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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν Master Plan έχει συνταχθεί στο πλαίσιο του έργου:  «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΟΕΔΑ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΜΑΥΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ” ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ»  που 
ανατέθηκε στην σύμπραξη μελετητών: «ΕΠΤΑ Α.Ε.- Ι.ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΠΕ- ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΤΕΙΝΑΣ» με την υπ’ αριθμ. 2451/11.12.2017 σύμβαση με τον ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ).  

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής σε ολοκληρωμένη εγκατάσταση 
διαχείρισης αποβλήτων (ΟΕΔΑ) στον  χώρο ιδιοκτησίας Δήμου Ηρακλείου στη θέση «ΜΑΥΡΟΣ 
ΣΠΗΛΙΟΣ» σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου, τον ΠΕΣΔΑΚ 
και τις διαθέσιμες υποστηρικτικές μελέτες τους. 

Το Μaster Plan αποτελεί το πρώτο παραδοτέο των μελετών ωρίμανσης και περιλαμβάνει την 
πρόταση σχεδίου για την αναβάθμιση  του υφιστάμενου χώρου και εγκαταστάσεων αυτού  σε ένα 
πρότυπο τόσο για τα ελληνικά όσο και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα Περιβαλλοντικό Πάρκο 
Κυκλικής Οικονομίας.  

Η πρόταση βασίζεται στη νέα Πολιτική της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία και  ειδικότερα: 

1. Στη δέσμη μέτρων της ΕΕ για την κυκλική οικονομία που περιλαμβάνει την 
ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Κλείνοντας τον κύκλο – Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την 
κυκλική οικονομία».  

2. Στην πρόταση ΝΕΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα 
(COM(2015) 595 final 2015/0275 (COD)) με ενδεικτικά σημαντικά σημεία 
 αύξηση του στόχου που αφορά την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την 

ανακύκλωση αστικών αποβλήτων σε 65 % έως το 2030 (έως σήμερα ήταν 50%)   
 σταδιακός περιορισμός της υγειονομικής ταφής των αστικών αποβλήτων σε ποσοστό 

10 % έως το 2030 (έως σήμερα δεν υπήρχε στόχος)      
 καθιέρωση της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων για παραγωγή κομπόστ 

υψηλής ποιότητας που αποτελεί ανακύκλωση καθώς έχει γεωργικές  εφαρμογές 
(έως σήμερα δεν υπήρχε καθιέρωση). 
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1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ  

1.1 Εισαγωγή – Περιγραφή ακινήτου 

Το προτεινόμενο Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας βρίσκεται στην περιοχή  «ΜΑΥΡΟΣ 
ΣΠΗΛΙΟΣ» στη Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού δυτικά της πόλης του Ηρακλείου, νότια του αεροδρομίου 
και βόρεια της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου (ΒΙ.ΠΕ.Η.), επί του μετώπου του Β.Ο.Α.Κ.  

Το ακίνητο αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Ηρακλείου, συνολικής έκτασης περί 270.993,73 μ2. 
ξεκινά νότια από τον παράδρομο του Β.Ο.Α.Κ. και εκτείνεται βορειοδυτικά έως την διασταύρωση 
του Β.Ο.Α.Κ. με την παλαιά Ε.Ο. και νοτιοανατολικά έως το ρέμα. Εντός του ακινήτου λειτουργούν 
δραστηριότητες χονδρεμπορίου, ήτοι η νέα Λαχαναγορά του Δήμου Ηρακλείου και άλλες 
υπηρεσίες όπως το αμαξοστάσιο του Δήμου, ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) 
Ηρακλείου, το Κέντρο Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών (ΚΔΑΥ) και η Μονάδα Προεπεξεργασίας 
Απορριμμάτων (ΜΠΑ).  

Για το οικόπεδο ισχύουν οι χρήσεις γης του ΓΠΣ Δήμου Νέας Αλικαρνασσού Νομού Ηρακλείου 
(ΦΕΚ 122/ΑΑΠ/2009). 

 

 

Εικόνα 1: Θέση περιβαλλοντικού πάρκου 
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1.2 Χρήσεις Γης 

Σύμφωνα με το ΓΠΣ Δήμου Ν. Αλικαρνασσού (ΦΕΚ 122/ΑΑΠ/2009), στο ακίνητο του Δήμου ισχύει 
στο μεγαλύτερο τμήμα του χρήση γης χονδρεμπορίου, όπου χωροθετούνται και οι υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις, ενώ περιμετρικά της εν λόγω ζώνης καθορίζεται περιμετρική ζώνη πρασίνου. 

Βόρεια και δυτικά του οικοπέδου έχει καθοριστεί ζώνη ΠΕΠ II – ‘προστασίας ποταμών, ρεμάτων, 
παραποτάμιων, παραρεμάτιων περιοχών’, ενώ σε πολύ μικρά τμήματα του οικοπέδου εντοπίζεται 
μία ζώνη ΠΕΠΔ ΙΙΙ α – ‘Γεωργική γη με δυνατότητα ανάπτυξης κατοικίας’ και μία ζώνη υψηλής 
βλάστησης. 

 

Εικόνα 2: Χρήσεις γης Περιβαλλοντικού Πάρκου 

Ειδικότερα για τις παραπάνω χρήσεις, ισχύουν τα εξής: 

- Περιοχή Χονδρεμπορίου στον Χώρο της Λαχαναγοράς Ηρακλείου 
Η περιοχή χονδρεμπορίου που είχε καθορισθεί με το Γ.Π.Σ. Π.Σ. Ηρακλείου επεκτείνεται 
βορειοδυτικά έως την διασταύρωση του Β.Ο.Α.Κ. με την παλαιά Ε.Ο. και νοτιοανατολικά 
έως το ρέμα, ώστε να συμπεριλάβει τον σταθμό μεταφόρτωσης και διαλογής των 
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απορριμμάτων, καθώς και άλλες δραστηριότητες χονδρεμπορίου που έχουν 
εγκατασταθεί εκεί. Η συνολική έκταση της ζώνης χονδρεμπορίου είναι 27,9 Ηa. Για τη ζώνη 
αυτή αναφέρονται τα εξής: 

o Καθορίζονται χρήσεις γης Χονδρεμπορίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ/τος 
23−2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166/τ.Δ΄) και με μέσο Σ.Δ. 0,8. 

o Κατά τη μελέτη πολεοδόμησης να προβλεφθεί περιμετρική ζώνη πρασίνου 
Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό πράσινο Τύπου Ι, πλάτους 25 μ., εκτός του μετώπου της 
επί του Β.Ο.Α.Κ. όπου σε όλο το μήκος του επιβάλλεται ζώνη πρασίνου 50.00 μ. 

o Στην εν λόγω ζώνη ‘Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο Τύπου Ι’ [άρθρο 9 του από 
23.2.1987 π.δ/τος (ΦΕΚ 166/τ.Δ΄/1987)] επιτρέπονται μόνο:  

 Αναψυκτήρια 
 Αθλητικές εγκαταστάσεις 

o Ο σταθμός μεταφόρτωσης και διαλογής των απορριμμάτων που λειτουργεί ήδη 
διατηρείται. 

o Οι μεταποιητικές μονάδες που ήδη λειτουργούν εντός της ζώνης επιτρέπεται να 
συνεχίσουν τη λειτουργία τους και τον εκσυγχρονισμό τους.  

o Απαγορεύεται η επέκτασή τους και η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος τους 
 

- ΠΕΠ IΙ - Ζώνη προστασίας ποταμών, ρεμάτων, παραποτάμιων, παραρεμάτιων 
περιοχών 

o Το πλάτος της ζώνης προστασίας των παραρεμάτιων και παραποτάμιων περιοχών 
είναι 50 μ. από τις γραμμές οριοθέτησης των ποταμών, ενώ των υπολοίπων 
δευτερευόντων κλάδων του υδρογραφικού δικτύου καθορίζεται ζώνη 
προστασίας 25 μ. από τις γραμμές οριοθέτησης. Μέχρι την οριοθέτησή τους 
καθορίζεται ζώνη προστασίας 75 μ. και 50 μ. αντίστοιχα από τη φυσική όχθη τους.  

o Για την ανάδειξη της περιοχής, είναι θεμιτή οποιαδήποτε χρήση και υποδομή που 
σχετίζεται με τη διαχείριση του οικοσυστήματος με στόχο τη βελτίωση, 
προστασία και αποκατάστασή του, αλλά και ελαφρές υποδομές που σχετίζονται 
με ήπια ημερήσια αναψυχή και περιβαλλοντική εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση.  

o Επιτρέπεται και είναι επιθυμητή η δημιουργία ενός παραποτάμιου 
οικο−πολιτιστικού πάρκου, στο οποίο οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης και 
υποδομές είναι τα εξοπλισμένα μονοπάτια περιήγησης και αναψυχής με καθιστικά, 
κιόσκια ενημέρωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, κατάλληλη σήμανση 
με ανάδειξη των αξιόλογων στοιχείων του οικοσυστήματος, του φυσικού 
περιβάλλοντος και γεωλογικών φαινομένων, με μη μόνιμες κατασκευές με φυσικά 
υλικά και υποδομές για σκοπούς διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος μετά από 
σχετική έγκριση της ΕΠΑΕ. Ο 

o Ειδικότεροι όροι και περιορισμοί τίθενται για τη ζώνη αυτή, στην οποία εκτός των 
άλλων δεν επιτρέπεται παντός είδους δόμηση και εν γένει οι μόνιμες κατασκευές. 
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1.3 Υφιστάμενες υποδομές & εγκαταστάσεις 

Ακολούθως γίνεται συνοπτική περιγραφή των υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων εντός 
του ακινήτου 276 στρ. του Δήμου Ηρακλείου.  

1.3.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ (& ΙΧΘΥΑΓΟΡΑ) 

Στο νότιο τμήμα του  ακινήτου έχει χωροθετηθεί και λειτουργεί η νέα Λαχαναγορά Ηρακλείου σε 
έκταση 72,6 στρ. Για τη λειτουργία της έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 9756/1807/1996 Απόφαση της 
Περιφέρειας Κρήτης περί έγκρισης ρυμοτομικού σχεδίου καθώς και η υπ’αρ. 2876/06/2006 
τροποποίησή της για μετατροπή σε Δημοτική Λαχαναγορά και Ιχθυαγορά.  

Εντός του έτους 2017, υπεγράφη σχετική σύμβαση για τη συντήρηση και επισκευή του δημοτικού 
κτιρίου στη Νέα Λαχαναγορά και μετατροπή τμήματος αυτού σε Κατάστημα Χονδρικής Πώλησης 
Αλιευμάτων. Η ανακατασκευή αυτή αφορά σε ισόγειο κτίριο επιφάνειας 627,48τ.μ που βρίσκεται 
στο νότιο τμήμα του κτιρίου της Νέας Λαχαναγοράς, έτσι ώστε να λειτουργήσει ως κατάστημα 
πώλησης αλιευμάτων, προκειμένου να μεταφερθούν τα καταστήματα χονδρικής που λειτουργούν 
στην οδό Καρτερού. Οι  εργασίες προβλέπουν τη διαμόρφωση χώρων εμπορίας συνολικά 7 
καταστημάτων και κυλικείου, την τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου, τη διάστρωση 
βιομηχανικού δαπέδου, τη διαρρύθμιση χώρων υγιεινής, την επένδυση τοίχων με πλακίδια, την 
εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.  

1.3.2 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΥ & ΣΜΑ 

Στο νοτιοανατολικό τμήμα του οικοπέδου, έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί το αμαξοστάσιο του 
Δήμου Ηρακλείου, του οποίου η πρόσβαση  γίνεται από τον παράδρομο του Β.Ο.Α.Κ. 

 

Εικόνα: Κεντρική είσοδος αμαξοστασίου 
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Βόρεια, έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου 
Ηρακλείου, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των σύμμεικτων ΑΣΑ του Δήμου στο ΧΥΤΑ 
Πέρα Γαλήνων.  

