκθςθ τθσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ 

 Δθμιουργία δφο (2) κεντρικϊν πράςινων ςθμείων ςτο Διμο Εμμανουιλ 

Ραππά και ςυγκεκριμζνα ςτον χϊρο του αποκατεςτθμζνου ΧΑΔΑ ςτθν 

περιοχι Ντράνιτςα και ςτον δθμοτικό χϊρο Ανατολικά του ςφαγείου 

Νζου Σκοποφ. Στα Ρράςινα ςθμεία εκτόσ των εργαςιϊν καταςκευισ τουσ, 

κα εγκαταςτακεί εξοπλιςμόσ ηφγιςθσ, κεντρικισ κομποςτοποίθςθσ και 

τεμαχιςτι κλαδιϊν. 

 Ριλοτικι Ανάπτυξθ δικτφου καφζ κάδων (οργανικά βιοαπόβλθμα), με 

προτεραιότθτα ςτισ δθμοτικζσ και τοπικζσ κοινότθτεσ  Νζου Σουλίου, Νζου 

Σκοποφ, Ψυχικοφ και Μονόβρυςθσ 

 Ενίςχυςθ του δικτφου μπλε κάδων για τθ ςυλλογι ανακυκλϊςιμων 

 Τοποκζτθςθ κωδϊνων ςυλλογισ αλουμινίου για τθ χωριςτι ςυλλογι των 

ςυςκευαςιϊν αλουμινίου, κυρίωσ κοντά ςε ςχολεία και γιπεδα 

 Τοποκζτθςθ κωδϊνων ςυλλογισ γυαλιοφ για τθ χωριςτι ςυλλογι γυαλιοφ 

 Τοποκζτθςθ κωδϊνων ςυλλογισ χαρτιοφ 

 Ρρομικεια δφο (2) νζων απορριμματοφόρων για τθν αντικατάςταςθ δφο 

εκ των τεςςάρων παλαιότερων απορριμματοφόρων του Διμου 

 Ρρομικεια ενόσ (1) ειδικοφ οχιματοσ  (με παπαγαλάκι),  για τθ ςυλλογι 

και μεταφορά του περιεχομζνου των κωδϊνων γυαλιοφ, αλουμινίου και 

χαρτιοφ από τισ περιοχζσ εγκατάςταςισ τουσ, ςτο Ρράςινο Σθμείο του 

Διμου 

 Καταςκευι ςτον χϊρο του Ρράςινου Σθμείου Στακμοφ Μεταφόρτωςθσ 

ςφμμεικτων απορριμμάτων που κα περιλαμβάνει ενδεχομζνωσ και 

ςφςτθμα ςυμπίεςθσ 

 Ανάπτυξθ διοικθτικοφ ςυςτιματοσ τόςο θκικισ, αλλά κυρίωσ οικονομικισ 

επιβράβευςθσ των δθμοτϊν που κα ςυμμετζχουν ςτα νζα προγράμματα 

διαλογισ ςτθν πθγι.   

 Δράςεισ ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ των δθμοτϊν  για τθν μείωςθ 

του όγκου των απορριμμάτων, για τθν αφξθςθ του ποςοςτοφ ανακφκλωςθσ 

και  για τθν ενεργι ςυμμετοχι τουσ ςτα νζα δρομολογοφμενα 

προγράμματα του Διμου 

 Σφνταξθ, διαβοφλευςθ και ψιφιςθ ενόσ νζου και αποδοτικοφ Κανονιςμοφ 

Κακαριότθτασ. Στον Κανονιςμό κα πρζπει να προβλζπονται όλεσ οι δράςεισ 

που ςκοπεφει να υλοποιιςει θ Δθμοτικι Αρχι (από τισ προτεινόμενεσ ςτο 
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παρϊν Σχζδιο) αλλά κυρίωσ κα πρζπει να δοκεί ζμφαςθ ςτον καταςταλτικό 

μθχανιςμό που πρζπει να αναπτφξει ο Διμοσ μασ. Εκτόσ από τθν πολιτικι 

κινιτρων (θκικϊν και οικονομικϊν), κρίνεται αναγκαία και θ ανάπτυξθ ενόσ 

μθχανιςμοφ (όργανα και διαδικαςίεσ) για τθν επιβολι προςτίμων 

 

Τζλοσ, ςτο Κεφάλαιο 5 του παρόντοσ παρατίκεται ζνασ αρχικόσ Ρροχπολογιςμόσ 

για τισ ανωτζρω δράςεισ. Το εκτιμϊμενο κόςτοσ υλοποίθςθσ  των προτάςεων του παρόντοσ 

Σχεδίου ανζρχεται ςτισ 1.100.000 Ευρϊ και αναμζνεται να καλυφκεί κατά το μεγαλφτερο 

μζροσ του από Ρρογράμματα τθσ επόμενθσ Ρρογραμματικισ Ρεριόδου που μόλισ ξεκίνθςε. 

 

Το παρϊν Σχζδιο Διαχείριςθσ των Απορριμμάτων κα υποβλθκεί ςτθν Επιτροπι 

Ροιότθτασ Ηωισ του Διμου μασ και ςτθν ςυνζχεια αναμζνεται να εγκρικεί από το Δθμοτικό 

Συμβοφλιο.   

 

 

 

ΧΥΣΟ, ΑΡΛΛΛΟΣ 2016 

         Ο ΣΥΝΤΑΚΤΘΣ 

                        ΔΛΕΥΚΥΝΤΘΣ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 

          ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΛ ΡΟΛΕΟΔΟΜΛΑΣ     

 

 

 

ΧΘΣΤΟΣ Γ. ΜΘΤΑΚΑΣ  

ΡΟΛΛΤΛΚΟΣ ΜΘΧΑΝΚΟΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                        
1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ                                       

Το αντικείμενο του παρόντοσ ζργου είναι θ εκπόνθςθ Τοπικοφ Σχεδίου Αποκεντρωμζνθσ 

Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΤΣΔ) ςτο Διμο Εμμανουιλ Ραππά του Νομοφ Σερρϊν. Θ κατάρτιςθ 

του παρόντοσ ΤΣΔ πραγματοποιικθκε από τθ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν Ρολεοδομίασ και 

Ρεριβάλλοντοσ του Διμου, κατ’ εφαρμογι  του νζου Εκνικοφ  Σχεδίου Διαχείριςθσ  

Αποβλιτων (ΕΣΔΑ) και ακολουκεί τισ κατευκφνςεισ του Οδθγοφ Σφνταξθσ Τοπικοφ Σχεδίου 

Διαχείριςθσ Αποβλιτων. 

 

Τα ΤΣΔ των Διμων εντάςςονται ςτθ νζα πολιτικι διαχείριςθσ αποβλιτων που διαγράφεται 

τόςο ςε εκνικό όςο και περιφερειακό επίπεδο. Αποτελοφν βαςικό εργαλείο για τθν 

υλοποίθςθ τθσ αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ είναι τα τοπικά ςχζδια διαχείριςθσ, οι 

προβλζψεισ και τα αποτελζςματα των οποίων πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ κατά τθ 

διαμόρφωςθ των περιφερειακϊν ςχεδιαςμϊν και του εκνικοφ ςχεδιαςμοφ, που, ςφμφωνα 

με το Ν. 4042/2012, περιλαμβάνει και τθ διαχείριςθ, ςε εκνικό επίπεδο, ειδικϊν ρευμάτων 

αποβλιτων. Οι ςτόχοι ενόσ τοπικοφ ςχεδίου αφοροφν:  

 Στθν ικανοποίθςθ των ςτόχων του ΡΕΣΔΑ, ΕΣΔΑ και του Εκνικοφ Σχεδίου Ρρόλθψθσ 

Δθμιουργίασ Αποβλιτων.  

 Στθν μείωςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ των αποβλιτων.  

 Στθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν ωσ προσ τουσ πολίτεσ.  

 Στθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν ςε κζματα πρόλθψθσ και διαχείριςθσ 

αποβλιτων.  

 Στθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ.  

 

Κατ’ επζκταςθ, το παρόν Σχζδιο αφορά ςτθν ανάπτυξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ 

διαχείριςθσ των αποβλιτων του Διμου Εμμανουιλ Ραππά και περιλαμβάνει: 

 Ανάλυςθ και αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ παραγωγισ και διαχείριςθσ 

των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων ςτο Διμο. 

 Τθν ενςωμάτωςθ των κεςμικϊν εξελίξεων και τθν εξειδίκευςθ των εκνικϊν ςτόχων 

ςχεδιαςμοφ ςε επίπεδο διμου. 

 Κατάρτιςθ δράςεων υποκίνθςθσ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν  

 Τθν κατάρτιςθ προτάςεων και δράςεων για τθν εκτροπι του μεγαλφτερου μζρουσ 

των απορριμμάτων με ζμφαςθ ςτθν πρόλθψθ, επαναχρθςιμοποίθςθ και διαλογι 

ςτθν πθγι. 

 Τθν οργάνωςθ και ςταδιακι προϊκθςθ τθσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ. 
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ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 

ΑΕΚΚ Απόβλθτα Εκςκαφϊν, Καταςκευϊν και Κατεδαφίςεων 

ΑΘΘΕ  Απόβλθτα Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ 

ΑΣΑ Αςτικά Στερεά Απόβλθτα 

ΑΥ Ανακυκλϊςιμα Υλικά 

ΑΦΘΣ Ανακφκλωςθ Φορθτϊν Θλεκτρικϊν Στθλϊν 

ΒΑ Βιομθχανικά Απόβλθτα 

ΒΑΑ Βιοαποδομιςιμα απόβλθτα 

Δ.Κ. Δθμοτικι Κοινότθτα 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι 

ΕΣΔΑ Εκνικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων 

ΚΑΕΔΛΣΡ Κζντρα Ανακφκλωςθσ Εκπαίδευςθσ Διαλογισ ςτθν Ρθγι 

ΚΔΑΥ Κζντρο Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν 

ΜΚΟ Μθ Κυβερνθτικι Οργάνωςθ 

ΟΤΑ Οργανιςμόσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ  

Ρ.Ε. Ρεριφερειακι Ενότθτα 

ΡΕΣΔΑ Ρεριφερειακό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων 

Τ.Κ. Τοπικι Κοινότθτα 

ΤΣΔ Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ 

ΥΣ Υλικά ςυςκευαςίασ 

ΦΟΔΣΑ Φορζασ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων 

ΧΑΔΑ  Χϊροσ Ανεξζλεγκτθσ Διάκεςθσ Αποβλιτων 

ΧΥΤΑ  Χϊροσ Υγειονομικισ Ταφισ Αποβλιτων 

ΧΥΤΥ  Χϊροσ Υγειονομικισ Ταφισ Υπολειμμάτων 
 

1.2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ (ΔΣΑ) ΚΑΙ 

ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ  

1.2.1 ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 

Οι διμοι ζωσ τϊρα περιορίηονταν ςτθ ςυλλογι και μεταφορά των απορριμμάτων, των 

ςφμμεικτων ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ και του περιεχόμενου του μπλζ κάδου ςε 

κάποιο ΚΔΑΥ. Οι ποςότθτεσ που διαχειρίηονται οι διμοι με αυτόν τρόπο ξεπερνοφν το 95% 

του ςυνόλου των παραγόμενων ΑΣΑ. 

 

Οι αρμοδιότθτεσ των διμων προςδιορίηονται ωσ εξισ: 

 O Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114/Α/8-6-06 ςτο Άρκρο 75 περί 

αρμοδιοτιτων των Διμων παρ. Λ περ. β4 αναφζρει: «Η καθαριότητα όλων των 

κοινόχρηςτων χϊρων τησ εδαφικήσ τουσ περιφζρειασ, η αποκομιδή και διαχείριςη των 

αποβλήτων, καθϊσ και η καταςκευή, ςυντήρηςη και διαχείριςη ςυςτημάτων 

αποχζτευςησ και βιολογικοφ καθαριςμοφ και η λήψη προληπτικϊν και καταςταλτικϊν 

μζτρων για την προςταςία των κοινόχρηςτων χϊρων και ιδιαίτερα των χϊρων διάθεςησ 

απορριμμάτων από εκδήλωςη πυρκαγιάσ, ςφμφωνα με την κείμενη ςχετική νομοθεςία.» 

 Ο ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/7-6-10 (Καλλικράτθσ), ςτο Άρκρο 94 περί πρόςκετων 

αρμοδιοτιτων των Διμων παρ. 1 περ. 25 προςκζτει: «Η διαχείριςη ςτερεϊν αποβλήτων, 

ςε επίπεδο προςωρινήσ αποθήκευςησ, μεταφόρτωςησ, επεξεργαςίασ, ανακφκλωςησ και 
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εν γζνει αξιοποίηςησ, διάθεςησ, λειτουργίασ ςχετικϊν εγκαταςτάςεων, καταςκευήσ 

μονάδων επεξεργαςίασ και αξιοποίηςησ, καθϊσ και αποκατάςταςησ 

. 29 του παρόντοσ νόμου.» 

 

1.2.2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΣΑ – ΣΤΟΧΟΙ ΡΟΥ ΑΡΟΕΟΥΝ 

Στο εδάφιο αυτό παρουςιάηεται το κεςμικό πλαίςιο (Ευρωπαϊκό και Εκνικό) που διζπει τθ 

διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων και κακορίηει τουσ ποςοτικοφσ ςτόχουσ για οριςμζνα 

ρεφματα αποβλιτων. Στον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται οι βαςικζσ ςχετικζσ 

Οδθγίεσ κακϊσ και τα αντίςτοιχα νομοκετιματα με τα οποία ζγινε θ ενςωμάτωςι τουσ ςτο 

εκνικό δίκαιο: 

 

Ρίνακασ 1: Κεςμικό Ρλάιςιο 

 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Λ Οδθγία Ρλαίςιο για τα απόβλθτα 2008/98/ΕΚ Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) 

ΛΛ 
Οδθγία 94/62/ΕΚ όπωσ τροποποιικθκε με τθν 

2004/12 

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001) 

όπωσ τροποποιικθκε με τθν Υ.Α. 

9268/469/2007 και τον Ν. 3854/2010 

ΛΛΛ 
Οδθγία 1999/31 περι υγειονομικισ ταφισ 

απορριμμάτων 
ΚΥΑ 29407/3508 (ΦΕΚ 1572/Β/2002) 

 

 

I. Θ οδθγία 2008/98 αποτελεί τθν Οδθγία Ρλαίςιο για τα απόβλθτα. Ο νόμοσ Ν. 

4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) ενςωματϊνει τθν εν λόγω οδθγία και προβλζπει: 

 τθ κζςπιςθ ςτόχων πρόλθψθσ τθσ παραγωγισ των απορριμμάτων μζχρι το 2014 

 τθν ιεραρχία των δράςεων για το ςχεδιαςμό τθσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων:  
 

 

Δηθόλα 1 : Ιεξαξρία Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ 
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 τθν επιβολι ειδικοφ τζλου ταφισ, 35 ευρϊ ανά τόνο διατικζμενων αποβλιτων ςε 

ΧΥΤΑ χωρίσ να ζχουν προθγθκεί εργαςίεσ επεξεργαςίασ τουσ, ποςό που κα 

αυξάνεται ετθςίωσ κατά πζντε (5) ευρϊ ζωσ του ποςοφ των εξιντα (60) ευρϊ τον 

τόνο 

 τθν επιβολι κυρϊςεων ςε Διμουσ οι οποίοι χρθςιμοποιοφν ΧΑΔΑ ι δεν 

αποκακιςτοφν τον ΧΑΔΑ. Το φψοσ του χρθματικοφ προςτίμου προςδιορίηεται 

ςφμφωνα με το Άρκρο 30 του ν. 1650/1986 όπωσ τροποποιικθκε με τον ν. 

3010/2001 

 τθ χωριςτι ςυλλογι υλικϊν όπωσ τουλάχιςτον το χαρτί, μζταλλα, πλαςτικό, γυαλί 

από το 2015 και αναφζρει ότι ζωσ το 2020 θ προετοιμαςία για τθν 

επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςθ των υλικϊν αποβλιτων, όπωσ 

τουλάχιςτον το χαρτί, το μζταλλο, το πλαςτικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και 

ενδεχομζνωσ άλλθσ προζλευςθσ ςτο βακμό που τα απόβλθτα αυτά είναι παρόμοια 

με τα απόβλθτα των νοικοκυριϊν, πρζπει να αυξθκεί κατ’ ελάχιςτον ςτο 50 % ωσ 

προσ το ςυνολικό βάροσ  

 ότι το ποςοςτό χωριςτισ ςυλλογισ των βιολογικϊν αποβλιτων πρζπει να ανζλκει, 

κατ’ ελάχιςτον ςτο 5% του ςυνολικοφ βάρουσ των βιολογικϊν αποβλιτων ζωσ το 

2015και ζωσ το 2020, κατ’ ελάχιςτον, ςτο 10% του ςυνολικοφ βάρουσ των 

βιολογικϊν αποβλιτων 

 ότι ζωσ το 2020 θ προετοιμαςία για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ, θ ανακφκλωςθ και θ 

ανάκτθςθ άλλων υλικϊν, μθ επικίνδυνων αποβλιτων καταςκευϊν και 

κατεδαφίςεων εξαιρουμζνων των υλικϊν που απαντοφν ςτθ φφςθ πρζπει να 

αυξθκεί κατά 70 % τουλάχιςτον ωσ προσ το βάροσ 

 

II. Θ οδθγία 94/62/ΕΚ, ενςωματϊκθκε ςτο νόμο Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001) 

διαμορφϊνοντασ το κεςμικό πλαίςιο για τθν ανακφκλωςθ και τα εναλλακτικά 

ςυςτιματα διαχείρθςθσ αποβλιτων και κακορίηει: 

 Τθν αρμοδιότθτα και υποχρζωςθ του Διμου για τθν ανακφκλωςθ και τθν 

εναλλακτικι διαχείριςθ των απορριμμάτων  

 το πλαίςιο για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων ανακφκλωςθσ/ 

επαναχρθςιμοποίθςθσ/ αξιοποίθςθσ ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων 

(μπαταρίεσ, θλεκτρονικά κ.α.), κζτοντασ ςυγκεκριμζνουσ ποςοτικοφσ ςτόχουσ και 

χρονικά όρια πραγματοποίθςισ τουσ. 

Ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2008 το αργότερο θ οδθγία προζβλεπε τθν επίτευξθ των 

ακόλουκων ελαχίςτων ςτόχων ανακφκλωςθσ για υλικά που περιζχονται ςε 

απορρίμματα ςυςκευαςίασ: 

 60 %, κατά βάροσ, για το γυαλί,  

 60 %, κατά βάροσ, για το χαρτί και χαρτόνι, 

 50 %, κατά βάροσ, για τα μζταλλα,  

 22,5 %, κατά βάροσ, για τα πλαςτικά λαμβάνοντασ αποκλειςτικά υπόψθ υλικά που 

ανακυκλϊνονται εκ νζου ςε πλαςτικά   

 15 %, κατά βάροσ, για το ξφλο.  
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Λόγω όμωσ τθσ ειδικισ κατάςταςθσ, δθλαδι του μεγάλου αρικμοφ μικρϊν νιςων, τθσ 

φπαρξθσ αγροτικϊν και ορεινϊν περιοχϊν και του υφιςτάμενου ςιμερα χαμθλοφ 

επιπζδου κατανάλωςθσ ςυςκευαςιϊν, με τθν οδθγία 2004/12/ΕΚ μετατζκθκαν κατά 

τζςςερα χρόνια. 

 

III. Θ κοινοτικι οδθγία 1999/31 περί υγειονομικισ ταφισ αποβλιτων ενςωματϊκθκε 

ςτο εκνικό δίκαιο με τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ ΚΥΑ 29407/3508 (ΦΕΚ 1572/Β/2002), 

θ οποίαςτοχεφει ςτθν πρόλθψθ ι ςτθ μείωςθ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων τθσ ταφισ 

αποβλιτων ςτο περιβάλλον, και ειδικότερα ςτισ επιπτϊςεισ ςτα επιφανειακά φδατα, ςτα 

υπόγεια φδατα, ςτο ζδαφοσ, ςτον αζρα ι ςτθν υγεία του ανκρϊπου. Επιπροςκζτωσ, 

αποςκοπϊντασ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ελεγχόμενθσ διάκεςθσ των αποβλιτων, απαγορεφει 

τθ διάκεςθ αποβλιτων χωρίσ να προθγθκεί θ επεξεργαςία τουσ και επιβάλει Μζχρι τθν 16 

Λουλίου του 2020, τα βιοαποδομιςιμα αςτικά απόβλθτα που προορίηονται για χϊρουσ 

ταφισ πρζπει να μειωκοφν ςτο 35% τθσ ςυνολικισ (κατά βάροσ) ποςότθτασ των 

βιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλιτων που είχαν παραχκεί το 1995.  

 

Ρίνακασ 2: Στόχοι ορόςθμο τθσ εκνικισ και Κοινοτικισ Νομοκεςίασ 

εφμα 

αποβλιτου 
Νομοκετικό πλαίςιο Ρεριγραφι ςτόχου 

Βιοαποδομιςιμα 

Αςτικά 

Απόβλθτα  

(ΒΑΑ) 

ΚΥΑ 29407/3508 

(Οδθγία 99/31/ΕΚ) 

Ζωσ το 2020 τα ΒΑΑ που προορίηονται για Υγειονομικι 

Ταφι πρζπει να μειωκοφν ςτο 35% τθσ ςυνολικισ (κατά 

βάροσ) ποςότθτασ των ΒΑΑ που είχαν παραχκεί το 1995. 

Βιοαπόβλθτα 

(ΒΑ) 

Νόμοσ 4042/2012 

(Οδθγία 2008/98/ΕΚ) 

Ζωσ το 2020 χωριςτι ςυλλογι κατ’ ελάχιςτον του 10% του 

ςυνολικοφ βάρουσ των βιολογικϊν αποβλιτων. 

Ανακυκλϊςιμα 

Υλικά 

(ΑΥ) 

Νόμοσ 4042/2012 

(Οδθγία 2008/98/ΕΚ) 

Ζωσ το 2020 θ προετοιμαςία για τθν 

επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςθ τουλάχιςτον 

για χαρτί, πλαςτικό, μζταλλο και γυαλί πρζπει να αυξθκεί 

κατ’ ελάχιςτον ςτο 50% κατά βάροσ.  

