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Γεωγραφική Θέση / Χωροθέτηση Έργων 

Χωροθέτηση  
προτεινόμενων Έργων 

Εξυπηρετούμενοι 
Δήμοι 



Γεωγραφική Θέση / Έκταση υφιστάμενου 
Έργου Χ.Υ.Τ.Α. 

 Συνολική Έκταση Γηπέδου: 160 
στρέμματα ιδιοκτησίας Δ. 
Αρχανών – Αστερουσίων (67%) / 
Δήμος Ηρακλείου (33%) 

 Έκταση υφιστάμενου ΧΥΤΑ: 60 
στρέμματα (αδειοδοτημένος 
χώρος) 

 Έναρξη λειτουργίας Χώρου (1ου 
κυττάρου): 2001 

 Πέρας λειτουργίας 1ου κυττάρου: 
2008  - Φάση μετέπειτα 
φροντίδας 

 Λειτουργία 2ου κυττάρου: 
10/2008 έως σήμερα 

 Διαθέτει μονάδα επεξεργασίας 
στραγγισμάτων (Μ.Ε.Σ.) 

 Σύστημα συλλογής και 
διαχείρισης βιοαερίου. 



Υφιστάμενη Διαχείριση 

Υφιστάμενη διαχείριση  
«Υγειονομική Ταφή» – «Ανακύκλωση» 
• Σύστημα συλλογής Α.Σ.Α. σε δυο ρεύματα (χρήση δύο κάδων) 
• Στόχος: Μείωση του συνολικού όγκου των ΑΣΑ μέσω συστήματος “διαλογής στην πηγή” 

ανακυκλώσιμων υλικών – Περιορισμός χρήσης του χώρου (ΧΥΤΑ) → Αύξηση χρόνου ζωής του. 

Ποσότητες απορριμμάτων 
 10.000 tn απορριμμάτων ετησίως περίπου 
 600 tn ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ Ηρακλείου). 

 
 
 

Εξυπηρετούμενοι Δήμοι 
• Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων 
 Δημοτικές Ενότητες: Ν. Καζαντζάκη – 

Αρχανών – Αστερουσίων (Πληθυσμός: 
16.692 κάτοικοι) 

• Δήμος Ηρακλείου: 
 Δημοτική Ενότητα Τεμένους 

(Πληθυσμός: 3.260 κάτοικοι) 

 
 
 
 



Επέκταση Υφιστάμενου Β’ κυττάρου του ΧΥΤΑ 
[Μεταβατικό στάδιο μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ΠΕΣΔΑΚ 2016] 

• Το παρόν έργο 
πραγματοποιήθηκε με 
αυτεπιστασία από τον Δήμο 
Αρχανών – Αστερουσίων, λόγω 
πλήρωσης του υφιστάμενου 
ΧΥΤΑ και προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες των 
εξυπηρετούμενων Δήμων στο 
μεταβατικό στάδιο. 

• Υπ’ Αρ. Πρωτ. 116/02-06-2015 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Κρήτης: Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων  του 
έργου. 

• Έκταση διαμορφούμενης 
λεκάνης: 7,5 στρέμματα, 
Χωρητικότητα: 55.000 m3

 
Παράταση χρόνου λειτουργίας 
υφιστάμενου ΧΥΤΑ : 4,5 έτη 

Τελική Φάση  
Αποκατάστασης 

Έργο επέκτασης  
Β’ κυττάρου 5 



Επέκταση Υφιστάμενου Β’ κυττάρου του ΧΥΤΑ 
• Το έργο πραγματοποιήθηκε με αυτεπιστασία από τον Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων 

Α/Α  Περιγραφή Εργασιών Κόστος (€) 

1 Χωματουργικές Εργασίες 30.000 

2 Προμήθεια Υλικών (Γεωμεμβράνη - Γεωυφάσματα, 
Στραγγιστήριοι Αγωγοί, Υλικά Λατομείου) 54.000 

3 Τοποθέτηση - Συγκόληση γεωμεμβράνων - γεωυφάσματος 16.000 

  ΣΥΝΟΛΟ 100.000 

• Συνολικό Κόστος Έργου αυτεπιστασίας: € 100.000 
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Προτεινόμενη Διαχείριση 
 (εφαρμογή του νέου ΠΕ.Σ.Δ.Α.Κ.)  