 

 

Εικόνα 3: Άποψη ΣΜΑ  

Ο ΣΜΑ, για τον οποίο έχει εκδοθεί η υπ’αρ. 2084/03.06.2011 Απόφαση Ανανέωσης της ΕΠΟ, 
περιλαμβάνει 5 θέσεις παραλαβής –μεταφόρτωσης απορριμμάτων σε κλειστά  containers  56μ3, 
ενώ η μέση ετήσια εισερχόμενη ποσότητα εκτιμάται περίπου 50.000 τν/έτος. 

Ο υφιστάμενος εξοπλισμός του ΣΜΑ περιλαμβάνει 8 ρυμουλκούμενα οχήματα containers και 4 
ελκυστήρες (τράκτορες), ενώ στις υποδομές περιλαμβάνεται το κτίριο διοίκησης, η περίφραξη, ο 
βιολογικός καθαρισμός προεπεξεργασίας υγρών αποβλήτων, μία πλατφόρμα πλύσης οχημάτων, 
δεξαμενές νερού, δίκτυα μεταφοράς λυμάτων, ύδρευσης, πυρόσβεσης –τάφροι ομβρίων και 
εσωτερικό δίκτυο κυκλοφορίας-ελιγμών  –στάθμευσης οχημάτων. 

 

1.3.3 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΔΑΥ) 

Το ΚΔΑΥ έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί εντός του οικοπέδου σε έκταση εμβαδού 8.521,86 m2. 
Η εγκατάσταση διαχειρίζεται τα ανακυκλώσιμα απόβλητα και συγκεκριμένα την παραλαβή και 
διαλογή των αποβλήτων συσκευασίας προερχόμενων από προγράμματα διαλογής στην πηγή (π.χ 
απόβλητα μπλε κάδου) που υλοποιούν οι Δήμοι.  

Το ΚΔΑΥ αδειοδοτήθηκε με την υπ’αρ. 1623/4.5.2004 ΑΕΠΟ, η οποία τροποποιήθηκε και 
ανανεώθηκε με την 3492/16.02.2016 σχετική απόφαση προκειμένου να εκσυγχρονιστεί και να 
αυξήσει την δυναμικότητά του σε 39.000τν.  
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Εικόνα 4: Άποψη και εσωτερικές εγκαταστάσεις του ΚΔΑΥ  

Στο ΚΔΑΥ οδηγούνται τα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας (μπλε κάδος) της Π.Ε. Ηρακλείου 
καθώς και των Δήμων Αγίου Νικολάου και Ορ. Λασιθίου από την Π.Ε. Λασιθίου.  

Η παραγωγική διαδικασία της εγκατάστασης περιλαμβάνει: 

α. Παραλαβή και ζύγιση των πρώτων υλών-αποβλήτων και στην συνέχεια απόθεση αυτών εντός 
κτιριακής εγκατάστασης έως την προώθησή τους στη χοάνη τροφοδοσίας και ακολούθως στην 
ταινία προδιαλογής. 

β. Αρχικό διαχωρισμό σε δυο ρεύματα, ένα υπερμέγεθες (χαρτί-χαρτόνι) και ένα μικρότερο για 
περαιτέρω διαλογή με χειροδιαλογή και μηχανική διαλογή (χρήση περιστροφικού κοσκίνου 
trommel). 

γ. Συνέχεια του διαχωρισμού με χειρωνακτική και μηχανική διαλογή (με χρήση ηλεκτρομαγνήτη) 
των υλικών και τοποθέτηση σε χοάνες απόρριψης-συλλογής ανάλογα με το είδος τους (πλαστικό, 
γυαλί, κλπ). 

δ. Κοπή, συμπίεση και δεματοποίηση των υλικών πλην του γυαλιού. 

ε. Αποθήκευση των ανακτώμενων υλικών σε μορφή συμπιεσμένων δεμάτων ή χύδην σε 
containers, σε ειδικό χώρο έως ότου μεταφερθούν στον τελικό αποδέκτη. Τα μεν ανακυκλώσιμα 
παραδίδονται σε κατάλληλες εταιρείες που θα τα μεταφέρουν σε μονάδες ανακύκλωσης , ενώ τα 
μη ανακυκλώσιμα-υπολείμματα της διαλογής οδηγούνται στον παραπλήσιο ΣΜΑ προκειμένου να 
διατεθούν για υγειονομική ταφή στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων.  
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1.3.4 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΠΑ)  

Εντός του οικοπέδου, σε έκταση 16.247,24m2, είναι εγκατεστημένη η Μονάδα Προεπεξεργασίας  
Απορριμμάτων  (ΜΠΑ) δυναμικότητας 75.000 τν ετησίως.  Η μονάδα κατασκευάστηκε το 2009 και 
διαχειρίζεται τα παραγόμενα σύμμεικτα ΑΣΑ του Δήμου Ηρακλείου.  Για την μονάδα έχει εκδοθεί 
η 233/08.03.2017 ΑΕΠΟ.  

Εικόνα 5: Νοτιοανατολική όψη του βιομηχανικού κτιρίου & εσωτερικές εγκαταστάσεις της ΜΠΑ  

Σκοπός της ΜΠΑ είναι :   

 η μείωση του βάρους με απομάκρυνση σημαντικού ποσοστού της υγρασίας και 
αποικοδόμηση οργανικού των σύμμεικτων απορριμμάτων 

 η ανάκτηση μετάλλων και προώθηση τους για ανακύκλωση 
 η μείωση του όγκου με διαδικασία δεματοποίησης 
 η υγιειονοποίηση των απορριμμάτων με την καταστροφή των παθογόνων 

μικροοργανισμών 
 η δυνατότητα παραγωγής ενεργειακά αξιοποιήσιμου προϊόντος (αν αυτό απαιτηθεί στο 

μέλλον) με θερμογόνο δύναμη που θα ξεπερνά τα 12 MJ/kg. 

Πιο συγκεκριμένα, η υφιστάμενη ΜΠΑ αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους τμήματα: 

α.  Μονάδα  υποδοχής – προεπεξεργασίας των  ΑΣΑ όπου  γίνεται  η  υποδοχή  και η προσωρινή 
αποθήκευση των εισερχόμενων απορριμμάτων, το σχίσιμο σάκων και η αποθήκευση πριν την 
περαιτέρω επεξεργασία. 

β.  Μονάδα  βιολογικής  επεξεργασίας,  όπου  πραγματοποιείται  η  βιοξήρανση  των ΑΣΑ με  
στόχο  τη  μερική  αποδόμηση του  βιοαποδομήσιμου  κλάσματος και  τη μείωση της περιεχόμενης 
υγρασίας. 
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γ.  Μονάδα  μηχανικής  μετεπεξεργασίας,  όπου  απομακρύνονται  τα  μέταλλα  και 
πραγματοποιείται η δεματοποίηση και μεταφόρτωση του ξηραμένου υλικού. 

Η  λειτουργία  της  μονάδας  έχει  διακοπεί  από  το  2014,  με  αποτέλεσμα  τα  απορρίμματα  του  
Δήμου Ηρακλείου να οδηγούνται ανεπεξέργαστα προς ταφή.  
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2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

2.1 Στόχος του Πάρκου - Γενική ιδέα σχεδιασμού 

2.1.1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

H κυκλική οικονομία αποτελεί τη νέα πολιτική της Ε.Ε. μέσω της οποίας τα απόβλητα 
μετατρέπονται σε πρώτη ύλη και προωθείται η επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων, η επισκευή, 
η ανακύκλωση και η ανάκτηση υφιστάμενων υλικών, προϊόντων και ενέργειας αλλά και 
προωθείται η εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.  

Στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου (master plan) για την αξιοποίηση του ακινήτου του Δήμου 
Ηρακλείου, προτείνεται η αναβάθμιση  του υφιστάμενου χώρου και εγκαταστάσεων αυτού σε 
ένα πρότυπο τόσο για τα ελληνικά όσο και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα Περιβαλλοντικό 
Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας και βιομηχανικής συμβίωσης. Στο Πάρκο θα λαμβάνουν χώρα 
εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τους πολίτες και τη σχολική κοινότητα οι 
οποίες θα συνάδουν με τον χαρακτήρα του.  

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι του Δήμου Ηρακλείου και του ΕΣΔΑΚ από τη δημιουργία του 
προτεινόμενου Περιβαλλοντικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας  είναι οι ακόλουθοι: 

1. Να είναι ανοιχτό και επισκέψιμο σε πολίτες, σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
παραγωγικούς φορείς εντός και εκτός Περιφέρειας Κρήτης. 

2. Να συνδυάσει την περιβαλλοντική διαχείριση με την ενημέρωση – εκπαίδευση- 
καινοτομία καθώς και  την αναψυχή. 

3. Να οργανώσει χωροταξικά  το σύνολο των επιμέρους χρήσεων της ενιαίας έκτασης που 
βρίσκονται στη θέση ‘Μαύρος Σπήλιος’ και να αναβαθμίσει περιβαλλοντικά την περιοχή. 

4. Να δώσει προτεραιότητα στις δράσεις ενημέρωσης κοινού, στην πρόληψη – 
επαναχρησιμοποίηση καθώς και στην χωριστή συλλογή για ανάκτηση  ανακυκλώσιμων 
υλικών και ενεργειακή αποδοτικότητα με νέες δράσεις όπως: 

i. το Δημοτικό Πράσινο Σημείο- Κέντρο Εκπαίδευσης για την Διαλογή στην Πηγή 
(ΠΣ- ΚΑΕΔΙΣΠ)  

ii. τον εκσυγχρονισμό του ΚΔΑΥ  
iii. την προ-επεξεργασία πρασίνων-ογκωδών του Δήμου  
iv. τον εκσυγχρονισμό του ΣΜΑ για υποδοχή προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων του 

Δήμου  



13 
 

v. τις πιλοτικές δράσεις  στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου και 
άλλων επιστημονικών, ερευνητικών προγραμμάτων.  

5. Να εκσυγχρονίσει την υφιστάμενη Μονάδα προ-επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΠΑ) σε 
Μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ), ώστε να την καταστήσει λειτουργικά ωφέλιμη 
με υψηλή ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και  ευέλικτη και προσαρμόσιμη τόσο σε 
αιχμές (εποχικότητας)  όσο και σε μεταβολές νέων οδηγιών της ΕΕ. 

6. Να αναπτύξει ερευνητικές - καινοτόμες - επιδεικτικές  εφαρμογές κυκλικής οικονομίας 

7. Να δέσει αρμονικά με υφιστάμενες  χρήσεις όπως η Λαχαναγορά και Ιχθυαγορά 
ενισχύοντάς τις λόγω αύξησης της επισκεψιμότητας του Πάρκου.  

