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Γενικά – κοπόρ

Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο,
αθνξά ζηελ ηεθκεξίσζε αλαγθαηφηεηαο σο πξνο ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα παξνρή
ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ηε δηαρείξηζε (παξαιαβή, πξνζσξηλή ελαπφζεζε
κεηαθνξά, επεμεξγαζία θαζψο θαη πξνζσξηλή ελαπφζεζε ηνπ ππνιείκκαηνο
επεμεξγαζίαο ) πξν-δηαιεγκέλσλ ξεπκάησλ Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΑΑ) θαη
ζπγθεθξηκέλα, Βηναπνδνκήζηκσλ Αζηηθψλ Απνβιήησλ (ΒΑΑ) θαη Απνβιήησλ απφ
Αλαθπθιψζηκα Τιηθά (ΑΑΤ). ηελ παξνχζα θάζε, ηα ελ ιφγσ ξεχκαηα απνηεινχλ
αληηθείκελν εθαξκνγήο αληίζηνηρνπσλ πξνγξάακκαάηνοσλ Γηαινγήο ζηελ Πεγή
(ΓζΠ) πνπ πινπνηείηαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ.
ην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθά νξζήο θαη βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ, νη
παξερφκελεο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ ξεπκάησλ
απηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε αλαθχθισζεο – αλάθηεζεο πιηθψλ, είηε απεπζείαο, είηε
κέζσ ζπλεξγαζίαο κε αδεηνδνηεκέλνπο θνξείο κεηαθνξάο θαη επεμεξγαζίαο.
Δηδηθφηεξα, ην αληηθείκελν ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ αθνξά ζηελ παξαιαβή,
πξνζσξηλή ελαπφζεζε, κεηαθνξά, επεμεξγαζία θαζψο θαη πξνζσξηλή ελαπφζεζε ηνπ
ππνιείκκαηνο επεμεξγαζίαο ζπλνιηθά 5.928tn πξν-δηαιεγκέλσλ ξεπκάησλ ΑΑ
(3.428tn ΒΑΑ θαη 2.500tn ΑΑΤ) θαη πεξηιακβάλεη ηε ζχλαςε ζχκβαζεο
ζπλεξγαζίαο κε αλαδφρνπο πνπ ζα παξέρνπλ νινθιεξσκέλε ιχζε ζην δήηεκα ηεο
δηαρείξηζεο ησλ πξν-δηαιεγκέλσλ ξεπκάησλ κέζσ αλαθχθισζεο θαη αλάθηεζεο
πιηθψλ – ζηφρσλ. Ζ δηαρείξηζε (παξαιαβή, πξνζσξηλή ελαπφζεζε, κεηαθνξά,
επεμεξγαζία θαζψο θαη πξνζσξηλή ελαπφζεζε ηνπ ππνιείκκαηνο επεμεξγαζίαο ) ησλ
ελ ιφγσ πνζνηήησλ αθνξά ζε πξν-δηαιεγκέλα ξεχκαηα ΑΑ πνπ παξάγνληαη ζην
ζχλνιν ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ πνπ ζπλζέηνπλ ην Γήκν
Δξκηνλίδαο.

Ππο-Γιαλογή Ρεςμάηυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν –
Τθιζηάμενη Καηάζηαζη Γιασείπιζηρ
Αλαιπηηθφηεξα, σο πξνο ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ ζην Γήκν
Δξκηνλίδαο, ζηελ παξνχζα θάζε βξίζθνληαη ζε θάζε ζπλδπαζηηθήο εθαξκνγήο
ηέζζεξα πξνγξάκκαηα ΓζΠ κε πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνδηαιεγκέλσλ ξεπκάησλ ζε δηαθξηηά κέζα (θάδνπο) πνπ θέξνπλ εηδηθή ζήκαλζε αλά
ξεχκα. Κάζε πξφγξακκα ΓζΠ αθνξά ζε ρσξηζηή δηαινγή ζπγθεθξηκέλνπ ξεχκαηνο
ΑΑ. Δηδηθφηεξα, ν Γήκνο Δξκηνλίδαο εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα ΓζΠ γηα ηελ πξνδηαινγή ησλ αθφινπζσλ ξεπκάησλ ΑΑ:
 Βηναπνδνκήζηκα Αζηηθά Απφβιεηα πνπ απνηεινχλ ην νξγαληθφ θιάζκα ησλ
ΑΑ. ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο ΓζΠ, ηα ΒΑΑ
δηαρσξίδνληαη ζηελ πεγή παξαγσγήο ηνπο απφ ηνλ ίδην ηνλ παξαγσγφ
(θαηνηθίεο, επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, μελνδνρεηαθέο κνλάδεο
θ.ά.) θαη απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε θαηάιιεια δηαζηαζηνινγεκέλνπο
θάδνπο ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη εηδηθήο ζήκαλζεο (‘θαθέ’ θάδνη), απφ φπνπ
θαη παξαιακβάλνληαη απφ δεκνηηθά απνξξηκκαηνθφξα θαη νδεγνχληαη ζε
αδεηνδνηεκέλν ρψξν πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο. Δθεί, νη αληίζηνηρεο πνζφηεηεο
κεηαθνξηψλνληαη θαη κεηαθέξνληαη ζε αδεηνδνηεκέλε κνλάδα βηνινγηθήο
επεμεξγαζίαο πξνο παξαγσγή εδαθνβειηησηηθνχ (compost). Ζ δηαδηθαζία
ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ ΒΑΑ κέζσ ηνπ ‘θαθέ’ θάδνπ, εθηηκάηαη φηη ζα
εθηξέςεη πεξί ην 40% ηεο λσπήο κάδαο ησλ εκεξεζίσο παξαγφκελσλ ΑΑ,
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ‘πξαζίλσλ’ απνξξηκκάησλ πνπ παξάγνληαη
απφ δεκνηηθνχο ρψξνπο ‘πξαζίλνπ’ (πιαηείεο, άιζε θ.ά.).
 Απφβιεηα πζθεπαζηψλ (ΑΤ) πνπ απνηεινχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο απφ
αλαθπθιψζηκα πιηθά – ζηφρνπο θαη εηδηθφηεξα ραξηί – ραξηφλη, πιαζηηθά,
ζηδεξνχρα θαη κε ζηδεξνχρα κέηαιια, γπαιί θ.ά.. εκεηψλεηαη φηη, ν Γήκνο
Δξκηνλίδαο ζπκκεηέρεη ήδε ζε πξφγξακκα αλαθχθισζεο απνβιήησλ
ζπζθεπαζηψλ (ζχζηεκα ‘κπιε’ θάδνπ ππφ ηελ αηγίδα ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο
Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο: ΔΔΑΑ). ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ
πξνγξάκκαηνο ΓζΠ, ηα ΑΤ δηαρσξίδνληαη ζηελ πεγή παξαγσγήο ηνπο απφ
ηνλ ίδην ηνλ παξαγσγφ θαη απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε θαηάιιεια
δηαζηαζηνινγεκέλνπο θάδνπο ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη εηδηθήο ζήκαλζεο
(‘κπιε’ θάδνη), απφ φπνπ θαη παξαιακβάλνληαη απφ δεκνηηθά
απνξξηκκαηνθφξα θαη νδεγνχληαη ζε αδεηνδνηεκέλν ρψξν πξνζσξηλήο
ελαπφζεζεο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. Δθεί, νη
αληίζηνηρεο πνζφηεηεο κεηαθνξηψλνληαη θαη κεηαθέξνληαη ζε αδεηνδνηεκέλε
κνλάδα πνπ αθνξά ζε Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ, πξνο
δηαρσξηζκφ θαη δεκαηνπνίεζε. Ζ δηαδηθαζία ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ ΑΤ
κέζσ ηνπ ‘κπιε’ θάδνπ, εθηηκάηαη φηη εθηξέπεη πεξί ην 21,8% ηεο λσπήο
κάδαο ησλ εκεξεζίσο παξαγφκελσλ ΑΑ.
 ηεξεά απφβιεηα απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά (ΑΑΤ) πιελ απνβιήησλ
ζπζθεπαζηψλ (ΑΤ), ηα νπνία αλαθηψληαη σο αμηνπνηήζηκα πιηθά – ζηφρνη
θαηφπηλ πξν-δηαινγήο θαη επεμεξγαζίαο πνπ αθνξά ζε δηαρσξηζκφ θαη
δεκαηνπνίεζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ
πξνγξάκκαηνο ΓζΠ, ηα ΑΑΤ δηαρσξίδνληαη ζηελ πεγή παξαγσγήο ηνπο απφ
ηνλ ίδην ηνλ παξαγσγφ θαη απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε θαηάιιεια
δηαζηαζηνινγεκέλνπο θάδνπο ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη εηδηθήο ζήκαλζεο
(‘πξάζηλνη’ θάδνη), απφ φπνπ θαη παξαιακβάλνληαη απφ δεκνηηθά
απνξξηκκαηνθφξα πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχλ πξνο κεηαθφξησζε ζε
αδεηνδνηεκέλν ρψξν πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ
ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. Δθεί, νη αληίζηνηρεο πνζφηεηεο κεηαθνξηψλνληαη θαη
κεηαθέξνληαη ζε αδεηνδνηεκέλε κνλάδα πνπ αθνξά ζε Κέληξν Γηαινγήο
Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ, πξνο δηαρσξηζκφ θαη δεκαηνπνίεζε. Δθηηκάηαη φηη,
ε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά
επί ηνπ ξεχκαηνο ησλ ΑΑ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 29,2%
 Ζ δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ εηδηθψλ ξεπκάησλ επηηπγράλεηαη κε πξνζσξηλή
ελαπφζεζε ησλ αληίζηνηρσλ πνζνηήησλ ζε εηδηθνχο θάδνπο ηχπνπ ‘container’,
νη νπνίνη είλαη δηαηεηαγκέλνη ζε επηιεγκέλα ζεκεία ησλ Γεκνηηθψλ θαη
Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. Καηά ηελ πιήξσζε θάζε θάδνπ
ηχπνπ ‘container’, νη πνζφηεηεο εηδηθψλ ξεπκάησλ ΑΑ νδεγνχληαη ζε
αδεηνδνηεκέλν ρψξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απφ φπνπ θαη
παξαιακβάλνληαη απφ ηα αληίζηνηρα πιινγηθά πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο
Γηαρείξηζεο (ΔΓ) πξνο πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Δθηηκάηαη φηη, ηα εηδηθά
ξεχκαηα πνπ ελππάξρνπλ ζηα ΑΑ θαιχπηνπλ πεξί ην 9,0% ηνπ ζπλνιηθνχ
βάξνπο λσπήο κάδαο απηψλ. Δλαιιαθηηθά, ε παξάδνζε επηιεγκέλσλ εηδηθψλ
ξεπκάησλ ΑΑ κπνξεί λα γίλεη είηε εζεινληηθά, απφ ηνπο ηδηψηεο –
παξαγσγνχο κε πξνζσξηλή ελαπφζεζε ζε θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλν ρψξν,
είηε απφ νρήκαηα ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο, θαηφπηλ θιήζεο απφ ηνπο ηδηψηεο –
παξαγσγνχο, βάζεη ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο.
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Δλ ζπλερεία, πεξηγξάθνληαη ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαη νη θαηεγνξίεο ησλ πξνδηαιεγκέλσλ ξεπκάησλ απνβιήησλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν εθαξκνγήο ησλ
επηκέξνπο πξνγξακκάησλ ΓζΠ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ θαη εηδηθφηεξα, πξνζδηνξίδνληαη πνηνηηθά ηα ΒΑΑ θαη ηα ΑΑΤ, ε
δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ αθνξά ζε εμεχξεζε αλαδφρνπ ή αλαδφρσλ γηα πινπνίεζε ησλ
ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ.
Ζ παξάζεζε ησλ θαηεγνξηψλ απνβιήησλ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηνλ εμαςήθην θσδηθφ
πξνζδηνξηζκνχ ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ Καηάινγν Απνβιήησλ (ΔΚΑ).
πγθεθξηκέλα, παξαηίζεληαη ην ζχλνιν ησλ θσδηθψλ θαηά ΔΚΑ πνπ αθνξνχλ ζηα
δχν πξνο δηαρείξηζε ξεχκαηα πξν-δηαινγήο, ήηνη, ζηνπο θσδηθνχο θαηά ΔΚΑ πνπ
αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζε ΒΑΑ θαη ζηνπο θσδηθνχο θαηά ΔΚΑ πνπ αθνξνχλ
απνθιεηζηηθά ζε ΑΑΤ. Παξάιιεια, παξαηίζεηαη ε πνζνζηηαία ζχζηαζε ησλ ΑΑ γηα
ηελ πεξηνρή κειέηεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πξνθαηαξθηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνο
δηαρείξηζε πνζνηήησλ ΒΑΑ θαη ΑΑΤ, κέζσ εθαξκνγήο ησλ αληίζηνηρσλ
πξνγξακκάησλ ΓζΠ.