 Έργα διαχείρισης σύμμεικτων ΑΣΑ:  
• 5η Διαχειριστική Ενότητα 
• 1. Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων 

2. Δήμος Γόρτυνας  
3. Δήμος Μαλεβιζίου 
4. Δήμος Φαιστού 

• Έργο: Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και 
επεξεργασίας (Κεντρικά ή δυτικά της Π.Ε. – 
Προτείνεται κεντρικά της Π.Ε. Ηρακλείου στη 
θέση «Ρημάμπελλα» Μεταξοχωρίου Δ. Αρχανών - 
Αστερουσίων) 
Αποτελεί έργο Β’ προτεραιότητας βάσει ΠΕΣΔΑΚ 
 

Έργα διαχείρισης προδιαλεγμένου οργανικού 
κλάσματος ΑΣΑ:  
• 5η Διαχειριστική Ενότητα 
• 1. Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων 

2. Δήμος Γόρτυνας 
3. Δήμος Μαλεβιζίου 
4. Δήμος Φαιστού 

• Έργο: Μονάδα Κομποστοποίησης 
προδιαλεγμένων οργανικών στην Δ.Ε. Ν. 
Καζαντζάκη, Δήμου Αρχανών - 
Αστερουσίων/ Χ.Υ.Τ.Υ. 

 

Α/Α Εξυπηρετούμενοι 
Δήμοι 

Έκταση 
 (τ. χλμ.) Πληθυσμός  Παραγόμενα ΑΣΑ 

2020 (tn) 

1 Αρχανών - 
Αστερουσίων 337,1 16.692 9.985 

2 Γόρτυνας 464,8 15.632 7.883 

3 Μαλεβιζίου 291,9 24.864 16.912 

4 Φαιστού 410,8 24.466 13.369 

  Σύνολο 1.504,6 81.654 48.149 



Μονάδα Κομποστοποίησης προδιαλεγμένου 
οργανικού κλάσματος 

Περιλαμβάνει: 
1. Κλειστό κτίριο υποδοχής των εισερχομένων αποβλήτων 
2. Μονάδα επεξεργασίας/μηχανικής διαλογής εισερχόμενων οργανικών αποβλήτων  
3. Κλειστή μονάδα κομποστοποίησης, με δυνατότητα επεξεργασίας οκτώ αυτόνομων ρευμάτων σε 

ισάριθμα κελιά κομποστοποίησης 
4. Μονάδα ραφιναρίας με κοσκίνηση 
5. Μονάδα ωρίμανσης τελικού προϊόντος 
6. Σύστημα απόσμησης με βιόφιλτρο και αποκονίωσης με σακκόφιλτρα στα διάφορα στάδια επεξεργασίας. 

• Μονάδα αερόβιας κομποστοποίησης κλειστού τύπου σε 
κανάλια με αερισμό και ανάδευση. 

• Υπ’ Αρ. 116/02-06-2015 Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων  του έργου. 

• Δυναμικότητα επεξεργασίας: 10.000 tn /έτος ή 30 tn/ημέρα 
οικιακών οργανικών από διαλογή στην πηγή. 

• Υπ’ αριθ. Πρωτ. 5745/05-05-2017 (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 
Απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών 
ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα: Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή 
Μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένου Οργανικού 
κλάσματος Απορριμμάτων στη θέση Ρημάμπελλα του Δήμου 
Αρχανών- Αστερουσίων». 

• Συνολικός προϋπολογισμός Υποέργου: € 4.992.554,88 
 



«Διαλογή στην Πηγή» βιοαποβλήτων 
Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων 

Προτεινόμενο Σύστημα Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων: 
Επιμερισμός σε τρείς (3) άξονες: 
 Εφαρμογή προγράμματος ΔσΠ σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες και “μεγάλους” παραγωγούς (κέντρα 

εστίασης – λαϊκές αγορές – super markets), όπου τοποθετείται κεντρικός κάδος συλλογής οργανικών 
αποβλήτων.  

 Κομποστοποίηση σε κατοικίες – στοχευμένα νοικοκυριά, όπου επιλέγεται μικρός κάδος αποβλήτων κουζίνας 
χωρητικότητας και κεντρικός κάδος συλλογής (καφέ κάδος). 

 Εφαρμογή προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης σε αποκεντρωμένες /αραιοκατοικημένες περιοχές του 
Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. 

 
 

 
  

Πραγματικός 
πληθυσμός (απογραφή 

ΕΣΥΕ 2011) 

Αριθμός μικρών 
κάδων αποβλήτων 

κουζίνας 

Αριθμός κεντρικών κάδων 
συλλογής (καφέ κάδος) 

Αριθμός κάδων 
οικιακής 

κομποστοποίησης  

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ 
- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 16.692 2.670 350 100 

 
 

• Ένταξη Υποέργου – Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων 
• Υπ’ αριθ. Πρωτ. 5745/05-05-2017 (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)  
• Συνολικός προϋπολογισμός Υποέργου : € 62.055,80 
Από την εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος, η χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων στον Δήμο Αρχανών 
– Αστερουσίων εκτιμάται σε 1.500 – 1.800 tn ετησίως, επιτυγχάνοντας τον στόχο εκτροπής (χωριστής συλλογής) 
του 40% του συνόλου των παραγόμενων οργανικών αποβλήτων. 