 

2.1.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ  

Στην παραπάνω λογική, το Πάρκο εστιάζει σε τέσσερις νέες θεματικές, οι οποίες 
αλληλοσυνδέονται για τη δημιουργία μίας ενιαίας ταυτότητας που μπορούν να συμβιώνουν 
αρμονικά με τις υφιστάμενες υποδομές: 

1. Δράσεις αναψυχής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
2. Δράσεις διαλογής στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών και διαχείρισης βιοαποβλήτων  
3. Δράσεις ανάκτησης υλικών από τα υπολειμματικά σύμμεικτα 
4. Δράσεις Καινοτομίας και Έρευνας 

Οι προτεινόμενες δράσεις συνδέονται άμεσα με τα νέα έργα και τις δράσεις που προγραμματίζει 
ο Δήμος και ο ΕΣΔΑΚ σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του και τον 
ΠΕΣΔΑΚ για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων (με προτεραιότητα σε δράσεις 
πρόληψης, διαλογής στην πηγή απορριμμάτων, ανακύκλωσης), 

Συνοπτικά, οι προτεινόμενες δράσεις και υποδομές ανάπτυξης του περιβαλλοντικού πάρκου 
κυκλικής οικονομίας είναι οι εξής:  
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Εικόνα 6: Προτεινόμενες δράσεις και υποδομές ανάπτυξης του περιβαλλοντικού πάρκου κυκλικής οικονομίας 

Στο Παράρτημα επισυνάπτεται η πρόταση χωροθέτησης των νέων υποδομών. Για την 
χωροθέτηση αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες που παρέχει ο υφιστάμενος χώρος. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην λειτουργική οργάνωση και στην αισθητική ενοποίηση των 
υφιστάμενων και νέων έργων με στόχο τη διαμόρφωση  «ταυτότητας» στον χώρο. Βασικό στοιχείο 
της αισθητικής ενοποίησης του χώρου είναι η δημιουργία του πάρκου αναψυχής και 
δραστηριοτήτων περιμετρικά των εγκαταστάσεων του Πάρκου. Τόσο το πάρκο αναψυχής όσο και 
οι επισκέψιμες από τους πολίτες εγκαταστάσεις (Πράσινο Σημείο – ΚΑΕΔΙΣΠ) θα διαθέτουν 

Αναψυχή και περιβαλλοντική εκπαίδευση
• Πάρκο αναψυχής
- νέοι χώροι πρασίνου
- διάδρομοι περιπάτου & ποδηλάτου
- υποδομές αναψυχής κ.ά

• Κέντρο ανακύκλωσης, εκπαίδευσης διαλογής στην πηγή 
(ΚΑΕΔΙΣΠ)

Διαλογή στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών και διαχείριση 
βιοαποβλήτων 
•Κεντρικό Πράσινο Σημείο
•Εκσυγχρονισμός ΚΔΑΥ
•Εκσυγχρονισμός ΣΜΑ για υποδοχή προδιαλεγμένων 
βιοαποβλήτων

•Προεπεξεργασία πρασίνων
•Πιλοτικές μονάδες αξιοποίησης βιοαποβλήτων και λοιπών 
αποβλήτων

Δράσεις ανάκτησης υλικών από τα υπολειμματικά σύμμεικτα
• Εκσυγχρονισμός της ΜΠΑ και μετεξέλιξή της σε ΜΕΑ

Δράσεις καινοτομίας & έρευνας
• Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας
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ξεχωριστές εισόδους ώστε να διευκολύνεται η προσέλευση των πολιτών ενώ θα διαμορφωθούν 
επαρκείς σε αριθμό θέσεις στάθμευσης των επισκεπτών.   

 

2.2 Περιγραφή προτεινόμενων δράσεων – υποδομών ανάπτυξης 
του Περιβαλλοντικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας 

2.2.1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

2.2.1.1 Κεντρικό Πράσινο Σημείο Δήμου Ηρακλείου 

Το Πράσινο Σημείο (ΠΣ) είναι ένας χώρος οργανωμένος ο οποίος είναι οριοθετημένος και 
διαμορφωμένος με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, ώστε οι πολίτες να παραδίδουν 
χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα, 
προκειμένου αυτά να προωθηθούν για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. 

 

Εντός του Πάρκου και συγκεκριμένα στη νότια πλευρά του οικοπέδου, προτείνεται η κατασκευή 
του Κεντρικού Πράσινου Σημείου του Δήμου Ηρακλείου. Η  κατασκευή του Πράσινου Σημείου 
προβλέπεται τόσο από το ΠΕΣΔΑΚ όσο και από το ΤΣΔΑ του Δήμου Ηρακλείου. Μάλιστα, από 
το ΤΣΔΑ, προτείνεται η χωροθέτηση του Κεντρικού Πράσινου Σημείου είτε στην Αλικαρνασσό 
καθώς θα μπορεί να χωροθετηθεί εντός ή δίπλα σε υπάρχουσες μονάδες (μονάδα βιοξήρανσης, 
ΣΜΑ, ΚΔΑΥ) ή στην μελλοντική μονάδα επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού. 

Δεδομένης της απαιτούμενης έκτασης που αναμένεται να καταλαμβάνει το Κεντρικό Πράσινο 
Σημείο του Δήμου Ηρακλείου, σύμφωνα με την ΚΥΑ 18485/2017, κατατάσσεται στα Μεγάλα 



16 
 

Πράσινα Σημεία. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 44α, παρ. 2.α του ν.  4042/2012 , η εγκατάσταση 
μεγάλων Πράσινων Σημείων σε περιοχές χονδρεμπορίου είναι επιτρεπτή.   

 

 

2.2.1.1.1 Αποδεκτές κατηγορίες αποβλήτων στο πράσινο σημείο 

Τα απόβλητα που γίνονται αποδεκτά στο εξεταζόμενο πράσινο σημείο θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τον Πίνακα 2 του Παραρτήματος 1, της ΚΥΑ 18485/2017. Ακολούθως δίνεται μία 
λίστα υλικών:  

Πίνακας 1: Είδη αποβλήτων που δύναται να οδηγούνται στο πράσινο σημείο και είδος διαχείρισης 

Α/Α Υλικό 
Προβλεπόμενη 

διαχείριση 
Κωδικός ΕΚΑ 

1 

Χα
ρτ

ί 

Έντυπο Ανακύκλωση 20 01 01 

 Χαρτόνι Ανακύκλωση 

Χάρτινες συσκευασίες Ανακύκλωση, Αξιοποίηση 15 01 01 

2 

Π
λα

στ
ικ

ό 

Πλαστικά Ανακύκλωση 20 01 39 

Πλαστικές συσκευασίες Ανακύκλωση, Αξιοποίηση 15 01 02 

Ογκώδη πλαστικά Ανακύκλωση 
20 01 39 

20 03 07 

3 

Μ
έτ

αλ
λο

 Μεταλλικά αντικείμενα Ανακύκλωση 20 01 40 

Μεταλλικές συσκευασίες Ανακύκλωση, Αξιοποίηση 15 01 04 

4 

Γυ
αλ

ί Τζάμια & γυαλιά  Ανακύκλωση 
Από μικροεπισκευές 

και συντηρήσεις 
οικιών 

Γυάλινες συσκευασίες  Ανακύκλωση, Αξιοποίηση 15 01 07 

5 

Η
λε

κτ
ρι

κό
ς 

&
 

ηλ
εκ

τρ
ον

ικ
ός

 
εξ

οπ
λι

σμ
ός

 (Α
Η

Η
Ε)

 

Σωλήνες φθορισμού και 
άλλα απόβλητα 

περιέχοντα υδράργυρο 
Ανακύκλωση, Αξιοποίηση 

 20 01 21* 

 20 01 23* 

 20 01 35* 

20 01 36 

 

Απορριπτόμενος 
ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός 

Ανακύκλωση 
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Α/Α Υλικό 
Προβλεπόμενη 

διαχείριση Κωδικός ΕΚΑ 

Ογκώδη ΑΗΗΕ Ανακύκλωση, Αξιοποίηση 

6 

Μ
πα

τα
ρί

ες
 - 

συ
σσ

ω
ρε

υτ
ές

 
Απόβλητα φορητών 

ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών 

Ανακύκλωση, Αξιοποίηση 
 20 01 33* 

20 01 34 

7 

Π
ρά

σι
να

  –
 

ξύ
λο

 

Βιοαποδομήσιμα 
απόβλητα κήπων και 

πάρκων 

Επεξεργασία (τεμαχισμός) 
& κομποστοποίηση/ Ταφή 

20 02 01 

Ξύλινες συσκευασίες Ανακύκλωση 15 01 03 

8 

Α
ΕΚ

Κ
 

ΑΕΚΚ Ανακύκλωση, Αξιοποίηση 
Από μικροεπισκευές 

και συντηρήσεις 
οικιών 

9 

Ο
ικ

ια
κά

 ο
γκ

ώ
δη

 
απ

όβ
λη

τα
  

Έπιπλα – Οικιακός 
εξοπλισμός – Στρώματα – 

Χαλιά 

Επαναχρησιμοποίηση / 
Ανακύκλωση 

20 03 07 

10 

Ο
ικ

ια
κά

 α
πό

βλ
ητ

α 
μι

κρ
ού

 μ
εγ

έθ
ου

ς 

Απόβλητα 
Κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα (ρούχα, 
υφάσματα, παπούτσια) 

Επαναχρησιμοποίηση/ 
Ανακύκλωση  

20 01 10 

20 01 11 

Συσκευασίες από 
υφαντουργικές ύλες 

Επαναχρησιμοποίηση / 
Ανακύκλωση 

15 01 09 

Σύνθετες συσκευασίες 
Επαναχρησιμοποίηση / 

Ανακύκλωση 
15 01 05 

CD – DVD- Δίσκοι – 
Βιντεοκασέτες 

Επαναχρησιμοποίηση 

- 
Εφόδια & εξοπλισμός 
γραφείου (τετράδια, 

στυλό, συνδετήρες κ.α.) 
Επαναχρησιμοποίηση  

Παιχνίδια, διακοσμητικά, 
αξεσουάρ, εργαλεία 

Επαναχρησιμοποίηση  

11 

Ει
δι

κά
 

απ
όβ

λη
τα

 

Βρώσιμα έλαια 
Επαναχρησιμοποίηση / 

Ανακύκλωση 
20 01 25 
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Σημειώνεται ότι στο Πράσινο Σημείο δεν επιτρέπεται η απόθεση σύμμεικτων αστικών αποβλήτων 
όμως πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την προσωρινή απόθεση των σύμμεικτων μη 
ανακυκλωσίμων αποβλήτων που θα προκύψουν κατά τη διαλογή των συλλεγόμενων υλικών. 

 

 

2.2.1.1.2 Συνοπτική περιγραφή λειτουργίας και υποδομών Πράσινου Σημείου 

Οι πολίτες - χρήστες θα εισέρχονται στην εγκατάσταση με τα οχήματά τους από την πύλη 
εισόδου ,όπου θα υπάρχει επαρκής χώρος για στάση/ προσωρινή στάθμευση για τις περιπτώσεις 
που απαιτείται παροχή πληροφοριών από το προσωπικό. Στη συνέχεια θα ακολουθούν την 
εσωτερική οδοποιία προς τις θέσεις εκφόρτωσης όπου σταθμεύουν τα οχήματά τους και θα 
απορρίπτουν χειρωνακτικά τα υλικά στους αντίστοιχους κάδους ή container. Η απόθεση των 
ανακυκλώσιμων υλικών μπορεί να γίνει είτε εντός των container είτε εντός του χώρου διαλογής 
μικρών ανακυκλώσιμων αποβλήτων. Τέλος, μετά την απόθεση, τα οχήματα θα εξέρχονται από την 
πύλη του χώρου. Η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται σε διαμορφωμένο πλάτωμα, ενώ 
ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ομαλή κυκλοφορία των πολιτών. 

Εντός του χώρου θα κατασκευαστεί χώρος στάθμευσης οχημάτων, έτσι ώστε να διευκολύνεται η 
πρόσβαση των πολιτών στο Πράσινο σημείο και γεφυροπλάστιγγα όπου θα ζυγίζονται τα οχήματα 
του Πράσινου Σημείου που θα μεταφέρουν τα ανακυκλώσιμα υλικά που θα έχουν συλλεχθεί. Η 
είσοδος μπορεί να είναι κοινή για τους χρήστες και τα οχήματα του Πράσινου Σημείου αλλά σ’ 
αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να εφαρμοστούν διαφορετικά ωράρια λειτουργίας. Ακόμη, θα 
κατασκευαστεί οικίσκος εισόδου και κτίριο γενικής χρήσης / χώρος υλικών προς 
επαναχρησιμοποίηση. 

Τα αντικείμενα που θα προσκομίζονται προς επαναχρησιμοποίηση, θα συλλέγονται σε 
στεγασμένο χώρο όπου θα πραγματοποιείται έλεγχος της κατάστασής τους από το προσωπικό 
και θα αποφασίζεται εάν: α) μπορούν να οδηγηθούν προς πώληση ως έχουν, β) μπορούν να 
οδηγηθούν προς πώληση μετά από επισκευή/ μεταποίηση ή γ) η κατάστασή τους δεν επιτρέπει 
επαναχρησιμοποίηση και θα οδηγηθούν προς ανακύκλωση μετά από αποσυναρμολόγηση ή/ και 
τεμαχισμό. 