Θεζμικό Πλαίζιο
ην πιαίζην ζπκκφξθσζεο ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο κε ηνπο πνζνηηθνπνηεκέλνπο
ζηφρνπο εθηξνπήο ησλ ΑΑ απφ ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο ηειηθήο δηάζεζεο (π.ρ.
δηάζεζε ζε ΥΤΣΑ), αλαθέξεηαη επηγξακκαηηθά ην εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη
ηελ πεξηβαιινληηθά νξζή θαη βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ ζχκκεηθησλ ΑΑ σο ζχλνιν
θαη εηδηθφηεξα, ησλ ΒΑΑ θαη ησλ ΑΑΤ πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν δηαρείξηζεο
κέζσ εμεχξεζεο αλαδφρνπ ή αλαδφρσλ γηα παξνρή ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ.
Δπηπιένλ, παξαηίζεληαη νη βαζηθφηεξεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε
ζπιινγή θαη κεηαθνξά ΑΑ.

Βιοαποδομήζιμα Αζηικά Απόβληηα
Ωο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ ΒΑΑ, ην ζρέδην δηαρείξηζεο πξν-δηαιεγκέλσλ ΑΑ, σο
πξνο ηελ επεμεξγαζία ησλ ΒΑΑ, πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε φζα νξίδνληαη
ξεηά ζηελ θείκελε θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη θπξίσο, ζε φηη αθνξά ζε ζπκκφξθσζε κε
ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 1999/31/ΔΚ ‘Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ πεξί Τγεηνλνκηθήο
Σαθήο ησλ Απνβιήησλ’ θαη ηελ ελζσκάησζε απηήο ζην Δζληθφ Γίθαην (ΚΤΑ
29407/3508/2002), φπνπ πνζνηηθνπνηνχληαη νη ζηφρνη εθηξνπήο ησλ ΒΑΑ απφ ηνπο
ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο (ΥΤΣΑ). Οη ζρεηηθνί πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί
ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα:
 Μέρξη 16 Ηνπιίνπ 2010 ε κέγηζηε επηηξεπφκελε πνζφηεηα ησλ ΒΑΑ πνπ ζα
δηαηίζεηαη πξνο πγεηνλνκηθή ηαθή, ζα αλέξρεηαη ζην 75% ηεο ζπλνιηθήο θαηά
βάξνο πνζφηεηαο ησλ ΒΑΑ πνπ είρε παξαρζεί ην έηνο 1995.
 Μέρξη 16 Ηνπιίνπ 2013 ε κέγηζηε επηηξεπφκελε πνζφηεηα ησλ ΒΑΑ πνπ ζα
δηαηίζεηαη πξνο πγεηνλνκηθή ηαθή, ζα αλέξρεηαη ζην 50% ηεο ζπλνιηθήο θαηά
βάξνο πνζφηεηαο ησλ ΒΑΑ πνπ είρε παξαρζεί ην έηνο 1995.
 Μέρξη 16 Ηνπιίνπ 2020 ε κέγηζηε επηηξεπφκελε πνζφηεηα ησλ ΒΑΑ πνπ ζα
δηαηίζεηαη πξνο πγεηνλνκηθή ηαθή, ζα αλέξρεηαη ζην 35% ηεο ζπλνιηθήο θαηά
βάξνο πνζφηεηαο ησλ ΒΑΑ πνπ είρε παξαρζεί ην έηνο 1995.
Δμάιινπ, νη ζρεηηθέο δξάζεηο πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη πιήξσο κε ηε Νέα Οδεγία –
Πιαίζην γηα ηα απφβιεηα (2008/98) θαη ηελ ελζσκάησζε απηήο ζην Δζληθφ Γίθαην
κέζσ ηνπ Νφκνπ 4042/2012, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ζε φηη αθνξά ζηελ πξν-δηαινγή
ησλ ΒΑΑ, νξίδνληαη ηα αθφινπζα:

6

Έκθεζη Τπηπεζίαρ
‘Διάθεζη ππορ Επεξεπγαζία Ππο-Διαλεγμένων
Γήμορ Δπμιονίδαρ
Ρεςμάηων Αζηικών ηεπεών Αποβλήηων’
 Δλζάξξπλζε ηεο ΓζΠ ηνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ,
ην νπνίν νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ:
o Βηναπνδνκήζηκα απφβιεηα θήπσλ θαη πάξθσλ,
o Απνξξίκκαηα ηξνθψλ θαη καγεηξείσλ απφ ζπίηηα, εζηηαηφξηα,
εγθαηαζηάζεηο νκαδηθήο εζηίαζεο θαη ρψξνπο πσιήζεσλ ιηαληθήο θαη
o πλαθή απφβιεηα απφ εγθαηαζηάζεηο κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ.
Δπηπιένλ, κε ην Νφκν 4042/2012 (Άξζξν 41), νξίδεηαη ξεηά ε πνζνηηθνπνίεζε
ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΓζΠ ησλ ΒΑΑ, ζχκθσλα κε
ηελ νπνία:
 Έσο ην 2015, ην πνζνζηφ ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ βηνινγηθψλ απνβιήησλ
πξέπεη λα αλέιζεη, θαη’ ειάρηζηνλ, ζην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ησλ
βηνινγηθψλ απνβιήησλ θαη
 Έσο ην 2020, ην πνζνζηφ ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ βηνινγηθψλ απνβιήησλ
πξέπεη λα αλέιζεη, θαη’ ειάρηζηνλ, ζην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ησλ
βηνινγηθψλ απνβιήησλ.
πλνςίδνληαο, σο πξνο ηε γεληθφηεξε δηαρείξηζε ησλ ΒΑΑ, ιακβάλνληαη ππφςε νη
αθφινπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο:
 Ν. 4042/12 (ΦΔΚ 24/Α/13-2-2012) «Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο −
Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/99/ΔΚ − Πιαίζην παξαγσγήο θαη
δηαρείξηζεο απνβιήησλ − Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΚ − Ρχζκηζε
ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο».
 ΚΤΑ 29407/3508/2002 (ΦΔΚ 1572Β/16.12.02), Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ
πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ.
 ΚΤΑ 50910/2727/03 (ΦΔΚ 1909/Β/22-12-2003) πνπ αλαθέξεηαη ζηα «Μέηξα
θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θ.ιπ.».
 ΚΤΑ 114218/97 (ΦΔΚ 1016/Β/31-10-97) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ «Καηάξηηζε
πιαηζίνπ πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ
απνβιήησλ».
 ΚΤΑ 22912/1117 (ΦΔΚ 759Β/06.06.05) Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ πξφιεςε θαη
ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ απνηέθξσζε ησλ
απνβιήησλ.
 Ν. 1650/86 (ΦΔΚ 160/Α/1986) «γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.3010/2002 (ΦΔΚ 91/Α/2002) «Δλαξκφληζε ηνπ
Ν.1650/1986 κε ηηο Οδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 96/61/ΔΔ θ.ά.», φπσο ηζρχεη
ζήκεξα.
 N. 4014/11 (ΦΔΚ 209/Α/21-9-2011) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ
θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία
πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο».
 N. 3982/11 (ΦΔΚ 143/Α/17-6-2011) «Απινπνίεζε ηεο αδεηνδφηεζεο
ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ θαη κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη
επηρεηξεκαηηθψλ πάξθσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
 ΚΤΑ 13727/724/03 (ΦΔΚ 1087/Β/5-8-2003): «Αληηζηνίρεζε ησλ θαηεγνξηψλ
ησλ βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηνπο βαζκνχο φριεζεο
πνπ αλαθέξνληαη ζηα πνιενδνκηθά δηαηάγκαηα».
 Ζ Τ.Α. 1958/12 (ΦΔΚ 21/Β/13-1-2012) «Καηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ
έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην
άξζξν 1 παξ. 4 ηνπ Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Δ.Κ. Α΄209/2011)» .
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 Δγθχθιηνο 129043/4345/8-7-2011 ΤΠΔΚΑ «Δθαξκνγή Ννκνζεζίαο γηα ηελ
δηαρείξηζε κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ».
 Δγθχθιηνο 16/10-11-2011 ΤΠΔΚΑ «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε
αδεηψλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ λ.4014/11».
 Δγθχθιηνο 205988/14-12-2011 ΤΠΔΚΑ «Γηεπθξηλίζεηο επί ησλ ζεκάησλ πνπ
ζίγνληαη ζην ην άξζξν 12 ηνπ λ.4014/11, ζρεηηθά κε ηελ άδεηα δηάζεζεο
ιπκάησλ ή βηνκεραληθψλ απνβιήησλ».
 Δγθχθιηνο 19/νηθ 134468/7096/08-12-2011 ηνπ ΤΠΔΚΑ κε ζέκα «Δπείγνλ
Πξφγξακκα Παχζεο Λεηηνπξγίαο ΥΑΓΑ».
 Οδεγία 98/2008/ΔΚ γηα ηα απφβιεηα.
 Οδεγία 2006/799/ΔΚ, πεξί θαζνξηζκνχ αλαζεσξεκέλσλ νηθνινγηθψλ
θξηηεξίσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ απαηηήζεσλ αμηνιφγεζεο θαη εμαθξίβσζεο γηα
ηελ απνλνκή θνηλνηηθνχ νηθνινγηθνχ ζήκαηνο ζε βειηησηηθά εδάθνπο.
 Οδεγία 2008/1/ΔΚ, ζρεηηθά κε ηελ νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη έιεγρν ηεο
ξχπαλζεο.
Με δεδνκέλε ηελ πεξηβαιινληηθά νξζή θαη βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ πξν-δηαιεγκέλσλ
ΒΑΑ κέζσ εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ΓζΠ απφ ην Γήκν Δξκηνλίδαο, νη παξερφκελεο
ππεξεζίεο απαηηείηαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ επεμεξγαζία ησλ αληίζηνηρσλ πνζνηήησλ
κέζσ θνκπνζηνπνίεζεο πξνο παξαγσγή εδαθνβειηησηηθνχ (compost) θαη κέζσ
απηψλ, λα απνδεηθλχεηαη ε δπλαηφηεηα ελαξκφληζεο κε ηνλ πνζνηηθνπνηεκέλν ζηφρν
εθηξνπήο βάζεη ηεο Οδεγίαο 99/31/ΔΚ θαη ηεο ελζσκάησζεο απηήο ζην εζληθφ δίθαην
(ΚΤΑ 29407/3508/2002).