Υλικά 

ςυςκευαςίασ 

(ΥΣ) 

Νόμοσ 2939/2001 

(Οδθγία 94/62/ΕΚ) 

Στόχοι Ανακφλωςθσ ιδθ από τισ 31/12/2011 : 

 Γυαλί: 60 % κ.β. 

 Χαρτί και χαρτόνι: 60 % κ.β 

 Μζταλλα: 50 % κ.β 

 Ρλαςτικά: 22,5 % κ.β, αφορά μόνο για υλικά που 

ανακυκλϊνονται εκ νζου ςε πλαςτικά 

 Ξφλο: 15 % κ.β 

Απόβλθτα 

Εκςκαφϊν, 

Καταςκευϊν και 

Κατεδαφίςεων 

(ΑΕΚΚ) 

Νόμοσ 4042/2012 

(Οδθγία 2008/98/ΕΚ) 

Ζωσ το 2020 θ προετοιμαςία για τθν 

επαναχρθςιμοποίθςθ, τθν ανακφκλωςθ και τθν ανάκτθςθ 

των ΑΕΚΚ πρζπει να αυξθκεί κατ’ ελάχιςτον ςτο 70 % 

κατά βάροσ 

 

Επιπλζον, ςφμφωνα με το άρκρο 30 του ν. 3536/2007: «Η προςωρινή αποθήκευςη, 

μεταφόρτωςη, επεξεργαςία, αξιοποίηςη και διάθεςη των ςτερεϊν αποβλήτων ςε κάθε 
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Περιφζρεια τησ χϊρασ διενεργείται με ευθφνη των Φορζων Διαχείριςησ Στερεϊν 

Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), που προβλζπονται ςτο άρθρο 7 παρ. 2 τησ κ.υ.α. 50910/2727/ 2003 

(ΦΕΚ 1909 Β 722.12.2003), οι οποίοι αντιςτοιχοφν ςτισ διαχειριςτικζσ ενότητεσ κάθε 

Περιφζρειασ και οι οποίοι οργανϊνονται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ επόμενεσ 

παραγράφουσ. 

β) Οι ΦΟΔΣΑ είναι δυνατόν να ςυνιςτϊνται από Ο.Τ.Α. που ανήκουν ςε περιςςότερεσ τησ 

μίασ διαχειριςτικζσ ενότητεσ και να ζχουν την ευθφνη για την υλοποίηςη των ανωτζρω 

ενεργειϊν ςτο γεωγραφικό χϊρο που αντιςτοιχεί ςε αυτζσ.» 
 

Ειδικότερα, για τθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ, ζχει ςυγκροτθκεί ο Ρεριφερειακόσ 

ΦΟΔΣΑ που καλφπτει και τθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Σερρϊν και κατ’ επζκταςθ και το Διμο 

Εμμανουιλ Ραππά. 
 

1.2.3 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΣΔΑ 2015) 

Σφμφωνα με το νζο Εκνικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων που τζκθκε ςε ιςχφ ςτισ 

24/07/2015 κακορίηονται οι παρακάτω γενικοί ςτόχοι:  

 

1) Στακεροποίθςθ παραγωγισ αποβλιτων ςτα επίπεδα του 2011, με φκίνουςα τάςθ. 

2) Ρροτεραιότθτα ςτθν διαλογι υλικϊν ςτθν πθγι με ςκοπό ςτθ ςυνζχεια να οδθγθκοφν 

ςε αποκεντρωμζνεσ δομζσ διαχείριςθσ, ζναντι τθσ ανάκτθςθσ ςε ςυγκεντρωτικζσ 

εγκαταςτάςεισ μθχανικισ διαλογισ ςφμμεικτων ΑΣΑ. 

3) Ολοκλιρωςθ του αναγκαίου δικτφου με τθ προςκικθ του νζου δικτφου των Ρράςινων 

Σθμείων - ΚΑΕΣΔΛΡ ςε υποδομζσ διαχείριςθσ αποβλιτων ζωσ το 2020. 

4) Μείωςθ ςτο ελάχιςτο δυνατό τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ ανακτιςιμων αποβλιτων που 

διατίκενται για υγειονομικι ταφι. 

5) ιηικόσ αναςχεδιαςμόσ του υφιςτάμενου ςχεδιαςμοφ υποδομϊν διαχείριςθσ, με ςτόχο 

τθ ριηικι αναβάκμιςθ τθσ ανακφκλωςθσ και ανάκτθςθσ με χωριςτι ςυλλογι ζωσ το 

2020. 

6) Ρεραιτζρω αξιοποίθςθ δευτερογενϊν υλικϊν (κομπόςτ /compost, κομπόςτ τφπου Α) 

με εξαςφάλιςθ αυςτθρϊν ποιοτικϊν προδιαγραφϊν. 

7) Ανάκτθςθ ενζργειασ ςε ςυμπλθρωματικό ρόλο, όταν ζχουν εξαντλθκεί τα περικϊρια 

άλλου είδουσ ανάκτθςθσ. 

8) Συςτθματικι καταγραφι και παρακολοφκθςθ των δεδομζνων παραγωγισ και 

διαχείριςθσ των αποβλιτων - Δθμιουργία θλεκτρονικοφ μθτρϊου δεδομζνων 

αποβλιτων ζωσ το 2015, το οποίο κα είναι προςβάςιμο από όλουσ τουσ αρμόδιουσ 

φορείσ. 

9) Αναμόρφωςθ κεντρικοφ μθχανιςμοφ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ διαχείριςθσ 

των αποβλιτων. 

10) Ανάπτυξθ εκνικισ επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ για τα απόβλθτα ζωσ και το 2015, θ 

οποία κα προκακορίςει ομάδεσ-ςτόχουσ και κα αξιοποιιςει το ςφνολο των 

προςβάςιμων τρόπων επικοινωνίασ (π.χ. κοινωνικά μζςα δικτφωςθσ). 

11) Ανακεϊρθςθ των Ρεριφερειακϊν Σχεδίων (ΡΕΣΔΑ) με γνϊμονα το παρόν ΕΣΔΑ ζωσ το 

τζλοσ Σεπτζμβρθ του 2015. Βαςικά χαρακτθριςτικά τουσ το μοντζλο αποκεντρωμζνθσ 

διαχείριςθσ των αποβλιτων, με κεντρικό άξονα τθν πρόλθψθ – επαναχρθςιμοποίθςθ 
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αλλά και τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ με ίδιουσ πόρουσ, από 

τθν ανακφκλωςθ, ςε άμεςθ ςυνεργαςία με τουσ δθμότεσ-ανακυκλωτζσ. 

12) Εκπόνθςθ και εφαρμογι τοπικϊν ςχεδίων αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ από όλουσ 

τουσ Διμουσ, το αργότερο ζωσ τισ 15 Σεπτεμβρίου 2015. 

13) Εξάλειψθ τθσ ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ αςτικϊν αποβλιτων εντόσ του 2015 και λοιπϊν 

αποβλιτων ζωσ το 2018. 

14) Ορκολογικι διαχείριςθ των ιςτορικά αποκθκευμζνων αποβλιτων, με υποβολι των 

ςχετικϊν προγραμμάτων/ ςχεδίων ςυμμόρφωςθσ από τουσ υπόχρεουσ ζωσ τα τζλθ 

του πρϊτου εξαμινου του 2016. Κατόπιν ζγκριςθσ των παραπάνω ςχεδίων 

ςυμμόρφωςθσ θ διαχείριςθ των αποβλιτων και θ αποκατάςταςθ των χϊρων 

αποκικευςισ τουσ κα ολοκλθρωκεί βάςει αυςτθροφ χρονοδιαγράμματοσ μζχρι το 

τζλοσ του 1ου εξαμινου του 2018, λαμβάνοντασ υπόψθ κριτιρια όπωσ κυρίωσ θ 

επικινδυνότθτα και θ ποςότθτα. 

15) Αποκατάςταςθ των κυριότερων ρυπαςμζνων χϊρων διάκεςθσ αποβλιτων ζωσ το 

2020. 

 

Ρζραν των ανϊτερω γενικϊν ςτόχων κακορίηονται και εξειδικευμζνοι ςτόχοι ανά ρεφμα 

αποβλιτων. Ειδικότερα για τα ΑΣΑ κακορίηονται οι ακόλουκοι ποςοτικοί ςτόχοι ζωσ το 

2020: 
 

Πίλαθαο 3: ηόρνη Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ 

εφμα αποβλιτου Ρεριγραφι ςτόχου για το 2020 

Βιοαποδομιςιμα Αςτικά 

Απόβλθτα 

Μείωςθ αποβλιτων που οδθγοφνται ςε υγειονομικι ταφι ςτο 

35% κ.β. ςε ςχζςθ με τα επίπεδα παραγωγισ του 1997 (*) 

Βιοαπόβλθτα 40 %του ςυνολικοφ βάρουσ ςε χωριςτι ςυλλογι 

Ανακυκλϊςιμα Υλικά 65% κ.β. προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ & ανακφκλωςθ 

με προδιαλογι τουλάχιςτον για χαρτί, μζταλλα, πλαςτικό και 

γυαλί 

(*) Τα πρϊτα ςτοιχεία εκτίμθςθσ ΒΑΑ για τθν Ελλάδα ιταν το 1997 και για το λόγο αυτό οι ποςότθτεσ 

υπολογίηονται με βάςθ τθν παραγωγι ΒΑΑ 1997 
 

Σε ότι αφορά τουσ ποςοτικοφσ ςτόχουσ για τθν ανάκτθςθ ανακφκλωςθ αποβλιτων 

ςυςκευαςιϊν ζωσ το 2020, είναι κατ’ ελάχιςτον οι ακόλουκοι: 
 

Πίλαθαο 4: ηόρνη απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο 

Ανάκτθςθ Ανακφκλωςθ 

 min max 

60% 55% 80% 

Ελάχιςτοι ςτόχοι ανακφκλωςθσ: 

 60% κ.β. χαρτί – χαρτόνι 

 60% κ.β. γυαλί 

 50% κ.β. μζταλλα 

 22,5% κ.β. πλαςτικά 

 15% κ.β. ξφλο 
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Με βάςθ το παραπάνω πλαίςιο, θ εκνικι πολιτικι για τα απόβλθτα είναι 

προςανατολιςμζνθ ςτουσ εξισ ςτόχουσ-ορόςθμα για το 2020:  

 τα κατά κεφαλι παραγόμενα απόβλθτα να ζχουν μειωκεί δραςτικά,  

 θ προετοιμαςία προσ επαναχρθςιμοποίθςθ και θ ανακφκλωςθ με χωριςτι ςυλλογι 

ανακυκλϊςιμων - βιοαποβλιτων να εφαρμόηεται ςτο 50% του ςυνόλου των αςτικϊν 

ςτερεϊν αποβλιτων,  

 θ ανάκτθςθ ενζργειασ να αποτελεί ςυμπλθρωματικι μορφι διαχείριςθσ, όταν ζχουν 

εξαντλθκεί τα περικϊρια κάκε άλλου είδουσ ανάκτθςθσ  

 και θ υγειονομικι ταφι να αποτελεί τθν τελευταία επιλογι και να ζχει περιοριςτεί ςε 

λιγότερο από το 30% του ςυνόλου των Αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων (ΑΣΑ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: 
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ 
 

2.1 ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ – ΙΔΙΑΙΤΕΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ 

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίκεται μια γενικι εικόνα του Διμου Εμμανουιλ Ραππά. 
 

 

Δηθόλα 2: ύζηαζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο εξξώλ 

 

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ 

O Διμοσ Εμμανουιλ Ραππά είναι ζνασ από τουσ επτά νζουσ (7) Διμουσ του Νομοφ 

Σερρϊν. Θ ςυνολικι ζκταςθ του νομοφ Σερρϊν είναι 3.970τετρ. χλμ (αντιπροςωπεφει το 3% 

τθσ ζκταςθσ τθσ χϊρασ) και κεωρείται από τουσ περιςςότερο πεδινοφσ νομοφσ τθσ Ελλάδασ, 

δεδομζνου ότι το 48% τθσ ςυνολικι ζκταςισ του χαρακτθρίηεται πεδινό. 

Ο Διμοσ Εμμανουιλ Ραππά προζκυψε με το Σχζδιο Καλλικράτθσ (Ν.3852/2010) μετά τθν 

ςυνζνωςθ των πρϊθν Διμων (και νυν Δθμοτικϊν Ενοτιτων) Εμμανουιλ Ραππά και 

Στρυμόνα. Θ ςυνολικι ζκταςθ του νζου Διμου (δθλαδι και των δφο Δθμοτικϊν του 

Ενοτιτων) είναι 337.839 ςτρζμματα εκ των οποίων τα 215.739 ςτρζμματα ανικουν ςτθ 

Δθμ. Ενότθτα Εμμανουιλ Ραππά και τα λοιπά 122.100 ςτρζμματα ςτθ Δθμ. Ενότθτα 

Στρυμόνα. Ο ςυνολικόσ μόνιμοσ πλθκυςμόσ του Διμου ανζρχεται ςφμφωνα με τθν 

απογραφι του 2011 ςε 14.693 κατοίκουσ, εκ των οποίων 8.131 διαμζνουν ςτθν Δθμοτικι 

Ενότθτα Εμμανουιλ Ραππά και 6.562 ςτθν Δθμοτικι Ενότθτα Στρυμόνα. 

Θ κατανομι τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά περιγράφεται ςτον 

ακόλουκο πίνακα. 
 

Πίλαθαο 5 : Καηαλνκή εδαθώλ ζην Γήκν Δκκαλνπήι Παππά (ζε ρηιηάδεο ζηξέκκαηα) (πεγή: ΔΛΣΑΣ 

1999-2000 

ΤΝΟΛΟ 
ΔΚΣΑΔΩΝ 

ΚΑΛΛΙΔΡΓΟΤΜΔΝΔ 
 ΔΚΣΑΔΙ &  

ΑΓΡΑΝΑΠΑΤΔΙ 
ΒΟΚΟΣΟΠΟΙ ΓΑΗ 

ΔΚΣΑΔΙ 
ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΔ 

ΑΠΟ ΝΔΡΑ 

ΔΚΣΑΔΙ ΟΙΚΙΜΩΝ 
(ΚΣΙΡΙΑ, ΓΡΟΜΟΙ, 

 ΚΛΠ) 

ΑΛΛΔ 
ΔΚΣΑΔΙ 

337,20 234,40 29,00 55,10 1,60 7,10 10,00 
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Ραρόλο που οι δφο Δθμοτικζσ Ενότθτεσ γειτνιάηουν, παρουςιάηουν ςθμαντικζσ διαφορζσ 

τόςο ςτθν γεωμορφολογία τουσ όςο και ςτθν ιδιαιτερότθτα τουσ ςε ςχζςθ με το 

περιβάλλον. Ζτςι θ Δθμ. Ενότθτα Στρυμόνα χαρακτθρίηεται από τισ πολφ ιπιεσ εδαφικζσ τθσ 

κλίςεισ και τθν περιοριςμζνθ βιοποικιλότθτα, ςε αντίκεςθ με τθ Δθμ. Ενότθτα Εμμανουιλ 

Ραππά θ οποία ζχει ζντονθ γεωμορφολογία, ποικίλο ανάγλυφο και ςθμαντικι 

βιοποικιλότθτα των  ειδϊν χλωρίδασ και πανίδασ και κυρίωσ τθσ ορνικοπανίδασ. Λδιαίτερθ 

ςθμαςίασ είναι θ περιοχι του όρουσ «Μενοίκιο» ςτο οποίο ζχει οριοκετθκεί ηϊνθ 

Ρεριοχισ Ειδικισ Ρροςταςίασ (SPA) «Μενοίκιο Προσ – Κοφςκουρασ». 

Ο Διμοσ Εμμανουιλ Ραππά είναι ο πζμπτοσ ςε πλθκυςμό και ζβδομοσ ςε ζκταςθ 

Διμοσ του Νομοφ Σερρϊν, βρίςκεται ςτο Κεντροανατολικό τμιμα του Νομοφ και ςυνορεφει 

Βορειοδυτικά με το Διμο Σερρϊν, Βορειοανατολικά με το Νομό Δράμασ, Νοτιοδυτικά με το 

Διμο Βιςαλτίασ και Νοτιοανατολικά με το Διμο Νζασ Ηίχνθσ. 

Αποτελείται από 16 οικιςμοφσ- Κοινότθτεσ (Χρυςό, Ρεντάπολθ, Ν.Σοφλι, 

Αγ.Ρνεφμα, Εμμανουιλ Ραπά, Μζταλλα-Συκιά, Δαφνοφδι, Τοφμπα, Ν.Σκοπό, Νεοχϊρι, 

Μονόβρυςθ, Βαλτοτόπι, Ψυχικό, Ραραλίμνιο, Ρεκελινό και Μεςοκϊμθ). Θ ζδρα του Διμου 

(Δθμοτικι Κοινότθτα Χρυςοφ) απζχει μόλισ 10 χλμ από τθν πόλθ των Σερρϊν μζςω τθσ 

Εκνικισ Οδοφ Σερρϊν-Δράμασ. 

Σφμφωνα με τον Επιχειρθςιακό Σχεδιαςμό του διμου, οι απαςχολοφμενοι κατά 

τομζα οικονομικισ δραςτθριότθτασ (Ρρωτογενισ, Δευτερογενισ, Τριτογενισ) ςτο ςφνολο 

του απαςχολοφμενου πλθκυςμοφ του Διμου είναι ωσ εξισ: 

 

 το 48% απαςχολείται ςτον πρωτογενι τομζα, με κφριεσ δραςτθριότθτεσ τθ 

γεωργία και τθν κτθνοτροφία. 
 το 12% απαςχολείται ςτον δευτερογενι τομζα, κςπίωρ ωρ μιζθωηοί ζε 

μεηαποιηηικέρ βιομησανίερ) ενώ  
 ποζοζηό πεπίπος 11,50% ηος οικονομικών ενεπγού πληθςζμού απαζσολείηαι 

ζηον ηπιηογενή ηομέα, με κύπιερ καηηγοπίερ ηο σονδπικό και λιανικό εμπόπιο, 

επιζκεςή αςηοκινήηων, οσημάηων, μοηοζςκλεηών & ειδών αηομικήρ & οικιακήρ 

σπήζηρ.  

 το 17% δεν ζχει δθλϊςει κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ  

 

Δίκτυα ςυγκοινωνιϊν και μεταφορϊν  

Αναφορικά με το δίκτυο τθσ ενδοδθμοτικισ οδοποιίασ κα πρζπει να αναφερκεί ότι ςτθν 

περιοχι του Διμου εκτείνονται 105 χιλιόμετρα αςφαλτοςτρωμζνων δρόμων (εκτόσ του 

εςωτερικοφ οδικοφ δικτφου των Κοινοτιτων) εκ των οποίων τα 15 χιλιόμετρα ανικουν ςτο 

Δευτερεφων και Τριτεφων Εκνικό Οδικό Δίκτυο (αρμοδιότθτασ ΥΡΟΜΕΔΛ), τα 35 χιλιόμετρα 

ςτο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο (Αρμοδιότθτασ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ) και τα 

υπόλοιπα 55 χιλιόμετρα ςτο Δθμοτικό Οδικό Δίκτυο. Θ κατάςταςθ του ςυνολικοφ οδικοφ 

δικτφου χαρακτθρίηεται ωσ μζτρια. Από τθ μία πλευρά οι δρόμοι ςφνδεςθσ των οικιςμϊν 

τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Εμμανουιλ Ραππά με τθν Εκνικι Οδό Σερρϊν – Δράμασ 

καταςκευάςτθκαν πριν από αρκετζσ δεκαετίεσ, χωρίσ προδιαγραφζσ, χωρίσ καμία μζριμνα 

για τθν βελτίωςθ τθσ παλαιότερθσ οριηοντιογραφικισ και υψομετρικισ τουσ χάραξθσ και 

γενικά με εξαντλθμζνο πλζον τον χρόνο ηωισ τουσ, αδυνατοφν να ανταποκρικοφν ςτισ 
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απαιτιςεισ τόςο των ςφγχρονων μεταφορικϊν μζςων όςο και των ςυνεχϊσ αυξθμζνων 

κυκλοφοριακϊν φόρτων. Από τθν άλλθ πλευρά, θ εςωτερικι των οικιςμϊν οδοποιία, 

αντανακλά τθν ζλλειψθ τεχνικισ υποςτιριξθσ των τζωσ Κοινοτιτων κατά τθν καταςκευι 

των ζργων. Μεγάλθ ζλλειψθ ςε κράςπεδα, ρείκρα και πεηοδρόμια, λανκαςμζνεσ κλίςεισ και 

επικλίςεισ των οδϊν, ζλλειψθ επαρκϊν αποχετευτικϊν δικτφων ομβρίων, ςοβαρζσ 

κακοτεχνίεσ ςτθν αρχικι τουσ καταςκευι, πολλαπλζσ επεμβάςεισ λόγω νζων παροχϊν ΟΚΩ 

και κακισ κατάςταςθσ των δικτφων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ δθμιουργοφν μία κακι 

εικόνα για το εςωτερικό οδικό δίκτυο το οποίο χρίηει ριηικϊν επανακαταςκευϊν και 

εκτεταμζνων βελτιϊςεων. 

Αναφορικά με το εςωτερικό οδικό δίκτυο των Κοινοτιτων κα πρζπει να διαχωριςτεί ςε 

δφο βαςικζσ κατθγορίεσ.  

Θ πρϊτθ περιλαμβάνει κυρίωσ τουσ Νότιουσ πεδινοφσ οικιςμοφσ ςτουσ οποίουσ οι 

δθμοτικζσ οδοί είναι βατοί και προςβάςιμοι από μεγάλα οχιματα τφπου 

απορριμματοφόρα χωρθτικότθτασ 16 κυβικϊν μζτρων. Στουσ δρόμουσ αυτοφσ (πλάτθ 

μεγαλφτερα ι ίςα των 6,00 μζτρων), θ εγκατάςταςθ των κάδων και θ κίνθςθ των 

απορριμματοφόρων για τθν αποκομιδι των απορριμμάτων γίνεται χωρίσ προβλιματα και 

κυρίωσ με ικανοποιθτικι ταχφτθτα αποκομιδισ. 