Συνοπτικά, οι βασικές υποδομές και τα έργα υποδομής του Πράσινου σημείου θα είναι τα εξής: 

 Πύλη εισόδου - εξόδου. 

 Γεφυροπλάστιγγα.  

 Οικίσκος εισόδου. 

 Διαμορφωμένος χώρος κυκλικής διαδρομής απόθεσης αποβλήτων. 

 Εσωτερική οδοποιία. 

 Χώρος στάθμευσης οχημάτων πολιτών. 

 Χώρος container ανοικτού τύπου. 

 Χώρος διαλογής μικρών ανακυκλώσιμων αποβλήτων. 

 Κτίριο γενικής χρήσης / χώρος υλικών προς επαναχρησιμοποίηση. 
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 Περίφραξη, χώροι πρασίνου, δεξαμενή νερού, δίκτυα ύδρευσης, αντιπλημμυρικής 
προστασίας, αποχέτευση, πυρόσβεσης-πυροπροστασίας, ηλεκτροδότησης κλπ. 

Το Πράσινο Σημείο θα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι ένας χώρος 
σύγχρονος, ελκυστικός, φιλόξενος και λειτουργικός που θα ενισχύσει τη συμμετοχή των 
πολιτών στα προγράμματα πρόληψης και ανακύκλωσης και θα βοηθήσει την ενίσχυση της 
πράσινης συμπεριφοράς και τρόπου ζωής. 

Ακολούθως δίνεται μια σύντομη τεχνική περιγραφή των βασικών υποδομών του Πράσινου 
Σημείου.  

 

 Χώρος Κυκλικής Διαδρομής Απόθεσης Αποβλήτων 

Ο συγκεκριμένος χώρος εξυπηρετεί την κίνηση των επιβατικών οχημάτων και την απόρριψη των 
υλικών στα containers. Εντός του χώρου οριοθετείται και λωρίδα προσωρινής στάθμευσης των 
οχημάτων.  

 

 

Εικόνα 7: Ενδεικτική διαδρομή Απόθεσης Αποβλήτων 

Στο χώρο αυτό γίνεται η συλλογή των ογκωδών αποβλήτων. Κατά κύριο λόγο συλλέγονται 
ογκώδη, μεγάλες συσκευές, ΑΕΚΚ από μικροεπισκευές, πράσινα απόβλητα, ξύλινες συσκευασίες 
(π.χ. παλέτες), μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα, χαρτόνια, κα.. Η απόθεση των αποβλήτων γίνεται 
απευθείας στα containers. Σε κάθε περίπτωση, ο χώρος ενδείκνυται να είναι στεγασμένος ή σε 
περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, να υπάρχει κάλυψη των containers, για την προστασία των 
υλικών από τις καιρικές συνθήκες.  

 

 Ασφαλτοστρωμένη πλατεία εναπόθεσης των container  

Η ασφαλτοστρωμένη πλατεία, εξυπηρετεί στην τοποθέτηση των ανοιχτών container για την 
προσωρινή αποθήκευση των υλικών και την απομάκρυνσή τους από κατάλληλα φορτηγά.  
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Εικόνα 8: Γενική άποψη ασφαλτοστρωμένης πλατείας 

 

 Χώρος διαλογής μικρών ανακυκλώσιμων αποβλήτων 

Στο χώρο αυτό γίνεται η συλλογή των μικρών ανακυκλώσιμων αποβλήτων. Ο χώρος αυτός μπορεί 
να διαμορφωθεί σε ανοιχτό στεγασμένο χώρο ή εντός κλειστού κτιρίου. Η απόρριψη των υλικών 
γίνεται σε κάθε περίπτωση σε ειδικούς κάδους ανάλογα με το είδος του υλικού που συλλέγεται.  
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Εικόνα 9: Ανοικτός στεγασμένος χώρος διαλογής μικρών ανακυκλώσιμων υλικών  

 

 

Εικόνα 10: Κλειστός χώρος διαλογής μικρών ανακυκλώσιμων υλικών  

 

Στις ακόλουθες εικόνες φαίνονται ενδεικτικά διάφοροι κάδοι για τα διάφορα είδη αποβλήτων:  



22 
 

 

Εικόνα 11: Κάδοι διαλογής για ρούχα και CD αντίστοιχα 

 

 

Εικόνα 12: Κάδοι διαλογής για καλώδια και λαμπτήρες φθορισμού αντίστοιχα 

    

 Λοιπές Υποδομές 

Για την ορθή λειτουργία του έργου απαιτούνται, επιπροσθέτως, οι ακόλουθες υποδομές.   

 Περίφραξη 

 Πύλη εισόδου 

 Χώρος Στάθμευσης Οχημάτων 

 Οικίσκος Εισόδου 

 Γεφυροπλάστιγγα 

 Δεξαμενή νερού  

 Κτίριο γενικής χρήσης / υλικών προς επαναχρησιμοποίηση. 

 Χώροι πρασίνου 

 Συστήματα Ασφάλειας. 
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 Μηχανολογικός εξοπλισμός (πχ  Παλλετοφόρο Όχημα (Clark) 

 Κατάλληλος φωτισμός 

 Σήμανση του χώρου  

 Μέτρα πυροπροστασίας – πυρασφάλειας των χώρων.  

 

2.2.1.1.3 Πράσινη  κάρτα δημότη  

Προκειμένου να δημιουργηθούν στους πολίτες κίνητρα για τη διαλογή στην πηγή,  προτείνεται ο 

σχεδιασμός και λειτουργία της ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΤΗ που θα χρησιμοποιείται και στο 

Πράσινο Σημείο. Η εν λόγω κάρτα θα μπορεί να εφαρμοστεί για τη δημιουργία ενός 

ανταποδοτικού συστήματος ως εξής: 

- Ο Δήμος εκδίδει μία ατομική κάρτα για κάθε δημότη. 

- Οι δημότες συλλέγουν και μεταφέρουν ανακυκλώσιμα και λοιπά υλικά στο πράσινο 
σημείο, τα οποία ζυγίζονται και καταχωρούνται σε βασικές κατηγορίες (π.χ. ογκώδη, 
ανακυκλώσιμα, υλικά επαναχρησιμοποίησης, κλπ.). 

- Για κάθε υλικό που ζυγίζεται, συγκεντρώνονται πόντοι στην κάρτα. 

- Οι δημότες χρησιμοποιούν τους πόντους της κάρτας για εκπτώσεις σε τοπικές 
επιχειρήσεις  και σε δημοτικές υπηρεσίες. 

 

2.2.1.2 Εκσυγχρονισμός ΚΔΑΥ 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΕΣΔΑΚ, στο ΚΔΑΥ θα οδηγείται το σύνολο των ανακυκλώσιμων  
υλικών της Π.Ε. Ηρακλείου (εκτός του Δήμου Χερσονήσου) καθώς και των Δήμων Αγίου Νικολάου 
και Ορ. Λασιθίου από την Π.Ε. Λασιθίου. Οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών που εκτιμάται 
σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑΚ ότι θα οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου δίνονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Πίνακας 2: Ποσότητες προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών που θα οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου σύμφωνα με το 

ΠΕΣΔΑΚ 

Εξυπηρετούμενος Δήμος Προδιαλεγμένα Ανακυκλώσιμα  
Απόβλητα (τν) 

2020 2025 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  27.588 28.995 

ΒΙΑΝΝΟΥ  916 962 

ΓΟΡΤΥΝΑΣ  2271 2387 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ  4.873 5.122 
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Εξυπηρετούμενος Δήμος Προδιαλεγμένα Ανακυκλώσιμα  
Απόβλητα (τν) 

2020 2025 

ΦΑΙΣΤΟΥ 3852 4049 

ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2.877 3.024 

ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ  2.392 2.515 

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6.220 6.538 

ΟΡ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 442 464 

ΣΥΝΟΛΟ 51.431 54.056 

Το ΚΔΑΥ έχει αδειοδοτηθεί για να υποδέχεται περίπου 39.100τν εισερχόμενη πρώτη ύλη. Όπως 
προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, η δυναμικότητα του ΚΔΑΥ θα πρέπει να αυξηθεί κατά 
περίπου 15.000 τν ετησίως . Καθώς το υφιστάμενο ΚΔΑΥ έχει εξαντλήσει την δυνατότητα αύξησης 
της δυναμικότητάς του (24ωρη λειτουργία), θα απαιτηθεί εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης 
εγκατάστασης.   

Επίσης, τα εν λόγω ανακυκλώσιμα δεν αναμένεται να συνεχίσουν να συλλέγονται σε ένα ρεύμα, 
όπως γίνεται σήμερα, καθώς η συλλογή σε ξεχωριστά ρεύματα αποβλήτων αναμένεται να 
εφαρμοστεί βάσει εθνικού αλλά και περιφερειακού σχεδίου. Κατά συνέπεια το ΚΔΑΥ θα πρέπει να 
λειτουργεί ώστε να κάνει ‘αρνητική διαλογή’, δηλαδή να αφαιρούνται τα υλικά που είναι προς 
απόρριψη και όχι αυτά τα οποία είναι προς ανάκτηση. 

 

2.2.1.3 Εκσυγχρονισμός ΣΜΑ για υποδοχή προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων 

Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Ηρακλείου σήμερα χρησιμοποιείται για την 
μεταφορά των ΑΣΑ του Δήμου ή του  υπολείμματος της ΜΠΑ στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων. Με την 
ανάπτυξη των απαραίτητων προγραμμάτων ΔσΠ και την κατασκευή των απαραίτητων έργων για 
την επίτευξη των στόχων χωριστής και ανακύκλωσης, σταδιακά ο ΣΜΑ θα σταματήσει να δέχεται 
σύμμεικτα ΑΣΑ.  

Κατά συνέπεια, οι εγκαταστάσεις του ΣΜΑ προτείνεται να εκσυγχρονιστούν και  σταδιακά να 
μετατραπούν σε εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης προδιαλεγμένων οργανικών, ώστε με χαμηλό 
κόστος α) άμεσα να οδηγούνται σε πιλοτική μονάδα παραγωγής υψηλής ποιότητας κομπόστ σε 
υφιστάμενο χώρο του ΕΣΔΑΚ και β) μεσοπρόθεσμα και όταν οι ποσότητες αυξηθούν, να 
οδηγούνται στη μονάδα της Χερσονήσου. Για την μεταφορά των προδιαλεγμένων οργανικών 
στην μονάδα της Χερσονήσου  θα εφαρμοστεί ειδική τιμολογιακή πολιτική χαμηλού κόστους 
βάσει του νέου νόμου για την ανακύκλωση  Ν.4496/2016  του ΥΠΕΝ. 
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2.2.1.4 Προεπεξεργασία πρασίνων 

Εντός του Πάρκου προτείνεται να δημιουργηθεί ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα 
συγκεντρώνονται τα πράσινα απόβλητα που συλλέγει ο Δήμος (κλαδέματα-πράσινα απόβλητα 
που προκύπτουν από τη συντήρηση του πράσινου σε παρτέρια και πάρκα).  Στον χώρο θα 
προβλεφθεί: 

I. τεμαχιστής για την απομείωση του όγκου τους και την οικονομική μεταφορά για 
κομποστοποίηση εκτός του χώρου.  

II. μονάδα πελλετοποίησης όπου θα οδηγείται το ξυλώδες μέρος των τεμαχισμένων 
πράσινων αποβλήτων για παραγωγή πέλλετ για την κάλυψη κατά προτεραιότητα των 
θερμικών αναγκών των υποδομών του Πάρκου. Η εγκατάσταση θα τοποθετηθεί σε 
ξεχωριστό χώρο και θα περιέχει ενδεικτικά τα παρακάτω μηχανήματα-στάδια 
επεξεργασίας των τεμαχισμένων πράσινων αποβλήτων 

o Ξηραντήρα-Λέβητα για την ξήρανση των τεμαχισμένων πράσινων 
o Σφυρόμυλο-αλεστή του ξηραμένου υλικού 
o Μίξερ ανάμιξης του υλικού 
o Μεταφορική ταινία-κοχλία για την τροφοδοσία του υλικού στην πρέσα 
o Πρέσα παραγωγής των πέλλετ 
o Μηχάνημα ενσάκισης 

 
 

 

Εικόνα 13: Τεμαχιστής πρασίνων & Ενδεικτική εγκατάσταση πελλετοποίησης πρασίνων αποβλήτων 

 

2.2.1.5 Πιλοτική μονάδα μετατροπής προδιαλεγμένου οργανικού σε προϊόν για χρήση ως 
ζωοτροφή στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

Ο ΕΣΔΑΚ είναι επικεφαλής εταίρος (Coordinating Beneficiary) του έργου «LIFE - Food for Feed: An 
Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed» (F4F).  
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Σκοπός του έργου F4F είναι η αξιοποίηση μιας καινοτόμου διεργασίας που θα επιτρέπει την 
ασφαλή μετατροπή του προ-διαλεγμένου οργανικού κλάσματος των αστικών στερεών 
απορριμμάτων, κυρίως από ξενοδοχειακές μονάδες, σε ένα υπό εξέταση προϊόν για χρήση ως 
ζωοτροφή. Για το σκοπό αυτό, εντός του πάρκου, προτείνεται να κατασκευαστεί πιλοτική μονάδα 
ηλιακής ξήρανσης, με δυνατότητα παραγωγής 40-50 τόνων προϊόντος ετησίως.  