Απόβληηα Μη ςζκεςαζιών από Ανακςκλώζιμα Τλικά
Ωο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ ΑΑΤ θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ εθαξκνδφκελνπ πξνγξάκκαηνο
ΓζΠ απφ ην Γήκν Δξκηνλίδαο, νη παξερφκελεο ππεξεζίεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ
δξάζεηο πνπ πξνζβιέπνπλ ζηελ αλάθηεζε πιηθψλ – ζηφρσλ απφ απνξξίκκαηα πνπ
αθνξνχλ ζε ζηεξεά απφβιεηα κε ζπζθεπαζηψλ.
Δπηπιένλ, νη ελ ιφγσ δξάζεηο πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη πιήξσο κε ηε Νέα Οδεγία –
Πιαίζην γηα ηα απφβιεηα (2008/98) θαη ηελ ελζσκάησζε απηήο ζην Δζληθφ Γίθαην
κέζσ ηνπ Νφκνπ 4042/2012, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νξίδνληαη ηα αθφινπζα:
 Νένη πνζνηηθνί ζηφρνη αλαθχθισζεο πιηθψλ – ζηφρσλ πνπ αλαθέξνπλ:
o Δδξαίσζε ηεο μερσξηζηήο ζπιινγήο ραξηηνχ, γπαιηνχ, πιαζηηθνχ θαη
κεηάιινπ ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 2015,
o Αλαθχθισζε ηνπ 50% θαηά βάξνο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ΑΑ
κέρξη ην 2020.
 Δπηπιένλ ππνρξέσζε γηα ζρέδηα πξφιεςεο ηεο παξαγσγήο αζηηθψλ
απνξξηκκάησλ (ππνρξεσηηθά απφ ην 2012 θαη έπεηηα) ζην πιαίζην ηεο
ειαρηζηνπνίεζεο παξαγσγήο απνβιήησλ,
Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε επηδίσμε αλάθηεζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ – ζηφρσλ, δελ
πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα ΑΤ, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο – ξεχκαηα
ΑΑ ηα νπνία ζπληίζεληαη απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά θαη ζηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε, ζε ΑΑΤ.
Ζ ζπκβνιή ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο πξν-δηαιεγκέλσλ ΑΑ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο
ζρεηηθά κε ηελ αλάθηεζε πιηθψλ απφ ΑΑΤ πξνυπνζέηεη ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε
αδεηνδνηεκέλνπο θνξείο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αλαθχθισζε πιηθψλ – ζηφρσλ απφ
ΑΑΤ, πινπνηψληαο ηνλ πνζνηηθνπνηεκέλν ζηφρν αλαθχθισζεο ηνπ 50% θαηά βάξνο
ησλ ΑΑ, φπσο ηέζεθε αλσηέξσ.
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ςλλογή & Μεηαθοπά Ππο-Γιαλεγμένυν Ρεςμάηυν Αζηικών ηεπεών
Αποβλήηυν
Σέινο, κε δεδνκέλν φηη, νη παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνυπνζέηνπλ ηε κεηαθνξά ησλ
πξν-δηαιεγκέλσλ ξεπκάησλ ΑΑ πξνο ηηο αληίζηνηρεο κνλάδεο επεμεξγαζίαο,
απαηηείηαη λα πιεξνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο αζθαινχο κεηαθνξάο, φπσο απηέο
νξίδνληαη ζηηο αθφινπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο:
 Νφκνο 1650/86 (ΦΔΚ 160/Α) ‘Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο’ φπσο
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Νφκν 3010/2002 (ΦΔΚ 91/Α).
 Νφκνο
4042/2012
(ΦΔΚ
24/Α/13-2-2012)
‘Πνηληθή
πξνζηαζία
πεξηβάιινληνο-Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/99/ΔΚ – Πιαίζην παξαγσγήο
θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ – Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΚ –
 Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο’.
 Νφκνο 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/7-6-2010) ‘Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο
θαη
ηεο
Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα
Καιιηθξάηεο’.
 ΠΓ 138/2010 (ΦΔΚ 231/Α/27-12-2010) ‘Οξγαληζκφο ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο’.
 Νφκνο 2939/2001 (ΦΔΚ 179/Α/6-8-2001) ‘πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή
δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ – Ίδξπζε Δζληθνχ
Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ
(Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π) θαη άιιεο δηαηάμεηο’.
 ΚΤΑ ΖΠ 50910/2727 (ΦΔΚ 1909/Β/22-12-2003) ‘Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε
Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ. Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο
Γηαρείξηζεο’.
 ΚΤΑ 29407/3508 (ΦΔΚ 1572/Β/16-12-2002) ‘Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ
πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ’.
 ΚΤΑ 114218/1997 (ΦΔΚ 1016/Β/17-11-97) ‘Καηάξηηζε πιαηζίνπ
Πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ’.
 Δγθχθιηνο 122648/9-3-2005 ηνπ Γξαθείνπ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο
πζθεπαζηψλ & Άιισλ Πξντφλησλ κε ζέκα ‘Γηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ
Μειέηε Οξγάλσζεο γηα ηελ άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο απνβιήησλ
ζπζθεπαζηψλ, ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειαζηηθψλ νρεκάησλ, απνβιήησλ
ιηπαληηθψλ ειαίσλ, νρεκάησλ ζην ηέινο θχθινπ δσήο ηνπο,
ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ θαη απνβιήησλ
εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Νφκνπ 2939/2001’.
 Δγθχθιηνο 123067/10-2-2004 ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο,
ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ: ‘πιινγή – Μεηαθνξά –
Απνζήθεπζε Απνβιήησλ θαη Απνθαηάζηαζε Υψξσλ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο
Απνξξηκκάησλ’.
 Δγθχθιηνο 129043/4345/8-7-2011 ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ
Απνβιήησλ ηνπ ΤΠΔΚΑ, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή λνκνζεζίαο γηα ηε
δηαρείξηζε κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ.
 Δγθχθιηνο 21 κε αξηζκ. πξση. 4631.109/12-12-2011 κε ζέκα: ‘Άδεηεο
ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο απνβιήησλ’.
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 Δγθχθιηνο 3 κε αξηζκ. πξση. 1226.61/12-3-2012 κε ζέκα: ‘Άδεηεο ζπιινγήο
θαη κεηαθνξάο κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ – Γηαδηθαζίεο αλαλέσζεο θαη
δηάξθεηα ηζρχνο’.
 ΠΓ ππ’ αξηζκ. 109 (ΦΔΚ 75/Α/5-3-2004) ‘Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ.
Πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζή ηνπο’.
 ΠΓ ππ’ αξηζκ. 116 (ΦΔΚ 81/Α/5-3-2004) ‘Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα
ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο,
ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ αληαιιαθηηθψλ ηνπο θαη ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ
θαηαιπηηθψλ κεηαηξνπέσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο
2000/53/ΔΚ ‘γηα ηα νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο’ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 18εο επηεκβξίνπ 2000’.
 ΠΓ ππ’ αξηζκ. 117 (ΦΔΚ 82/Α/5-3-2004) ‘Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα
ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη
ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Οδεγηψλ
2002/95 ‘ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ
νπζηψλ ζε είδε ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ’ θαη 2002/96
‘ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ’
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηαλνπαξίνπ 2003’.
 ΠΓ ππ’ αξηζκ. 15 (ΦΔΚ 12/Α/3-2-2006) ‘Σξνπνπνίεζε ηνπ Πξνεδξηθνχ
Γηαηάγκαηνο 117/2004, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο
2003/108 ‘γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2002/96 ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα
εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ)’ ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2003’.
 ΚΤΑ 36259/1757/Δ103 (ΦΔΚ1312/Β/24-8-2010) ‘Μέηξα, φξνη θαη
πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο,
θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ)’.
 Έγγξαθν 3010421/1750/2004/31-8-2004 ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο
κε ζέκα ηελ Σαμηλφκεζε απνβιήησλ γηα νδηθή κεηαθνξά.
 Σξνπνινγία – πξνζζήθε ζην λνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο: ‘Δπίζπεπζε
ηεο πκκφξθσζεο κε ηηο Πεξηβαιινληηθέο Απνθάζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο’.
ην πιαίζην απηφ, ε ζπκβνιή ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ
ζρεδίνπ δηαρείξηζεο πξν-δηαιεγκέλσλ ΑΑ, αθνξά ζε πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο
απνθνκηδήο (ζπιινγή θαη κεηαθνξά) γηα ηα πξν-δηαιεγκέλα ξεχκαηα ΒΑΑ θαη ΑΑΤ
απφ δεκνηηθά απνξξηκκαηνθφξα. Δπηπιένλ, σο πξνο ηελ εμεχξεζε αλαδφρσλ γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαιαβήο, πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο, κεηαθνξάο
επεμεξγαζίαο θαζψο θαη πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο ηνπ ππνιείκκαηνο επεμεξγαζίαο, νη
παξερφκελεο ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ,
επηκεξίδνληαη ζε δχν Οκάδεο (Οκάδα Α’ θαη Οκάδα Β’), αλάινγα κε ην πξνο
δηαρείξηζε πξν-δηαιεγκέλν ξεχκα ΑΑ. ην πιαίζην απηφ, γηα θάζε Οκάδα, νη
παξερφκελεο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ:
 Οκάδα Α’: χλαςε ζπκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο κε αδεηνδνηεκέλνπο θνξείο γηα
παξαιαβή, πξνζσξηλή ελαπφζεζε, κεηαθνξά, επεμεξγαζία θαζψο θαη
πξνζσξηλή ελαπφζεζε ηνπ ππνιείκκαηνο επεμεξγαζίαο, ησλ πνζνηήησλ ΒΑΑ
πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο ‘θαθέ’ θάδνπο κέζσ ησλ δεκνηηθψλ
απνξξηκκαηνθφξσλ. Ζ δηαδηθαζία παξαιαβήο αθνξά ζηελ πξνζσξηλή
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ελαπφζεζε θαη κεηαθφξησζε ησλ ΒΑΑ. ην πιαίζην απηφ, απαηηείηαη λα
πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
o Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο, πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο θαη
κεηαθφξησζεο, εθηφο απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο
αλζξψπηλεο πγηεηλήο, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη φιεο νη θείκελεο
ζεζκηθέο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζσξηλή
ελαπφζεζε θαη κεηαθφξησζε ρσξηζηά ζπιιεγέλησλ κεξψλ δεκνηηθψλ
απνβιήησλ.
o Καηά ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη
λα δηαζέηεη ελ ηζρχ άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ πξνο
δηαρείξηζε θσδηθψλ απνβιήησλ θαηά ΔΚΑ (βιέπε Πίνακα 1 & 2), γηα
ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ. Δπίζεο, κφλν γηα ηελ πεξίπησζε
κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ εθηφο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ,
απαηηείηαη άδεηα κεηαθνξάο γηα ηελ Πεξηθέξεηα πξννξηζκνχ απηψλ,
θαζψο επίζεο θαη θάζε ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν (απφθαζε – δηάηαμε)
πνπ θαζηζηά ζχλλνκε ηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο απνβιήησλ κεηαμχ
Πεξηθεξεηψλ κε ζθνπφ ηελ επεμεξγαζία.
o Καηά ηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη
θνξέαο δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο αδεηνδνηεκέλεο κνλάδαο
βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο, ήηνη, εγθαηάζηαζεο αεξφβηαο απνδφκεζεο
(θνκπνζηνπνίεζεο) ή εγθαηάζηαζεο αλαεξφβηαο ρψλεπζεο (κνλάδα
παξαγσγήο βηναεξίνπ).
o Καηά ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ηνπ ππνιείκκαηνο επεμεξγαζίαο θαη
εηδηθφηεξα, γηα κεηαθνξά θαη δηαρείξηζε ή ελαπφζεζε απηνχ κε
επζχλε θαη εληνιή ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα
είλαη θνξέαο δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο αδεηνδνηεκέλεο κνλάδαο
πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο.
 Οκάδα Β’: χλαςε ζπκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο κε αδεηνδνηεκέλνπο θνξείο γηα
παξαιαβή, πξνζσξηλή ελαπφζεζε, κεηαθνξά, επεμεξγαζία θαζψο θαη
πξνζσξηλή ελαπφζεζε ηνπ ππνιείκκαηνο επεμεξγαζίαο, ησλ πνζνηήησλ ΑΑΤ
πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο ‘πξάζηλνπο’ θάδνπο κέζσ ησλ δεκνηηθψλ
απνξξηκκαηνθφξσλ. Ζ δηαδηθαζία παξαιαβήο, αθνξά ζηελ πξνζσξηλή
ελαπφζεζε θαη κεηαθφξησζε ησλ ΑΑΤ. ην πιαίζην απηφ, απαηηείηαη λα
πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
o Καηά ηε δηαδηθαζία κεηαθφξησζεο, εθηφο απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξψπηλεο πγηεηλήο, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη
φιεο νη θείκελεο ζεζκηθέο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ ζρεηηθά κε
ηελ πξνζσξηλή ελαπφζεζε θαη κεηαθφξησζε ρσξηζηά ζπιιεγέλησλ
κεξψλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ.
o Καηά ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη
λα δηαζέηεη ελ ηζρχ άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ πξνο
δηαρείξηζε θσδηθψλ απνβιήησλ θαηά ΔΚΑ (βιέπε Πίνακα 1 & 2), γηα
ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ. Δπίζεο, κφλν γηα ηελ πεξίπησζε
κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ εθηφο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ,
απαηηείηαη άδεηα κεηαθνξάο γηα ηελ Πεξηθέξεηα πξννξηζκνχ απηψλ,
θαζψο επίζεο θαη θάζε ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν (απφθαζε – δηάηαμε)
πνπ θαζηζηά ζχλλνκε ηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο απνβιήησλ κεηαμχ
Πεξηθεξεηψλ κε ζθνπφ ηελ επεμεξγαζία
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o Καηά ηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη
θνξέαο δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο αδεηνδνηεκέλεο κνλάδαο
δηαρσξηζκνχ θαη δεκαηνπνίεζεο, ήηνη, ζε εγθαηάζηαζε κεραληθνχ
δηαρσξηζκνχ (ΔΜΑΚ) ή ζε εγθαηάζηαζε ρεηξνδηαινγήο (ΚΓΑΤ).
o Καηά ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ηνπ ππνιείκκαηνο επεμεξγαζίαο θαη
εηδηθφηεξα, γηα κεηαθνξά θαη δηαρείξηζε ή ελαπφζεζε απηνχ κε
επζχλε θαη εληνιή ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα
είλαη θνξέαο δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο αδεηνδνηεκέλεο κνλάδαο
πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο.