Τελικό προϊόν – Διάθεση 
• Το παραγόμενο “compost” από τη Μονάδα θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να πληροί 

τα κριτήρια της Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014 (ΦΕΚ 3339/Β/12-12-2014) 
• Η προτεινόμενη χρήση / διάθεση του κόμποστ είναι το προϊόν έπειτα από 

ποιοτικούς ελέγχους και αφού διαπιστωθεί η καταλληλότητα του, να 
πωλείται ως α’ ύλη πλούσια σε οργανικά, σε εργοστάσια παρασκευής 
εδαφοβελτιωτικών προϊόντων. 

• Προκειμένου να γίνεται χρήση “compost” στις καλλιέργειες, πρέπει να 
ληφθούν υπόψη σύμφωνα με την Υ.Α. οικ. 114218/1997, οι οριακές τιμές για 
τις ποσότητες βαρέων μετάλλων που μπορούν να εισάγονται κατ’ έτος στα 
καλλιεργημένα εδάφη. 

• Σχετικά με την δυνατότητα απορρόφησής του ως προϊόν, στόχος είναι η 
χρησιμοποίηση του σε καλλιέργειες και για το λόγο αυτό έχουν συνταχθεί 
προσύμφωνα με δυο Συνεταιρισμούς της περιοχής. 

• Κυρίαρχος παραγωγικός τομέας ευρύτερης περιοχής: πρωτογενής 
παραγωγικός τομέας. 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2604&item_id=10562
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=926&item_id=3749


Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Υ. 
(Υπό Αδειοδότηση) 

• Συνολική έκταση:  
 12,5 στρέμματα 
• Νέα Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων 

MBR (Membrane Bio Reactor) 
• Η εκροή θα μπορεί να διατίθεται: 

 Άρδευση φυτικής κάλυψης παλαιού κυττάρου 
 Διάθεση στους υφιστάμενους υγροβιότοπους 
 Επανακυκλοφορία στο σώμα του ΧΥΤΥ  

Χωροθέτηση Χ.Υ.Τ.Υ. 



• Σταθμός Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) 
Πύργου Δ.Ε. Αστερουσίων 
(Γήπεδο όπου πρόκειται να 
κατασκευαστεί η ΕΕΛ 
Πύργου) 

• Προτεινόμενη 
Δυναμικότητα: 10 tn/ημέρα 

• Απόσταση από έργα 
διαχείρισης ΑΣΑ: 25 km 

• Μείωση κόστους μεταφοράς 
απορριμμάτων 
 

Υπό μελέτη Έργα - Προτάσεις 



• Δημιουργία τριών (3) μικρών 
πράσινων σημείων σε επίπεδο 
Δήμου – ένα ανά Δημοτική 
Ενότητα που θα εξυπηρετεί μία 
περιοχή εντός ακτίνας μέχρι 11 
χλμ.  

• Θα διαχωρίζεται και θα 
συλλέγεται  το 5% της 
συνολικής ποσότητας των 
ΑΣΑ. 

• Στα σημεία αυτά συλλέγονται: 
ρούχα, έπιπλα, ογκώδη, 
ηλεκτρικές ηλεκτρονικές 
συσκευές, πράσινα, ξύλα, 
υφάσματα, λάστιχα κλπ. 

 

Υπό μελέτη Έργα - Προτάσεις 



Υπό μελέτη Έργα - Προτάσεις 
• Ο Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων προτάσσει ως 

επιλογή χωροθέτησης της Μονάδας Επεξεργασίας 
Σύμμεικτων Απορριμμάτων για την 5η 
Διαχειριστική Ενότητα, την κατασκευή εντός του 
γηπέδου ιδιοκτησίας Δ. Αρχανών – Αστερουσίων 
(67%) / Δ. Ηρακλείου (33%). 

• Διαθέσιμη έκταση: 100 στρέμματα σε κεντροβαρικό 
σημείο του Ν. Ηρακλείου, γεγονός που εξυπηρετεί 
όλους τους όμορους Δήμους. 

• Επιπλέον χώροι/εκτάσεις ιδιοκτησίας της Ιεράς 
Μονής Αγ. Γεωργίου Επανωσήφη, όπου βρίσκεται και 
ο υφιστάμενος Χ.Υ.Τ.Α., δύναται να παραχωρηθούν 
έναντι χαμηλού ανταλλάγματος στον Δήμο Αρχανών - 
Αστερουσίων ως Χώροι, υποψήφιοι για την 
κατασκευή και λειτουργία Έργων Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων. 

• Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Δήμος Αρχανών - 
Αστερουσίων έχει μισθώσει την έκταση 10.000 τ.μ. 
από 01-06-2014 στην περιοχή Ρημάμπελλα 
Μεταξοχωρίου για χρήση του ως χώρο εγκατάστασης 
της Μονάδας Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων 
οργανικών Αποβλήτων για 25 έτη με δυνατότητα 
επέκτασης άλλα 75, έναντι μισθώματος που έχει 
οριστεί στα 600,00 € ετησίως. 
 

 



Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας ! 
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