Η  μονάδα θα καταλαμβάνει συνολικό εμβαδό 468m2 (οικίσκο και θερμοκήπιο ξήρανσης). Στη 
μονάδα θα οδηγείται προς επεξεργασία η συλλεγόμενη ποσότητα προδιαλεγμένου οργανικού 
κλάσματος από επιλεγμένες ξενοδοχειακές μονάδες. Αρχικά, το προδιαλεγμένο κλάσμα θα 
οδηγείται εντός του χώρου (οικίσκου) προδιαλογής, όπου σε ειδικό ιμάντα θα γίνεται 
χειροδιαλογή και στη συνέχεια το καθαρό οργανικό κλάσμα θα πολτοποιείται. Το πολτοποιημένο 
αυτό υλικό θα διοχετεύεται με ειδική αντλία στα δυο κανάλια ξήρανσης, εντός του θερμοκηπίου 
ηλιακής ξήρανσης.  

Η μονάδα θα μπορεί να διαχειρίζεται έως και 1,5 τόνο/ημέρα προδιαλεγμένου οργανικού. Η 
παραγόμενη ποσότητα του προϊόντος θα μεταφορτώνεται σε ερευνητικά ιδρύματα στο πλαίσιο 
του έργου. Η χωροθέτησή της προτείνεται να γίνει βορείως της υφιστάμενης ΜΠΑ. 

 

 

Εικόνα 1. Διάγραμμα ροής παραγωγικής διαδικασίας πιλοτικής μονάδας έργου LIFE-F4F 
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2.2.1.6 Πιλοτική μονάδα μετατροπής προδιαλεγμένου οργανικού κουζίνας για παραγωγή 
βιοπλαστικού στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

Ο Δήμος Ηρακλείου και ο ΕΣΔΑΚ συμμετέχουν στο καινοτόμο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο: 
«Αποφευκτέα και Μη Τροφικά Υπολείμματα: Μια Ολιστική Προσέγγιση Διαχείρισης για Αστικές 
Περιοχές - Avoidable and Unavoidable Food Wastes: A Holistic Managing Approach for Urban 
Environments» και ακρωνύμιο «A2UFood». 

Στόχος του «A2UFood» είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των 
υπολειμμάτων τροφίμων στην πόλη του Ηρακλείου, που να βασίζεται στις προτεραιότητες της 
διαχείρισης όπως αυτές ορίζονται από την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία, την ανάγκη 
επίτευξης συγκεκριμένων στόχων με βάση τον Εθνικό Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων και τις 
αρχές τις κυκλικής οικονομίας. 

Οι δράσεις του προγράμματος «A2UFood» περιλαμβάνουν τη αξιοποίηση του περισσεύματος 
τροφής των χώρων μαζικής εστίασης και την ενίσχυση της κομποστοποίησης στον Δήμο 
Ηρακλείου. Στο πλαίσιο του έργου, εντός του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας, θα εγκατασταθεί μία 
καινοτόμα μονάδα παραγωγής βιο-πλαστικού (βιο-διυλιστήριο). Για την παραγωγή του βιο-
πλαστικού θα χρησιμοποιηθούν τα προδιαλεγμένα μη-αποφευκτέα οργανικά υπολείμματα 
ξενοδοχειακών μονάδων. Το βιο-πλαστικό που θα παράγεται θα αποτελεί την πρώτη ύλη που θα 
χρησιμοποιηθεί από τη βιομηχανία με σκοπό να αναπτυχθεί η παραγωγή βιο-διασπώμενων 
σακουλών.  

Η πιλοτική μονάδα θα περιλαμβάνει ένα βιομηχανικό κτίριο 250 m2, μεταφορικές ταινίες 
χειροδιαλογής, αντλίες, στήλες καθαρισμού, περιστροφικό εξατμιστήρα, θαλάμους επώασης, 
φίλτρα, βιοαντιδραστήρες κλπ.  

 

2.2.1.7 Μικρός μηχανικός κομποστοποιητής 

Πρόκειται για την εγκατάσταση μικρού μηχανικού κομποστοποιητή που θα λειτουργήσει πιλοτικά 
για την κομποστοποίηση προδιαλεγμένων οργανικών συμπεριλαμβανομένων και των οργανικών 
αποβλήτων της λαχαναγοράς.  

Η κομποστοποίηση του οργανικού προδιαλεγμένου υλικού από κοινού με τεμαχισμένο πράσινο 
υλικό θα γίνεται αυτόματα. Η κομποστοποίηση και ωρίμανση του υλικού θα γίνεται στο ίδιο 
μηχάνημα. Από το μηχάνημα θα παράγεται πλήρως υγιεινοποιημένο έτοιμο για χρήση κοµπόστ 
χωρίς να απαιτείται ωρίμανση σε εξωτερικό χώρο. 

Ενδεικτικά, ο κομποστοποιητής θα αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα: 

• Χοάνη εισαγωγής των οργανικών απορριμμάτων  
• Τμήμα ομογενοποίησης του υλικού 
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• Θάλαμος θερμικής επεξεργασίας και μίξης του υλικού 
• Θάλαμος  ωρίμανσης του υλικού 
• Θυρίδα εξόδου έτοιμου κομπόστ, με μηχανικό σύστημα εξόδου του υλικού. 

Οι δυο θάλαμοι είναι απαραίτητοι ώστε το τελικό προϊόν (κομπόστ) να είναι έτοιμο προς χρήση, 
ώριμο, υγιεινοποιημένο και σταθεροποιημένο. 

 

Εικόνα 14: Μικροί μηχανικοί κομποστοποιητές 

Η επεξεργασία θα γίνεται ως εξής: 

Το οργανικό υλικό τοποθετείται χειροκίνητα αφού διανοιχτούν οι σακούλες στην χοάνη 
εισαγωγής του πρώτου θαλάμου και τεμαχίζονται. Στον πρώτο θάλαμο το υλικό υφίσταται μίξη, 
θερμική επεξεργασία, αερισμό και υγιεινοποίηση για τουλάχιστον 15 ημέρες. Μετά από 15 ημέρες, 
το υλικό προωθείται στον επόμενο θάλαμο όπου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ωρίμανσης το 
πολύ μέσα σε 15 ημέρες. Ο θάλαμος ωρίμανσης θα είναι εφοδιασμένος με ξεχωριστή λειτουργία 
μίξης. Μετά την ολοκλήρωση της φάσης ωρίμανσης, ο μηχανισμός μίξης προωθεί το έτοιμο υλικό 
στο στόμιο εξαγωγής για την συγκομιδή. 

Ο συνολικός χρόνος για πλήρη κομποστοποίηση του οργανικού υλικού σε πλήρως έτοιμο προς 
χρησιμοποίηση κόμποστ θα είναι 30 ημέρες. 

Το κόμποστ που θα παράγεται θα χρησιμοποιείται για την λίπανση των χώρων πρασίνου του 
πάρκου και λοιπών δημοτικών χώρων.  

 

2.2.1.8 Πιλοτική μονάδα αεριοποίησης υπολειμμάτων σε συνεργασία με Εκπαιδευτικά / 
Ερευνητικά Ιδρύματα 

Τα υπολειμματικά απόβλητα που θα παράγονται στις διάφορες εγκαταστάσεις του Πάρκου (π.χ. 
ΚΠΣ-ΚΑΕΔΙΣΠ, ΚΔΑΥ, ΜΕΑ) αποτελούν ένα προϊόν που έχει την δυνατότητα να αξιοποιηθεί 
ενεργειακά και το οποίο μάλιστα κατατάσσεται στις ΑΠΕ. Προτείνεται  να εγκατασταθεί εντός του 
Πάρκου μια μικρής κλίμακας πιλοτική μονάδα αεριοποίησης των υπολειμμάτων. Το παραγόμενο 
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καύσιμο αέριο μπορεί θα χρησιμοποιηθεί σε μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) για την παραγωγή 
ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Η αεριοποίηση (gasification) παρουσιάζει το πλεονέκτημα του 
υψηλού ηλεκτρικού βαθμού απόδοσης.  

Μετά από κατάλληλες δοκιμές, τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν με ενεργειακά οφέλη για τις 
χρήσεις εντός του Πάρκου αλλά  και ευρύτερα για την γειτνιάζουσα τοπική επιχειρηματικότητα 
και κοινωνική οικονομία με τελικό στόχο την ενεργειακή αυτονομία του Πάρκου με ενδεχόμενη 
αξιοποίηση του νέου θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων. 

 

Εικόνα 15: Μικρής κλίμακας αεριοποιητής που κατασκευάσθηκε στο πλαίσιο του έργου SMART CHP (LIFE08 ENV GR 000576) 

 

2.2.2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ (ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΜΠΑ) 

 

2.2.2.1 Προβλέψεις ΠΕΣΔΑΚ & νέες θεσμικές εξελίξεις 

Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 62/24-
06-2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης και κυρώθηκε με την 
ΚΥΑ 44014/4028 (ΦΕΚ Β’ 3196/05-10-2016), εναρμονίζεται με τους εθνικούς στόχους για τη 
διαχείριση των αποβλήτων και θέτει τους εξής βασικούς στόχους: 

 

Πίνακας 3: Ποσοτικοί στόχοι διαχείρισης ΑΣΑ - ΠΕΣΔΑΚ 

Ρεύμα αποβλήτου Έτος Περιγραφή στόχου 

Βιοαποδομήσιμα Αστικά  

Απόβλητα 
2020 

Μείωση  αποβλήτων  που  οδηγούνται  σε υγειονομική 
ταφή στο  35% κ.β.  σε σχέση με τα επίπεδα  παραγωγής  
του  1997  (εκτιμάται  σε περίπου 23,7% της τρέχουσας 
παραγωγής). 
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Βιοαπόβλητα 
2015 5% του συνολικού βάρους σε χωριστή συλλογή. 

2020 40%  του  συνολικού  βάρους  σε  χωριστή συλλογή. 

Ανακυκλώσιμα υλικά 

2015 

Καθιέρωση χωριστής συλλογής  τουλάχιστον για τα  
ανακυκλώσιμα  χαρτί,  γυαλί,  μέταλλα  και πλαστικό.  Η  
χωριστή  συλλογή  σε  λιγότερα ρεύματα  υλικών  
αποβλήτων  μπορεί  να  γίνεται μόνο  εφόσον  αυτό  
τεκμηριώνεται  από  άποψη περιβαλλοντική,  τεχνική  και  
οικονομική.  Για  τα Πράσινα  Σημεία  τα  ρεύματα  
αποβλήτων  θα είναι περισσότερα. 