Ποιοηικόρ Πποζδιοπιζμόρ Ρεςμάηυν
Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν

Ππο-Γιαλεγμένυν

Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ζε ηεθκεξίσζε αλαγθαηφηεηαο σο πξνο ηελ
εμεχξεζε ππνςεθίσλ αλαδφρσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ αθνξά ζε δηαρείξηζε
5.928tn πξν-δηαιεγκέλσλ ξεπκάησλ ΑΑ θαη εηδηθφηεξα, 3.428tn ΒΑΑ θαη 2.500tn
ΑΑΤ. ην πιαίζην απηφ, απαηηείηαη ν πνηνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ εμαςήθησλ
θσδηθψλ ΔΚΑ πνπ αθνξνχλ ζηα ελ ιφγσ πξν-δηαιεγκέλα ξεχκαηα, ηα νπνία θαη ζα
απνηειέζνπλ ην αληηθείκελν δηαρείξηζεο (παξαιαβή, πξνζσξηλή ελαπφζεζε,
κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία).
Ωο εθ ηνχηνπ, ηα ελ ιφγσ απφβιεηα ησλ νπνίσλ επηδηψθεηαη ε πεξηβαιινληηθά νξζή
θαη βηψζηκε δηαρείξηζε αθνξνχλ ζηνπο θσδηθνχο θαηά ΔΚΑ πνπ παξαηίζεληαη ζηνπο
αθφινπζνπο Πίλαθεο. πγθεθξηκέλα:
 ηνλ Πίνακα 1, παξαηίζεληαη εθείλνη νη θσδηθνί ΔΚΑ πνπ απνηεινχλ
αληηθείκελν πξν-δηαινγήο θαη αθνξνχλ ζηα ΒΑΑ.
 ηνλ Πίνακα 2 παξαηίζεληαη νη αληίζηνηρνη θσδηθνί ΔΚΑ πνπ απνηεινχλ
αληηθείκελν πξν-δηαινγήο θαη αθνξνχλ ζηα ΑΑΤ.
Πίνακαρ 1: Καηεγνξίεο Απνβιήησλ θαηά ΔΚΑ πνπ αθνξνχλ ζε ΒΑΑ

Δξατήθιορ
Κυδικόρ
20

2001
200101
200108
2002
200201
2003
200302

Σύπορ Αποβλήηος
ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ (ΟIΚIΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΑ
ΑΠΟΒΛΗΣΑ
ΑΠΟ
ΔΜΠΟΡΙΚΔ
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ, ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΔ ΚΑΙ ΙΓΡΤΜΑΣΑ),
ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩΝ
ΜΔΡΩΝ
ΥΩΡIΣΑ
ΤΛΛΔΓΔΝΣΩΝ
σωπιζηά ζςλλεγένηα μέπη (εκηόρ από ηο ζημείο 15 01)
ραξηηά θαη Υαξηφληα
βηναπνηθνδνκήζηκα απφβιεηα θνπδίλαο θαη ρψξσλ ελδηαίηεζεο
απόβληηα κήπων και πάπκων (πεπιλαμβάνονηαι απόβληηα
νεκποηαθείων)
βηναπνηθνδνκήζηκα απφβιεηα
άλλα δημοηικά απόβληηα
απφβιεηα απφ αγνξέο

Πίνακαρ 2: Καηεγνξίεο Απνβιήησλ θαηά ΔΚΑ πνπ αθνξνχλ ζε ΑΑΤ

Δξατήθιορ
Κυδικόρ

Σύπορ Αποβλήηος

12

Έκθεζη Τπηπεζίαρ
‘Διάθεζη ππορ Επεξεπγαζία Ππο-Διαλεγμένων
Ρεςμάηων Αζηικών ηεπεών Αποβλήηων’

Δξατήθιορ
Κυδικόρ
20

2001
200101
200102
200110
200111
200122
200128
200130
200132
200138
200139
200140
200141
200199
2002
200202
200203
2003
200302
200303
200307
200399

Γήμορ Δπμιονίδαρ

Σύπορ Αποβλήηος
ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ (ΟIΚIΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΑ
ΑΠΟΒΛΗΣΑ
ΑΠΟ
ΔΜΠΟΡΙΚΔ
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ, ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΔ ΚΑΙ ΙΓΡΤΜΑΣΑ),
ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩΝ
ΜΔΡΩΝ
ΥΩΡIΣΑ
ΤΛΛΔΓΔΝΣΩΝ
σωπιζηά ζςλλεγένηα μέπη (εκηόρ από ηο ζημείο 15 01)
ραξηηά θαη Υαξηφληα
γπαιηά
ξνχρα
πθάζκαηα
αεξνδφι
ρξψκαηα, κειάλεο, θφιιεο θαη ξεηίλεο άιιεο απφ ηηο
αλαθεξφκελεο ζην ζεκείν 20 01 27
απνξξππαληηθά άιια απφ ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν 20 01 29
θάξκαθα άιια απφ ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν 20 01 31
μχιν εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζεκείν 20 01 37
πιαζηηθά
κέηαιια
απφβιεηα απφ ηνλ θαζαξηζκφ θακηλάδσλ
άιια κέξε κε πξνδηαγξαθφκελα άιισο
απόβληηα κήπων και πάπκων (πεπιλαμβάνονηαι απόβληηα
νεκποηαθείων)
ρψκαηα θαη πέηξεο
άιια κε βηναπνηθνδνκήζηκα απφβιεηα
άλλα δημοηικά απόβληηα
απφβιεηα απφ αγνξέο
ππνιείκκαηα απφ ηνλ θαζαξηζκφ δξφκσλ
νγθψδε απφβιεηα
δεκνηηθά απφβιεηα κε πξνδηαγξαθφκελα άιισο

Πεπιοσή Μελέηηρ – Ανθπυπογενέρ Πεπιβάλλον
Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζε παξαιαβή, πξνζσξηλή ελαπφζεζε,
κεηαθνξά, θαη επεμεξγαζία θαζψο θαη πξνζσξηλή ελαπφζεζε ηνπ ππνιείκκαηνο
επεμεξγαζίαο γηα ζπλνιηθά 5.92800tn πξν-δηαιεγκέλσλ ξεπκάησλ ΑΑ θαη
εηδηθφηεξα, 3.42810tn ΒΑΑ θαη 2.50490tn ΑΤ, πνπ παξάγνληαη ζην ζχλνιν ησλζα
επεθηαζνχλ ζην ζχλνιν ησλ αληίζηνηρσλ πνζνηήησλ, απφ φιεο ηηο Γεκνηηθψλέο θαη
Σνπηθψλέο Κνηλφηεησλεο ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο.

Γημογπαθική Καηάζηαζη
Ο Γήκνο Δξκηνλίδαο, αλήθεη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αξγνιίδαο, Πεξηθέξεηαο
Πεινπνλλήζνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 αξηζκεί ζπλνιηθά πεξί ηνπο
13.730 θαηνίθνπο. Απνηειείηαη απφ δχν (2) Γεκνηηθέο Δλφηεηεο (Δξκηφλεο θαη
Κξαληδίνπ) κε ζπλνιηθά 8 Γεκνηηθέο θαη Σνπηθέο Κνηλφηεηεο.
πλνιηθά, ηα πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ησλ πεξηνρψλ κειέηεο γηα ην κφληκν πιεζπζκφ
ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο θαη κέζσ απηψλ, νη εθηηκψκελνη αξηζκνί θαηνίθσλ αλά
λνηθνθπξηφ παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα.

13

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά
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Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά
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Γήμορ Δπμιονίδαρ

Πίνακαρ 3: Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία Γήκνπ Δξκηνλίδαο (πεγή: απνγξαθή ΔΤΔ 2011)
Πληθςζμόρ
(βάζεη ηεο απφ
Γημοηικέρ – Σοπικέρ
Οικιζμοί
ηνπ 2011
Κοινόηηηερ
απνγξαθήο)
ΓΗΜΟ ΔΡΜΙΟΝΙΓΟ (Έδπα: Κπανίδιον, ηο)
13.730
ΓΔ ΔΡΜΙΟΝΗ
4.102
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Δξκηφλεο
3.074
Άγηνη Αλάξγπξνη, νη
200
Αριαδίηζα, ε
148
Δξκηφλε, ε
2.492
Κνπβέξηα, ε
83
Πεηξνζάιαζζα Δξκηφλεο, ε
151
Σνπηθή Κνηλφηεηα Ζιηνθάζηξνπ
559
Ζιηφθαζηξνλ, ην
551
Σξηαληαθχιιη, ην
8
Σνπηθή Κνηλφηεηα Θεξκεζίαο
469
Αγία Αηθαηεξίλε, ε
15
Αθηή Ύδξαο, ε
7
Θεξκεζία, ε
321
Μεηφρηνλ, ην
36
Πεγάδηα, ηα
52
Πιέπηνλ, ην
18
σιελάξηνλ, ην
20
ΓΔ ΚΡΑΝΙΓΙΟΤ
9.628
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Κξαληδίνπ
4.558
Άγηνο Νηθφιανο, ν
8
Απιψλα, ε
78
Γηζθνχξηα, ηα
27
Γνξνχθη, ην (Γ.Κ.Κξαληδίνπ)
0
Θπλί,ηα ν
0
Κάκπνο, ν (Γ.Κ.Κξαληδίνπ)
40
Κνπλνχπη, ην
90
Κξαλίδηνλ, ην
3.964
Λάθθεο, νη
14
Πεηξνζάιαζζα, ε (Φιάκπνπξα)
337
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Πνξηνρειίνπ
2.215
Άγηνο Αηκηιηαλφο, ν
42
Βεξβεξνχδα, ε
132
Κφζηα, ε
69
Πνξηνρέιηνλ, ην
1.899
Υελίηζα, ε (λεζίο)
2
Υηλίηζα, ε
71
Σνπηθή Κνηλφηεηα Γηδχκσλ
1.297
Άγηνο Ησάλλεο, ν
9
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Γημοηικέρ – Σοπικέρ
Κοινόηηηερ

Οικιζμοί

Γίδπκα, ηα
Λνπθαΐηηνλ, ην
Πειεή, ε
Ράδνλ, ην
αιάληηνλ, ην
Σνπηθή Κνηλφηεηα Κνηιάδνο
Γνξνχθη, ην (Σ.Κ.Κνηιάδνο)
Κάκπνο, ν (Σ.Κ.Κνηιάδνο)
Κνηιάο, ε
Κνξσλίο, ε (λεζίο)
Σνπηθή Κνηλφηεηα Φνχξλσλ
Παξαιία Φνχξλσλ, ε
Φνχξλνη, νη

Γήμορ Δπμιονίδαρ
Πληθςζμόρ
(βάζεη ηεο απφ
ηνπ 2011
απνγξαθήο)
1.026
193
11
57
1
1.252
28
55
1.169
0
306
9
297