Θ δεφτερθ κατθγορία περιλαμβάνει ολόκλθρεσ ι μεγάλα τμιματα από τισ θμιορεινζσ 

Κοινότθτεσ του Διμου (Νζο Σοφλι, Άγιο Ρνεφμα, Εμμανουιλ Ραππά, Μζταλλα και 

Δαφνοφδι), ςτισ οποίεσ τα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά των δρόμων δεν επιτρζπουν τθν 

κίνθςθ μεγάλων οχθμάτων. Στισ πυκνοκατοικθμζνεσ αυτζσ περιοχζσ είναι αφενόσ  δφςκολθ 

και περιοριςμζνθ θ εγκατάςταςθ των κάδων απορριμμάτων και αφετζρου είναι πολφ 

δφςκολθ θ κίνθςθ των απορριμματοφόρων για τθν αποκομιδι των απορριμμάτων. 

Λδιαίτερα χαρακτθριςτικά του δομθμζνου περιβάλλοντοσ όπωσ οι πυκνζσ ιςόγειεσ κατοικίεσ 

χωρίσ αυλζσ, οι ςτενοί δρόμοι με μεγάλεσ κλίςεισ και θ ζλλειψθ ρυμοτομίασ (τα ελάχιςτα 

πλάτθ και οι πολφ κλειςτζσ ςτροφζσ των δρόμων κακιςτοφν αδφνατθ τθν κίνθςθ μεγάλων 

οχθμάτων όπωσ τα απορριμματοφόρα), επιβάλουν τθν εγκατάςταςθ περιοριςμζνου 

αρικμοφ κάδων και τθν αποκομιδι τουσ με τθν χριςθ μικρϊν και ευζλικτων 

απορριμματοφόρων. Το ςφςτθμα όμωσ αυτό είναι μθ παραγωγικό, κακϊσ από τθ μια 

μεγιςτοποιείται ο χρόνοσ πρόςβαςθσ και αποκομιδισ για κάκε κάδο και από τθν άλλθ, το 

μικρό απορριμματοφόρο γεμίηει γριγορα και πρζπει να κάνει περιςςότερα δρομολόγια για 

να αδειάςει τα ςυγκεντρωμζνα απορρίμματα. Σε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι ο ΧΥΤΑ 

Ραλαιοκάςτρου απζχει περί τα 25 χιλιόμετρα από τισ παραπάνω Κοινότθτεσ (και μάλιςτα 

με δφςκολθ οδικι πρόςβαςθ ςτο τελευταίο τμιμα του), κακιςτοφν  προβλθματικι και εν 

τζλει δαπανθρι τθν περιςυλλογι των απορριμμάτων.       
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2.2 ΡΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

2.2.1 Εξζλιξθ Μόνιμου Ρλθκυςμοφ 

Σφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ τελευταίασ απογραφισ πλθκυςμοφ τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

(2011) ο ςυνολικόσ πλθκυςμόσ του διμου ανζρχεται ςε 14.693 μόνιμουσ κατοίκουσ, 

ςθμειϊνοντασ τθ δεκαετία 2001-2011 μείωςθ τθσ τάξθσ του 26,10%.  

Θ εξζλιξθ του πλθκυςμοφ του Διμου (και ςτισ δφο Δθμοτικζσ Ενότθτεσ) απεικονίηεται ςτουσ 

παρακάτω πίνακεσ : 

 

  1961 1971  
1961-

1971 % 
1981 

1971-
1981% 

1991 
1981-

1991 % 
2001 

1991-
2001 % 

2011 
2001-

2011 % 

ΑΓ. ΠΝΔΤΜΑ 3.049 1.733 -43,16 1.474 -14,95 1.579 7,12 1.954 23,75 1.347 -31,06 

ΓΑΦΝΟΤΓΙ 1.355 909 -32,92 727 -20,02 1.137 56,4 1.182 3,96 432 -63,45 

ΔΜΜ. ΠΑΠΑ 2.049 1.204 -41,24 1.130 -6,15 1.085 -3,98 1.121 3,32 594 -47,01 

ΜΔΣΑΛΛΑ 229 225 -1,75 203 -9,78 296 45,81 386 30,4 175 -54,66 

ΤΚΙΑ * 205                     

ΝΔΟ ΟΤΛΙ 2.720 1.963 -27,83 1.903 -3,06 2.070 8,78 2.539 22,66 2.387 -5,98 

ΠΔΝΣΑΠΟΛΗ 3.275 2.141 -34,63 1.845 -13,83 2.012 9,05 1.715 -17,32 1.002 -41,57 

ΣΟΤΜΠΑ 1.170 902 -22,91 789 -12,53 798 -9 882 10,53 626 -29,02 

ΥΡΤΟ 3.455 2.276 -34,12 1.923 -15,51 1.809 -5,93 2.010 11,11 1.568 -21,99 

Γημ. Δν. Δμμ. 
Παππά 

17.507 11.353 -35,15 9.994 -11,97 10.706 7,12 11.789 10,12 8.131 -31,02 

   

ΒΑΛΣΟΣΟΠΙ 1.330 1.168 -12,18 1.150 -1,54 1.210 5,22 1.138 -6,33 852 -25,13 

ΜΔΟΚΧΜΗ 315 216 -31,43 217 0,46 185 -14,75 167 -10,78 102 -38,92 

ΜΟΝΟΒΡΤΗ 550 472 -14,18 523 10,81 573 9,56 604 5,41 574 -4,96 

Ν. ΚΟΠΟ 3.150 2.744 -12,89 2.620 -4,52 2.413 -7,9 2.529 4,81 1.927 -23,8 

ΝΔΟΥΧΡΙ 1.489 1.117 -24,98 1.289 15,4 1.217 -5,59 1.201 -1,33 1.214 1,08 

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ 1.110 795 -28,38 808 1,64 573 -29,08 713 24,43 521 -26,92 

ΠΔΘΔΛΙΝΟ 944 746 -20,97 627 -15,95 553 -11,8 602 8,86 474 -21,26 

ΦΤΥΙΚΟ 1.333 1.101 -17,4 1.105 0,36 985 -10,86 1.101 11,78 898 -18,43 

Γημ. Δν. 
τρυμόνα 

10.221 8.359 -18,22 8.339 -0,24 7.709 -7,55 8.055 4,49 6.562 -18,53 

   

 ΤΝΟΛΟ 
ΓΗΜΟΤ  

 27.728 19.712 
-

28.91% 
18.333 -7,00% 18.415 0,45% 19.884 7,98% 14.693 

-

26,10% 

 

Πίλαθαο 6 : Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά. Καηαλνκή θαη εμέιημε κόληκνπ 

πιεζπζκνύ αλά δεκνηηθή ελόηεηα θαη αλά δεκνηηθή / ηνπηθή θνηλόηεηα, κε βάζε ηηο απνγξαθέο 

πιεζπζκνύ ησλ εηώλ 1961 έσο θαη 2011 
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Γηάγξακκα 1: Δμέιημε πιεζπζκνύ ΓΗΜΟΤ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ 

 

Από τα ςτοιχεία του ανωτζρω πίνακα προκφπτουν τα εξισ: 

 Το 55,33% του μόνιμου πλθκυςμοφ του διμου ςυγκεντρϊνεται ςτθ δθμοτικι 

ενότθτα Εμμανουιλ Ραππά και το υπόλοιπο 44,67% ςτθ δθμοτικι ενότθτα  

Στρυμόνα. 

 Τθ μεγαλφτερθ πλθκυςμιακι ςυγκζντρωςθ εμφανίηει Το Νζο Σοφλι, με το 16,25% 

του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ του διμου. 

 Εκτόσ από το Νζο Σοφλι, δεν υπάρχει κανζνασ οικιςμόσ με περιςςότερουσ από 2000 

κατοίκουσ, ενϊ μόνο πζντε οικιςμοί, το Άγιο Ρνεφμα, θ Ρεντάπολθ, το Χρυςό , ο 

Νζοσ Σκοπόσ και το Νεοχϊρι ζχουν περιςςότερουσ από 1000 μόνιμουσ κατοίκουσ. 

 

 

Δηθόλα 3 : Σα όξηα θαη νη θνηλόηεηεο ηνπ δήκνπ Δκκαλνπήι Παππά 
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2.2.2 Διάρκρωςθ Ηλικιϊν Ρλθκυςμοφ 

Οι θλικιακζσ ομάδεσ ςτον Διμο Εμμανουιλ Ραππά αναλφονται ςτον παρακάτω πίνακα : 

 

Α/Α ΟΜΑΔΕΣ 
ΗΛΙΚΙΩΝ 

Δ.Ε. ΕΜΜ. 
ΡΑΡΑ 

Ροςοςτό επί 
του ςυνόλου 

Δ.Ε. 
ΣΤΥΜΟΝΑ 

Ροςοςτό επί 
του ςυνόλου 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΗΜΟΥ 

Ροςοςτό επί 
του ςυνόλου 

1 0-19 1.218 15,00 1.136 17,35 2.354 16,05 

2 20-39 1.545 19,03 1.345 20,55 2.890 19,71 

3 40-59 1.930 23,77 1.685 25,74 3.615 24,65 

4 60-79 2.513 30,96 1.947 29,74 4.460 30,41 

5 >80 912 11,23 433 6,61 1.345 9,17 

ΣΥΝΟΛΑ : 8.118 100,00 6.546 100,00 14.664 100,00 

Πίλαθαο 7 : Ηιηθηαθή δηάξζξσζε πιεζπζκνύ 

 

Από τα παραπάνω εξάγεται το ςυμπζραςμα ότι το 40% του πλθκυςμοφ του Διμου 

ζχουν θλικία άνω των 60 ετϊν, ενϊ το ποςοςτό των μακθτϊν είναι μικρότερο του 15%. 

 

2.2.3 Εποχιακόσ πλθκυςμόσ 

Ο πλθκυςμόσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά είναι ςτακερόσ και δεν αυξάνεται 

ςθμαντικά κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ κακϊσ δεν δζχεται μεγάλο αρικμό 

παρακεριςτϊν.  

 

 

2.2.4 Νοικοκυριά 

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ του νοικοκυριϊν του διμου Εμμανουιλ Ραππά ανζρχεται ςε 

5.643 νοικοκυριά με μζςο μζγεκοσ 2,58 μζλθ/νοικοκυριό.  

 

 

Πίλαθαο 8 : Ηιηθηαθή δηάξζξσζε πιεζπζκνύ 

ΡΕΙΟΧΗ Νοικοκυρία Μζλθ 

Ρεριφζρεια Κεντρικισ 

Μακεδονίασ 
715.070 1.846.656 

Ρεριφερειακι Ενότθτα Σερρϊν 69.188 174.294 

Διμοσ Εμμανουιλ Ραππά 5.643 14.585 

Ρθγι: ΕΛ ΣΤΑΤ. 2011 

 

 

 

2.2.5 Ρυκνότθτα Κατοίκθςθσ 

Με βάςθ τα διακζςιμα πλθκυςμιακά ςτοιχεία και τθν ζκταςθ τθσ περιοχισ μελζτθσ 

προκφπτει θ πυκνότθτα κατοίκθςθσ. Τα ςτοιχεία δίδονται ςε επίπεδο διμου και δθμοτικϊν 

ενοτιτων. 
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Πίλαθαο 9 : Έθηαζε θαη Πιεζπζκηαθή Ππθλόηεηα Γήκνπ θαη Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ 

ΡΕΙΟΧΗ 

ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2011 

ΖΚΤΑΣΗ 

(ςτρζμματα) 

ΡΥΚΝΟΤΗΤΑ ΡΛΗΘ. 

2011 (κάτοικοι/ 1.000 

ςτρζμματα) 

Διμοσ Εμμανουιλ Ραππά 14.693 337.839 43,49 

Δ Ε ΣΤΥΜΟΝΑ 6.562 122.100 53,74 

Δ Ε ΕΜΜ. ΡΑΡΑ 8.131 215.739 37,69 

 

Από τα ςτοιχεία του ανωτζρω πίνακα προκφπτει ότι θ Δθμοτικι Ενότθτα Εμμ. Ραπά 

είναι αρκετά αραιοκατοικθμζνθ με 37,69 άτομα/1.000 ςτρζμματα. Το μζγεκοσ αυτό είναι 

μικρότερο από το αντίςτοιχο τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Στρυμόνα (53,74 άτομα/1.000 

ςτρζμματα) κυρίωσ λόγω τθσ ςθμαντικισ διαφοράσ τθσ εκτάςεωσ των 2 Δθμοτικϊν 

Ενοτιτων (θ οποία οφείλεται ςτθν φπαρξθ του Μενοικίου Προυσ). 

 

2.2.6  Απαςχολοφμενοι κατά  επάγγελμα 

Με βάςθ τα διακζςιμα ςτοιχεία τθσ απογραφισ του 2011, προκφπτουν οι κάτωκι 

κατθγορίεσ εργαηομζνων ςτουσ Διμουσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Σερρϊν : 

Πίλαθαο 10 : Καηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ αλά Γήκν ζηελ Π.Δ. εξξώλ 

Ρεριγραφι 

τόπου μόνιμθσ 

διαμονισ 

Σφνολο 

Επάγγελμα 

1
. Α

νϊ
τε

ρ
α

 δ
ιε

υ
κ

υ
ντ

ικ
ά

 κ
α

ι 
δ

ιο
ικ
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τι
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ΠΔΡ. ΔΝΟΣΗΣΑ 

ΔΡΡΩΝ 49.976 2.305 7.645 2.884 2.100 10.111 12.521 5.488 2.632 4.290 

ΓΖΜΟ ΔΡΡΩΝ 24.078 1.318 5.679 2.002 1.400 5.756 2.604 2.680 1.232 1.407 

ΓΖΜΟ 

ΑΜΦΗΠΟΛΖ 2.080 109 187 69 52 308 817 193 130 215 

ΓΖΜΟ 

ΒΗΑΛΣΗΑ 5.580 167 427 189 121 756 2.399 592 286 643 

ΓΖΜΟ ΔΜΜΑΝ. 

ΠΑΠΠΑ 3.946 100 302 141 140 719 1.386 557 273 328 

ΓΖΜΟ 

ΖΡΑΚΛΔΗΑ 5.434 223 352 177 120 948 2.090 561 298 665 

ΓΖΜΟ ΝΔΑ 

ΕΗΧΝΖ 3.611 87 257 109 67 549 1.442 319 141 640 
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2.2.7  Κατανομι πλθκυςμοφ ανά επίπεδο εκπαίδευςθσ 

Με βάςθ τα διακζςιμα ςτοιχεία τθσ απογραφισ του 2001 (τα οποία δεν ζχουν 

αλλάξει αιςκθτά μζχρι ςιμερα), προκφπτουν οι κάτωκι κατθγορίεσ του πλθκυςμοφ ςε 

ςχζςθ με το επίπεδο εκπαίδευςθσ : 

Πίλαθαο 11 : Καηαλνκή πιεζπζκνύ αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο 

  

 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

6-14 

 εηώλ 

15-29 

 εηώλ 

30-44  

εηώλ 

45-64 

 εηώλ 

65 εηώλ 

 & άλσ 

 

ΤΝΟΛΟ 

Γήκνο Δκκαλνπήι Παππά 1.568 3.531 3.736 5.408 4.605 18.848 

Ποζοζηό % ηος ππαγμαηικού πληθςζμού 8,32% 18,73% 19,82% 28,69% 24,43% 100,00% 

Κάηνρνη Μεηαπηπρηαθνύ – Γηδαθηνξηθνύ ηίηινπ 0 3 11 7 0 21 

Ποζοζηό % ηος ππαγμαηικού πληθςζμού 0,00% 0,02% 0,06% 0,04% 0,00% 0,11% 

Πηπρηνύρνη Αλσηάησλ ρνιώλ (Α.Δ.Ι.) 0 121 263 128 24 536 

Ποζοζηό % ηος ππαγμαηικού πληθςζμού 0,00% 0,64% 1,40% 0,68% 0,13% 2,84% 

Πηπρηνύρνη ΣΔΙ (ΚΑΣΔ, ΚΑΣΔΔ, Αλσηέξσλ 

ρνιώλ & Δθθιεζηαζηηθήο Δθ/ζεο) 

 

0 

 

144 

 

144 

 

36 

 

2 

 

326 

Ποζοζηό % ηος ππαγμαηικού πληθςζμού 0,00% 0,76% 0,76% 0,19% 0,01% 1,72% 

Πηπρηνύρνη κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 0 157 60 16 3 236 

 Ποζοζηό % ηος ππαγμαηικού πληθςζμού 0,00% 0,83% 0,32% 0,08% 0,01%   1,25% 

Απόθνηηνη Μέζεο Δθπαίδεπζεο 0 1.018 672 236 29 1.955 

 Ποζοζηό % ηος ππαγμαηικού πληθςζμού 0,00% 5,40% 3,57% 1,25% 0,15% 10,37% 

Απόθνηηνη Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ 0 250 109 21 0 380 

 Ποζοζηό % ηος ππαγμαηικού πληθςζμού 0,00% 1,33% 0,58% 0,11% 0,00% 2,02% 

Απόθνηηνη Σερληθώλ Δπαγγεικαηηθώλ ρνιώλ 0 177 197 72 2 448 

 Ποζοζηό % ηος ππαγμαηικού πληθςζμού 0,00% 0,94% 1,05% 0,38% 0,01% 2,38% 

Απόθνηηνη 3 ηάμηνπ Γπκλαζίνπ 78 1.043 648 220 42 2.031 

 Ποζοζηό % ηος ππαγμαηικού πληθςζμού 0,41% 5,53% 3,44% 1,17% 0,22 10,78% 

Απόθνηηνη Γεκνηηθνύ 466 574 1.530 3.750 1.892 8.212 

 Ποζοζηό % ηος ππαγμαηικού πληθςζμού 2,47% 3,05% 8,12% 19,90% 10,04% 43,57% 

Φνηηνύλ ζην Γεκνηηθό 1.022 0 0 0 0 1.022 

 Ποζοζηό % ηος ππαγμαηικού πληθςζμού 5,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,42% 

Δγθαηέιεηςαλ ην Γεκνηηθό αιιά γλσξίδνπλ γξαθή 

θαη αλάγλσζε 

 

2 

 

16 

 

68 

 

766 

 

2.123 

 

2.975 

 Ποζοζηό % ηος ππαγμαηικού πληθςζμού 0,01% 0,08% 0,36% 4,06% 11,26% 15,78% 

Γελ γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε 0 28 34 156 488 706 

Ποζοζηό % ηος ππαγμαηικού πληθςζμού  0,00% 0,15% 0,18% 0,83% 2,59% 3,75% 

 

Από τον ανωτζρω πίνακα προκφπτει ςαφζςτατα το χαμθλό μορφωτικό επίπεδο των 

κατοίκων.  Μόλισ το 4,5% ζχει ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ του ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, 

ενϊ ζνα ποςοςτό τθσ τάξθσ  του 70% δεν ζχουν ςυνεχίςει μετά το Δθμοτικό Σχολείο.  
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2.3 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

Σφμφωνα με ςτοιχεία των διευκφνςεων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ Σερρϊν, οι ςχολικζσ μονάδεσ που λειτουργοφν ςτο Διμο Εμμανουιλ Ραππά 

αρικμοφν τισ 24 και καταγράφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί.  

Πίλαθαο 12 : ρνιηθέο κνλάδεο Γήκνπ 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ 

ΝΗΡΙΑΓΩΓΕΙΑ 

ΝΘΡΛΑΓΩΓΕΛΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΛΟΥ 

ΝΘΡΛΑΓΩΓΕΛΟ ΑΓΛΟΥ ΡΝΕΥΜΑΤΟΣ 

ΝΘΡΛΑΓΩΓΕΛΟ ΤΟΥΜΡΑΣ 

ΝΘΡΛΑΓΩΓΕΛΟ ΧΥΣΟΥ 

ΝΘΡΛΑΓΩΓΕΛΟ ΡΕΝΤΑΡΟΛΘΣ 

ΝΘΡΛΑΓΩΓΕΛΟ ΒΑΛΤΟΤΟΡΛΟΥ 

ΝΘΡΛΑΓΩΓΕΛΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΡΟΥ 

ΝΘΡΛΑΓΩΓΕΛΟ ΝΕΟΧΩΕΛΟΥ 

ΝΘΡΛΑΓΩΓΕΛΟ ΨΥΧΛΚΟΥ 

ΝΘΡΛΑΓΩΓΕΛΟ ΜΟΝΟΒΥΣΘΣ 

ΝΘΡΛΑΓΩΓΕΛΟ ΡΑΑΛΛΜΝΛΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΛΟΥ 

ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΧΥΣΟΥ 

ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΡΕΝΤΑΡΟΛΘΣ 

ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΡΟΥ 

ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΒΑΛΤΟΤΟΡΛΟΥ 

ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΝΕΟΧΩΛΟΥ 

ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΨΥΧΛΚΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ  

ΓΥΜΝΑΣΛΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΛΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΛΟ ΑΓΛΟΥ ΡΝΕΥΜΑΤΟΣ 

ΓΥΜΝΑΣΛΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΡΟΥ 

ΛΥΚΕΙΑ 

ΓΕΝΛΚΟ ΛΥΚΕΛΟ ΡΕΝΤΑΡΟΛΘΣ 

ΓΕΝΛΚΟ ΛΥΚΕΛΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΡΟΥ 

Επαγγελματικι εκπάιδευςθ 

- 

Ιδιωτικι εκπάιδευςθ 

Αριςτοτζλειο Εκπαιδευτιριο 

Τριτοβάκμια εκπάιδευςθ 

- 

Πηγή: Διευθφνςεισ Πρωτοβάθμιασ & Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Σερρϊν  
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2.4 (ΧΗΣΕΙΣ ΓΗΣ) ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΧΩΟΤΑΞΙΚΕΣ, ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ 

ΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Στο Διμο Εμμανουιλ Ραππά δεν υπάρχει εγκεκριμζνο Γενικό Ρολεοδομικό Σχζδιο και ωσ 

εκ τοφτου δεν υπάρχουν κακοριςμζνεσ χριςεισ γθσ. 