2020 
65% κ.β. προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και  
ανακύκλωση  τουλάχιστον  για  χαρτί, μέταλλα, πλαστικό 
και γυαλί. 

Προετοιμασία προς  

επαναχρησιμοποίηση / 

ανακύκλωση με χωριστή 
συλλογή 

ανακυκλώσιμων - 
βιοαποβλήτων 

2020 50% του συνόλου των ΑΣΑ 

Ταφή σύμμεικτων ΑΣΑ 2020 Κατά μέγιστο 30% της τρέχουσας παραγωγής 

 

Για την Π.Ε. Ηρακλείου και ειδικότερα για τη ΜΠΑ Ηρακλείου, το ΠΕΣΔΑΚ προβλέπει τα εξής:  

 η Μονάδα  Προεπεξεργασίας  Απορριμμάτων  (Μ.Π.Α.) του Ηρακλείου,  στην  οποία  
γίνεται  μόνο απομάκρυνση  μετάλλων  και  βασική (βιολογική)  ξήρανση,  να  μετατραπεί  
σε  Μονάδα  Επεξεργασίας  και Αξιοποίησης Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.).  Ο σχεδιασμός και η 
λειτουργία της Μ.Ε.Α. θα  γίνει  με  βάση τις  σύγχρονες  πρακτικές  για  την επεξεργασία 
των Α.Σ.Α. και θα λάβει υπόψη όλες τις τοπικές παραμέτρους και ιδιαιτερότητες. Η επιλογή 
της τεχνολογίας με βάση την οποία θα λειτουργεί η ΜΕΑ,  όπως  και  ο  επακόλουθος  
επανασχεδιασμός  και  αναβάθμισή  της,  θα  γίνει  με  βάση οικονομοτεχνική μελέτη που 
έχει ήδη δρομολογήσει ο Δήμος Ηρακλείου. 
Η μονάδα θα εξυπηρετεί τον Δήμο Ηρακλείου και τον Δήμο Μαλεβιζίου. Η 
αναγκαιότητα της πρόβλεψης αυτής, ήτοι και του Δήμου Μαλεβιζίου, προέκυψε μετά από 
υπόδειξη του ΥΠΕΣ για ιεράρχηση των έργων και δράσεων ως προς την προτεραιότητα 
χρηματοδότησης  και  την  πρόταση  –  απάντηση  της  Περιφέρειας  που συνοδεύει  την  
Μελέτη  του  ΠΕΣΔΑΚ. 
Τονίζεται ότι ο τελικός σχεδιασμός των μονάδων  θα πρέπει να  λαμβάνει υπόψη της 
μέγιστες ποσότητες 20ετίας, ενώ επιπλέον θα πρέπει να μπορεί να ανταπεξέλθει στην  
μέγιστη  ημερήσια  ποσότητα  σε  περιόδους  έντονης  παραγωγής  (αιχμής)  κατά  την  
τουριστική  περίοδο.   
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Πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων στην Ε.Ε. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία φιλόδοξη στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία, η 
οποία εκτός των άλλων περιλαμβάνει την αναθεώρηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα. 
Με τη νέα νομοθετική πρόταση, η οποία δεν έχει ακόμη θεσμοθετηθεί, η Ε.Ε. θέτει ξεκάθαρους 
στόχους για τη μείωση των αποβλήτων και θεσπίζει μέτρα για τη μακροπρόθεσμη διαχείριση και 
ανακύκλωση των αποβλήτων. Τα βασικά στοιχεία της αναθεωρημένης πρότασης είναι τα εξής: 

 Μείωση των ποσοτήτων αστικών αποβλήτων που θα οδηγούνται για ταφή κατά μέγιστο 
στο 10% κ.β. των συνολικών παραγόμενων έως το 2030. 

 Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων 
τουλάχιστον 65% κ.β. έως το 2030. 

 Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασιών  
τουλάχιστον 75% κ.β. έως το 2030 (και στόχοι για επιμέρους υλικά). 

 Προώθηση της κυκλικής οικονομίας με συγκεκριμένα μέτρα για την αύξηση της 
επαναχρησιμοποίησης και την ενίσχυση της βιομηχανικής συμβίωσης. 

 Μείωση των παραγόμενων αποβλήτων με έμφαση στη μείωση της παραγωγής τροφίμων. 
 Προώθηση της χωριστής διαλογής σε περισσότερα ρεύματα αποβλήτων. 
 Καθιέρωση της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων και προώθηση της παραγωγής 

υλικών από τα βιοαπόβλητα. 
 Απαγόρευση της ταφής των χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων και προώθηση 

οικονομικών εργαλείων για την αποφυγή της ταφής. 

Ενώ οι στόχοι ανακύκλωσης της τάξης 65% κ.β. των ΑΣΑ έχουν ήδη ενσωματωθεί στο Εθνικό και 
Περιφερειακό Σχέδιο, ο στόχος εκτροπής των ΑΣΑ από την ταφή κατά 90% κ.β. είναι ένα νέο 
στοιχείο που θα απαιτήσει τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων για τον σχεδιασμό στη χώρα μας.  

 

2.2.2.2 Βασικές αρχές εκσυγχρονισμού ΜΠΑ Ηρακλείου 

Σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑΚ θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα ο εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης 
Μονάδας προ-επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΠΑ) Ηρακλείου και η μετεξέλιξή της σε μία 
ολοκληρωμένη Μονάδα Επεξεργασίας και Αξιοποίησης Απορριμμάτων (ΜΕΑ). 

Λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές, τις τοπικές συνθήκες αλλά και τη νέα  
υπό έκδοση οδηγία στο πλαίσιο της πολιτικής Κυκλικής Οικονομίας της ΕΕ,  η νέα ολοκληρωμένη 
ΜΕΑ θα πρέπει: 

 Να προωθεί κατά προτεραιότητα την μεγαλύτερη δυνατή ανάκτηση 
ανακυκλώσιμων από τα υπολειμματικά σύμμεικτα με σύγχρονες τεχνικές 
διαχωρισμού. 

 Να είναι συμβατή με την πολιτική της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία για  την 
αποδοτική χρήση των πόρων και να προωθεί λύσεις Βιομηχανικής Συμβίωσης  με 
την  τοπική οικονομία με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. 
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 Να είναι συμβατή  με το  συνολικό έργο του Περιβαλλοντικού Πάρκου Κυκλικής 
Οικονομίας.  

 Να αξιοποιεί στον μέγιστο βαθμό τις υφιστάμενες και προγραμματιζόμενες 
ενταγμένες χρηματοδοτικά νέες εγκαταστάσεις  του ΠΕΣΔΑΚ τόσο για την 
εξοικονόμηση  πόρων  όσο και για την ταχύτερη ωρίμανση  εντός του 2018 και 
λειτουργία της νέας εγκατάστασης στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ με έτος ορόσημο 
έναρξης κατασκευής το 2020. 

 Να είναι δυνατή  η αυτοτελής λειτουργία της στον διαθέσιμο χώρο του 
έργου,  ώστε να μην  απαιτούνται συμπληρωματικές εγκαταστάσεις σε άλλους 
χώρους για να αποφευχθούν τα περαιτέρω περιβαλλοντικά και οικονομικά κόστη των 
συμπληρωματικών εγκαταστάσεων. 

 Να μειώνει περαιτέρω την υφιστάμενη όχληση (οσμές, θόρυβος, σκόνη), 
εξασφαλίζοντας επεξεργασία των αποβλήτων αποκλειστικά  εντός κλειστών κτιρίων 
με σύγχρονες περιβαλλοντικές διατάξεις. 

 

2.2.2.3 Βασικά χαρακτηριστικά προτεινόμενης ΜΕΑ 

Βάσει των παραπάνω, ο εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης μονάδας προτείνεται  να έχει τα 
ακόλουθα βασικά  χαρακτηριστικά: 

 Δυναμικότητα  σχεδιασμού  59.200 tn/έτος (όπως προβλέπεται στο ΠΕΣΔΑΚ από το 
έτος 2020 λόγω της αύξησης της χωριστής συλλογής)  και μέγιστη  δυναμικότητα 
λειτουργίας για ευελιξία σχεδιασμού αιχμών και σταδιακής επίτευξης στόχων τους 75.000 
tn/έτος (που είναι η σημερινή δυναμικότητα). 

 Στόχος ανάκτησης ανακυκλώσιμων κατ’ ελάχιστον 30% κ.β. επί των 
ανακυκλώσιμων που περιέχονται στα υπολειμματικά σύμμεικτα που εισέρχονται 
στην  ΜΕΑ, προσθέτοντας σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό (οπτικούς, μαγνητικούς, 
βαλλιστικούς διαχωριστές, κ.ά.). 

 Παραγωγή σταθεροποιημένου υλικού κατ’ ελάχιστον 20% κ.β επί των εισερχομένων 
στη ΜΕΑ, ως προϊόν με κατάλληλες προδιαγραφές για ενεργειακή αξιοποίηση σε Α’ Φάση  
στο πλαίσιο  πιλοτικής αεριοποίησης σε συνεργασία με εκπαιδευτικά / ερευνητικά 
Ιδρύματα για χρήσεις εντός του Πάρκου και ευρύτερα για την γειτνιάζουσα τοπική 
επιχειρηματικότητα (πχ ΒΙΠΕ) και κοινωνική οικονομία ενώ σε Β’ Φάση μεσοπρόθεσμα να 
αξιοποιηθεί με τελικό στόχο την ενεργειακή αυτονομία του Πάρκου ως ενεργειακή 
κοινότητα & μέρος αυτού για ενεργειακή αξιοποίηση στην τοπική επιχειρηματικότητα και 
κοινωνική οικονομία, και το υπόλοιπο για ενεργοβόρες βιομηχανίες εκτός Κρήτης στο 
πλαίσιο Εθνικών Πρωτοβουλιών του ΥΠΕΝ.  
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 Υπόλειμμα για διάθεση προς ΧΥΤΥ της τάξης του 30% κ.β. επί των συνολικών 
εισερχομένων στην ΜΕΑ και ευελιξία για περαιτέρω μείωση με στόχο την απόλυτη  
εναρμόνιση του %  υπολείμματος σύμφωνα με την νέα υπό  έκδοση οδηγία έως το 2030. 

 Σε αρμονία με το πνεύμα της νέας υπό έκδοση οδηγίας που καθιερώνει άμεσα τη χωριστή 
συλλογή βιοαποβλήτων για παραγωγή κομπόστ υψηλής ποιότητας (Ecolabel). 
Σημειώνεται ότι η παραγωγή κομπόστ χαμηλής ποιότητας (τύπου CLO) με χρήση ως υλικό 
επιχώσεων, δεν υπολογίζεται στους στόχους ανακύκλωσης και θα πρέπει να περιορίζεται 
στις απολύτως αναγκαίες ποσότητες. 

Ο τελικός λεπτομερής σχεδιασμός της ΜΕΑ θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο δημοπράτησης του 
έργου βάσει της Δημόσιας Διεθνούς Διαγωνιστικής Διαδικασίας του Ν.4412/2016. Στόχος της εν 
λόγω διαδικασίας, θα πρέπει να είναι η μέγιστη επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών δεσμευτικών 
στόχων καλής λειτουργίας της ΜΕΑ, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικά και πλέον 
συμφέρουσες οικονομικά τεχνολογικές λύσεις.  

Σημειώνεται ότι αυτό κρίνεται απαραίτητο καθώς ο εκσυγχρονισμός της ΜΕΑ αποτελεί ένα 
σύνθετο και απαιτητικό έργο για τους ακόλουθους λόγους: 

- αποτελεί μετεξέλιξη υφιστάμενου,  και όχι νέο έργο, 
- περιέχει τεχνολογίες αιχμής, 
- εντάσσεται στο πλαίσιο των υπόλοιπων έργων του Πάρκου με στόχο τη 

λειτουργική διασύνδεση για οικονομίες κλίμακας, 
- απαιτεί  μακροχρόνιες λειτουργικές ευελιξίες (30 ετών από κανονισμό ΕΣΠΑ). 
- θα δημοπρατηθεί μετά την ισχύ της νέας οδηγίας της ΕΕ και θα πρέπει να είναι 

συμβατή με τους στόχους της. 