Πίνακαρ 4: Δθηηκψκελνο Αξηζκφο Ννηθνθπξηψλ Γήκνπ Δξκηνλίδαο βάζεη ηεο απφ
ηνπ 2011 Απνγξαθήο
Μόνιμορ
Απιθμόρ
Πεπιοσέρ Δθαπμογήρ Ππογπάμμαηορ
Πληθςζμόρ
Νοικοκςπιών
Γιαλογήρ ζηην Πηγή
(απογπαθή
Μόνιμυν
2011)
Καηοίκυν
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΜΙΟΝΗ
4.102
1.598
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Δξκηφλεο
3.074
1.198
Σνπηθή Κνηλφηεηα Ζιηνθάζηξνπ
559
218
Σνπηθή Κνηλφηεηα Θεξκεζίαο
469
183
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΡΑΝΙΓΙΟΤ
9.628
3.751
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Κξαληδίνπ
4.558
1.776
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Πνξηνρειίνπ
2.215
863
Σνπηθή Κνηλφηεηα Γηδχκσλ
1.297
505
Σνπηθή Κνηλφηεηα Κνηιάδνο
1.252
488
Σνπηθή Κνηλφηεηα Φνχξλσλ
306
119
ΤΝΟΛΟ
13.730
5.349
Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011, ν Γήκνο Δξκηνλίδαο
αξηζκεί θαηά κέζν φξν πεξί ηνπο 2,57 καηοίκοςρ ανά νοικοκςπιό. Γηα ηνπο
ππνινγηζκνχο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζηε ζπλέρεηα, ζεσξείηαη φηη, κεηαμχ ησλ εηψλ
2011 (έηνο απνγξαθήο) θαη 2014, δελ πξνέθπςε ζεκαληηθή κεηαβνιή ζην κφληκν
πιεζπζκφ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. Δηδηθφηεξα, βάζεη ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011, αιιά
θαη πξνγελέζηεξσλ απνγξαθψλ (1991 θαη 2001) ζεκεηψλνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία
γηα ην ζχλνιν ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ φπνπ, βάζεη ηνπ ζρεδίνπ
‘Καιιηθξάηεο’ ζπλέζεζαλ ην Γήκν Δξκηνλίδαο:
 Πιεζπζκφο ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 1991: 13.365 κφληκνη θάηνηθνη.
 Πιεζπζκφο ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001: 14.330 κφληκνη θάηνηθνη.
 Πιεζπζκφο ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011: 13.730 κφληκνη θάηνηθνη.
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Δηδηθφηεξα, ν κφληκνο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ, κεηαμχ ησλ εηψλ 1991 θαη 2001
ζεκείσζε κηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 7,22%, ελψ κεηαμχ ησλ εηψλ 2001 θαη 2011,
επήιζε κείσζε πιεζπζκνχ θαηά 4,2%. ην πιαίζην απηφ, ζεσξείηαη φηη ν κφληκνο
πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο θαηά ην 2014 θπκαίλεηαη ζε επίπεδα αληίζηνηρα κε
απηά ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο θαη αξηζκεί πεξί ηνπο 13.370 κφληκνπο θαηνίθνπο.

Πποζδιοπιζμόρ Ιζοδύναμος Πληθςζμού
Γηα ηελ πνηνηηθή ζχζηαζε ησλ ΑΑ ηεο πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ δελ πθίζηαληαη
ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα ππνινγηζκνχ ηεο εμέιημήο ηεο. Σα ζηνηρεία απηά ζα
κπνξνχζαλ λα παξαρζνχλ εθφζνλ θαηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ειάκβαλαλ ρψξα, ζε
ηνπηθφ επίπεδν δεηγκαηνιεςίεο θαη αλάιπζε ησλ ΑΑ. Ωζηφζν, βάζεη δηαζέζηκσλ
δεδνκέλσλ απφ ηνλ πιένλ πξφζθαην Πεξηθεξεηαθφ ρεδηαζκφ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ
Απνβιήησλ (ΠΔΓΑ) ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη θπξίσο, βάζεη εκπεηξηθψλ
εθηηκήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ απνθνκηδήο ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο,
είλαη εθηθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο πνηνηηθήο ζχζηαζεο ησλ ζχκκεηθησλ ΑΑ, ε
δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ηερληθήο έθζεζεο.
εκεηψλεηαη φηη, θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πνηνηηθήο ζχζηαζεο, ζπλεθηηκήζεθε ν
βαζηθφο ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο κειέηεο (θπξίσο αγξνηηθνχ ραξαθηήξα, κηθξφηεξνη
δείθηεο αλάπηπμεο απφ ην κέζν φξν ηεο επηθξάηεηαο, κε έληνλε ηνπξηζηηθή θίλεζε
θαηά ηνπο ζεξηλνχο θπξίσο κήλεο).
Δηδηθφηεξα, κε δεδνκέλν φηη, ν κφληκνο πιεζπζκφο αξηζκεί πεξί ηνπο 13.730
θαηνίθνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ πιεξφηεηα ησλ
μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν (Ηνχληνο, Ηνχιηνο θαη Αχγνπζηνο),
θαζψο επίζεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ παξαζεξηζηηθψλ θαηνηθηψλ, δηαηππψλνληαη νη
αθφινπζεο παξαδνρέο:
 Αλαθνξηθά κε ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα:
o Πιεξφηεηα 80,00% θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο (Ηνχληνο, Ηνχιηνο θαη
Αχγνπζηνο).
o Πιεξφηεηα 30,00% θαηά ηνπο κήλεο ήπηαο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο
(Ηαλνπάξηνο, Μάτνο, επηέκβξηνο θαη Γεθέκβξηνο) φπνπ ιακβάλεηαη
ππφςε ε πξνζέιεπζε ηνπξηζηψλ θαηά ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο ησλ
ενξηψλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα.
o Πιεξφηεηα 13,00% θαηά ηνπο κήλεο ρακειήο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο
(Φεβξνπάξηνο, Μάξηηνο, Απξίιηνο, Οθηψβξηνο θαη Ννέκβξηνο).
 Γπλακηθφηεηα 11.100 θιίλεο ζε μελνδνρεία θαη ελνηθηαδφκελα δσκάηηα.
 Γπλακηθφ 9.000 παξαζεξηζηηθψλ θαηνηθηψλ ζην Γήκν Δξκηνλίδαο φπνπ
δηακέλνπλ κε κφληκνη θάηνηθνη θπξίσο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο θαη θαηά ηα
αββαηνθχξηαθα γηα ην ππφινηπν έηνο. Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηελ
επηζθεςηκφηεηα ησλ ηδηφθηεησλ παξαζεξηζηηθψλ θαηνηθηψλ ζεσξείηαη:
o Δπηζθεςηκφηεηα 80,00% θαηά ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην.
o Δπηζθεςηκφηεηα 50,00% θαηά ηνπο κήλεο Ηνχλην θαη επηέκβξην.
o Δπηζθεςηκφηεηα 15,00% θαηά ηνπο ππφινηπνπο κήλεο ηνπ έηνπο.
 Ωο πξνο ηνλ αξηζκφ θαηνίθσλ αλά λνηθνθπξηφ γηα ηηο παξαζεξηζηηθέο
θαηνηθίεο ιακβάλεηαη ππφςε αξηζκφο αηφκσλ αλά λνηθνθπξηφ ζεκαληηθά
κεγαιχηεξνο απφ ην κέζν φξν ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο.
πγθεθξηκέλα, θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο θαη ηα αββαηνθχξηαθα, ζηηο
παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο, εθηφο απφ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ηδηνθηεηψλ –
παξαζεξηζηψλ, δηακέλνπλ θαη πξνζθεθιεκέλνη επηζθέπηεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ην
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ελ ιφγσ κέγεζνο ιακβάλεηαη, θαηά κέζν φξν, ίζν κε 4 θαηνίθνπο αλά
λνηθνθπξηφ.
 Ωο πξνο ηνλ αξηζκφ δηεξρφκελνπ πιεζπζκνχ πνπ αθνξά ζε πιεξψκαηα
ζθαθψλ:
o Τπνινγίδεηαη θαηά κέγηζην φηη, ζηνπο ηξεηο ζεκαληηθφηεξνπο ιηκέλεο
ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο (Πφξην Υέιη, Δξκηφλε θαη Κνηιάδα) κπνξνχλ
λα ειιηκεληζηνχλ πεξί ηα 300 ζθάθε. Απφ ηε δπλακηθφηεηα απηή,
εθηηκάηαη φηη, ην 90% αθνξά ζε ζθάθε πνπ ειιηκελίδνληαη θαηά ηνπο
κήλεο Ηνχιην, Αχγνπζην θαη επηέκβξην, ην 80% αθνξά ζε ζθάθε πνπ
ειιηκελίδνληαη θαηά ηνπο κήλεο Ηνχλην θαη Οθηψβξην θαη ην 5% αθνξά
ζε ζθάθε πνπ ειιηκελίδνληαη θαηά ηνπο ππφινηπνπο κήλεο ηνπ έηνπο.
o Ο κέζνο αξηζκφο πιεξψκαηνο αλά ζθάθνο ππνινγίδεηαη πεξί ηα 2,5
άηνκα.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ πνπ αθνξά ζε παξαζεξηζηηθέο
θαηνηθίεο ζεσξείηαη φηη:
 Οη θάηνηθνη δηακέλνπλ πεξί ηηο 50 εκέξεο ζηηο αληίζηνηρεο θαηνηθίεο θαηά
ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην (50 εκέξεο επί ζπλφινπ 62 εκεξψλ),
επνκέλσο, κε αλαγσγή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ν ηζνδχλακνο
πιεζπζκφο είλαη πεξί ηνπο 4.838,71 θαηνίθνπο.
 Οη θάηνηθνη δηακέλνπλ πεξί ηηο 30 εκέξεο ζηηο αληίζηνηρεο θαηνηθίεο θαηά
ηνπο κήλεο Ηνχλην θαη επηέκβξην (30 εκέξεο επί ζπλφινπ 60 εκεξψλ),
επνκέλσο, κε αλαγσγή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ν ηζνδχλακνο
πιεζπζκφο είλαη πεξί ηνπο 3.000,00 θαηνίθνπο.
 Οη θάηνηθνη δηακέλνπλ πεξί ηηο 36 εκέξεο ζηηο αληίζηνηρεο θαηνηθίεο θαηά
ηνπο ππφινηπνπο κήλεο ηνπ έηνπο (36 εκέξεο επί ζπλφινπ 243 εκεξψλ),
δειαδή, θάζε δεχηεξν αββαηνθχξηαθν, επνκέλσο, κε αλαγσγή θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ν ηζνδχλακνο πιεζπζκφο είλαη πεξί ηνπο 3.555,56
θαηνίθνπο.
 πλνιηθά, νη θάηνηθνη ησλ παξαζεξηζηηθψλ θαηνηθηψλ δηακέλνπλ ζε απηέο 116
εκέξεο αλά έηνο.
Ωο εθ ηνχηνπ, ν ηζνδχλακνο πιεζπζκφο πνπ αθνξά ζε παξαζεξηζηέο θαηνίθνπο κε
ηδηφθηεηεο εμνρηθέο θαηνηθίεο θαη ζηνπο επηζθέπηεο απηψλ, κε αλαγσγή θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο, είλαη 11.394,27 ηζνδχλακνη θάηνηθνη.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ πνπ αθνξά ζε μελνδνρεηαθέο
κνλάδεο, ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαη ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, ζεσξείηαη φηη:
 Ζ πιεξφηεηα ησλ θιηλψλ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο (Ηνχλην – Ηνχιην –
Αχγνπζην) είλαη 80%, ήηνη, ν αξηζκφο θιηλψλ αλά Γεκνηηθή θαη Σνπηθή
Κνηλφηεηα ηζνδπλακεί κε πιεζπζκφ πνπ δηακέλεη γηα 74 εκέξεο επί ζπλφινπ
92 εκεξψλ. Ο ηζνδχλακνο πιεζπζκφο πνπ αθνξά ζε ηνπξίζηεο κε αλαγσγή
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο είλαη 2.238,25 θάηνηθνη.
 Ζ πιεξφηεηα ησλ θιηλψλ θαηά ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην, Μάτν, επηέκβξην θαη
Γεθέκβξην είλαη 30%, ήηνη, ν αξηζκφο θιηλψλ αλά Γεκνηηθή θαη Σνπηθή
Κνηλφηεηα ηζνδπλακεί κε πιεζπζκφ πνπ δηακέλεη πεξί ηηο 37 εκέξεο επί
ζπλφινπ ησλ αληίζηνηρσλ εκεξψλ (123 εκέξεο). Ο ηζνδχλακνο πιεζπζκφο
πνπ αθνξά ζε ηνπξίζηεο κε αλαγσγή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο είλαη
1.122,16 θάηνηθνη.
 Ζ πιεξφηεηα ησλ θιηλψλ θαηά ηνπο ππφινηπνπο κήλεο ηνπ έηνπο εθηηκάηαη ζε
13%, δειαδή, ν αξηζκφο θιηλψλ αλά Γεκνηηθή θαη Σνπηθή Κνηλφηεηα
ηζνδπλακεί κε πιεζπζκφ πνπ δηακέλεη πεξί ηηο 20 εκέξεο επί ζπλφινπ ησλ
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αληίζηνηρσλ εκεξψλ (150 εκέξεο). Ο ηζνδχλακνο πιεζπζκφο πνπ αθνξά ζε
ηνπξίζηεο κε αλαγσγή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο είλαη 684,25 θάηνηθνη.
Ωο εθ ηνχηνπ, ν ηζνδχλακνο πιεζπζκφο πνπ αθνξά ζε ηνπξίζηεο πνπ δηακέλνπλ ζε
μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα, ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαη ελνηθηαδφκελα δσκάηηα κε
αλαγσγή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο είλαη 4.044,66 θάηνηθνη.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ πνπ αθνξά ζε πιεξψκαηα ζθαθψλ
ζεσξείηαη φηη:
 Καηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο (Ηνχιην, Αχγνπζην θαη επηέκβξην), ν αξηζκφο
δηεξρνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζε πιεξψκαηα ζθαθψλ αλέξρεηαη ζε 168,75 άηνκα
ηζνδχλακν πιεζπζκφ κε αλαγσγή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
 Καηά ηνπο κήλεο (Ηνχλην θαη Οθηψβξην), ν αξηζκφο δηεξρνκέλσλ πνπ αθνξνχλ
ζε πιεξψκαηα ζθαθψλ αλέξρεηαη ζε 100 άηνκα ηζνδχλακν πιεζπζκφ κε
αλαγσγή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
 Καηά ηνπο ππφινηπνπο κήλεο ηνπ έηνπο, ν αξηζκφο δηεξρνκέλσλ πνπ αθνξνχλ
ζε πιεξψκαηα ζθαθψλ αλέξρεηαη ζε 21,88 άηνκα ηζνδχλακν πιεζπζκφ κε
αλαγσγή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
Ωο εθ ηνχηνπ, ν ηζνδχλακνο πιεζπζκφο πνπ αθνξά ζε δηεξρφκελνπο πιεξσκάησλ
ζθαθψλ κε αλαγσγή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο είλαη 290,63 άηνκα.
πλνιηθά, ν ηζνδχλακνο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο (κφληκνη θάηνηθνη,
παξαζεξηζηέο κε ηδηφθηεηεο θαηνηθίεο θαη ηνπξίζηεο ζε μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα
θαη ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, δηεξρφκελνη πιεξσκάησλ ζθαθψλ), κε αλαγσγή θαζ’
φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, είλαη 29.459,56 ηζνδχλακνη θάηνηθνη.