Ρολεοδομικά, οι Κοινότθτεσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Εμμανουιλ Ραππά ςτεροφνται 

εγκεκριμζνου ρυμοτομικοφ ςχεδίου, πλθν των Μετάλλων και τθσ Συκιάσ, οι οποίοι 

αποτελοφν προςφυγικοφσ οικιςμοφσ και δθμιουργικθκαν ςε μεταγενζςτερουσ χρόνουσ 

από τουσ υπόλοιπουσ, δίνοντασ τθ δυνατότθτα τθσ εφαρμογισ ρυμοτομικοφ ςχεδίου. Οι 

υπόλοιπεσ Κοινότθτεσ ζχουν διατθριςει μζχρι ςιμερα τον παραδοςιακό αςτικό ιςτό τουσ, 

κυρίωσ ςτο ςυνεκτικό τμιμα των οικιςμϊν, με κφριο χαρακτθριςτικό τισ ςτενζσ κοινοτικζσ 

οδοφσ με τα ψθλά κτίρια παραδοςιακισ αρχιτεκτονικισ εκατζρωκεν του δρόμου. Εξαίρεςθ 

ςε αυτόν τον τομζα αποτελοφν θ Δθμοτικι Κοινότθτα Νζου Σουλίου, θ οποία λόγω τθσ 

πολφ ζντονθσ ανοικοδόμθςθσ τα τελευταία χρόνια ζχει χάςει ςε μεγάλο βακμό το 

παραδοςιακό ςτοιχείο και θ Τοπικι Κοινότθτα Μετάλλων (οικιςμόσ Συκιάσ), θ οποία όπωσ 

προαναφζρκθκε δθμιουργικθκαν ωσ κοινότθτεσ κατά τουσ μεταγενζςτερουσ χρόνουσ. Οι 

οδοί μεγάλου πλάτουσ εντόσ των οικιςμϊν είναι ελάχιςτοι και αποτελοφν κατά κανόνα 

παλαιοφσ χείμαρρουσ οι οποίοι ζχουν επικαλυφκεί. 

Αντίκετα, οι Κοινότθτεσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Στρυμόνα είναι προςφυγικοί οικιςμοί, 

με αποτζλεςμα ο αςτικόσ τουσ ιςτόσ να διαφοροποιείται τελείωσ με τα αντίςτοιχα χωριά 

τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Εμμανουιλ Ραππά. Αποτζλεςμα αυτοφ, είναι οι περιςςότεροι 

οικιςμοί να ζχουν ρυμοτομικό ςχζδιο (Νζοσ Σκοπόσ, Βαλτοτόπι, Μονόβρυςθ, Ρεκελινόσ, 

Μεςοκϊμθ), ενϊ υπό εκπόνθςθ είναι τα ρυμοτομικά ςχζδια των υπολοίπων Κοινοτιτων 

(Ψυχικό, Νεοχϊρι, Ραραλίμνιο). 

Οι περιςςότεροι από τουσ οικιςμοφσ που αποτελοφν το Διμο Εμμανουιλ Ραππά είναι 

χαρακτθριςμζνοι πολεοδομικά με αποφάςεισ Νομάρχθ ωσ ενδιαφζροντεσ ενϊ ζνασ από 

αυτοφσ είναι χαρακτθριςμζνοσ ωσ αξιόλογοσ (Εμμανουιλ Ραππάσ) λόγω τθσ εντονότερθσ 

παρουςίασ του παραδοςιακοφ ςτοιχείου. Επίςθσ, ςτουσ περιςςότερουσ οικιςμοφσ είναι 

απαραίτθτθ θ γνωμοδότθςθ τθσ Ε.Ρ.Α.Ε. για τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν ςτα 

κτίρια, με ςκοπό τθ διατιρθςθ τθσ αρχιτεκτονικισ και του φφουσ των προαναφερκζντων 

κτιρίων. Στθν Δθμοτικι Ενότθτα Στρυμόνα οι περιςςότεροι από τουσ οικιςμοφσ είναι 

κατθγορίασ Α3-Β3, εκτόσ από τθν Μονόβρυςθ και το Νεοχϊρι που χαρακτθρίηονται ωσ 

περιαςτικοί. 

 

 

 

 

 

2.4.1 Ευαίςκθτεσ και προςτατευόμενεσ περιοχζσ 

Μζςα ςτα όρια του Διμου ζχουν οριοκετθκεί δφο περιοχζσ χαρακτθριςμζνεσ ςτο δίκτυο 

ΝΑTURA 2000. Το δίκτυο «ΝΑTURA 2000» ι «Φφςθ 2000» ςφμφωνα με τθν οδθγία 92/43 

του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν διατιρθςθ των φυςικϊν οικοτόπων και 

τθσ άγριασ πανίδασ και αυτοφυοφσ χλωρίδασ, κζτει ωσ αρχι τθν προςταςία ολόκλθρων 
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ηωνϊν και φυςικϊν οικοτόπων ανεξάρτθτα από το αν αποτελοφν θ όχι βιότοπουσ 

προςτατευομζνων ειδϊν. Για τισ παραπάνω 

περιοχζσ βρίςκεται ςε εξζλιξθ θ οριοκζτθςθ 

ηωνϊν προςταςίασ (ηϊνωςθ) και διαχείριςθσ: (1) 

για τισ κορυφζσ του Μενοίκιου όρουσ και του 

όρουσ Κοφςκουρασ και (2) για τθν κοιλάδα του 

Τιμίου Ρροδρόμου και το Μενοίκιο. Ζχει 

προετοιμαςτεί ειδικόσ φάκελοσ για ανακοίνωςθ 

και δθμοςιοποίθςθ ςχεδίου προεδρικοφ 

διατάγματοσ προκειμζνου να κθρυχκεί θ 

περιοχι Μενοικίου-Κοφςκουρα ωσ περιοχι 

οικοανάπτυξθσ ςτα πλαίςια τθσ Ειδικισ 

Ρεριβαλλοντικισ Μελζτθσ που εκπονικθκε ςτα 

πλαίςια του ζργου «Διαχειριςτικζσ Δράςεισ Ρεριοχϊν ειδικισ Ρροςταςίασ (SPA’s) ςτθν 

Ελλάδα και το οποίο εκτελζςτθκε μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του Εκνικοφ 

Λδρφματοσ Αγροτικισ Ζρευνασ (ΕΚ.Λ.ΑΓ.Ε). Θ ηϊνωςθ νοείται ωσ θ διάκριςθ διαφορετικϊν 

ενοτιτων ενόσ χϊρου τόςο από άποψθ κατάςταςθσ φυςικισ εξζλιξθσ των υπαρχόντων 

οικοςυςτθμάτων και ευαιςκθςίασ τουσ ζναντι κινδφνων και ανκρωπίνων επιδράςεων, όςο 

και από άποψθ επιχειρθςιακι (π.χ. τρόποσ, είδοσ και βακμόσ παρεμβάςεων προςταςίασ και 

διαχείριςθσ). 

Τα δίκτυα αυτά δεν αποτελοφν τροχοπζδθ ανάπτυξθσ. Αντίκετα, μποροφν να καταςτοφν 

δυναμικόσ οικονομικόσ πόροσ με τισ κατάλλθλεσ επιλογζσ που ςζβονται ταυτόχρονα το 

περιβάλλον και τον άνκρωπο. Θ πρϊτθ από αυτζσ τισ περιοχζσ ζχει χαρακτθριςτεί Ηϊνθ 

Ειδικισ Ρροςταςίασ (Η.Ε.Ρ.) του ∆ικτφου NATURA 2000, ωσ τόποσ διατιρθςθσ και 

προςταςίασ των αγρίων πτθνϊν και υπάγεται ςτθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ με 

κωδικό GR1260009 J (Κοιλάδα Τιµίου Ρροδρόµου – Μενοίκιον). Ο χαρακτθριςμόσ J αφορά 

τον χαρακτθριςμό Ηϊνθσ Εδικισ Ρροςταςίασ (Η.Ε.Ρ.) που αλλθλεπικαλφπτεται ςε ζνα τμιμα 

του µε Τόπο Κοινοτικισ Σθμαςίασ (Τ.Κ.Σ.). Θ δεφτερθ προςτατευόμενθ περιοχι ςτθν οποία 

εκτείνεται θ προτεινόμενθ περιοχι παρζμβαςθσ ανικει ςτουσ Τόπουσ Κοινοτικισ Σθμαςίασ 

(Τ.Κ.Σ.) του οικολογικοφ Δικτφου NATURA 2000 και υπάγεται εξολοκλιρου ςτθν Ρεριφζρεια 

Κεντρικισ Μακεδονίασ με κωδικό GR1260004 (Κορυφζσ Προυσ Μενοίκιο – Προσ 

Κοφςκουρασ). Πςον αφορά το κακεςτϊσ προςταςίασ, ςε Εκνικό και Ρεριφερειακό επίπεδο 

χαρακτθρίηεται ωσ Καταφφγιο Κθραμάτων και ςε διεκνζσ επίπεδο, ωσ Σθμαντικι Ρεριοχι 

ΣΡΡ για τα πουλιά τθσ Ελλάδοσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΕΩΝ 
ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Διμοσ Εμμανουιλ Ραππά είναι υπεφκυνοσ για τθν ςυλλογι των και μεταφορά 

των  ςτερεϊν αποβλιτων που παράγονται εντόσ των διοικθτικϊν του ορίων. Τα ςφμμεικτα 

απορρίμματα που ςυλλζγονται από τισ δφο δθμοτικζσ ενότθτεσ οδθγοφνται ςτον ΧΥΤΑ 

Ραλαιοκάςτρου και ςυγκεκριμζνα ςτθ κζςθ Νεράιδα θ οποία απζχει 33 χιλιόμετρα από 

τθν ζδρα του Διμου (Χρυςό).  

 

Στον διμο λειτουργεί ιδθ από το 2007 πρόγραμμα χωριςτισ ςυλλογισ των 

Ανακυκλϊςιμων Αποβλιτων όπωσ ςυςκευαςίεσ, γυαλί, πλαςτικά κλπ.  

 

Κατά το παρελκόν αναπτφχκθκε επίςθσ μια προςπάκεια για τθν διαλογι και 

αποκομιδι οριςμζνων ξεχωριςτϊν ρευμάτων απορριμμάτων (οικιακζσ θλεκτρικζσ 

ςυςκευζσ, τθγανζλαια και μπαταρίεσ, οι οποίεσ όμωσ ςταδιακά ατόνθςαν και 

εγκαταλείφτθκαν λόγω μειωμζνθσ ςυμμετοχισ των δθμοτϊν.  

 

Επίςθσ, κα πρζπει να αναφερκεί ότι ςτον πρϊθν Διμο Εμμανουιλ Ραππά (νυν 

Δθμοτικι Ενότθτα), είχε δοκιμαςτεί πιλοτικά θ μζκοδοσ τθσ κατ’ οίκον κομποςτοποίθςθσ, 

με τθν προμικεια 50 ειδικϊν κάδων κομποςτοποίθςθσ   

 

Στισ παραγράφουσ που ακολουκοφν δίδονται αναλυτικά ςτοιχεία ςχετικά με τισ 

παραγόμενεσ ποςότθτεσ αποβλιτων, τθν υφιςτάμενθ διαχείριςθ ανά ρεφμα αποβλιτων, το 

ςθμερινό κόςτοσ διαχείριςθσ. 

3.2 ΡΑΑΓΟΜΕΝΕΣ ΡΟΣΟΤΗΤΕΣ 

3.2.1 ΑΣΑ 

Το ζτοσ 2014, οδθγικθκαν ςτο ΧΥΤΑ Ραλαιοκάςτρου 3.808,83 τόνοι ςφμμεικτων 

απορριμμάτων από τον Διμο Εμμανουιλ Ραππά ενϊ το ζτοσ 2015, το ςυνολικό βάροσ 

ανιλκε ςτουσ 3.440,86 τόνουσ ςφμμεικτων απορριμμάτων.  

Θ ςυλλογι – μεταφορά των απορριμμάτων ςτο Διμο Εμμανουιλ Ραππά γίνεται 

από τον ίδιο το διμο. Από το Β’ εξάμθνο του 2015 δρομολογικθκε θ ανάκεςθ τθσ ςυλλογισ 

και μεταφοράσ των ΑΣΑ για τθν Δθμοτικι Ενότθτα Στρυμόνα ςε ιδιϊτθ εργολάβο 

κακαριότθτασ. Το κφριο πρόβλθμα που οδιγθςε ςτθν επιλογι αυτι ςχετίηεται με τθν 

υποςτελζχωςθ τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ, κακϊσ ο αρικμόσ των μόνιμων υπαλλιλων 

είναι ελάχιςτοσ και θ διαδικαςίασ πρόςλθψθσ ζκτακτου προςωπικοφ (κυρίωσ 2μθνθσ και 

8μθνθσ διάρκειασ) αρκετά χρονοβόρα. Ιδθ τισ θμζρεσ που γράφεται το παρϊν Σχζδιο 

(Απρίλιοσ 2016) ζχει προκθρυχκεί ο Δθμόςιοσ θλεκτρονικόσ μειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ για 

τθν ανάκεςθ τθσ αποκομιδισ των αςτικϊν απορριμμάτων τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ 

Στρυμόνα, για τουσ επόμενουσ 12 μινεσ. 

Ριο αναλυτικά οι ποςότθτεσ παρατίκενται ςτουσ πίνακεσ που ακολουκοφν. 
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Πίλαθαο 13 : Πνζόηεηα δηαηηζέκελσλ απνβιήησλ ζην ΥΤΣΑ Παιαηνθάζηξνπ (t) 

  

Δεδομζνου ότι ο μόνιμοσ πλθκυςμόσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά είναι 14.693 

κάτοικοι (ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011), θ μζςθ παραγωγι ανά κάτοικο το 2015 ιταν περίπου 234 κιλά, 

δθλαδι, 0,64 kg/κάτοικο και θμζρα, για το ζτοσ 2015. 

 

 

Πίλαθαο 14: Πνζόηεηα παξαγόκελσλ απνξξηκκάησλ 2014 θαη 2015 

 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΡΑΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 2014 και 2015(ΤΟΝΟΙ)  
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2014 266,1 254,8 293,0 336,7 224,7 330,0 421,8 361,0 383,1 353,4 286,3 297,9 3.808,8 

2015 257,1 220,7 299,3 350,2 280,0 336,2 377,5 213,0 190,9 317,8 395,5 202,8 3.440,9 

 

 

 

Γηάγξακκα 2: Δπνρηαθή δηαθύκαλζε πνζόηεηαο παξαγόκελσλ απνξξηκκάησλ 

(ζηνηρεία 2014,2015 ηόλνη) 

 

 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ 
ΡΑΛΑΙΟΚΑΣΤΟΥ (t) 

υκμόσ 
Μεταβολισ 

Μζςθ ετιςια 
παργόμενθ 
ποςότθτα 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015 2011-2015 

ΔΗΜΟΣ 
ΕΜΜ. 

ΡΑΡΡΑ 
 - 4.633,56 4.012,24 3.959,78 3.808,83 3.440,86 -25,74% 3.971,05 
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3.2.2 Ανακυκλϊςιμα:   

Ο Διμοσ Εμμανουιλ Ραππά ςυμμετζχει ςτο ςφςτθμα μπλε κάδων για τθν ςυλλογι 

των ανακυκλϊςιμων. Επιπροςκζτωσ, από το 2016 ζχει δρομολογθκεί θ εγκατάςταςθ και 

κωδϊνων ςυλλογισ γυάλινων ςυςκευαςιϊν. Τα ςυλλεγόμενα υλικά οδθγοφνται ςτο 

ιδιωτικό ΚΔΑΥ του κ. Ραςχάλθ Νιηάμθ, το οποίο βρίςκεται εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του 

Διμου μασ και ςυγκεκριμζνα ςτο Δυτικό όριο του αγροκτιματοσ Νζου Σουλίου.  

Σφμφωνα με τθν ετιςια καταγραφι των ςτοιχείων που τθροφνται ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία 

του Διμου, τόςο οι ποςότθτεσ των ανακυκλϊςιμων απορριμμάτων που παραδόκθκαν ςτο 

ΚΔΑΥ ςε μθνιαία βάςθ (για τα ζτθ από 2011 ζωσ και 2015), όςο και αυτζσ που προζκυψαν 

ωσ επιςτρεφόμενο υπόλειμμα μετά τθν διαδικαςία διαλογισ τουσ  απεικονίηονται ςτον 

παρακάτω πίνακα.  

 

Πίλαθαο 15: Δηήζηα Πνζόηεηα αλαθπθιώζηκσλ απνξξηκκάησλ θαη ππνιείκκαηνο 2011 

έσο θαη 2015 

  ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 2011 ζωσ και 2015(ΤΟΝΟΙ)  
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2011 

ΕΛΣΑΓΩΓΘ 59,3 53,6 62,2 67,0 68,3 64,8 74,6 86,1 69,4 59,5 60,1 49,5 774,4 

ΥΡΟΛΕΛΜ. 7,1 6,7 11,6 9,6 31,5 0,9 15,3 27,9 5,4 0,0 24,8 25,5 166,3 

% 
ΥΡΟΛΕΛΜ. 

12,0% 12,5% 18,6% 14,3% 46,1% 1,4% 20,5% 32,4% 7,8% 0,0% 41,3% 51,5% 21,5% 

2012 

ΕΛΣΑΓΩΓΘ 53,3 49,0 60,3 66,1 74,4 67,1 81,4 83,2 74,5 73,1 51,7 38,1 772,3 

ΥΡΟΛΕΛΜ. 17,7 0,0 19,8 25,6 0,0 0,0 22,1 1,0 47,4 14,4 23,3 0,0 171,3 

% 
ΥΡΟΛΕΛΜ. 

33,2% 0,0% 32,8% 38,7% 0,0% 0,0% 27,2% 1,2% 63,6% 19,7% 45,1% 0,0% 22,2% 

2013 

ΕΛΣΑΓΩΓΘ 33,0 39,1 49,3 52,5 54,5 44,5 54,4 52,0 52,0 47,3 47,3 43,8 569,5 

ΥΡΟΛΕΛΜ. 2,6 13,5 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,4 0,0 0,0 64,1 

% 
ΥΡΟΛΕΛΜ. 

8,0% 34,5% 25,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 75,0% 0,0% 0,0% 11,3% 

2014 

ΕΛΣΑΓΩΓΘ 41,8 37,0 45,3 55,8 50,9 52,5 59,0 60,0 65,6 57,1 45,0 52,8 622,8 

ΥΡΟΛΕΛΜ. 22,9 11,7 14,0 22,9 0,0 0,0 55,2 0,0 11,3 54,3 44,3 32,4 269,0 

% 
ΥΡΟΛΕΛΜ. 

54,8% 31,5% 30,9% 41,0% 0,0% 0,0% 93,5% 0,0% 17,3% 95,0% 98,6% 61,4% 43,2% 

2015 

ΕΛΣΑΓΩΓΘ 44,2 41,6 49,6 59,7 51,7 57,1 54,1 59,9 62,2 58,4 50,0 50,6 639,0 

ΥΡΟΛΕΛΜ. 0,0 0,0 22,4 0,0 0,0 34,4 27,2 0,0 13,7 40,2 9,3 20,2 167,5 

% 
ΥΡΟΛΕΛΜ. 

0,0% 0,0% 45,2% 0,0% 0,0% 60,3% 50,3% 0,0% 22,1% 68,9% 18,6% 40,0% 26,2% 

 

Από τον ανωτζρω πίνακα προκφπτει ςε γενικζσ γραμμζσ ότι θ μζςθ ετιςια 

αποκομιδι ανακυκλϊςιμων απορριμμάτων ςτον Διμο Εμμανουιλ Ραππά, ανζρχεται ςε 

675,6 τόνουσ/ζτοσ, ενϊ το μζςο ποςοςτό επιςτρεφόμενου υπολείμματοσ ανζρχεται ςε 

24,88% επί των ςυλεχκζντων απορριμμάτων. 
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Αν κζλουμε να δοφμε διαγραμματικά, ςε ετιςια βάςθ, τθν κατανομι τόςο των 

ςυλλεχκζντων Ανακυκλϊςιμων απορριμμάτων ςτον Διμο μασ, όςο και των 

επιςτρεφόμενων υπολειμμάτων, προκφπτει το παρακάτω Διάγραμμα 4.  

   

 
Διάγραμμα 3 Ετιςια διακφμανςθ ςυλλεγόμενων ανακυκλωςίμων και επιςτρεφόμενου 

υπολείμματοσ (ςτοιχεία ετϊν 2011 ζωσ 2015, τόνοι) 

 

Ειδικότερα, για το 2015, θ μθνιαία παραγωγι Ανακυκλϊςιμων Απορριμμάτων ςε 

επίπεδο Διμου και οι μθνιαίεσ ποςότθτεσ των επιςτρεφόμενων υπολειμμάτων 

απεικονίηονται ςτο παρακάτω Διάγραμμα 5. 

Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει να διευκρινιςτεί ότι οι ποςότθτεσ των επιςτρεφόμενων 

υπολειμμάτων, αφοροφν ςτα φορτία που παρζλαβε ο Διμοσ με τα ιδιόκτθτα μεταφορικά 

του οχιματα από το ΚΔΑΥ ( τα οποία παραδόκθκαν ςτον ΧΥΤΑ Ραλαιοκάςτρου) και όχι το 

πραγματικό ποςοςτό υπολείμματοσ ςε μθνιαία βάςθ. Για τον λόγο αυτό προκφπτουν και οι 

ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ των μθνιαίων ποςοτιτων του Διαγράμματοσ.  

 

 
Διάγραμμα 4: Εποχιακι διακφμανςθ ποςότθτασ ςυλλεγόμενων ανακυκλωςίμων και επιςτρεφόμενου 

υπολείμματοσ (ςτοιχεία 2015, τόνοι) 
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3.2.3 Βιοαπόβλθτα:  

Στθ δθμοτικι ενότθτα Εμμανουιλ Ραππά υλοποιικθκε κατά το παρελκόν πιλοτικό 

πρόγραμμα οικιακισ κομποςτοποίθςθσ. Ο Διμοσ προμθκεφτθκε και παραχϊρθςε πιλοτικά 

ςε 20 κατοικίεσ οικιακοφσ κομποςτοποιθτζσ χωρθτικότθτασ 330 lt. Το πρόγραμμα δυςτυχϊσ 

δεν είχε ςυνζχεια, αλλά από δειγματολθπτικά ςτοιχεία που τθροφνται ςτθν Τεχνικι 

Υπθρεςία προκφπτει ότι ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ (εξαρτϊνται από το ενδιαφζρων του 

δθμότθ) ο ςυγκεκριμζνοσ διαχωριςμόσ και επεξεργαςία των βιοαποβλιτων κα μποροφςε 

να χαρακτθριςτεί ωσ απολφτωσ αποδοτικόσ. Με βάςθ τα ανωτζρω, το ποςοςτό ςυμμετοχισ 

των νοικοκυριϊν, ιτοι ο αρικμόσ νοικοκυριϊν που πραγματοποιοφν οικιακι 

κομποςτοποίθςθ (κάδοι ςε λειτουργία) /το ςυνολικό αρικμό νοικοκυριϊν του Διμου είναι 

τθσ τάξθσ του 2%. 