 

2.2.3 ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Εντός του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας προτείνεται η δημιουργία ενός Κέντρου Έρευνας και 
Τεχνολογίας, στο οποίο θα συστεγάζονται ερευνητικές πρωτοβουλίες από ΑΕΙ/ΤΕΙ και Ινστιτούτα 
καθώς και από παραγωγικούς φορείς σε ερευνητικές περιοχές με ενδιαφέρον για την κυκλική 
οικονομία. Έμφαση θα δοθεί στη διαχείριση αποβλήτων και  ειδικότερα στους εξής τομείς: 

• Βιομηχανική Συμβίωση (με γειτνιάζουσα ΒΙΠΕ) 

• Διαχείριση υπολείμματος από επεξεργασία ειδικών ρευμάτων αποβλήτων 

• Βελτιστοποίηση και προσαρμογή τεχνολογίας επεξεργασίας αποβλήτων σε νέες 
οδηγίες ΕΕ και εθνικού στόχους 

• Μεγιστοποίηση ανάκτησης υλικών και ενέργειας από απόβλητα  
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• Πιλοτικές εφαρμογές στον τομέα αυτό σε άμεση σχέση με τη Μονάδα 
Επεξεργασίας, το ΚΔΑΥ, Πράσινα Σημεία, κλπ. 

καθώς επίσης και σε διάφορες διαθεματικές επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές που 
προκύπτουν από τα παραπάνω. 

Ενδεικτικά, το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας θα αποτελείται από τους εξής χώρους:  
εργαστήριο, χώρος γραφείων, αίθουσα ενημέρωσης κοινού, αίθουσα εφαρμογών προσομοίωσης, 
υπαίθριος χώρος για πιλοτικές εφαρμογές και επιδεικτικές δράσεις.  Συνολικά, η έκταση που θα 
απαιτηθεί εκτιμάται σε 7.000 m2. 

 

2.2.4 ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

2.2.4.1 Πάρκο αναψυχής (χώροι πρασίνου) 

Το Πάρκο θα πρέπει να αποτελεί έναν χώρο ελκυστικό για τους πολίτες όπου θα  λαμβάνουν χώρα 
εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες θα συνάδουν με τον χαρακτήρα του. 
Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται τα εξής:  

 Δημιουργία νέων περιοχών και χώρων πρασίνου μεγάλης κλίμακας ώστε οι 
αδιαμόρφωτες εκτάσεις του οικοπέδου  να μετατραπούν σε κήπους – πάρκο. Οι χώροι 
πρασίνου θα εξυπηρετούν τις υπαίθριες δραστηριότητες των επισκεπτών, ενώ 
ταυτόχρονα θα συμβάλλουν και στην καλύτερη οργάνωση του χώρου. Οι χώροι πρασίνου 
θα καλύπτουν το μεγαλύτερο της έκτασης του πάρκου (55% του χώρου, ≈150 στρ).  

 Εκτεταμένη και γραμμική δενδροφύτευση σε πεζοδρόµια και νησίδες με νέα φυτά με 
χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης (δάφνες, πικροδάφνες, φωτίνιες αγγελικές, φοίνικες, 
κουμαριές, ελιές πεύκα, μουριές, ευκάλυπτοι, αρωματικά φυτά κλπ.).  

 Δημιουργία μεγάλων διαδρομών περιπάτου & ποδηλάτου (μήκους περί τα 2,5 km). 
 Κατασκευή παιδικής χαρά με εκπαιδευτικά παιχνίδια για το περιβάλλον. 
 Τοποθέτηση υπαίθριων στεγάστρων (κιόσκια) με παγκάκια και τραπέζια . 
 Λειτουργία παιδικού τρένου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Το τρένο θα 

πραγματοποιεί διάφορες στάσεις στα σημεία ενδιαφέροντος του Πάρκου. Μέσα από τη 
δράση αυτή τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του 
Πάρκου, να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα επαναχρησιμοποίησης, 
ανακύκλωσης, εξοικονόμησης πρώτων υλών και ενέργειας, προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος,  κλπ. 

 Τοποθέτηση  πινακίδας υποδοχής η οποία θα παρέχει όλες τις βασικές πληροφορίες για 
το πάρκο. Στις αναγραφόμενες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνεται χάρτης του 
πάρκου, ενδιαφέροντα στοιχεία (ιστορικά στοιχεία περιοχής, στοιχεία ευρύτερου 
περιβάλλοντος, κλπ.), υποδομές και εγκαταστάσεις, επιτρεπόμενες δραστηριότητες, κλπ. 

 Τοποθέτηση πινακίδων οι οποίες θα δίνουν γενικές πληροφορίες ή πληροφορίες 
προσανατολισμού για τις διάφορες εγκαταστάσεις του πάρκου. Ο σκοπός τους είναι να 
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καθοδηγούν τους επισκέπτες, ενημερώνοντάς τους για την πορεία της διαδρομής που θα 
πρέπει να ακολουθήσουν για να κινηθούν προς τα σημεία ενδιαφέροντος του πάρκου. 

 Κατασκευή ξεχωριστής εισόδου & πάρκινγκ επισκεπτών (για τουλ. 300 επισκέπτες με ΙΧ 
και Λεωφορεία). 

 

Οι χώροι πρασίνου, τα δένδρα και τα φυτά του χώρου θα ποτίζονται με τα επεξεργασμένα νερά 
που θα παράγονται από μονάδα που θα κατασκευασθεί για την επεξεργασία των υγρών 
αποβλήτων του πάρκου. 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία 
σε όλο το Πάρκο και τις εγκαταστάσεις του. 
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2.2.4.2 Κέντρο ανακύκλωσης, εκπαίδευσης διαλογής στην πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) 

Εντός του Πράσινου σημείου θα δημιουργηθεί ειδικός χώρος  ο οποίος θα αποτελεί το Κέντρο 
ανακύκλωσης, εκπαίδευσης διαλογής στην πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) κυρίως για τις Σχολικές Μονάδες του 
Δήμου και για τους Συλλόγους και Φορείς του Δήμου, όπου:   

 θα υλοποιούνται προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
 θα παράγεται εκπαιδευτικό – υποστηρικτικό υλικό 
 θα οργανώνονται εκδηλώσεις και δράσεις για το περιβάλλον 

Η θεματολογία των δράσεων που θα υλοποιούνται στο Κέντρο θα είναι σε άμεση συνάφεια με τον 
ιδιαίτερο θεματικό χαρακτήρα του Πάρκου, δηλαδή την κοινοποίηση των ιδεών και τα οφέλη της 
κυκλικής οικονομίας. Ενδεικτικά οι δράσεις θα αφορούν σε θέματα:  

 Διαχείρισης αποβλήτων (πρόληψη – επαναχρησιμοποίηση - διαλογή στην πηγή -  
ανακύκλωση)  

 Κομποστοποίησης 
 Αειφόρου ανάπτυξη 
 Διαχείρισης φυσικών πόρων 
 Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.ά.  

Εντός του Κέντρου θα λειτουργεί και γραφείο ενημέρωσης που θα παρέχει στους επισκέπτες όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του Πάρκου. 

Το Κέντρο δύναται να αξιοποιηθεί περαιτέρω και για την ανάπτυξη δράσεων Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας. 

 

2.2.5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

2.2.5.1 Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (ΑΠΕ) 

Κατά τον σχεδιασμό του Πάρκου προτείνεται να εκπονηθεί  ειδική μελέτη (σχέδιο) στην οποία θα 
γίνει  ολοκληρωμένη προσέγγιση  για την ενεργειακή εξοικονόμηση στις εγκαταστάσεις του (τόσο 
τις νέες όσο και τις υφιστάμενες). Οι προτεινόμενες δράσεις θα έχουν ως στόχο:  

 την υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων  
 την μείωση της χρήση πρωτογενούς ενέργειας 
 την χαμηλή εκπομπή άνθρακα 
 την μείωση των δαπανών λειτουργίας 

Οι δράσεις, ενδεικτικά, δύναται να  περιλαμβάνουν τα εξής:  
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 Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (π.χ. εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η 
αξιοποίηση των πρασίνων αποβλήτων με την μορφή πέλλετ καθώς και η αεριοποίηση των 
υπολειμμάτων όπως αυτά περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 2.  

 Σχεδιασμός των νέων εγκαταστάσεων  με γνώμονα τη χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση 
(βιοκλιματικός σχεδιασμός, ορθολογικός ενεργειακός σχεδιασμός), την εφαρμογή 
ώριμων & αποδοτικών ενεργειακών τεχνολογιών για την κάλυψη των επικουρικών 
ενεργειακών αναγκών (θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού, ΖΝΧ), την εγκατάσταση 
συστημάτων ελέγχου απόδοσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων του κτιρίου κλπ.  

 Ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων (π.χ. με προσθήκη μόνωσης, 
αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων, αντικατάσταση συστημάτων καυστήρα/ 
λέβητα/ σωληνώσεων με σύστημα που επιτρέπει χρήση ΑΠΕ, αντικατάσταση παλαιών 
συστημάτων κλιματισμού κλπ.). 

Γενικά, ο ενεργειακός σχεδιασμός του Πάρκου θα συμβάλλει στην επίτευξη των εθνικών και 
ευρωπαϊκών στόχων για την ενεργειακή πολιτική και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής 
(στόχος 20-20-20), ενώ σε τοπικό επίπεδο θα συμβάλλει στους στόχους που έχουν τεθεί από τον 
Δήμο Ηρακλείου  για την συνολική αναβάθμιση του Ηρακλείου και την μετατροπή του σε πόλη 
«περιβαλλοντικό και ενεργειακό πρότυπο».  

 

2.2.5.2 Εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με ανακύκλωση της  
επεξεργασμένης εκροής 

Πλησίον του χώρου εγκατάστασης του νέου κτιρίου της ιχθυαγοράς, προτείνεται η κατασκευή 
μιας μικρής μονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των εγκαταστάσεων του Πάρκου . Η 
επεξεργασμένη εκροή θα ανακυκλώνεται / επαναχρησιμοποιείται ως νερό για την άρδευση 
των χώρων πρασίνου του πάρκου. Το σκεπτικό της επαναχρησιμοποίησης κατάλληλα 
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων παρουσιάζει εγγενή οφέλη που σχετίζονται με την 
εξοικονόμηση υδατικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

2.3 Λοιπά έργα διαχείρισης αποβλήτων που συμπληρώνουν τις 
δραστηριότητες του Πάρκου  

Δεδομένης της περιορισμένης έκτασης εντός του εξεταζόμενου ακινήτου αλλά και των 
προβλέψεων του ΠΕΣΔΑΚ, η υλοποίηση λοιπών συμπληρωματικών έργων θα πραγματοποιηθεί 
σε χώρους εκτός του Περιβαλλοντικού Πάρκου. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, τα οποία θα συλλέγονται χωριστά μέσω 
προγραμμάτων διαλογής στην πηγή στον Δήμο Ηρακλείου.  
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Σημειώνεται ότι ένας μικρός μηχανικός κομποστοποιητής έχει προβλεφθεί εντός του Πάρκου για 
δοκιμαστικούς και ερευνητικούς λόγους και την αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων της 
λαχαναγοράς. 

 

2.3.1 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 

Σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑΚ, τα προδιαλεγμένα οργανικά του Δήμου Ηρακλείου θα οδηγούνται στη 
Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος Χερσονήσου, η οποία έχει 
ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»  στο πλαίσιο της Πράξης «Μονάδα Μηχανικής 
Διαλογής Σύμμεικτων Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης Οργανικού Κλάσματος στο ΧΥΤΑ του 
Δήμου Χερσονήσου».  

Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης, η Μονάδα Χερσονήσου αφορά στην επεξεργασία Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων και του προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος της περιοχής ευθύνης του 
Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας σε εναρμόνιση με το αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Κρήτης. Η μονάδα χωροθετείται στη θέση Πυργία εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Χερσονήσου, έχει δυναμικότητα σχεδιασμού 72.400 t/έτος 
σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕ.Σ.Δ.Α. Κρήτης και τροφοδοτείται με 45.500 t/έτος Σύμμεικτα ΑΣΑ 
και ανακυκλώσιμα υλικά που δεν οδηγούνται στο Κ.Δ.Α.Υ. Ηρακλείου και 26.900 t/έτος 
Προδιαλεγμένα Οργανικά. Η τεχνολογική λύση που ενσωματώνεται στη Μ.Ε.Α. αφορά στη 
Μηχανική Διαλογή για την ανάκτηση Ανακυκλώσιμων Υλικών (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί), 
με το υπόλοιπο ρεύμα εισερχομένων σύμμεικτων ΑΣΑ και του Προδιαλεγμένου Οργανικού να 
κομποστοποιείται αερόβια. Το κομποστοποιημένο υλικό προωθείται στο τμήμα της ραφιναρίας 
και στην πλατεία ωρίμανσης και στη συνέχεια τα παραγόμενα προϊόντα - Compost και CLO –
παραδίδονται προς αξιοποίηση σε κατάλληλες εφαρμογές βάσει των αντίστοιχων προδιαγραφών. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 21.349.534€.   

Ο ΠΕΣΔΑΚ προβλέπει ότι το σύνολο του στόχου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων για το 
έτος 2020 του Δήμου Ηρακλείου θα μεταφέρεται στην εν λόγω μονάδα, η οποία θα εξυπηρετεί 
ταυτόχρονα και τους ακόλουθους Δήμους:  

 

Πίνακας 4: Στόχοι προδιαλογής ΑΣΑ για τους Δήμους που θα εξυπηρετούνται από τη Μονάδα επεξεργασίας προδιαλεγμένων 
οργανικών Χερσονήσου (στοιχεία ΠΕΣΔΑΚ) 

 
 
Εξυπηρετούμενος 
Δήμος 

2020 2025 

Παραγόμενα 
ΑΣΑ (tn) 

Προδιαλεγμένα 
Βιοαπόβλητα - 

Στόχος (tn) 

Παραγόμενα 
ΑΣΑ (tn) 

Προδιαλεγμένα 
Βιοαπόβλητα – 

Στόχος  (tn) 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  95.743 14.993 100.627 15.758 

ΒΙΑΝΝΟΥ  3.178 498 3.340 523 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 32.920 5.155 34.599 5.418 

ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ  8.303 1.300 8.727 1.367 
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Εξυπηρετούμενος 
Δήμος 

2020 2025 

Παραγόμενα 
ΑΣΑ (tn) 

Προδιαλεγμένα 
Βιοαπόβλητα - 

Στόχος (tn) 

Παραγόμενα 
ΑΣΑ (tn) 

Προδιαλεγμένα 
Βιοαπόβλητα – 

Στόχος  (tn) 

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 21.588 3.381 22.689 3.553 

ΟΡ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1.533 240 1.611 252 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

25.567 
 

26.871 

Από τα παραπάνω, φαίνεται ότι η δυναμικότητα σχεδιασμού της μονάδας Χερσονήσου, ήτοι 
26.900 t/έτος Προδιαλεγμένα Οργανικά έχει προκύψει από τον στόχο προδιαλογής για το έτος 
2025. Στην ποσότητα αυτή περιλαμβάνονται και τα πράσινα απόβλητα, δεδομένου ότι ο στόχος 
χωριστής συλλογής υπολογίζεται επί του συνόλου. Σημειώνεται ότι στο ΠΕΣΔΑΚ η επεξεργασία 
των πρασίνων (κλαδέματα & πράσινα απόβλητα που βρίσκονται στα ΑΣΑ) προβλέπεται να γίνεται 
από κοινού με το κλάσμα των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στη μονάδα της Χερσονήσου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και με σκοπό την επιτάχυνση επίτευξης των στόχων εκτροπής 
των βιοποβλήτων από την ταφή, μέχρι την κατασκευή της κεντρικής μονάδας της Χερσονήσου, 
προτείνεται άμεσα η λειτουργία μιας μικρής προσωρινής μονάδας ανοιχτής 
κομποστοποίησης.  

Η εν λόγω πιλοτική – προσωρινή μονάδα δύναται να δρομολογηθεί μόνο με την προμήθεια του 
απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού (αναστροφέα σωρών, περιστροφικό κόσκινο, 
τεμαχιστή) και να εγκατασταθεί ενδεικτικά σε διαθέσιμο χώρο στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων. Η 
λειτουργία αυτής της μονάδας θα δώσει τη δυνατότητα στον Δήμο Ηρακλείου να προχωρήσει 
άμεσα σε προγράμματα χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων από μεγάλους παραγωγούς (π.χ. 
υπεραγορές τροφίμων) ή οικιακούς χρήστες, αποκτώντας και την απαραίτητη εμπειρία για την 
επέκταση αντίστοιχων προγραμμάτων στο σύνολο του Δήμου.  

 

2.3.2 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΆΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑΚ, για τη διαχείριση τόσο των γεωργικών αποβλήτων όσο και της ιλύος από 
τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, προτείνεται η εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών 
με στόχο να προσδιοριστεί ο καλύτερος δυνατός τρόπος διαχείρισής τους.  

Στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου, προτείνεται να διερευνηθεί κατά τη φάση εκπόνησης των εν 
λόγω μελετών, το σενάριο της συνεπεξεργασίας των γεωργικών αποβλήτων και της ιλύος με 
αναερόβια χώνευση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων. Η 
επεξεργασία εντός του ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων παρουσιάζει σημαντικό πλεονέκτημα καθώς θα 
επέτρεπε την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας  
(μηχανή ηλεκτροπαραγωγής, πυρσό, σωληνώσεις κλπ.) που πρόκειται να εγκατασταθούν στο 
πλαίσιο της ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου που παράγεται στον ΧΥΤΑ.  

 

2.4 Βασικά μεγέθη του Πάρκου /  Αναμενόμενα αποτελέσματα  

Συνοψίζοντας, τα βασικά μεγέθη του Περιβαλλοντικού Πάρκου είναι τα ακόλουθα:  
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 Επισκεψιμότητα 
Με βάση την εγγύτητα του χώρου από το κέντρο του Δήμου για τους πολίτες, την 
ελκυστικότητα των επισκέψιμων δομών του Πάρκου (χώροι πρασίνου, αναψυχής, 
πράσινο σημείο-κέντρο εκπαίδευσης για την διαλογή στην πηγή), την ύπαρξη 
υφιστάμενων επισκέψιμων δομών από πολίτες (λαχαναγορά-ιχθυαγορά) την  
διοργάνωση εκδηλώσεων και επισκέψεων από μαθητές  σχολείων Α ‘και Β’ Βάθμιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ηρακλείου, εκτιμάται ότι τον χώρο θα επισκέπτονται άνω των 
10.000 ατόμων ετησίως. 

 

 Ανακτώμενη ποσότητα αξιοποιήσιμων υλικών με οικονομική αξία 
Στο Πράσινο Σημείο, στο ΚΔΑΥ έπειτα από εκσυγχρονισμό και στη ΜΕΑ, εκτιμάται  ότι 
θα ανακτώνται αξιοποιήσιμα υλικά άνω των 35.000 τν ετησίως. 

  

 Αύξηση Απασχόλησης 
Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου, εκτιμάται η δημιουργία άνω των 250 
νέων θέσεων εργασίας.  

 

 Κόστος Κατασκευής 
Το κόστος κατασκευής των δημόσιων υποδομών του πάρκου που θα απαιτηθούν 
σταδιακά έως το 2020  (έργα πρασίνου, αναψυχής, υποδομές εξυπηρέτησης πολιτών 
πάρκινγκ-εσωτερική οδοποιία, πράσινο σημείο-ΚΑΕΔΙΣΠ, εκσυγχρονισμός 
ΚΔΑΥ/ΣΜΑ, προ-επεξεργασία πρασίνων, νέα έργα μονάδας επεξεργασίας 
υπολειμματικών σύμμεικτων, κέντρο έρευνας και καινοτομίας, πιλοτικές δράσεις) 
εκτιμάται στο ύψος των 40 εκ. ευρώ. 
Το κόστος παρεμβάσεων ενεργειακής αυτονόμησης του Πάρκου εκτιμάται στο ύψος 
των 5 εκ. ευρώ, ενώ αυτό αναμένεται να καθοριστεί με ακρίβεια μετά την εκπόνηση 
των τεχνικών μελετών ωρίμανσης για την κατασκευή των παραπάνω έργων. 
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3 ΔΡΑΣΕΙΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ 

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι δράσεις οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την ωρίμανση του έργου καθώς και η χρονική αλληλουχία 
αυτών. Οι δράσεις καλύπτουν το φάσμα σχεδιασμού, μελετών, αδειοδοτήσεων κτλ. και ξεκινούν από τον γενικό προγραμματισμό και καταλήγουν στην 
δημοπρασία, κατασκευή και λειτουργία του έργου. 

 

Πίνακας 5: Χρονοδιάγραμμα δράσεων ωρίμανσης του έργου 

Τίτλος Δράσης Εκτιμώμενος 
προϋπολογισμός 

(συμπ. ΦΠΑ) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Έγκριση Master Plan          

2 Εκπόνηση & Έγκριση μελετών ωρίμανσης για τη δημιουργία Ολοκληρωμένης 
Εγκατάστασης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) στην περιοχή 
«Μαύρος Σπήλιος» της Δ.Ε. Αλικαρνασσού 

69.500€          

3 Εκπόνηση & Έγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου και Ρυμοτομικού Σχεδίου στη 
θέση «Μαύρος Σπήλιος» για την αλλαγή χρήσεων γης & Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στο πλαίσιο της μελέτης του 
προαναφερθέντος Ειδικού Χωρικού Σχεδίου 

Σύνταξη Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Φορέων 
λειτουργίας έργων 

70.000€         

4 Εκπόνηση & Έγκριση  μελετών ωρίμανσης περιβαλλοντικών και λειτουργικών 
υποδομών του Πάρκου και Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΚ) και έργων 
διευθέτησης 

150.000€          

5 Εκπόνηση & Έγκριση Business Plan (μελέτη σκοπιμότητας, 
χρηματοοικονομική μελέτη) της ΟΕΔΑ 

24.000€        
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Τίτλος Δράσης Εκτιμώμενος 
προϋπολογισμός 

(συμπ. ΦΠΑ) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

6 Εκπόνηση & Έγκριση  μελετών ωρίμανσης για τον εκσυγχρονισμό του 
κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών και της μετεξέλιξης του ΣΜΑ 
βιοαποβλήτων  

105.000€        

7 Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την ωρίμανση του έργου της 
Πιλοτικής Μονάδας Αεριοποίησης (Περιβαλλοντικές & Τεχνικές μελέτες)  

60.000€        

8 Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης των Δράσεων του ΕΣΔΑΚ 74.400€        

9 Εκπόνηση & Έγκριση  μελετών ωρίμανσης για της κατασκευή του Κεντρικού 
Πράσινου Σημείου – ΚΑΕΔΙΣΠ του Δήμου Ηρακλείου 

70.000€          

10 Εκπόνηση & Έγκριση μελέτης ενεργειακού σχεδιασμού έργων και 
αξιοποίησης ΑΠΕ για το σύνολο του Πάρκου 

60.000€        

11 Σταδιακή υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης επιμέρους έργων          

12 Ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα          

13 Ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και δημοπράτησης των 
επιμέρους έργων 

         

14 Κατασκευή των επιμέρους έργων         

15 Λειτουργία του συνολικού έργου          
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ 

 

 