Ποζοηικόρ Πποζδιοπιζμόρ Ππο-Γιαλεγμένυν Ρεςμάηυν
Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν
Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηεξνχληαη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο,
νη κεζνζηαζκηζκέλεο εκεξήζηεο πνζφηεηεο θαη γηα ηα ηέζζεξα πξν-δηαιεγκέλα
ξεχκαηα ΑΑ εθηηκάηαη φηη, θαηά κέζν φξν αλέξρνληαη ζε 27tn εκεξεζίσο (πεξίπνπ
0,92 θηιά αλά θάηνηθν θαη εκέξα). Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο εκεξήζηαο
κεζνζηαζκηζκέλεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο ΑΑ (ΒΑΑ, ΑΤ, ΑΑΤ θαη εηδηθά
ξεχκαηα ΑΑ) ζπλππνινγίδνληαη νη επνρηθέο δηαθπκάλζεηο ιφγσ ηεο ηνπξηζηηθήο
θίλεζεο θαη ησλ παξαζεξηζηψλ πνπ είηε δηακέλνπλ ζε θαηνηθίεο εληφο ησλ
δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο, είηε δηέξρνληαη απφ ηα ηνπξηζηηθά
θαηαιχκαηα ή/θαη ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο.
Δπηπιένλ, κέζσ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ παξαγφκελσλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ,
αλά πξν-δηαιεγκέλν ξεχκα θαη θαηεγνξία κνλάδαο επεμεξγαζίαο, θαηέζηε εθηθηφο
έλαο πξνθαηαξθηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο πνζνζηηαίαο ζπκκεηνρήο θάζε ξεχκαηνο
πξν-δηαινγήο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαγφκελσλ ΑΑ. πγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλνπ
γηα ηα ΒΑΑ, ηα ΑΤ, ηα ΑΑΤ θαη ηα εηδηθά ξεχκαηα ΑΑ, ειήθζεζαλ ππφςε
πξφζθαηα ζηνηρεία Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο.
Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνζδηνξίδεηαη φρη κφλν ε κεζνζηαζκηζκέλε εκεξήζηα
παξαγφκελε πνζφηεηα θάζε ξεχκαηνο πξν-δηαινγήο, αιιά θαη ηα επηκέξνπο πιηθά –
ζηφρνη πνπ ζπλζέηνπλ θάζε ξεχκα. πλνςίδνληαο, ε πνηνηηθή ζχζηαζε ησλ ΑΑ ηνπ
Γήκνπ Δξκηνλίδαο βάζεη ησλ ζπιιεγφκελσλ πνζνηήησλ αλά ξεχκα πξν-δηαινγήο
παξαηίζεηαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί.
Πίνακαρ 5: Πνηνηηθή χζηαζε ΒΑΑ, ΑΤ, ΑΑΤ θαη Δηδηθψλ Ρεπκάησλ ΑΑ
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Ποιοηική ύζηαζη

Ποζοζηό %

Γήμορ Δπμιονίδαρ
Παπαγόμενη
Ποζόηηηα
(tn ανά ημέπα)

Βιοαποδομήζιμα Αζηικά Απόβληηα
Επκψζηκα
37,0
9,990
‘Πξάζηλα’ Απνξξίκκαηα
3,0
0,810
Απόβληηα ςζκεςαζιών
Υαξηί / Υαξηφλη (ζπζθεπαζίεο)
7,8
2,106
Πιαζηηθά (ζπζθεπαζίεο)
9,0
2,430
Μέηαιια (ζπζθεπαζίεο)
2,5
0,675
Γπαιί (ζπζθεπαζίεο)
2,5
0,675
Απόβληηα Ανακςκλώζιμυν Τλικών (πλην αποβλήηυν ζςζκεςαζιών)
Υαξηί / Υαξηφλη (κε ζπζθεπαζίεο)
19,2
5,184
Πιαζηηθά (κε ζπζθεπαζίεο)
7,0
1,890
Μέηαιια (κε ζπζθεπαζίεο)
1,5
0,405
Γπαιί (κε ζπζθεπαζίεο)
1,5
0,405
Διδικά Ρεύμαηα ΑΑ & Λοιπά
Δηδηθά Ρεχκαηα & Λνηπά
9,0
2,430
ΤΝΟΛΟ
100%
27,00
πλνιηθά, απφ ηνλ αλσηέξσ Πίλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη, ηα ΒΑΑ απνηεινχλ ηελ
πνζνηηθά ππέξηεξε ζπληζηψζα ησλ ΑΑ (40%), ηα ΑΤ απνηεινχλ πνζνζηφ 21,8%
επί ησλ ζχκκεηθησλ ΑΑ, ηα ζηεξεά ΑΑΤ πνζνζηφ 29,2% θαη ηα εηδηθά ξεχκαηα
ΑΑ θαη ινηπά πνζνζηφ 9,0%. εκεηψλεηαη φηη, σο ΒΑΑ νξίδνληαη θαη ηα ‘πξάζηλα’
απνξξίκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη θαιισπηζκνχ
δεκνηηθψλ ρψξσλ ‘πξαζίλνπ’ (άιζε, πιαηείεο θ.ά.).
Ζ αλσηέξσ πνηνηηθή ζχζηαζε ησλ ζχκκεηθησλ ΑΑ (Πίνακαρ 5) αθνξά ζην ζχλνιν
ησλ ΑΑ πνπ παξάγνληαη ζην Γήκν Δξκηνλίδαο.
εκεηψλεηαη φηη, ν αλσηέξσ Πίλαθαο δελ εμεηδηθεχεη ηα ζπιιεγφκελα πιηθά αλά
επηκέξνπο ηχπν πιηθψλ – ζηφρσλ (π.ρ. PE, PET θ.ά γηα ηα πιαζηηθά), ελψ ζηα
αληίζηνηρα πνζνζηά ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ππφιεηκκα ησλ κνλάδσλ
θνκπνζηνπνίεζεο (πξνθεηκέλνπ γηα ΒΑΑ), δηαρσξηζκνχ θαη δεκαηνπνίεζεο
(πξνθεηκέλνπ γηα ΑΤ θαη ΑΑΤ) θαη επεμεξγαζία (πξνθεηκέλνπ γηα εηδηθά ξεχκαηα
ΑΑ).

Μέζα Πποζυπινήρ Αποθήκεςζηρ Ππογπαμμάηυν Γιαλογήρ
ζηην Πηγή
Ο Γήκνο Δξκηνλίδαο εθαξκφδεη ηέζζεξα πξνγξάκκαηα ΓζΠ γηα δηαρσξηζκφ
ηζάξηζκσλ ξεπκάησλ ΑΑ πνπ αθνξνχλ ζε ΒΑΑ, ΑΤ, ΑΑΤ θαη εηδηθά ξεχκαηα
ΑΑ. ην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθά νξζήο θαη βηψζηκεο δηαρείξηζεο, θάζε ξεχκα
πξν-δηαινγήο, κεηά ηε δηαδηθαζία απνθνκηδήο, νδεγείηαη πξνο επεμεξγαζία ζε
θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο πξνο παξαγσγή αμηνπνηήζηκσλ ηειηθψλ
πξντφλησλ. Όπσο αλαθέξζεθε, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ ΓζΠ, ν
Γήκνο Δξκηνλίδαο δηαζέηεη θαηάιιεια κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο (θάδνπο) πνπ
θέξνπλ εηδηθή ζήκαλζε θαη έρνπλ θαηάιιειε ρσξεηηθφηεηα, αλάινγα κε ηνπ ξεχκα
πξν-δηαινγήο πνπ επηδηψθεηαη λα ζπιιερζεί.
πγθεθξηκέλα, ν αξηζκφο θαη ν ηχπνπο κέζσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, αλά
εθαξκνδφκελν πξφγξακκα ΓζΠ πεξηιακβάλεη:
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 Πξνθεηκέλνπ γηα ην πξφγξακκα ΓζΠ ησλ ΒΑΑ, ρξεζηκνπνηνχληαη θάδνη
ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη εηδηθήο ζήκαλζεο (‘θαθέ’ θάδνη) θαη εηδηθφηεξα:
o 91 θάδνη κεραληθήο θφξησζεο, εηδηθήο ζήκαλζεο, απφ πιαζηηθφ,
ρσξεηηθφηεηαο 240lt έθαζηνο, ‘θαθέ’ ρξψκαηνο γηα ζπιινγή ΒΑΑ
απφ θαηνηθίεο
o 78 θάδνη κεραληθήο θφξησζεο, εηδηθήο ζήκαλζεο, απφ πιαζηηθφ,
ρσξεηηθφηεηαο 660lt έθαζηνο, ‘θαθέ’ ρξψκαηνο γηα ζπιινγή ΒΑΑ
απφ ζηνρεπκέλνπο παξαγσγνχο (επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο, μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θ.ά.)
 Πξνθεηκέλνπ γηα ην πξφγξακκα ΓζΠ ησλ ΑΤ, ρξεζηκνπνηνχληαη θάδνη
ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη εηδηθήο ζήκαλζεο (‘κπιε’ θάδνη) θαη εηδηθφηεξα:
o 250 θάδνη κεραληθήο θφξησζεο, εηδηθήο ζήκαλζεο, απφ πιαζηηθφ,
ρσξεηηθφηεηαο 1.100lt έθαζηνο, ‘κπιε’ ρξψκαηνο θαηά ηα αξρηθά
ζηάδηα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ‘αλαθχθισζε ζπζθεπαζηψλ’
o 210 θάδνη κεραληθήο θφξησζεο, εηδηθήο ζήκαλζεο, απφ πιαζηηθφ,
ρσξεηηθφηεηαο 1.100lt έθαζηνο, ‘κπιε’ ρξψκαηνο πνπ πξνζηέζεθαλ
ζηνπο αξρηθνχο θάδνπο θαηά ηελ επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
‘αλαθχθισζε ζπζθεπαζηψλ’
 Πξνθεηκέλνπ γηα ην πξφγξακκα ΓζΠ ησλ ΑΑΤ, ρξεζηκνπνηνχληαη θάδνη
ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη εηδηθήο ζήκαλζεο (‘πξάζηλνη’ θάδνη) θαη εηδηθφηεξα:
o 250 θάδνη κεραληθήο θφξησζεο, εηδηθήο ζήκαλζεο, απφ πιαζηηθφ,
ρσξεηηθφηεηαο 660360lt έθαζηνο, ‘πξάζηλνπ’ ρξψκαηνο φπνπ, πξηλ
ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ΓζΠ, απνηεινχζαλ πθηζηάκελν
εμνπιηζκφ ζπιινγήο ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο σο θάδνη ζπιινγήο
ζπκκείθησλ ΑΑ.
o 500 θάδνη κεραληθήο θφξησζεο, εηδηθήο ζήκαλζεο, απφ πιαζηηθφ,
ρσξεηηθφηεηαο 1.100360lt έθαζηνο, ‘πξάζηλνπ’ ρξψκαηνο φπνπ, πξηλ
ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ΓζΠ, απνηεινχζαλ πθηζηάκελν
εμνπιηζκφ ζπιινγήο ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο σο θάδνη ζπιινγήο
ζπκκείθησλ ΑΑ.
 Πξνθεηκέλνπ γηα ην πξφγξακκα ΓζΠ ησλ Δηδηθψλ Ρεπκάησλ ΑΑ,,
ρξεζηκνπνηνχληαη θάδνη ρσξηζηήο ζπιινγήο ηχπνπ ‘roll container’ θαη
εηδηθφηεξα, έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε επηιεγκέλα ζεκεία ησλ Γεκνηηθψλ θαη
Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο πεξί ηνπο 22 θάδνπο ηχπνπ ‘roll
container’ ρσξεηηθφηεηαο 32m3 έθαζηνο.
Ωρ ππορ ηο ανηικείμενο ηηρ παπούζαρ ηεσνικήρ έκθεζηρ, ηα δημοηικά
αποππιμμαηοθόπα θα πποβαίνοςν ζε καθημεπινή, απολύηυρ διακπιηή,
αποκομιδή ηυν ποζοηήηυν από ηα ανηίζηοισα μέζα πποζυπινήρ αποθήκεςζηρ
ηυν ΒΑΑ και ηυν ΑΑΤ και εν ζςνεσεία, ζε πποζυπινή εναπόθεζη εν αναμονή
μεηαθόπηυζηρ με ηπόπο ζύννομο ηυν κείμενυν θεζμικών διαηάξευν, όπυρ
αςηέρ ιζσύοςν ζσεηικά με ηην πποζυπινή εναπόθεζη και μεηαθόπηυζη συπιζηά
ζςλλεγένηυν μεπών δημοηικών αποβλήηυν.