Εκτιμάται ότι θ ποςότθτα οργανικϊν που κα μποροφςε να εκτρζπεται ετθςίωσ με 

τθν οικιακι κομποςτοποίθςθ ςτο Διμο Εμμανουιλ Ραππά ανζρχεται ςε 250 τόνουσ 

περίπου. 

 

3.2.4 ΑΗΗΕ:  

Εκτιμάται ότι παράγονται ςυνολικά και από τισ δφο Δθμοτικζσ Ενότθτεσ, περί τουσ  

10 τόνουσ ΑΘΘΕ ετθςίωσ. Μια προςπάκεια που ζγινε κατά το παρελκόν ςτθν Δθμοτικι 

Ενότθτα Εμμανουιλ Ραππά, ατόνθςε κακϊσ ο χϊροσ που είχε εγκαταςτακεί το κοντζινερ 

ςυλλογισ των θλεκτρικϊν ςυςκευϊν δεν φυλαςςόταν ςε τακτικι βάςθ, με αποτζλεςμα 

διάφοροι περιπλανϊμενοι ρακοςυλλζκτεσ (κυρίωσ ακίγγανοι και Βοφλγαροι) αφαιροφςαν 

τισ ςυςκευζσ που ςυλλεγόταν, με αποτζλεςμα να μθν υπάρχει πλζων οικονομικό 

ενδιαφζρων για τον ιδιϊτθ ιδιοκτιτθ του κοντζινερ.    

 

3.2.5 Ρράςινα (κλαδζματα) 

Δεν υπάρχουν ςτοιχεία για τθν ποςότθτα πραςίνων ςτο Διμο Εμμανουιλ Ραππά. 

Τζτοιου είδουσ απορρίμματα παράγουν κυρίωσ οι κάτοικοι τθσ Μονόβρυςθσ (φυτϊρια), 

κακϊσ και ιδιοκτιτεσ αγροτεμαχίων περιμετρικά των οικιςμϊν οι οποίοι τα διακζτουν 

ςτουσ κάδουσ ογκωδϊν απορριμμάτων που ζχει εγκατεςτθμζνουσ ο Διμοσ.   

 

3.2.6 Ογκϊδθ - ΑΕΚΚ  

Ο Διμοσ ζχει ενεργζσ εργολαβίεσ τόςο για τθν ςυλλογι και μεταφορά, όςο και για 

τθ διαχείριςθ των ΑΕΚΚ και των Ογκωδϊν Απορριμμάτων που παράγουν οι δθμότεσ. 

Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ, θ ποςότθτα ογκωδϊν και ΑΕΚΚ ςτο Διμο 

ανιλκε το 2015 ςε 1.110 τόνουσ.  

Πίλαθαο 16: Πνζόηεηα Ογθσδώλ θαη ΑΔΚΚ, έηνπο 2015 

 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΚΑΙ ΑΕΚΚ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΤΟΝΟΙ)  
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Ογκϊδθ 12,4 25,2 22,3 23,6 43,8 73,2 60,6 98,2 172,1 106,1 108,6 41,5 787,6 

ΑΕΚΚ 5,7 6,9 12,2 7,8 18,2 26,5 15,9 26,7 53,5 23,7 105,1 19,6 321,8 
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3.2.7 Ελαςτικά  

Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία για τα ελαςτικά που παράγονται ςτο Διμο Εμμ. Ραππά.  

  

 

3.3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

 

3.3.1 ΑΝΘΩΡΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Το απαςχολοφμενο προςωπικό ςτον τομζα τθσ κακαριότθτασ φαίνεται ςτον πίνακα που 

ακολουκεί. 

 

Πίλαθαο 17: Απαζρνινύκελν Πξνζσπηθό Καζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθισζεο 

Ειδικότθτα Μόνιμοι Ζκτακτοι 

Οδθγοί 2 2 

Εργάτεσ ςυλλογισ 

απορριμματοφόρων 
0 5 

Οδοκακαριςτζσ 2 1 

Σφνολο 4 8 

 

 

 

3.3.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 

 

ΟΧΗΜΑΤΑ 

Ο Διμοσ διακζτει 4 απορριμματοφόρα οχιματα κλειςτοφ τφπου ςε λειτουργία και 2 

που βρίςκονται ςε κακεςτϊσ απόςυρςθσ. Επίςθσ θ υπθρεςία διακζτει ζνα μθχανικό 

ςάρωκρο (ςκοφπα). Αναλυτικότερα ςτοιχεία για τα οχιματα κακαριότθτασ φαίνονται ςτον 

πίνακα που ακολουκεί. 

Πίλαθαο 18 : Ορήκαηα θαζαξηόηεηαο 

 
Αρικμόσ 

οχθμάτων 

Αρικμόσ 
οχθμάτων ςε 

λειτουργία 
Τφποσ οχιματοσ Ραλαιότθτα 

Χωρθτικότθτα 
(m3) 

Διμοσ 
Εμμανουιλ 

Ραππά 

6 4 
Κλειςτά απορριμματοφορα 

τφπου πρζςςασ 
>5 ετίασ  

2 2 
Κλειςτά απορριμματοφορα 

Ανακφκλωςθσ 
<5 ετίασ  

  

Επιπλζον των τεςςάρων (4) δθμοτικϊν απορριμματοφόρων θ ςυλλογι και 

μεταφορά των απορριμμάτων ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Στρυμόνα γίνεται και με ζνα (1) 

ιδιωτικό απορριμματοφόρο με ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςίασ μετά από διαγωνιςμό. 
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ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ 

 

Πίλαθαο 19 : Κάδοι αζηικών αποππιμμάηων Γημοηικήρ Δνόηηηαρ Δμμανοςήλ Παππά 

Δθμοτικι Ενότθτα Στρυμόνα ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΚΑΔΟΙ ΣΥΝΟΛ. 
ΑΙΘΜ. 
ΚΑΔΩΝ 

ΣΥΝΟΛ. 
ΧΩΗΤ. 

ΚΑΔΩΝ(lt) 
lt/κάτοικο 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ 
1.100 

ΛΙΤΩΝ 
770 

ΛΙΤΩΝ 
350 

ΛΙΤΩΝ 
ΑΓ. ΠΝΔΤΜΑ 1.347 35 16 27 78 60.270 44,7 

ΓΑΦΝΟΤΓΙ 432 22 13 34 69 46.110 106,7 

ΔΜΜ. ΠΑΠΑ 594 24 11 18 53 41.170 69,3 

ΜΔΣΑΛΛΑ 130 5 1 24 30 14.670 112,8 

ΤΚΙΑ  45 0 1 14 15 5.670 126,0 

ΝΔΟ ΟΤΛΙ  * 2.387 87 39 67 193 149.180 62,5 

ΠΔΝΣΑΠΟΛΗ 1.002 59 23 20 102 89.610 89,4 

ΣΟΤΜΠΑ 626 36 8 1 45 46.110 73,7 

ΥΡΤΟ 1.568 59 15 31 105 87.300 55,7 

Γημ. Δν. Δμμ. 
Παππά 

8.131 327 127 236 690 540.090 66,4 

 

 

Πίλαθαο 20 : Κάδνη αζηηθώλ απνξξηκκάησλ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο ηξπκόλα 

Δθμοτικι Ενότθτα Στρυμόνα ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΚΑΔΟΙ ΣΥΝΟΛ. 
ΑΙΘΜ. 
ΚΑΔΩΝ 

ΣΥΝΟΛ. 
ΧΩΗΤ. 

ΚΑΔΩΝ(lt) 
lt/κάτοικο 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ 
1.100 

ΛΙΤΩΝ 
770 

ΛΙΤΩΝ 
350 

ΛΙΤΩΝ 

ΒΑΛΣΟΣΟΠΙ 852 45 14 16 75 65.880 77,3 

ΜΔΟΚΧΜΗ 102 14 5 2 21 19.950 195,6 

ΜΟΝΟΒΡΤΗ 574 29 19 7 55 48.980 85,3 

Ν. ΚΟΠΟ 1.927 93 2 6 101 105.940 55,0 

ΝΔΟΥΧΡΙ 1.214 54 28 18 100 87.260 71,9 

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ 521 42 11 12 65 58.870 113,0 

ΠΔΘΔΛΙΝΟ 474 36 2 6 44 43.240 91,2 

ΦΤΥΙΚΟ 898 65 15 0 80 83.050 92,5 

Γημ. Δν. 
τρυμόνα 

6.562 378 96 67 541 513.170 78,2 

 



ΤΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ  

 

 34  

 
 

 

ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 

 

Πίλαθαο 21: Κάδνη γηα πιηθά ζπζθεπαζίαο (κπιε θάδνη 1.100 lt) 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΜΡΛΕ 

ΚΑΔΟΙ 1.100 
ΛΙΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛ. 
ΧΩΗΤ. 

ΚΑΔΩΝ(lt) 
lt/κάτοικο 

ΑΓ. ΠΝΔΤΜΑ 1.347 39 42.900 31,8 

ΓΑΦΝΟΤΓΙ 432 22 24.200 56,0 

ΔΜΜ. ΠΑΠΑ 594 20 22.000 37,0 

ΜΔΣΑΛΛΑ 130 6 6.600 50,8 

ΤΚΙΑ  45 2 2.200 48,9 

ΝΔΟ ΟΤΛΙ   2.387 61 67.100 28,1 

ΠΔΝΣΑΠΟΛΗ 1.002 55 60.500 60,4 

ΣΟΤΜΠΑ 626 20 22.000 35,1 

ΥΡΤΟ 1.568 59 64.900 41,4 

Γημ. Δν. Δμ. 
Παππά 

8.131 284 312.400 38,4 

     

ΒΑΛΣΟΣΟΠΙ 852 34 37.400 43,9 

ΜΔΟΚΧΜΗ 102 6 6.600 64,7 

ΜΟΝΟΒΡΤΗ 574 15 16.500 28,7 

Ν. ΚΟΠΟ 1.927 76 83.600 43,4 

ΝΔΟΥΧΡΙ 1.214 41 45.100 37,1 

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ 521 28 30.800 59,1 

ΠΔΘΔΛΙΝΟ 474 18 19.800 41,8 

ΦΤΥΙΚΟ 898 34 37.400 41,6 

Γημ. Δν. 
τρυμόνα 

6.562 252 277.200 42,2 

 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΥΑΛΙΟΥ 

Θ ξεχωριςτι ςυλλογι γυαλιοφ ςτο διμο Εμμανουιλ Ραππά προγραμματίηεται να 

γίνει εντόσ του 2016 με 23 κϊδωνεσ γυαλιοφ χωρθτικότθτασ 1.000 lt. Πλοι οι κϊδωνεσ κα 

τοποκετθκοφν ςε κεντρικά ςθμεία των Κοινοτιτων.  

 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ (ΑΦΗΣ) 

Θ διαχείριςθσ φορθτϊν θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν πραγματοποιείται 

από τθν εταιρεία ΑΦΘΣ ΑΕ. Θ τοποκζτθςθ ειδικϊν κάδων για τθν εναπόκεςθ των 

χρθςιμοποιθμζνων μπαταριϊν, ζχει γίνει ςε ςθμεία εφκολα προςβάςιμα ςτον καταναλωτι: 

ςτο Διμο ςε ςχολεία, δθμόςια και δθμοτικά κτιρια. 
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ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΡΟΚΟΜΙΔΗΣ 

Στο Διμο Εμμανουιλ Ραππά όπωσ προαναφζρκθκε θ ςυλλογι και διάκεςθ των ΑΣΑ 

γίνεται με ιδιόκτθτα απορριμματοφόρα οχιματα και προςωπικό απαςχολοφμενο από το 

Διμο ςτθν Δθμοτικι Ενότθτα Εμμανουιλ Ραππά, ενϊ ςτθ Δ.Ε. Στρυμόνα ξεκίνθςε από το 

2015 και ςυνεχίηεται και ςτο 2016 θ περιςυλλογι και μεταφορά από εργολάβο 

κακαριότθτασ. Το Εβδομαδιαίο Ρρόγραμμα για τισ δφο Δθμοτικζσ Ενότθτεσ παρατίκεται 

ςτον ακόλουκο πίνακα.  

 

Πίλαθαο 22: Δβδνκαδηαίν Πξόγξακκα Απνθνκηδήο Απνξξηκκάησλ 

Γημοτική  Δνότητα ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ 

ΗΜΕΑ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΓΔΤΣΔΡΑ ΧΥΣΟ, ΑΓΛΟ ΡΝΕΥΜΑ  

ΣΡIΣΗ ΡΕΝΤΑΡΟΛΘ, ΕΜΜ. ΡΑΡΑΣ, ΔΑΦΝΟΥΔΛ 

ΣΔΣΑΡΣΗ 
ΑΓΛΟ ΡΝΕΥΜΑ, ΝΕΟ ΣΟΥΛΛ, ΡΕΝΤΑΡΟΛΘ, 

ΜΕΤΑΛΛΑ, ΔΑΦΝΟΥΔΛ 

ΠΔΜΠΣΗ  ΕΜ. ΡΑΡΑΣ, ΤΟΥΜΡΑ, ΡΕΝΤΑΡΟΛΘ, ΧΥΣΟ 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΑΓΛΟ ΡΝΕΥΜΑ, ΝΕΟ ΣΟΥΛΛ, ΕΜΜ. ΡΑΡΑΣ 

Γημοτική  Δνότητα ΣΡΤΜΟΝΑ 

  

ΓΔΤΣΔΡΑ 

ΝΕΟΣ ΣΚΟΡΟΣ 

ΡΛΑΤΕΛΑ ΒΑΛΤΟΤΟΡΛΟΥ 

ΡΛΑΤΕΛΑ ΨΥΧΛΚΟΥ 

ΜΕΣΟΚΩΜΘ 

ΣΡΣΗ 

ΡΕΚΕΛΛΝΟ  

ΡΑΑΛΛΜΝΛΟ 

ΜΟΝΟΒΥΣΘ 

ΣΔΣΑΡΣΗ 

ΨΥΧΛΚΟ 

ΔΥΤΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΒΑΛΤΟΤΟΡΛΟΥ (με τθν 
πλατεία) 

ΠΔΜΠΣΗ  
ΝΕΟΣ ΣΚΟΡΟΣ 

ΑΝΑΤΟΛΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΒΑΛΤΟΤΟΡΛΟΥ 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ 

ΜΟΝΟΒΥΣΘ 

ΝΕΟΧΩΛ 

ΡΛΑΤΕΛΑ ΝΕΟΥ ΣΚΟΡΟΥ  
(Μθ ανακυκλϊςιμα από παηάρι) 

 

 

 

3.3.3 ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΤΩΣΗΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 

Στα όρια του Διμου Εμμανουιλ Ραππά δεν λειτουργεί κάποιοσ Στακμόσ 

Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων. Ο αρχικόσ ςχεδιαςμόσ για το Ρεριφερειακό Σχζδιο 



ΤΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ  

 

 36  

 
 

Διαχείριςθσ Απορριμμάτων που υλοποιικθκε το 2009 προζβλεπε για τθν εξυπθρζτθςθ των 

Διμων τθσ πρϊθν Επαρχίασ Φυλλίδασ (Αμφίπολθ, Νζα Ηίχνθ και Εμμ. Ραππά) τθν 

καταςκευι ΣΜΑ ςτθν Μεςοράχθ του Διμου Νζασ Ηίχνθσ.  Ρροοριςμόσ των οχθμάτων 

μεταφόρτωςθσ από τον ΣΜΑ Μεςοράχθσ είναι ο ΧΥΤΑ Ραλαιοκάςτρου και τα οχιματα 

διζρχονται από το οδικό δίκτυο του Διμου Εμμανουιλ Ραππά κατά τθν όδευςι τουσ προσ 

τον ΧΥΤΑ. Δεδομζνθσ τθσ παρεμφεροφσ απόςταςθσ του Διμου μασ από τον ΧΥΤΑ ςε ςχζςθ 

με τον υφιςτάμενο ΣΜΑ τθσ Μεςοράχθσ, κακϊσ και του κόςτουσ εξυπθρζτθςθσ του ΣΜΑ, 

αποφαςίςτθκε θ απευκείασ μεταφορά των απορριμμάτων από τουσ Οικιςμοφσ του Διμου 

Εμμ. Ραππά ςτον ΧΥΤΑ με τθν χριςθ των απορριμματοφόρων περιςυλλογισ των ΑΣΑ.  

Σιμερα, (6 χρόνια μετά τθν λειτουργία του ΣΜΑ Μεςοράχθσ) θ λφςθ αυτι κεωρείται 

ενδεδειγμζνθ για τον Διμο Εμμ. Ραππά, αν και κα μποροφςε να βελτιωκεί περιςςότερο με 

τθν λειτουργία μικροφ ΣΜΑ ςτα όρια του Διμου (προτεινόμενθ περιοχι ο παλιόσ ΧΑΔΑ 

ςτθν Ντράνιτςα), όπου τα απορριμματοφόρα οχιματα κα μεταφόρτωναν τα απορρίμματά 

τουσ ςε ζνα επικακιμενο φορτθγό (χωρθτικότθτασ περί των 40 κυβικϊν μζτρων), το οποίο 

κα εκτελοφςε ζνα δρομολόγιο τθν θμζρα (ι 2 δρομολόγια ανά τρεισ θμζρεσ) προσ τον ΧΥΤΑ. 

Θ πρόταςθ αυτι παρουςιάηει αρκετά πλεονεκτιματα (οικονομικότερθ μεταφορά, αφξθςθ 

του χρόνου ηωισ των απορριμματοφόρων, αφξθςθ των εργατοωρϊν εργαςίασ του 

προςωπικοφ κακαριότθτασ ςτθν αποκομιδι, αςφαλζςτερθ μεταφορά των απορριμμάτων 

ςτον ΧΥΤΑ κλπ), αλλά και οριςμζνα μειονεκτιματα (αρχικό κόςτοσ καταςκευισ του ΣΜΑ και 

προμικειασ του ανατρεπόμενου επικακιμενου οχιματοσ, ανάγκθ φφλαξθσ του χϊρου 

φιλοξενίασ του ΣΜΑ, ανάγκθ διαχείριςθσ των παραγόμενων ςτραγγιςμάτων κατά τθν 

μεταφόρτωςθ κλπ).    

 

 

3.3.4 ΧΥΤΑ – ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 

Στα όρια του Νομοφ Σερρϊν λειτουργεί από το 2013, ο ΧΥΤΑ Ραλαιοκάςτρου (κζςθ 

Νεράιδα), ο οποίοσ εξυπθρετεί τουσ Διμουσ του Νομοφ Σερρϊν κακϊσ επίςθσ και αρκετοφσ 

από τουσ Διμουσ των Νομϊν Δράμασ και Κιλκίσ (από το 2015).   

Για τθν μετατροπι του ΧΥΤΑ (Χϊροσ Υγειονομικισ Ταφισ Απορριμμάτων) ςε ΧΥΤΥ  

(Χϊροσ Υγειονομικισ Ταφισ Υπολειμμάτων) προβλζπεται θ καταςκευι και λειτουργία τθσ 

Μονάδασ Επεξεργαςίασ των Απορριμμάτων, θ οποία προγραμματίηεται να λειτουργιςει 

εντόσ του ΧΥΤΑ. Θ Μονάδα Επεξεργαςίασ Απορριμμάτων του Ν. Σερρϊν, ζνα από τα πλζον 

ϊριμα ζργα του νζου ΡΕΣΔΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ και με  τθ λειτουργία του ζργου κα 

παράγεται υπόλειμμα μικρότερο του 40%, κάτι που κα υπερδιπλαςιάςει τον χρόνο ηωισ 

του υφιςτάμενου ΧΥΤ και κα οδθγιςει ςτθν αποφυγι κόςτουσ δθμιουργίασ νζου κυττάρου 

κόςτουσ αρκετϊν εκατομμυρίων Ευρϊ. 

Μετά τα πρόςτιμα για τουσ ΧΑΔΑ, οι Σζρρεσ κα αποφφγουν νζα ευρωπαϊκά πρόςτιμα 

κακϊσ κα μποροφν πλζον να τθρθκοφν οι ςτόχοι τθσ οδθγίασ τθσ ΕΕ και τθσ εκνικισ 

νομοκεςίασ ζωσ το 2020. Με το ςυγκεκριμζνο ζργο, θ εκτροπι βιοαποδομιςιμου 

κλάςματοσ αποβλιτων κα ανζλκει τουλάχιςτον ςτο 70%, θ ανακφκλωςθ υλικϊν (πζραν τθσ 

διαλογισ ςτθν πθγι) με μθχανικι επεξεργαςία από τθν μονάδα κα ανζλκει κατϋελάχιςτον 

ςτο 30%, θ κομποςτοποίθςθ ςτο 40%, ενϊ κα αποφευχκεί και θ εφαρμογι του εκνικοφ 
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τζλουσ ταφισ ανεπεξζργαςτων απορριμμάτων υπζρ Ρράςινου Ταμείου φψουσ ωσ 60 

Ευρϊ/τόνο ετθςίωσ. Το ζργο κα διαχειρίηεται ποςότθτεσ ςφμμεικτων θ/και 

προδιαλεγμζνων οργανικϊν απορριμμάτων τθσ τάξθσ των 45.000 τόνων ετθςίωσ, κα ζχει 

τεχνολογικι ευελιξία ωσ 63.000 τόνουσ και γι” αυτό κα μπορεί να εξυπθρετιςει και όμορεσ 

περιοχζσ. Κα χρθματοδοτθκεί ςε ποςοςτό 60% από το νζο ΕΣΡΑ, ενϊ ο ανάδοχοσ του ζργου 

κα αναλάβει το κόςτοσ μερικισ χρθματοδότθςθσ και όλο το κόςτοσ ςυντιρθςθσ και 

λειτουργίασ. 

Θ καταςκευι και λειτουργία τθσ Μονάδασ Επεξεργαςίασ των Απορριμμάτων κα 

επιφζρει από τθν άλλθ μια μεγάλθ επιβάρυνςθ ςτο κόςτοσ ειςαγωγισ και διαχείριςθσ των 

απορριμμάτων ςτον ΧΥΤ. Σιμερα, για κάκε τόνο απορριμμάτων που διακζτει ο Διμοσ μασ 

ςτον ΧΥΤ καταβάλει το ποςό των  17,70 ευρϊ. Από τισ ςυςκζψεισ που ζχουν γίνει ζωσ τϊρα 

αναφορικά με τθν Τιμολογιακι Ρολιτικι του ΦΟΔΣΑ, προζκυψε ότι εξετάηεται ςε πρϊτθ 

φάςθ (άμεςα)θ αφξθςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων, οριηόντια για όλθ τθν 

Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ, ςε 35,00 Ευρϊ ανά τόνο, ενϊ ςε δεφτερθ φάςθ (μετά 

τθν λειτουργία τθσ Μονάδασ Επεξεργαςίασ) το κόςτοσ αυτό κα ανζλκει ςε 68,00 Ευρϊ 

ανά τόνο ςφμμικτου απορρίμματοσ. Αν αναλογιςτοφμε ότι ςε ετιςια βάςθ το ςφνολο των 

ΑΣΑ που διακζτει ο Διμοσ Εμμανουιλ Ραππά ςτον ΧΥΤΑ ανζρχεται ςτα 4.300 τόνουσ 

(ςυμπεριλαμβάνονται τα υπολείμματα από  το ΚΔΑΥ και από τθ μονάδα Ογκωδϊν και 

ΑΕΚΚ), το ςθμερινό ετιςιο κόςτοσ για το Διμο μασ αναμζνεται να διπλαςιαςτεί ςε πρϊτθ 

φάςθ από τισ 76.000,00 Ευρϊ ςτισ 150.000,00 Ευρϊ, ενϊ κα εκτοξευτεί ςε δεφτερθ φάςθ 

(μετά τθ λειτουργία τθσ Μονάδασ Επεξεργαςίασ) ςτισ 300.000,00 Ευρϊ. Το ποςό αυτό 

είναι κατανοθτό ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιςτεί από τθ ςθμερινι οικονομικι κατάςταςθ 

του Διμου, εάν δεν προχωριςει ςε πολφ μεγάλεσ αυξιςεισ των ανταποδοτικϊν τελϊν που 

επιβάλει ςτουσ δθμότεσ.     
 

 

 

3.4 ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

Ο διμοσ Εμμανουιλ Ραππά είναι ενεργόσ ςτθ διαχείριςθ των απορριμμάτων και 

εξετάηει τθ δυνατότθτα υιοκζτθςθσ ςυςτιματοσ διαλογισ ςτθν πθγι, διότι οι δθμότεσ του 

είναι αρκετά ευαιςκθτοποιθμζνοι ςτο κζμα αυτό. Εκτιμάται ότι με τθν παροχι των 

διαφόρων μζςων που παρατίκενται ςτθν παροφςα μελζτθ, για να καλυφκοφν οι ελλείψεισ 

ςε εξοπλιςμό (κάδοι, οχιματα), το ποςοςτό εκτροπισ κα αυξθκεί ςθμαντικά.  

Θ αφξθςθ του ποςοςτοφ εκτροπισ είναι ο βαςικόσ ςτόχοσ του Διμου κακϊσ τόςο το 

ςθμερινό κόςτοσ διαχείριςθσ του ςυνόλου των απορριμμάτων, όςο κυρίωσ το μελλοντικό 

(με τισ δρομολογοφμενεσ αυξιςεισ από τον ΧΥΤ Ραλαιοκάςτρου), κακιςτοφν ςθμαντικι ζωσ 

απαγορευτικι, τθ δαπάνθ εξυπθρζτθςισ του και κα πρζπει άμεςα να δρομολογθκεί θ 

λειτουργία ενόσ οικονομικότερου μοντζλου λειτουργίασ. Το ηθτοφμενο αυτό μοντζλο, κα 

ζχει άμεςα και μεςοπρόκεςμα αποτελζςματα. Ο ζγκαιροσ ςχεδιαςμόσ και κυρίωσ θ ζγκαιρθ 

υλοποίθςι του (ςε ρεαλιςτικι βάςθ), κα εξαςφαλίςει τθν οικονομικι ανταπόκριςθ του 

Διμου και κα περιορίςει αιςκθτά τθν πικανότθτα οικονομικισ αδυναμίασ του να 

ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του. Από τθν άλλθ, ο ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ενόσ 

τζτοιου ρεαλιςτικοφ μοντζλου λειτουργίασ κα αποτρζψει τθν υποχρζωςθ τθσ Δθμοτικισ 
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Αρχισ να μεταβιβάςει ςτουσ δθμότεσ τθν διαφαινόμενθ μεγάλθ αφξθςθ του κόςτουσ 

διάκεςθσ των απορριμμάτων.       
 

Κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι ο διμοσ ζχει τθν «τφχθ» να φιλοξενεί εντόσ των 

διοικθτικϊν του ορίων το ιδιωτικό ΚΔΑΥ του Νομοφ Σερρϊν, αλλά και τθν Μονάδα 

Επεξεργαςίασ ΑΕΚΚ και Ογκωδϊν αντικειμζνων. Οι δφο αυτζσ εγκαταςτάςεισ, αν και δεν 

αποφζρουν κάποιο ζςοδο ςτο Διμο από τθν αξιοποίθςθ των απορριμμάτων που δζχονται, 

ελαχιςτοποιοφν όμωσ το κόςτοσ μεταφοράσ από το ςθμείο ςυγκζντρωςθσ προσ το ςθμείο 

διάκεςθσ. Αναλογιηόμενοι ότι θ ιδιωτικι πρωτοβουλία για τθν ανάπτυξθ τζτοιων μονάδων 

δεν υπόκειται ςε νομοκετικοφσ ι λοιποφσ περιοριςμοφσ (πζραν των τυπικϊν τθσ 

περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ), και με δεδομζνο ότι τα τελευταία 5 χρόνια (που 

λειτουργεί κυρίωσ το ιδιωτικό ΚΔΑΥ) δεν ζχουν λειτουργιςει άλλεσ παρόμοιεσ μονάδεσ 

ςτον Νομό Σερρϊν, κεωροφμε ότι θ δρομολόγθςθ από το Διμο καταςκευισ και 

λειτουργίασ Δθμοτικϊν τζτοιων μονάδων, μάλλον κα πρζπει να απορριφκεί ωσ 

οικονομικά αςφμφορθ.   Στο ςυμπζραςμα αυτό ςυνθγοροφν και οι αναλφςεισ των 

αποτελεςμάτων αναφορικά με το είδοσ και κυρίωσ τισ ποςότθτεσ, των ετθςίωσ 

παραγόμενων απορριμμάτων ςτα όρια του διμου μασ.  
 

 

Πίλαθαο 23: Ανάλςζη SWOT  για ηην αξιολόγηζη ηηρ ςθιζηάμενηρ καηάζηαζηρ διασείπιζηρ. 

ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

 Διάκεςθ ςτο ΧΥΤΑ του μεγαλφτερου 

μζρουσ των ΑΣΑ 

 Αδιαμόρφωτθ πολεοδομικι φυςιογνωμία 

τθσ Δ.Ε. Εμμ. Ραππά δθμιουργεί προβλι-

ματα ςτα δρομολόγια των απορριμματο-

φόρων 

 Μεγάλθ ζκταςθ διοικθτικϊν ορίων που 

δφςκολα αςτυνομεφεται 

 Ανυπαρξία Κανονιςμοφ Κακαριότθτασ και 

διαδικαςίασ επιβολισ προςτίμων 

 Αραιοκατοικθμζνεσ δομθμζνεσ περιοχζσ 

(αγροτικζσ Κοινότθτεσ) απαιτοφν μεγαλφ-

τερο αρικμό κάδων και μεγαλφτερο μικοσ 

δρομολογίων των απορριμματοφόρων για 

τθν εξυπθρζτθςι τουσ.   

 Ελαχιςτοποίθςθ ενθμζρωςθσ δθμοτϊν ςε 

κζματα διαχείριςθσ απορριμμάτων και 

διαδικαςιϊν ανακφκλωςθσ. 

 Χαμθλό ποςοςτό ανακφκλωςθσ υλικϊν 

 Υψθλό ποςοςτό προςμίξεων ςτον μπλε 

κάδο (επιςτρεφόμενο υπόλειμμα) 

 Ανάγκθ ανανζωςθσ εξοπλιςμοφ 

(απορριμματοφόρα και κάδοι) 

 

 Ρροϊκθςθ πρακτικϊν ανακφκλωςθσ και 

κομποςτοποίθςθσ μζςα από τθν εφαρμογι 

ολοκλθρωμζνου τοπικοφ ςχεδίου διαχείριςθσ 

απορριμμάτων. 

 Εκελοντικι δράςθ με Ομάδεσ Ρεριβάλλοντοσ 

 Διερεφνθςθ ςυνεργαςιϊν με όμορουσ Διμουσ 

για τθν λειτουργία πράςινων ςθμείων (κυρίωσ 

για ογκϊδθ και θλεκτρικζσ ςυςκευζσ) 

 Ανάπτυξθσ προγράμματοσ οικονομικισ 

ανταπόδοςθσ ςτουσ δθμότεσ με μεγάλο 

ποςοςτό ανακφκλωςθσ  

 Κατάλλθλοσ αςτικόσ ιςτόσ για οικιακι κομπο-

ςτοποίθςθ (μονοκατοικίεσ με οικοπεδα) 

 Αξιοποίθςθ παραγόμενου κομπόςτ επιτόπου 

τθσ παραγωγισ του.  

 Ανάπτυξθ πράςινου ςθμείου ςτον χϊρο του 

αποκατεςτθμζνου ΧΑΔΑ ςτθν περιοχι 

Ντράνιτςα 

 Εκμετάλλευςθ του ανωτζρω χϊρου για τθν 

καταςκευι μικροφ ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ 

απορριμμάτων  
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ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΙΕΣ 

 Σχετικά μικρόσ όγκοσ απορριμμάτων για 

τθν δθμιουργία βιϊςιμων δθμοτικϊν 

μονάδων ΚΔΑΥ ι επεξεργαςίασ Ογκωδϊν 

 Σθμαντικι ζλλειψθ προςωπικοφ ςτθν 

κακαριότθτα 

 Αδυναμία μεταβίβαςθσ του αυξανόμενου 

κόςτουσ ςτουσ δθμότεσ 

 Στενοί δρόμοι ςτθν Δ.Ε. Εμμ. Ραππά δεν 

επιτρζπουν τθν εγκατάςταςθ πρόςκετων 

κάδων για τθν ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ 

διαλογισ ςτθν πθγι. 

 Μεγάλθ μζςθ θλικία του πλθκυςμοφ ςε 

ςυνδυαςμό με το μζτριο προσ χαμθλό 

μορφωτικό επίπεδο, που περιορίηουν τθν 

ενςωμάτωςθ νζων μεκόδων διάκεςθσ των 

απορριμμάτων ςτθν κακθμερινι 

λειτουργία. 

 Ευαιςκθτοποίθςθ πολιτϊν ςε κζματα 

ανακφκλωςθσ μζςω περιφερειακϊν και εκνικϊν 

πρωτοβουλιϊν. 

 Αξιοποίθςθ του επικείμενου νζου Ρεριφερεια-

κοφ και Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ για τα απορρίμ-

ματα 

 Κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελοσ 

 Εξοικονόμιςθ τζλουσ υγειονομικισ ταφισ 

 Χρθματοδοτικζσ ευκαιρίεσ από προγράμ-

ματα 

 Βελτιςτοποίθςθ χριςθσ υπερ/διαδθμοτικϊν 

εγκαταςτάςεων διαχείριςθσ αποβλιτων 

 Εκμετάλλευςθ τοπικϊν μονάδων ΚΔΑΥ και επε- 

ξεργαςίασ ΑΕΚΚ που ελαχιςτοποιοφν το κόςτοσ 

μεταφοράσ.  

 Συμβατικι δζςμευςθ αναδόχου επεξεργαςίασ 

ΑΕΚΚ για τθν προνομιακι διάκεςθ ςτο Διμο των 

κραυςτϊν υλικϊν που προκφπτουν από τθν 

επεξεργαςία (για βελτίωςθ αγροτικισ 

οδοποιίασ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  

ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΔΑΣΕΩΝ ΤΟΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ 

 

4.1 ΡΟΛΗΨΗ - ΕΡΑΝΑΧΗΣΙΜΟΡΟΙΗΣΗ  

Θ επαναχρθςιμοποίθςθ είναι κλαςςικι μορφι πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων, και ςτο 

εκνικό ςτρατθγικό ςχζδιο προβλζπεται ςειρά δράςεων με τθ ςυμμετοχι των ΟΤΑ. Θ Οδθγία 

2008/98/ΕΚ για τα απόβλθτα, δίνει τουσ οριςμοφσ για τθν «πρόλθψθ» και τθν 

«επαναχρθςιμοποίθςθ». Συγκεκριμζνα, «πρόλθψθ» νοοφνται τα μζτρα τα οποία 

λαμβάνονται πριν μία ουςία, υλικό ι προϊόν καταςτοφν απόβλθτα, και τα οποία μειϊνουν: 

 τθν ποςότθτα των αποβλιτων, μζςω επαναχρθςιμοποίθςθσ ι παράταςθσ τθσ 

διάρκειασ ηωισ των προϊόντων, 

 τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ των παραγόμενων αποβλιτων ςτο περιβάλλον και τθν 

ανκρϊπινθ υγεία, ι 

 τθν περιεκτικότθτα των υλικϊν και προϊόντων ςε επικίνδυνεσ ουςίεσ, 

«Επαναχρθςιμοποίθςθ» είναι κάκε εργαςία με τθν οποία προϊόντα ι ςυςτατικά ςτοιχεία 

που δεν είναι απόβλθτα χρθςιμοποιοφνται, εκ νζου για τον ίδιο ςκοπό για τον οποίο 

ςχεδιάςτθκαν. Σφμφωνα με τθν ίδια οδθγία, ορίηεται ωσ «προετοιμαςία για 

επαναχρθςιμοποίθςθ» κάκε εργαςία ανάκτθςθσ που ςυνιςτά ζλεγχο, κακαριςμό ι 

επιςκευι, με τθν οποία προϊόντα ι ςυςτατικά ςτοιχεία προϊόντων που αποτελοφν πλζον 

απόβλθτα προετοιμάηονται προκειμζνου να επαναχρθςιμοποιθκοφν χωρίσ άλλθ 

προεπεξεργαςία. 

 

Στθ νομοκεςία και τθν πολιτικι για τθν πρόλθψθ και τθ διαχείριςθ των αποβλιτων ιςχφει 

ωσ τάξθ προτεραιότθτασ θ ακόλουκθ ιεράρχθςθ: α) πρόλθψθ β) προετοιμαςία για 

επαναχρθςιμοποίθςθ γ) ανακφκλωςθ δ) άλλου είδουσ ανάκτθςθ, π.χ. ανάκτθςθ ενζργειασ, 

και ε) διάκεςθ. Ζτςι όπωσ φαίνεται και ςχθματικά ςτο διάγραμμα που ακολουκεί, θ 

πρόλθψθ αποτελεί το πρϊτο ςτάδιο δράςεων και εργαςιϊν διαχείριςθσ των αποβλιτων. 

 

 

Δηθόλα 4 : Ιεξάξρεζε ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ 
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Το Εκνικό Σχζδιο Ρρόλθψθσ Ραραγωγισ Αποβλιτων παρζχει κατευκφνςεισ ςε Ρεριφζρειεσ 

και Διμουσ για υλοποίθςθ δράςεων ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ προτεραιότθτασ: Τρόφιμα, 

Χαρτί, Υλικά – Απόβλθτα Συςκευαςίασ, Απόβλθτα Θλεκτρικοφ – Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ 

(ΑΘΘΕ). Στθ ςυνζχεια παρατίκενται επιλεγμζνεσ δράςεισ/μζτρα με τοπικό επίπεδο 

εφαρμογισ που κα μποροφςαν να εφαρμοςτοφν ςτο Διμο. 

 Δημιουργία, ςυνζχιςη και ολοκλήρωςη των υφιςτάμενων προγραμμάτων 

ευαιςθητοποίηςησ επιχειρήςεων ςε θζματα πρόληψησ δημιουργίασ αποβλήτων. Κα 

αποτελζςει κομμάτι τθσ εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ με ςυνζχιςθ 

και ενίςχυςθ δράςεων. 

 Ενίςχυςη τησ πρόληψησ αποβλήτων κατά την αγορά προϊόντων. Μπορεί να επιτευχκεί 

με δράςεισ ενςωματωμζνεσ ςτθν εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ που 

περιγράφονται ςτο τζλοσ τθσ παροφςασ παραγράφου με ςθμεία ενθμζρωςθσ (info 

points) ςε επιλεγμζνα ςθμεία προςζλκυςθσ καταναλωτϊν (ςοφπερ μάρκετ, 

παντοπωλεία, λαϊκζσ αγορζσ). 

 Προαγωγή τησ επαναχρηςιμοποίηςησ: Δράςεισ για τθν ενκάρρυνςθ 

επαναχρθςιμοποίθςθσ βιβλίων (δωρεζσ παλιϊν βιβλίων και ζντυπου υλικοφ ςε 

εκπαιδευτικά ιδρφματα, δανειςτικζσ βιβλιοκικεσ). Ρροϊκθςθ χριςθσ τςαντϊν 

πολλαπλϊν χριςεων ζναντι τθσ νάυλον ςακοφλασ. Επιτυχθμζνο τζτοιο παράδειγμα 

αποτζλεςε θ δωρεάν διάκεςθ ςτουσ δθμότεσ  τςαντϊν πολλαπλϊν χριςεων για τθν 

ςυλλογι και μεταφορά των ανακυκλϊςιμων υλικϊν τουσ κατά το αρχικό ςτάδιο 

υλοποίθςθσ του προγράμματοσ Ανακφκλωςθσ ςτουσ δφο πρϊθν Διμουσ Εμμανουιλ 

Ραππά και Στρυμόνα.  

 Δημιουργία δικτφου επαναχρηςιμοποίηςησ και επιδιόρθωςησ: Δθμιουργία δικτφου 

ποιοτικισ επιςκευισ και προϊκθςθ τθσ αποδοχισ τθσ κοινισ γνϊμθσ για τα 

μεταχειριςμζνα. Μπορεί να επιτευχκεί μζςω τθσ λειτουργίασ του Ρράςινου ςθμείου 

που περιγράφεται παρακάτω ι μζςω διαδθμοτικισ ςυνεργαςίασ με το Διμο Σερρϊν 

όπου κεωρείται δεδομζνο ότι κα λειτουργιςει τζτοιο ςθμείο. 

 

Πίλαθαο 24: Πξνγξακκαηηζκόο δξάζεσλ πξόιεςεο 

Είδοσ δράςθσ Τόποσ Ρεριοδικότθτα 

Ενθμζρωςθ για τθ μείωςθ τθσ χριςθσ 

ςυςκευαςιϊν με διανομι φυλλαδίων 

Λαϊκζσ αγορζσ- ςοφπερ 

μάρκετ - Ραντοπωλεία 
Κάκε τρίμθνο 

Επαναχρθςιμοποίθςθ θ/και επιδιόρκωςθ 

θλεκτρονικϊν αποβλιτων 

Ρράςινο ςθμείο ι 

μεταφορά ςτο διμο 

Σερρϊν 

Διαρκϊσ 

Ρρομικεια και διανομι τςαντϊν 

πολλαπλϊν χριςεων για τθν μείωςθ των 

νάυλον  ςακουλϊν 

Ρράςινο ςθμείο Κάκε μινα 

Ενθμζρωςθ για τθ ςθμαςία και τθν αξία 

τθσ πρόλθψθσ- χριςιμεσ ςυμβουλζσ 

Σχολεία - Ρράςινο 

ςθμείο 
Κάκε μινα 

Θλεκτρονικά μθνφματα για τθν πρόλθψθ Λςτοςελίδα Διμου Διαρκϊσ 

Καταχωρίςεισ, άρκρα, δθμοςιεφςεισ, 

ανακοινϊςεισ 
Τοπικά ΜΜΕ Κατά περίπτωςθ 
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4.2 ΚΟΜΡΟΣΤΟΡΟΙΗΣΗ 

Πλα τα οργανικά υπολείμματα όπωσ κουρεμζνο γραςίδι, φφλλα, κομμζνα κλαδιά, 
χόρτα, λαχανικά, φροφτα ακόμθ και εςπεριδοειδι, αποφάγια, ψάρι, κρζασ, 
γαλακτοκομικά, χαρτί, πριονίδι, κόπρανα φυτοφάγων ηϊων, ςτάχτθ και οποιοδιποτε άλλο 
οργανικό υπόλοιπο που τα πετάμε ςαν ςκουπίδια και γεμίηουμε με αυτά τισ χωματερζσ, 
είναι θ απαραίτθτθ τροφι για το χϊμα. Αν χρθςιμοποιθκοφν ςωςτά, δθλαδι αν τα 
λιπαςματοποιιςουμε ςτουσ κάδουσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ και επιςτρζψουμε το 
κομπόςτ ςτο χϊμα, το εμπλουτίηουμε με τθν απαραίτθτθ οργανικι φλθ χοφμο. 

Θ διαδικαςία αυτι υπάρχει από μόνθ τθσ ςτθ φφςθ. Σε κάκε δάςοσ, άλςοσ, λιβάδι, 
τα φυτικά υπολείμματα πζφτουν ςτο ζδαφοσ και εκεί αρχίηει θ διαδικαςία τθσ 
αποςφνκεςθσ, κομποςτοποίθςθσ, λιπαςματοποίθςθσ. Κομποςτοποιοφνται / λιπαςμα-
τοποιοφνται αργά από τουσ μικροοργανιςμοφσ μζςα ςτο χϊμα και μετατρζπονται ςε ζνα 
αφράτο δαςικό ςκουρόχρωμο υπόςτρωμα. Αυτό είναι που κρατά τθν εδαφολογικι 
ιςορροπία και διατθρεί το ζδαφοσ ηωντανό. Το πόςο εφφορο είναι ζνα κομμάτι γθσ, 
εξαρτάται από το πόςο πλοφςιο είναι ςε οργανικι φλθ, δθλαδι ςε χοφμο. 
Κομποςτοποίθςθ μποροφμε να κάνουμε και ςτο χϊρο μασ, τθν οικιακι κομποςτοποίθςθ. 