Κπιηήπια Δπιλογήρ Αναδόσος – ςμπεπάζμαηα
Με δεδνκέλν φηη, ε εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ΓζΠ ζπληζηά νινθιεξσκέλε
πξνζέγγηζε πνπ βξίζθεηαη ζε πιήξε ελαξκφληζε ηφζν κε ηελ θείκελε λνκνζεζία
(πνζνηηθνπνηεκέλνη ζηφρνη εθηξνπήο), φζν θαη κε ηηο πιένλ ζχγρξνλεο πξαθηηθέο
δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ ζε επξσπατθφ επίπεδν, απαηηείηαη ε εδξαίσζε ησλ
πξνγξακκάησλ ΓζΠ πνπ εθαξκφδεη ν Γήκνο Δξκηνλίδαο, κέζσ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ
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Έκθεζη Τπηπεζίαρ
‘Διάθεζη ππορ Επεξεπγαζία Ππο-Διαλεγμένων
Γήμορ Δπμιονίδαρ
Ρεςμάηων Αζηικών ηεπεών Αποβλήηων’
ζπλεξγαζίαο κε αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε εθηξνπήο ησλ ελ
ιφγσ πνζνηήησλ απφ ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο ηειηθήο δηάζεζεο (ηαθή ζε ΥΤΣΑ).
εκεηψλεηαη φηη, γηα ην Γήκν Δξκηνλίδαο, ηα πξνο εθαξκνγή πξνγξάκκαηα ΓζΠ δελ
πεξηνξίδνληαη ζε πξν-δηαινγή ελφο πνζνζηνχ απφ έλα ξεχκα ΑΑ, αιιά ζην ζχλνιν
ησλ παξαγφκελσλ πνζνηήησλ ηνπ ξεχκαηνο απηνχ κέζσ ρσξηζηήο ζπιινγήο ζε
θαηάιιεια κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο κε εηδηθή ζήκαλζε. Δηδηθφηεξα, ην
αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ηερληθήο έθζεζεο πξνβιέπεη ηε δηάζεζε πξνο επεμεξγαζία
3.428tn ΒΑΑ θαη 2.500tn ΑΑΤ, ηα νπνία έρνπλ πξν-δηαρσξηζηεί ζηελ πεγή κέζσ
θάδσλ εηδηθήο ζήκαλζεο αλά ξεχκα, φπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ. Σαπηφρξνλα, νη
απαηηήζεηο πεξηβαιινληηθά νξζήο θαη βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ ελ ιφγσ πνζνηήησλ
πξνυπνζέηνπλ:
 ην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο Οκάδαο Α’,
απαηηείηαη ε παξαιαβή, πξνζσξηλή ελαπφζεζε, κεηαθνξά, επεμεξγαζία θαζψο
θαη πξνζσξηλή ελαπφζεζε ηνπ ππνιείκκαηνο επεμεξγαζίαο, 3.428tn ΒΑΑ κε
βάζε ηηο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο θαη εηδηθφηεξα:
o Αεξφβηα απνδφκεζε (θνκπνζηνπνίεζε) πξνο παξαγσγή compost ή
o Αλαεξφβηα ρψλεπζε πξνο αλάθηεζε ελέξγεηαο (κέζσ βηναεξίνπ) θαη
παξαγσγήο compost (κεηα-θνκπνζηνπνίεζε ρσλεχκαηνο).
Ζ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε αδεηνδνηεκέλε κνλάδα κε
δπλακηθφηεηα πνπ επαξθεί γηα πνζφηεηα 3.428tn ρσξηζηά ζπιιερζέλησλ
Βηναπνδνκήζηκσλ Αζηηθψλ Απνβιήησλ κέζσ εθαξκνγήο πξνγξάκκαηνο ΓζΠ
κε ην ζχζηεκα ηνπ ‘θαθέ’ θάδνπ.
Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο, ηα Βηναπνδνκήζηκα Αζηηθά Απφβιεηα, ζα
κεηαθέξνληαη απφ δεκνηηθά απνξξηκκαηνθφξα, εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ
ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο θαη ζα ππφθεηληαη ζε πξνζσξηλή ελαπφζεζε ελ
αλακνλή κεηαθφξησζεο.
 ην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο Οκάδαο Β’,
απαηηείηαη ε παξαιαβή, πξνζσξηλή ελαπφζεζε, κεηαθνξά, επεμεξγαζία θαζψο
θαη πξνζσξηλή ελαπφζεζε ηνπ ππνιείκκαηνο επεμεξγαζίαο, 2.500tn ΑΑΤ κε
βάζε ηηο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο θαη εηδηθφηεξα:
o Μεραληθφ δηαρσξηζκφ θαη δεκαηνπνίεζε ζε εγθαηάζηαζε κεραληθήο
αλαθχθισζεο πξνο παξαγσγή αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ – ζηφρσλ.
o Υεηξνδηαινγή θαη δεκαηνπνίεζε ζε θέληξν δηαινγήο αλαθπθιψζηκσλ
πιηθψλ πξνο παξαγσγή αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ – ζηφρσλ.
o πλδπαζκφ ησλ αλσηέξσ, πξνο παξαγσγή αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ –
ζηφρσλ.
Ζ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο
κε δπλακηθφηεηα πνπ επαξθεί γηα πνζφηεηα 2.500tn ρσξηζηά ζπιιερζέλησλ
Απνβιήησλ Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ, κε ζπζθεπαζηψλ κέζσ εθαξκνγήο
πξνγξάκκαηνο ΓζΠ κε ην ζχζηεκα ηνπ ‘πξάζηλνπ’ θάδνπ.
Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο, ηα Απφβιεηα Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ κε
ζπζθεπαζηψλ, ζα κεηαθέξνληαη απφ δεκνηηθά απνξξηκκαηνθφξα, εληφο ησλ
δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο θαη ζα ππφθεηληαη ζε πξνζσξηλή
ελαπφζεζε ελ αλακνλή κεηαθφξησζεο.
Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη αλσηέξσ ζηφρνη θαη ζην πιαίζην ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ ηεο Οκάδαο Α’ απαηηείηαη ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο κε θνξείο
πνπ ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ απηνηειψο ή κέζσ ζπκβάζεσλ ή/θαη κέζσ θνηλνπξαμίαο
– έλσζεο εηαηξεηψλ, αδεηνδνηήζεηο πνπ πιεξνχλ αζξνηζηηθά ηηο αθφινπζεο
απαηηήζεηο – θξηηήξηα:
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 Μεηαθνξά κε επηθηλδχλσλ θαη ρσξηζηά ζπιιεγέλησλ κεξψλ πνπ αθνξνχλ ζε
Βηναπνδνκήζηκα Αζηηθά Απφβιεηα (βιέπε Πίνακα 1) γηα ηελ Πεξηθέξεηα
Πεινπνλλήζνπ, θαηφπηλ παξαιαβήο, πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο –
κεηαθφξησζεο απηψλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο κε
ηξφπν ζχλλνκν ησλ θείκελσλ ζεζκηθψλ δηαηάμεσλ, φπσο απηέο ηζρχνπλ
ζρεηηθά κε ηελ πξνζσξηλή ελαπφζεζε θαη κεηαθφξησζε ρσξηζηά
ζπιιεγέλησλ κεξψλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ. Δπίζεο, κφλν γηα ηελ πεξίπησζε
κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ εθηφο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, απαηηείηαη
άδεηα κεηαθνξάο γηα ηελ Πεξηθέξεηα πξννξηζκνχ απηψλ, θαζψο επίζεο θαη
θάζε ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν (απφθαζε – δηάηαμε) πνπ θαζηζηά ζχλλνκε ηε
δηαδηθαζία κεηαθνξάο απνβιήησλ κεηαμχ Πεξηθεξεηψλ κε ζθνπφ ηελ
επεμεξγαζία
 Δγθαηάζηαζε πνπ ζα αθνξά ζε κηα απφ ηηο αθφινπζεο:
o Μνλάδα παξαζθεπήο εδαθνβειηησηηθνχ – compost απφ πξνδηαιεγκέλν ή δηαρσξηζκέλν νξγαληθφ θιάζκα αζηηθψλ ζηεξεψλ
απνβιήησλ ζε βηνκεραληθά θηίξηα ή/θαη άιιεο θαηάιιειεο
θαηαζθεπέο.
o Μνλάδα επεμεξγαζίαο κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ πξνο παξαγσγή
βηναεξίνπ. Ζ αδεηνδφηεζε ηεο ελ ιφγσ κνλάδαο ζα πξέπεη λα
ζπλδπάδεηαη κε αδεηνδφηεζε κνλάδαο παξαζθεπήο εδαθνβειηησηηθνχ
γηα κεηα-θνκπνζηνπνίεζε ηνπ ρσλεχκαηνο.
Ζ δπλακηθφηεηα θαη ν εμνπιηζκφο ηεο ελ ιφγσ κνλάδαο πξέπεη λα επαξθεί γηα
βηνινγηθή επεμεξγαζία 3.428tn ρσξηζηά ζπιιερζέλησλ ΒΑΑ.
 ην πιαίζην πξνζσξηλήο ελαπφζεζήο ηνπ ππνιείκκαηνο επεμεξγαζίαο πξνο
κεηαθνξά θαη δηαρείξηζε ή ελαπφζεζε απηνχ κε επζχλε θαη εληνιή ηνπ Γήκνπ
Δξκηνλίδαο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη θνξέαο δηαρείξηζεο θαη
ιεηηνπξγίαο αδεηνδνηεκέλεο κνλάδαο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο.
Σν θφζηνο δηαρείξηζεο πνπ αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηεο Οκάδαο Α’
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο πξνο ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο) γηα ην Γήκν
Δξκηνλίδαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 54,00€ (πιένλ ΦΠΑ) αλά ηφλν
παξαιακβαλφκελσλ ΒΑΑ.
Γηα ηνπο 3.428tn ρσξηζηά ζπιιεγφκελσλ ΒΑΑ, ην θφζηνο δηαρείξηζεο δελ ζα πξέπεη
λα ππεξβαίλεη ηηο 185.112,00€ (πιένλ ΦΠΑ), ήηνη, ηηο 227.687,76€ (ΦΠΑ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ).
Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη αλσηέξσ ζηφρνη θαη ζην πιαίζην ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ ηεο Οκάδαο Β’ απαηηείηαη ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο κε θνξείο
πνπ ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ απηνηειψο ή κέζσ ζπκβάζεσλ ή/θαη κέζσ θνηλνπξαμίαο
– έλσζεο εηαηξεηψλ, αδεηνδνηήζεηο πνπ πιεξνχλ αζξνηζηηθά ηηο αθφινπζεο
απαηηήζεηο – θξηηήξηα:
 Μεηαθνξά κε επηθηλδχλσλ θαη ρσξηζηά ζπιιεγέλησλ κεξψλ πνπ αθνξνχλ ζε
Απφβιεηα Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ, κε ζπζθεπαζηψλ (βιέπε Πίνακα 2) γηα
ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, θαηφπηλ παξαιαβήο, πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο
– κεηαθφξησζεο απηψλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο
κε ηξφπν ζχλλνκν ησλ θείκελσλ ζεζκηθψλ δηαηάμεσλ, φπσο απηέο ηζρχνπλ
ζρεηηθά κε ηελ πξνζσξηλή ελαπφζεζε θαη κεηαθφξησζε ρσξηζηά
ζπιιεγέλησλ κεξψλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ. Δπίζεο, κφλν γηα ηελ πεξίπησζε
κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ εθηφο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, απαηηείηαη
άδεηα κεηαθνξάο γηα ηελ Πεξηθέξεηα πξννξηζκνχ απηψλ, θαζψο επίζεο θαη
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θάζε ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν (απφθαζε – δηάηαμε) πνπ θαζηζηά ζχλλνκε ηε
δηαδηθαζία κεηαθνξάο απνβιήησλ κεηαμχ Πεξηθεξεηψλ κε ζθνπφ ηελ
επεμεξγαζία