Κατά τθν διαδικαςία τθσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ οι ςθμαντικότεροι παράγοντεσ 
που είναι απαραίτθτο να προςζξουμε και εξαςφαλίςουμε είναι ο ςωςτόσ αεριςμόσ, θ 
κερμοκραςία, θ υγραςία, το ουδζτερο PH, θ ςωςτι αναλογία των υλικϊν από τθ κουηίνα 
και τον κιπο (άηωτο/άνκρακασ ι αλλοιϊσ πράςινα/καφζ), κακϊσ και το είδοσ και μζγεκοσ 
των υλικϊν που κομποςτοποιοφμε. 

Για το λόγο αυτό, υπάρχουν ειδικοί για κάκε περίπτωςθ κάδοι κομποςτοποίθςθσ, 
λιπαςματοποίθςθσ, ταχυανακυκλωτζσ, όπου γίνεται κομποςτοποίθςθ όλων των οργανικϊν 
απορριμμάτων (κουρεμζνο γραςίδι, φφλλα, κομμζνα κλαδιά, χόρτα, υπολείμματα 
λαχανικϊν και φροφτων, αποφάγια, κρζασ, ψάρι γαλακτοκομικά, χαρτί, πριονίδι, κόπρανα 
φυτοφάγων ηϊων, ςτάχτθ κλπ). 

Με τθ κομποςτοποίθςθ, που αποτελεί τον πιο φιλικό προσ το περιβάλλον τρόπο 
διαχείριςθσ των οργανικϊν απορριμμάτων, ο δθμότθσ εξοικονομεί χριματα, ηωντανεφει το 
ζδαφοσ και βοθκά ςτθ προςταςία του περιβάλλοντοσ. 
 

 

4.3 ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΡΗΓΗ 

Με τισ τεχνικζσ διαλογισ ςτθν πθγι επιδιϊκεται θ ανάκτθςθ υλικϊν-ςτόχων με 

ςκοπό τθν μείωςθ του ρεφματοσ των ςφμμεικτων απορριμμάτων τα οποία καταλιγουν ςε 

χϊρουσ τελικισ διάκεςθσ. Επιπροςκζτωσ, θ ςυλλογι και παράδοςθ από τον δθμότθ ςτον 

Διμο (Ρράςινο Σθμείο), διαλεγμζνου τζτοιου υλικοφ – ςτόχου (χαρτί, αλουμίνιο, 

πλαςτικό, γυαλί) κα μποροφςε να οδθγιςει ςτθν απευκείασ πϊλθςθ από τον Διμο ςτα 

εργοςτάςια ανακφκλωςθσ των υλικϊν αυτϊν, με ςκοπό τθν είςπραξθ του τιμιματοσ 

εξαγοράσ. Με τον τρόπο αυτό (ουςιαςτικά παράκαμψθ του ιδιωτικοφ ΚΔΑΥ από το οποίο ο 

Διμοσ δεν ζχει κάποιο οικονομικό όφελοσ εκτόσ τθσ απαλλαγισ από το τζλοσ ταφισ του 

ΧΥΤ), κα μποροφςε εν δυνάμει να μειωκεί ζωσ μθδενιςτεί το κόςτοσ λειτουργίασ του 

Ρράςινου Σθμείου. Θ μζκοδοσ αυτι προχποκζτει τθν παροχι κινιτρων ςτουσ δθμότεσ που 

ςυμμετζχουν. Τα κίνθτρα αυτά κα μποροφςαν να είναι θκικά (βραβείο, ζπαινοσ κλπ) ι 

οικονομικά (ετιςια καταβολι οικονομικοφ ανταλλάγματοσ, μείωςθ των ανταποδοτικϊν 

τελϊν που καταβάλλονται ςτθ ΔΕΘ, κλιρωςθ δϊρων κλπ). Κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι τα 

ςυςτιματα αυτά για να είναι οικονομικά βιϊςιμα προχποκζτουν τθν ςυλλογι και 

παράδοςθ ςθμαντικϊν ποςοτιτων ανακυκλϊςιμων υλικϊν από τισ οποίεσ κα προκφψουν 

αξιόλογα οικονομικά αποτελζςματα.       
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Δηθόλα 5 : Κάδνη μερσξηζηήο ζπιινγήο γηα πάξθα 

 

Ενδεικτικά, κα πρζπει να αναφερκοφν οι τιμζσ απευκείασ αγοράσ των 

προαναφερόμενων υλικϊν – ςτόχων από τισ επιμζρουσ βιομθχανίεσ ανακφκλωςισ τουσ : 

 

Πίλαθαο 25: Αμία αλαθπθινύκελνπ θαζαξνύ πξντόληνο 

ΥΛΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΑΣ (Ευρϊ / τόνο) 

Αλουμίνιο  160,00 

Γυαλί 110,00 

Υαρτί  100,00 

Πλαστικό  67,00 

 

Τα ςυςτιματα διαλογισ ςτθν πθγι δφναται να κατθγοριοποιθκοφν με βάςθ τον 

αρικμό των τφπων υλικϊν – ςτόχων που προδιαλζγονται ςε  

(α) χωριςτι ςυλλογι ενόσ υλικοφ – ςτόχου και ςε  

(β) χωριςτι ι μθ χωριςτι ςυλλογι τουλάχιςτον δφο τφπων υλικϊν – ςτόχων.  

 

Επιπλζον, με βάςθ τα οργανωτικά ςχιματα ςυλλογισ των υλικϊν – ςτόχων από τισ πθγζσ 

παραγωγισ οι μζκοδοι διαλογισ ςτθν πθγι περιλαμβάνουν  

(α) τθ ςυλλογι με τθ μζκοδο ‘Ρόρτα – Ρόρτα’,  

(β) τθ ςυλλογι με κάδουσ ανά ομάδεσ κατοικιϊν,  

(γ) τθ ςυγκζντρωςθ προδιαλεγμζνων υλικϊν – ςτόχων ςε Κζντρα Συλλογισ και  

(δ) το ςυνδυαςμό δφο ι περιςςοτζρων των προαναφερόμενων οργανωτικϊν 

ςχθμάτων.  

Στισ μεκόδουσ διαλογισ ςτθν πθγι εντάςςονται επιπλζον ςυςτιματα όπωσ θ 

ςυλλογι υλικϊν – ςτόχων από ειδικζσ κατθγορίεσ πθγϊν προζλευςθσ (π.χ. χϊρουσ μαηικισ 
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ςίτιςθσ, εςτιατόρια, ξενοδοχεία κ.ά.) και από ειδικζσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ (π.χ. ςχολεία, 

Ρολιτιςτικοφσ Συλλόγουσ, γιπεδα, ςτρατόπεδα κλπ). 

 
Ρεριγραφι των πλζον διακζςιμων τεχνικϊν διαλογισ ςτθν πθγι: 
 
Συςτιματα διαλογισ ςτθν Ρθγι 

 Χωριςτι Συλλογι Ενόσ Τφπου Υλικοφ – Στόχου 

 Χωριςτι, ι Μθ Χωριςτι, Συλλογι Τουλάχιςτον Δφο Τφπων Υλικϊν – Στόχων 

 Συλλογι με τθ μζκοδο Ρόρτα – Ρόρτα 

 Συλλογι με Κάδουσ ανά Ομάδεσ Κατοικιϊν 

 Συγκζντρωςθ Διαχωριςμζνων Υλικϊν – Στόχων ςε Κζντρα Συλλογισ 

 Συνδυαςμόσ Οργανωτικϊν Σχθμάτων 

 Συλλογι Υλικϊν – Στόχων από Ειδικζσ Κατθγορίεσ Ρθγϊν Ρροζλευςθσ 

 Συλλογι Υλικϊν – Στόχων από Ειδικζσ Ρλθκυςμιακζσ Ομάδεσ 

 

Εξοπλιςμόσ Συςτθμάτων Διαλογισ ςτθν Ρθγι 

 Εξοπλιςμόσ Ρροςωρινισ Αποκικευςθσ ςε Επίπεδο Κατοικίασ 

Σάκοι - Τυποποιθμζνοι Κάδοι με Ρϊμα - Κλειςτοί Σάκοι Ρολλαπλϊν Χριςεων 

 Εξοπλιςμόσ Ρροςωρινισ Αποκικευςθσ ςε Κάδουσ Μθχανικισ Φόρτωςθσ 

Κάδοι Μθχανικισ Φόρτωςθσ Ανοιγόμενοι εκ των Άνω - Κάδοι Μθχανικισ Φόρτωςθσ Τφπου 

‘Καμπάνασ’ Ανοιγόμενοι ςτθ Βάςθ - Κάδοι Στακεροί - Μεγάλοι Υποδοχείσ 

 

Δηθόλα 6 : Κεληξηθνί θάδνη δηαινγήο ζηελ πεγή 

 

4.3.1 ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΕΣ ΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΗΓΗ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων 

ςτον Διμο μασ, τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του και τουσ ςτόχουσ και ςκοποφσ που 

καλείται να ικανοποιιςει το Τοπικό Σχζδιο, προτείνονται οι εξισ δραςτθριότθτεσ πρόλθψθσ 

και διαλογισ ςτθν πθγι:  

 

Δίκτυο κάδων για τθν προδιαλογι οργανικϊν και ανακυκλϊςιμων υλικϊν  

 Ρροϊκθςθ τθσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ με τθν προμικεια και δωρεάν 

διανομι, ςε πρϊτθ φάςθ, 1000 κάδων ενδεικτικισ χωρθτικότθτασ 220lt, ςε 

ιςάρικμα νοικοκυριά. Στα νοικοκυριά που κα ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα, 

προβλζπεται θ διανομι κατάλλθλου ενθμερωτικοφ υλικοφ κακϊσ και 

παρακολοφκθςθ – παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν από αρμόδιο υπάλλθλο του 

Διμου. 
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 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ ςτουσ προτεινόμενουσ χϊρουσ λειτουργίασ των 

Ρράςινων Σθμείων (χϊροσ αποκατεςτθμζνου ΧΑΔΑ ςτθν περιοχι Ντράνιτςασ και 

δθμοτικι ζκταςθ Ανατολικά του ςφαγείου Νζου Σκοποφ) 40 μεγάλων κάδων 

κομποςτοποίθςθσ οργανικϊν και πράςινων αποβλιτων (ταχυανακυκλωτζσ). Οι 

ταχυανακυκλωτζσ αυτοί κα τροφοδοτοφνται με προδιαλεγμζνα οργανικά 

βιοαπόβλθτα προκειμζνου να παράγουν χοφμο που κα διατίκεται επιφανειακά 

ςτον χϊρο του πρϊθν ΧΑΔΑ (11 ςτρζμματα)  

 Ριλοτικι Ανάπτυξθ δικτφου καφζ κάδων, με προτεραιότθτα ςτισ δθμοτικζσ και 

τοπικζσ κοινότθτεσ  Νζου Σουλίου, Νζου Σκοποφ, Ψυχικοφ και Μονόβρυςθσ αλλά 

ςε δεφτερθ φάςθ και ςε ςθμεία μεγάλων παραγωγϊν (χϊροι εςτίαςθσ, 

καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ κλπ). Στουσ καφζ κάδουσ κα 

τοποκετοφνται προδιαλεγμζνα βιοαπόβλθτα (αρχικά κιπων, καλιεργειϊν κλπ και 

ςε δεφτερθ φάςθ και οργανικά απόβλθτα κουηίνασ), τα οποία κα ςυλλζγονται με 

ξεχωριςτό δρομολόγιο του απορριμματοφόρου και κα οδθγοφνται ςτθ μονάδα 

κομποςτοποίθςθσ (πρϊθν ΧΑΔΑ Ντράνιτςασ) για επεξεργαςία. Ο ςτόχοσ τθσ 

χωριςτισ ςυλλογισ προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων για το 2020 ανζρχεται ςτο 40% 

των παραγόμενων. Για το λόγο αυτό το δίκτυο κα επεκτακεί ςταδιακά ςε όλθ τθν 

ζκταςθ του Διμου. 

 Ενίςχυςθ του δικτφου μπλε κάδων για τθ ςυλλογι ανακυκλωςίμων (χαρτί – γυαλί – 

μζταλλο – πλαςτικό), προκειμζνου να μπορεί να επιτευχκεί ο ςτόχοσ για χωριςτι 

ςυλλογι του 65% αυτϊν που παράγονται. Στουσ κάδουσ αυτοφσ κα διακζτουν τα 

ανακυκλϊςιμα υλικά τουσ όςοι δθμότεσ δεν επικυμοφν να προχωριςουν ςτθν 

περαιτζρω διαλογι τουσ (διαλογι ςτθν πθγι με ξεχωριςτι αποκικευςθ και 

διάκεςθ των υλικϊν) 

 Τοποκζτθςθ κωδϊνων ςυλλογισ αλουμινίου για τθ χωριςτι ςυλλογι των 

ςυςκευαςιϊν αλουμινίου, κυρίωσ κοντά ςε ςχολεία και γιπεδα 

 Τοποκζτθςθ κωδϊνων ςυλλογισ γυαλιοφ για τθ χωριςτι ςυλλογι γυαλιοφ, κυρίωσ 

κοντά ςε μαηικά ςθμεία εςτίαςθσ και διαςκζδαςθσ κακϊσ και ςτο Ρράςινο ςθμείο 

που προτείνεται να αναπτυχκεί.  

 Τοποκζτθςθ κωδϊνων ςυλλογισ χαρτιοφ, για τθ χωριςτι ςυλλογι χαρτιοφ – 

χαρτονιοφ ςε μαηικά ςθμεία παραγωγισ τουσ (παντοπωλεία, super markets, 

εμπορικά καταςτιματα, μανάβικα κλπ), ςε ςχολεία κακϊσ και ςτο Ρράςινο ςθμείο 

που προτείνεται να αναπτυχκεί.  

 Σταδιακι αντικατάςταςθ περί των 350 πεπαλαιωμζνων κάδων από τουσ 1.200 

που υπάρχουν ςιμερα ςτο διμο, για τθ ςυλλογι των ςυμμείκτων.  

 
 

4.3.2 ΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Τα «Ρράςινα Σθμεία», οι ειδικοί δθλαδι χϊροι που κα δθμιουργθκοφν ςε κάκε 

διμο τθσ χϊρασ για τθν εφαρμογι τθσ διαλογισ ςτθν πθγι, μπαίνουν τισ αμζςωσ επόμενεσ 

μζρεσ ςτο πρϊτο ςτάδιο εφαρμογισ με τθν αναμενόμενθ ζκδοςθ τθσ ΚΥΑ 1958, που 

κακορίηει τθν αδειοδότθςι τουσ. 

 

Ρροτείνεται θ δθμιουργία δφο (2) κεντρικϊν Ρράςινων Σθμείων ςτο Διμο 

Εμμανουιλ Ραππά και ςυγκεκριμζνα ςτον χϊρο του αποκατεςτθμζνου ΧΑΔΑ ςτθν 
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περιοχι Ντράνιτςα κακϊσ και ςτθν Δθμοτικι ζκταςθ Ανατολικά του ςφαγίου Νζου 

Σκοποφ. Ο πρϊτοσ χϊροσ είναι περιφραγμζνοσ με μόνιμθ περίφραξθ, διακζτει ηϊνθ 

πυραςφάλειασ, ζχει εμβαδό 11 ςτρεμμάτων, ζχει ικανι απόςταςθ από κατοικθμζνεσ 

περιοχζσ για να μθν δθμιουργεί όχλθςθ ςε κατοικίεσ και τζλοσ εξυπθρετείται από δίκτυο 

πυρόςβεςθσ μζςω ςτακεροφ αγωγοφ μεταφοράσ νεροφ. Ο δεφτεροσ χϊροσ κα 

διαμορφωκεί εξ’ αρχισ για τθν λειτουργία του Ρράςινου Σθμείου. 

 

Τα «πράςινα ςθμεία» πρζπει να είναι επιλεγμζνοι περιφραγμζνοι χϊροι, 

ςθματοδοτθμζνοι, ςε ςθμεία ςτακερά, γνωςτά και προςιτά ςτουσ δθμότεσ, που κα 

υποδζχονται όλα τα ρεφματα αποβλιτων, που ανικουν ςτθν κατθγορία των 

ανακυκλϊςιμων (μζταλλα, αλουμίνιο, γυαλί, χαρτί, θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, 

μπαταρίεσ, ελαςτικά, ογκϊδθ αντικείμενα, οργανικά βιοαπόβλθτα  κλπ.). Τα ανακυκλϊςιμα 

αυτά υλικά κα είναι προδιαλεγμζνα από κάκε ευαιςκθτοποιθμζνο ςε κζματα προςταςίασ 

περιβάλλοντοσ μεμονωμζνο δθμότθ, ςχολείο, επιχείρθςθ κλπ. και κα μεταφζρονται από 

τον ίδιο, με ςκοπό να παραδοκοφν ςτο Ρράςινο Σθμείο του Διμου. Για τθν λειτουργία του 

Ρράςινου Σθμείου απαιτείται ο ανάλογοσ εξοπλιςμόσ και χϊροσ για ζνα εργαςτιριο 

διαλογισ, ανάκτθςθσ ανταλλακτικϊν, επιςκευισ - ανακαταςκευισ υλικϊν, αποκικευςθσ, 

ηφγιςθσ, φορτοεκφόρτωςθσ και μεταφοράσ τουσ.  

Επίςθσ, ςε κάκε Ρράςινο ςθμείο κεωρείται ςκόπιμο να λειτουργιςει μονάδα 

ηφγιςθσ και παραλαβισ από ςυνεργείο του Διμου των ανακυκλϊςιμων υλικϊν που 

προςκομίηονται από τουσ δθμότεσ, επιχειριςεισ, υπθρεςίεσ, ςχολεία, προκειμζνου να 

μπορζςει να εφαρμοςτεί ζνα ςφςτθμα οικονομικισ ανταπόδοςθσ (βλ. κεφάλαιο 4.3) 

Τζλοσ, για  τθν κάλυψθ του δικτφου των κάδων και κωδϊνων ςυλλογισ διαλεγμζνων 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν – ςτόχων, προτείνεται θ προμικεια ενόσ ανοιχτοφ οχιματοσ – 

κινθτοφ πράςινου ςθμείου (με αυτοφερόμενο γερανό), το οποίο κα μπορεί να μεταφζρει 

τουσ καφζ κάδουσ ξεχωριςτισ ςυλλογισ των οργανικϊν βιοαποικοδομιςθμων αποβλιτων 

αλλά και τουσ κϊδωνεσ ξεχωριςτισ ςυλλογισ χαρτιοφ, γυαλιοφ και αλουμινίου. Επιπλζον, 

για τθ καλφτερθ διαχείριςθ των πραςίνων (απόβλθτα κιπων, κλαδζματα) προτείνεται θ 

προμικεια κινθτοφ τεμαχιςτι που κα εξυπθρετεί το κακε Ρράςινο Σθμείο, ενϊ κα μπορεί 

να μεταφζρεται με τθν παραπάνω κινθτι μονάδα όπου αλλοφ χρειαςτεί. Τα πράςινα 

απόβλθτα, μετά τον τεμαχιςμό τουσ (για τθν μείωςθ του όγκου τουσ) κα οδθγοφνται για 

επεξεργαςία ςτθ μονάδα κομποςτοποίθςθσ. 
 

4.3.3  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 

 Ρρομικεια δφο (2) νζων απορριμματοφόρων για τθν αντικατάςταςθ δφο εκ των 

τεςςάρων παλαιότερων απορριμματοφόρων του Διμου. 

 Τα ανακυκλϊςιμα υλικά ςτουσ μπλε κάδουσ (εκτόσ ςυςτιματοσ διαλογισ ςτθν πθγι) 

κα ςυλλζγονται με τα διακζςιμα 2 απορριμματοφόρα ανακφκλωςθσ και κα οδθγοφνται 

ςτο ιδιωτικό ΚΔΑΥ που λειτουργεί ςτα όρια του Διμου μασ.  

 Ρρομικεια ενόσ (1) ειδικοφ οχιματοσ  (με παπαγαλάκι),  για τθ ςυλλογι και μεταφορά 

του περιεχομζνου των κωδϊνων γυαλιοφ, αλουμινίου και χαρτιοφ από τισ περιοχζσ 

εγκατάςταςισ τουσ, ςτο Ρράςινο Σθμείο του Διμου 

 Ρρομικεια ενόσ (1) απορριμματοφόρου για τθ ςυλλογι και μεταφορά του 

περιεχομζνου των καφζ κάδων ςτουσ ταχυανακυκλωτζσ του Ρράςινου Σθμείου. 
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 Εξζταςθ δθμιουργίασ ενόσ Στακμοφ Μεταφόρτωςθσ ςφμμεικτων απορριμμάτων που 

κα περιλαμβάνει ενδεχομζνωσ και ςφςτθμα ςυμπίεςθσ. Ο Στακμόσ μπορεί να 

καταςκευαςτεί ςτθν ίδια ζκταςθ που κα εγκαταςτακεί και το 1ο Ρράςινο Σθμείο 

(περιοχι Ντράνιτςασ). Για τθν λειτουργία του Στακμοφ Μεταφόρτωςθσ κα απαιτθκεί 

και θ προμικεια ενόσ επικακιμενου, ανατρεπόμενου οχιματοσ μεταφοράσ των 

απορριμμάτων προσ τον ΧΥΤΑ Ραλαιοκάςτρου. 

 

4.3.4 ΔΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 

Κακοριςτικόσ παράγοντασ για τθν επιτυχία του ΤΣΔ είναι θ ευαιςκθτοποίθςι των 

κατοίκων και των επιχειριςεων του διμου για τθν ενεργό τουσ ςυμμετοχι. Για το ςκοπό 

αυτό είναι αναγκαία θ οργάνωςθ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ και πλθροφόρθςθσ του 

κοινοφ. Θ ενθμζρωςθ των πολιτϊν πρζπει να γίνεται ςχεδιαςμζνα, τακτικά και μεκοδικά.  

 

Ο Διμοσ κα πρζπει να καταρτίςει πρόγραμμα ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ 

ςτο κζμα τθσ ανακφκλωςθσ που κα περιλαμβάνει μια μεγάλθ ποικιλία μορφϊν 

επικοινωνίασ με το κοινό (φυλλάδια, ιςτοςελίδα, ειςαγωγικό πεδίο ςτθν ςφνδεςθ με τα 

Hotspot, τθλεοπτικά και ραδιοφωνικά ςποτ κλπ). 

 

Θ ανάπτυξθ του προγράμματοσ ενθμζρωςθσ του κοινοφ μπορεί να γίνει από τθν 

αρχι, μετά τθ φάςθ κατάρτιςθσ του Τοπικοφ Σχεδίου και πριν ξεκινιςει ζνα πρόγραμμα 

διαλογισ ςτθν πθγι, προκειμζνου να δθμιουργθκεί ςτον πολίτθ ςυνείδθςθ ςχετικά με τθν 

αξία τθσ ανακφκλωςθσ.  

 

Ρριν τθν ζναρξθ εφαρμογισ του Σχεδίου απαιτείται μια πρϊτθ επαφι και 

ενθμζρωςθ των κατοίκων/επιχειριςεων αναφορικά με τθν αποκεντρωμζνθ διαχείριςθ των 

αςτικϊν απορριμμάτων και κυρίωσ για τθ διαλογι ςτθν πθγι. Θ κατανόθςθ και 

εξοικείωςθ του κοινοφ με τισ απλζσ ζννοιεσ, όπωσ ο οριςμόσ των βιοαποβλιτων, θ 

κομποςτοποίθςθ, κλπ. κρίνεται βαςικι. Στθ ςυνζχεια,  ακολουκεί θ ευαιςκθτοποίθςθ και 

ενεργοποίθςθ των πολιτϊν για τισ δράςεισ του ΤΣΔ για τα οφζλθ του ςυςτιματοσ διαλογισ 

ςτθν πθγι με ςτόχο τθν ενκάρρυνςι τουσ για υψθλό ποςοςτό ςυμμετοχισ. Κα πρζπει να 

τονιςτεί και να γίνει κατανοθτό από τουσ δθμότεσ το μεγάλο κόςτοσ διαχείριςθσ των 

απορριμμάτων ςτθν ςθμερινι τουσ μορφι κακϊσ και το γεγονόσ ότι τελικά αυτό το κόςτοσ 

επιςτρζφει (άμεςα ι ζμμεςα) και βαρφνει τουσ ίδιουσ. 

  

Είναι επίςθσ πολφ ςθμαντικό, τα προγράμματα πλθροφόρθςθσ να μθ λειτουργοφν 

μόνο κατά τθν ζναρξθ του προγράμματοσ, αλλά να ςυνεχίηονται ςε όλθ τθν διάρκειά του 

για να το ςτθρίηουν. Απαιτείται επομζνωσ θ υπενκφμιςθ με ςυνεχείσ ενζργειεσ ϊςτε θ 

πρόλθψθ, θ επαναχρθςιμοποίθςθ, θ ανακφκλωςθ να γίνουν τρόποσ ηωισ. 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΡΟΙΗΣΗΣ 

Α) Αφφπνιςθ – Ενθμζρωςθ  

Θ πρϊτθ φάςθ αφορά ςτθν πρϊτθ επαφι των δθμοτϊν και των επιχειριςεων με το ΤΣΔΑ 

κατά τθν οποία ενθμερϊνονται για τθν αναγκαιότθτα και τουσ ςκοποφσ του. 

 

Β) Ενεργοποίθςθ – Κακοδιγθςθ 
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Στθ  φάςθ αυτι περιλαμβάνονται θ περιγραφι των τρόπων διεξαγωγισ των δράςεων ΤΣΔΑ 

και κυρίωσ του προγράμματοσ ΔςΡ και θ αναλυτικι κακοδιγθςι τουσ για τθν ορκι χριςθ 

του εξοπλιςμοφ και τθν αποτελεςματικι ξεχωριςτι ςυλλογι. Στο πλαίςιο αυτό, οι πολίτεσ 

κα πρζπει να ενθμερωκοφν για, τα είδθ των αποβλιτων που ςυλλζγονται χωριςτά, το 

πρόγραμμα αποκομιδισ, το τρόπο επικοινωνίασ τουσ με το Διμο, τισ προγραμματιςμζνεσ 

εκδθλϊςεισ ενθμζρωςθσ, κλπ.. 

 

Γ) Υπενκφμιςθ – Ενκάρρυνςθ 

Θ διατιρθςθ και θ ενίςχυςθ του ενδιαφζροντοσ για το πρόγραμμα μπορεί να επιτευχκεί με 

τθ δθμοςίευςθ των αποτελεςμάτων ςχετικά με τθν πορεία του Τοπικοφ ςχεδίου, τισ 

ςυλλεγόμενεσ ποςότθτεσ, τθν επίτευξθ των ςτόχων. Στθ φάςθ αυτι μπορεί να 

περιλαμβάνονται και κρίςεισ για τα ανωτζρω αποτελζςματα, αναφορά δυςκολιϊν, 

προβλθμάτων κατά τθ διεξαγωγι κλπ.. 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΡΛΗΟΦΟΗΣΗΣ  

1) Απευκείασ Ρλθροφόρθςθ: Ρροςωπικι – άμεςθ επαφι. Τρόποι: φυλλάδια, 

διαφθμιςτικά, επιςτολζσ, πόρτα - πόρτα 

2) Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ: Συμπλθρωματικι τθσ απευκείασ πλθροφόρθςθσ. 

Τρόποι: ζντυπα μζςα, διαδίκτυο, τθλεόραςθ, ραδιόφωνο, ςυνκιματα (ςλόγκαν) 

3) Εκπαίδευςθ – Ενθμζρωςθ Ειδικϊν ομάδων: Σχολεία, Επιχειριςεισ, πολιτιςτικοί 

ςφλλογοι.  

 

Οι προτεινόμενεσ ενζργειεσ / δράςεισ που κα αναπτυχκοφν για τθν επίτευξθ των 

παραπάνω ενδεικτικά περιλαμβάνουν: 

- Διανομι φυλλαδίων και ενθμερωτικοφ υλικοφ / αφίςεσ 

- Επιςτολι του Διμου προσ τουσ πολίτεσ  

- Ενθμζρωςθ Ρόρτα – Ρόρτα 

- Δελτίο Τφπου - Συνζντευξθ τφπου  

- Ειδικι τθλεφωνικι γραμμι ενθμζρωςθσ 

- Ενθμερωτικζσ Εκδθλϊςεισ για τουσ πολίτεσ  

- Ενθμερωτικό Ρερίπτερο 

- Διαφθμιςτικά spot ςε ραδιόφωνα, τθλεόραςθ θλεκτρονικό και ζντυπο τφπο  

- Θμερίδεσ  

- Αυτοκόλλθτα για καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ και ςχολεία  

- Ενθμερϊςεισ ςχολείων / Σχολικζσ Δραςτθριότθτεσ 

 - Ετιςιεσ και επαναλαμβανόμενεσ δράςεισ τθν θμζρα περιβάλλοντοσ  

- Ραροχι κινιτρων  

- Συςχετιςμόσ και ςυνζργεια με άλλεσ κατθγορίεσ ςτερεϊν αποβλιτων, όπωσ 

ςυςκευαςίεσ φαρμάκων κ.α.  

- Δθμιουργία ειδικισ κζςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου για διαρκι ενθμζρωςθ, 

ανακοινϊςεισ, δθμοςιοποίθςθ αποτελεςμάτων των δράςεων επίτευξθσ των ςτόχων 

αλλά και ανταλλαγισ απόψεων και ςχολίων των πολιτϊν.  

 

Στθν ενθμζρωςθ – ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν κα επιδιωχκοφν ευρφτερεσ ςυνζργειεσ 

με φορείσ, επιχειριςεισ και επιςτθμονικά ιδρφματα.  
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4.3.5 ΔΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΓΕΙΕΣ 

 

Ωσ ςθμείο κλειδί ςτο όλο εγχείρθμα κεωρείται ότι είναι θ ταχεία ανάπτυξθ και 

λειτουργία του ςυςτιματοσ θκικισ αλλά κυρίωσ οικονομικισ επιβράβευςθσ των δθμοτϊν 

που κα ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα διαλογισ ςτθν πθγι και παράδοςθσ των διαλεγμζνων 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςτο Ρράςινο Σθμείο του Διμου. Για τον λόγο αυτό κα πρζπει να 

ξεπεραςτοφν οι όποιεσ γραφειοκρατικζσ και τυπικζσ δυςκολίεσ και να ενεργοποιθκεί θ 

διοικθτικι μθχανι του διμου.  

Ωσ πρϊτο βιμα μετά τθν ζγκριςθ του Τοπικοφ Σχεδίου, είναι θ ςφνταξθ, 

διαβοφλευςθ και ψιφιςθ ενόσ νζου και αποδοτικοφ Κανονιςμοφ Κακαριότθτασ. Στον 

Κανονιςμό κα πρζπει να προβλζπονται όλεσ οι δράςεισ που ςκοπεφει να υλοποιιςει θ 

Δθμοτικι Αρχι (από τισ προτεινόμενεσ ςτο παρϊν Σχζδιο) αλλά κυρίωσ κα πρζπει να δοκεί 

ζμφαςθ ςτον καταςταλτικό μθχανιςμό που πρζπει να αναπτφξει ο Διμοσ μασ. Εκτόσ από 

τθν πολιτικι κινιτρων (θκικϊν και οικονομικϊν), κρίνεται αναγκαία και θ ανάπτυξθ ενόσ 

μθχανιςμοφ (όργανα και διαδικαςίεσ) για τθν επιβολι προςτίμων ςε όςουσ ςυνεχίςουν να 

μολφνουν το περιβάλλον με πρακτικζσ και ςυνικειεσ παλαιότερων ετϊν οι οποίεσ 

ςυναντϊνται δυςτυχϊσ μζχρι και ςιμερα.     

 

 

4.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 

Επεξεργαςία ανακυκλϊςιμων υλικϊν (ΚΔΑΥ) 

Τα ςυλλεγόμενα ανακυκλϊςιμα υλικά (μπλε κάδοι) που δεν ζχουν διαχωριςτεί περαιτζρω  

κα οδθγοφνται είτε ςτο ιδιωτικό ΚΔΑΥ που εξυπθρετεί ολόκλθρθ τθν Ρεριφερειακι 

Ενότθτα Σερρϊν. Από τον όγκο των παραγόμενων ανακυκλϊςιμων  απορριμμάτων , το 

ποςοςτό προςμίξεων (υπόλειμμα) και τθν ζωσ ςιμερα εμπειρία ςχετικά με τθν διάκεςθ 

των ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςτον Διμο μασ, κρίνεται ότι δεν κα ιταν οικονομικά βιϊςιμθ 

μια λφςθ που κα προζβλεπε τθν καταςκευι και λειτουργία Δθμοτικοφ ΚΔΑΥ. Και ενϊ τα 

οικονομικά οφζλθ του Διμου από τθν διάκεςθ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςτο ιδιωτικό 

ΚΔΑΥ περιορίηονται ςτθν ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ μεταφοράσ τουσ και ςτθν αποφυγι 

του τζλουσ ταφισ τουσ ςτον ΧΥΤΑ, θ καταςκευι και λειτουργία ενόσ δθμοτικοφ ΚΔΑΥ κα 

προκαλοφςε πολλαπλά προβλιματα (διοικθτικά, οικονομικά, οργανωτικά, 

περιβαλλοντικά  κλπ) ςτο Διμο μασ.   

 

Επεξεργαςία προδιαλεγμζνων οργανικϊν (μονάδα κομποςτοποίθςθσ) 

Πςοι δθμότεσ ενδιαφζρονται για οικιακι κομποςτοποίθςθ  κα μποροφν να 

παραλαμβάνουν αδαπάνωσ από τον Διμο οικιακό κατάλλθλο κάδο για τθν εγκατάςταςι 

του ςτον χϊρο τουσ (αυλι οικοπζδου τουσ). Πςοι δεν ζχουν αυτι τθ δυνατότθτα, αλλά 

επικυμοφν να διαχωρίηουν τα αποικοδομιςθμα βιοαπόβλθτά τουσ ςε ξεχωριςτοφσ κάδουσ 

ςτθν οικία τουσ, κα μποροφν να τα διακζςουν ςτο δίκτυο κεντρικϊν καφζ κάδων που κα 

εγκαταςτακεί ςτισ Κοινότθτεσ (αρχικά ςτο Νζο Σοφλι, ςτο Νζο Σκοπό, ςτο Ψυχικό και ςτθ 

Μονόβρυςθ και ςε δεφτερθ φάςθ ςτισ λοιπζσ Κοινότθτεσ).  Τα ςυλλεγόμενα βιοαπόβλθτα 

(καφζ κάδοι) κα οδθγοφνται με το ειδικό απορριμματοφόρο ςτθν κεντρικι μονάδα 

κομποςτοποίθςθσ που προτείνεται να καταςκευαςτεί ςε κάκε Ρράςινο Σθμείο με τθν 

εγκατάςταςθ των 40 ταχυανακυκλωτϊν. Για τθν λειτουργία τθσ κεντρικισ μονάδασ 
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κομποςτοποίθςθσ ςτα Ρράςινα Σθμεία κεωρείται αναγκαία θ προμικεια και εγκατάςταςθ 

ενόσ τεμαχιςτι κλαδιϊν. 

   

Επεξεργαςία ςυμμείκτων (μονάδα επεξεργαςίασ ςυμμείκτων) 

Τα ςφμμεικτα απορρίμματα που ςυλλζγονται από τουσ ςυμβατικοφσ κάδουσ και τα οποία 

κα βαίνουν μειοφμενα, μετά τθν εφαρμογι τθσ εκτεταμζνθσ ανακφκλωςθσ που 

προγραμματίηεται, κα οδθγοφνται (απευκείασ ι μζςω ΣΜΑ) ςτον ΧΥΤΑ Ραλαιοκάςτρου 

 

 Διαχείριςθ αδρανϊν 

Θ ςυγκζντρωςθ των αποβλιτων εκςκαφϊν, καταςκευϊν και κατεδαφίςεων (ΑΕΚΚ) κα 

εξακολουκιςει προσ το παρϊν να γίνεται ςε containers ανοιχτοφ τφπου, τα οποία είναι 

τοποκετθμζνα ςε επιλεγμζνα ςθμεία των Κοινοτιτων.  

Τα παραγόμενα αδρανι κα ςυνεχίςουν να μεταφζρονται ςτον ιδιωτικό χϊρο εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ ΑΕΚΚ με δυνατότθτα ανάκτθςθσ υλικϊν, που λειτουργεί ςτον Διμο μασ. 

Σταδιακά, ο όγκοσ αυτόσ πρζπει να ελαττωκεί και εν τζλει να μθδενιςτεί, κακϊσ δεν είναι 

υποχρζωςθ του Διμου θ ςυλλογι και επεξεργαςία τουσ. Με τθν εφαρμογι των 

καταςταλτικϊν μζτρων που κα προβλεφκοφν ςτον Κανονιςμό Κακαριότθτασ, οι υπόχρεοι 

παραγωγοί (δθμότεσ) των αποβλιτων αυτϊν, κα αναγκαςτοφν να τα οδθγοφν ςτθν 

ιδιωτικι μονάδα επεξεργαςίασ τουσ, επωμιηόμενοι και  το κόςτοσ διάκεςθσ (όπωσ 

προβλζπεται και ςτθ ςχετικι Νομοκεςία).    

 

4.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΧΥΤΥ)  

Το υπόλειμμα από τθν επεξεργαςία των ςυμμείκτων και των προδιαλεγμζνων αποβλιτων 

κα οδθγείται ςτον ΧΥΤΑ Ραλαιοκάςτρου ο οποίοσ κα μετατραπεί ςε ΧΥΤΥ.  
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 5:  

ΑΧΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΣΕΩΝ 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουςιάηεται μια πρϊτθ οικονομικι προςζγγιςθ του κόςτουσ των 

αναγκαίων επενδφςεων του Διμου μασ για τθν εφαρμογι του παρόντοσ Τοπικοφ Σχεδίου 

Διαχείριςθσ Απορριμμάτων. Θ ανάλυςθ των κοςτολογίων, ο ακριβισ προςδιοριςμόσ τουσ και 

θ ςφνταξθ των Τευχϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν για τθν υλοποίθςι τουσ, κα γίνει ςε δεφτερο 

βακμό κατά τθν ωρίμανςθ των δράςεων με ςκοπό τθν καταςκευι και λειτουργία τουσ.   
 

Α/Α ΔΝΓΔΙΞΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 
Κεθάιαην 
Αλαθνξάο 

Δ.Μ. 
ΠΟΟ-
ΣΗΣΔ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓ. 

(€) 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜ. 
ΓΑΠΑΝΗ (€) 

1 
Ελεκέξωζε γηα ην ηε κείωζε ηεο ρξήζεο ζπζθεπαζηώλ κε 

δηαλνκή θπιιαδίωλ, εκεξίδεο, αθίζεο θιπ 
4,1 - 4.3.4 ( Τεκ) 1 20.000,00 20.000,00 

2 
Πξνκήζεηα θαη δηαλνκή ηζαληώλ πνιιαπιώλ ρξήζεωλ γηα ηελ 

κείωζε ηωλ λάπινλ  ζαθνπιώλ 
4,1 ( Τεκ) 3.000 1,30 3.900,00 

3 
Καηαρωξίζεηο, άξζξα, δεκνζηεύζεηο, αλαθνηλώζεηο ζηα ηνπηθά 

ΜΜΕ  
4,1 - 4.3.4 ( Τεκ) 1 15.000,00 15.000,00 

4 

Πξνώζεζε ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο κε ηελ πξνκήζεηα 

θαη δωξεάλ δηαλνκή θάδωλ ελδεηθηηθήο ρωξεηηθόηεηαο 220lt, 

ζε ηζάξηζκα λνηθνθπξηά 
4,3 ( Τεκ) 1.000 75,00 75.000,00 

5 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζην Πξάζηλν Σεκείν 20 κεγάιωλ 

θάδωλ (2.000 ιίηξωλ) θνκπνζηνπνίεζεο νξγαληθώλ θαη 

πξάζηλωλ απνβιήηωλ (ηαρπαλαθπθιωηέο) 
4,3 ( Τεκ) 40 820,00 32.800,00 

6 Πηινηηθή Αλάπηπμε δηθηύνπ θαθέ θάδωλ 4,3 ( Τεκ) 20 250,00 5.000,00 

7 Ελίζρπζε ηνπ δηθηύνπ κπιε θάδωλ  4,3 ( Τεκ) 40 230,00 9.200,00 

8 Τνπνζέηεζε θωδώλωλ ζπιινγήο αινπκηλίνπ  4,3 ( Τεκ) 30 480,00 14.400,00 

9 Τνπνζέηεζε θωδώλωλ ζπιινγήο γπαιηνύ 4,3 ( Τεκ) 25 480,00 12.000,00 

10 Τνπνζέηεζε θωδώλωλ ζπιινγήο ραξηηνύ 4,3 ( Τεκ) 35 450,00 15.750,00 

11 Αληηθαηάζηαζε 350 πεπαιαηωκέλωλ πξάζηλωλ θάδωλ  4,3 ( Τεκ) 350 210,00 73.500,00 

12 
Δεκηνπξγία δύν (2) θεληξηθώλ πξάζηλωλ ζεκείωλ (πεξίθξαμε, 

ζηέγαζηξν,  δάπεδα, γξαθείν, wc θιπ) 
4,3,2 ( Τεκ) 2 73.000,00 146.000,00 

13 Πξνκήζεηα κνλάδαο δύγηζεο γηα ηα Πξάζηλα Σεκεία 4,3,2 ( Τεκ) 2 2.625,00 5.250,00 

14 Πξνκήζεηα ηεκαρηζηή θιαδηώλ γηα ηα Πξάζηλα Σεκεία 4,3,2 ( Τεκ) 2 3.600,00 7.200,00 

15 

  Πξνκήζεηα δύν (2) λέωλ απνξξηκκαηνθόξωλ γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε δύν εθ ηωλ ηεζζάξωλ παιαηόηεξωλ 

απνξξηκκαηνθόξωλ ηνπ Δήκνπ 
4,3,3 ( Τεκ) 2 140.000,00 280.000,00 

16 
Πξνκήζεηα ελόο αλνηρηνύ νρήκαηνο – θηλεηνύ πξάζηλνπ 

ζεκείνπ (κε απηνθεξόκελν γεξαλό) 
4,3,3 ( Τεκ) 1 35.000,00 35.000,00 

17 

Πξνκήζεηα ελόο (1) απνξξηκκαηνθόξνπ γηα ηε ζπιινγή θαη 

κεηαθνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηωλ θαθέ θάδωλ ζηνπο 

ηαρπαλαθπθιωηέο ηνπ Πξάζηλνπ Σεκείνπ 
4,3,3 ( Τεκ) 1 140.000,00 140.000,00 

18 
Δεκηνπξγίαο Σηαζκνύ Μεηαθόξηωζεο ζύκκεηθηωλ 

απνξξηκκάηωλ  
4,3,3 ( Τεκ) 1 60.000,00 60.000,00 

19 
Πξνκήζεηα αλαηξεπόκελνπ επηθαζήκελνπ θνξηεγνύ γηα ηνλ 

ζηαζκό κεηαθόξηωζεο 
4,3,3 ( Τεκ) 1 90.000,00 90.000,00 

20 

Δηνηθεηηθέο ελέξγεηεο, αξρηθό θόζηνο απαζρνινύκελνπ 

πξνζωπηθνύ κέρξη ηελ παξαγωγή εζόδωλ από ηελ δηάζεζε ηωλ 

αλαθπθιώζηκωλ πιηθώλ ηνπ Πξάζηλνπ Σεκείνπ   

4,3,3 
( Τεκ) 

1 60.000,00 60.000,00 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΡΑΔΩΝ  (€) : 1.100.000,00 

 