Δγθαηάζηαζε αλάθηεζεο πιηθψλ κέζσ κεραληθήο ή/θαη ρεηξνλαθηηθήο
δηαινγήο (ΚΓΑΤ, ΔΜΑΚ θ.ιπ.) κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ. Ζ δπλακηθφηεηα
θαη ν εμνπιηζκφο ηεο ελ ιφγσ κνλάδαο πξέπεη λα επαξθεί γηα αλάθηεζε
αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ – ζηφρσλ κέζσ δηαρσξηζκνχ θαη δεκαηνπνίεζεο
2.500tn ΑΑΤ.
 ην πιαίζην πξνζσξηλήο ελαπφζεζήο ηνπ ππνιείκκαηνο επεμεξγαζίαο πξνο
κεηαθνξά θαη δηαρείξηζε ή ελαπφζεζε κε επζχλε θαη εληνιή απηνχ ηνπ Γήκνπ
Δξκηνλίδαο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη θνξέαο δηαρείξηζεο θαη
ιεηηνπξγίαο αδεηνδνηεκέλεο κνλάδαο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο.
Σν θφζηνο δηαρείξηζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο πξνο ηε κνλάδα
επεμεξγαζίαο) γηα ην Γήκν Δξκηνλίδαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 64,00€ (πιένλ
ΦΠΑ) αλά ηφλν παξαιακβαλφκελσλ ΑΑΤ.
Γηα ηνπο 2.500tn ρσξηζηά ζπιιεγφκελσλ ΑΑΤ, ην θφζηνο δηαρείξηζεο δελ ζα πξέπεη
λα ππεξβαίλεη ηηο 160.000,00€ (πιένλ ΦΠΑ), ήηνη, ηηο 196.800,00€ (ΦΠΑ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ).
εκεηψλεηαη φηη, ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ αλσηέξσ πνζνηήησλ (ΒΑΑ θαη ΑΑΤ)
είλαη ελδεηθηηθή θαη, γηα επρέξεηα ησλ ππνινγηζκψλ ζεσξείηαη φηη, νη δηαδηθαζίεο
απνθνκηδήο ησλ ‘πξάζηλσλ’ θαη ‘θαθέ’ θάδσλ ζα εμειίζζνληαη παξάιιεια. Ωζηφζν,
ζε πεξίπησζε φπνπ, ππάξρεη εηεξνρξνληζκφο σο πξνο ηελ νινθιήξσζε απνθνκηδήο
ησλ αληίζηνηρσλ πνζνηήησλ (3.428tn ΒΑΑ θαη 2.500tn ΑΑΤ) ελφο εθ ησλ δχν
ξεπκάησλ, ε δηαδηθαζία ζα ζπλερηζηεί κέρξηο εμαληιήζεσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ
αθνξά ζην θφζηνο δηαρείξηζεο αλά Οκάδα (227.687,76€ γηα ηελ Οκάδα Α’ θαη
196.800,00€ γηα ηελ Οκάδα Β’).
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αρίθμηζη

Έκθεζη Τπηπεζίαρ
‘Διάθεζη ππορ Επεξεπγαζία Ππο-Διαλεγμένων
Ρεςμάηων Αζηικών ηεπεών Αποβλήηων’

Γήμορ Δπμιονίδαρ

Πίνακαρ 6: Κφζηνο Γηαρείξηζεο (παξάδνζε πξνο επεμεξγαζία) Πξν-Γηαιεγκέλσλ Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ
Κόζηορ Γιασείπιζηρ ανά Ππο-Γιαλεγμένο Ρεύμα Αζηικών ηεπεών
Αποβλήηυν
Μνλαδηαίν Κφζηνο Γηαρείξηζεο (παξαιαβή, πξνζσξηλή ελαπφζεζε,
κεηαθνξά, επεμεξγαζία θαη πξνζσξηλή ελαπφζεζε ηνπ ππνιείκκαηνο
επεμεξγαζίαο) ζε €/tn, πξν ΦΠΑ)
Πνζφηεηα πξνο Γηαρείξηζε (παξαιαβή, πξνζσξηλή ελαπφζεζε, κεηαθνξά,
επεμεξγαζία, θαη πξνζσξηλή ελαπφζεζε ηνπ ππνιείκκαηνο επεμεξγαζίαο) ζε
tn)
ςνολικό Κόζηορ Γιασείπιζηρ (παπαλαβή, πποζυπινή εναπόθεζη,
μεηαθοπά, επεξεπγαζία και πποζυπινή εναπόθεζη ηος ςπολείμμαηορ
επεξεπγαζίαρ) ζε €, ππο ΦΠΑ)
Φόπορ Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ (23%)
ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ (παπαλαβή, πποζυπινή
εναπόθεζη, μεηαθοπά, επεξεπγαζία καθώρ και πποζυπινή εναπόθεζη ηος
ςπολείμμαηορ επεξεπγαζίαρ), ζε €)

Ομάδα Α: Βιοαποδομήζιμα
Αζηικά Απόβληηα

Ομάδα Β: Απόβληηα
από Ανακςκλώζιμα
Τλικά Μη
ςζκεςαζιών

54,00

64,00

3.428,00

2.500,00

185.112,00

160.000,00

42.575,76

36.800,00

227.687,76

196.800,00

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο δηαρείξηζεο (παξαιαβή, πξνζσξηλή ελαπφζεζε, κεηαθνξά, επεμεξγαζία θαζψο θαη πξνζσξηλή ελαπφζεζε ηνπ
ππνιείκκαηνο επεμεξγαζίαο) αλέξρεηαη ζε: 227.687,76€+196.800,00€=424.487,76€.
Σα παξαπάλσ θφζηε πξνέθπςαλ απφ νηθνλνκηθή έξεπλα, απφ πξνεγνχκελεο παξφκνηεο ζπκβάζεηο πνπ είραλ ζπλάςεη ΟΣΑ θαζψο θαη απφ
πξνεγνχκελε ζχκβαζε πνπ είρε ζπλάςεη ν Γήκνο Δξκηνλίδαο κε ην ίδην θπζηθφ αληηθείκελν.
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πλνςίδνληαο, αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ηερληθήο έθζεζεο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο
πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ ή αλαδφρσλ πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ
πεξηβαιινληηθά νξζή θαη βηψζηκε δηαρείξηζε 3.428tn Βηναπνδνκήζηκσλ Αζηηθψλ
Απνβιήησλ θαη 2.500tn Απνβιήησλ Με πζθεπαζηψλ απφ Αλαθπθιψζηκα Τιηθά,
πνπ πξνέξρνληαη απφ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ Γηαινγήο ζηελ Πεγή πνπ
εθαξκφδνληαη απφ ην Γήκν Δξκηνλίδαο θαη επηκεξίδνπλ ηα Αζηηθά ηεξεά Απφβιεηα
ζε ηέζζεξα ξεχκαηα, ήηνη, ηα Βηναπνδνκήζηκα Αζηηθά Απφβιεηα (ζχζηεκα ‘θαθέ’
θάδνπ), ηα Απφβιεηα πζθεπαζηψλ (ζχζηεκα ‘κπιε’ θάδνπ), ηα Απφβιεηα Με
πζθεπαζηψλ απφ Αλαθπθιψζηκα Τιηθά (ζχζηεκα ‘πξάζηλνπ’ θάδνπ εηδηθήο
ζήκαλζεο) θαη ηα εηδηθά ξεχκαηα Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ.
Καη’ αληηζηνηρία, ηα ρσξηζηά ζπιιεγφκελα Βηναπνδνκήζηκα Αζηηθά Απφβιεηα, κεηά
ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο, πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο θαη κεηαθφξησζεο κε ηξφπν
ζχλλνκν ησλ θείκελσλ ζεζκηθψλ δηαηάμεσλ, ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη πξνο
αδεηνδνηεκέλε κνλάδα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο (θνκπνζηνπνίεζεο ή αλαεξφβηαο
ρψλεπζεο θαη κεηα-θνκπνζηνπνίεζεο) κε ζηφρν ηελ παξαγσγή εδαθνβειηησηηθνχ
(compost).
Σν ξεχκα ησλ Απνβιήησλ Με πζθεπαζηψλ απφ Αλαθπθιψζηκα Τιηθά, κεηά ηε
δηαδηθαζία παξαιαβήο, πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο θαη κεηαθφξησζεο κε ηξφπν
ζχλλνκν ησλ θείκελσλ ζεζκηθψλ δηαηάμεσλ, ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη πξνο
αδεηνδνηεκέλε κνλάδα ΚΓΑΤ ή ΔΜΑΚ, γηα αλάθηεζε κέζσ κεραληθνχ θαη
ρεηξνλαθηηθνχ δηαρσξηζκνχ, αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ – ζηφρσλ.
Ωο πξνο ην ππφιεηκκα ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο, απαηηείηαη ε πξνζσξηλή
ελαπφζεζή απηνχ ζε θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλνπο ρψξνπο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο
πξνο κεηαθνξά θαη δηαρείξηζε ή ελαπφζεζε κε επζχλε θαη εληνιή ηνπ Γήκνπ
Δξκηνλίδαο.
Σν ππφιεηκκα ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 20% ηεο ζπλνιηθήο
δηαρεηξίζηκεο πνζφηεηαο αλά Οκάδα εξγαζηψλ. Ο αλάδνρνο ηεο θάζε Οκάδαο
εξγαζηψλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψλεη ηνλ Γήκν Δξκηνλίδαο αλά κήλα γηα ην
χςνο ηνπ παξαγφκελνπ ππνιείκκαηνο.
Δθηηκάηαη φηη ην θπζηθφ αληηθείκελν θαη ησλ δχν Οκάδσλ Δξγαζηψλ ζα εμαληιεζεί
εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πεξίπνπ 310 εκεξψλ.

Κπανίδι, 15/1/2015
Ο ςνηάξαρ

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κπανίδι, 15/1/2015
Η Πποϊζηαμένη ηηρ Σ.Τ.
ηος Δήμος Επμιονίδαρ

Παζιαλήρ Βαζίλειορ
Γεωπόνορ

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά
Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά
Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά
Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά
Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά

Καπανικόλα άνα
Πολιηικόρ Μησανικόρ
Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Η.Π.Α.)
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