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1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο ΕΔΑΚ  ζχει εκπονιςει το Master Plan του Περιβαλλοντικοφ Πάρκου Κυκλικισ Οικονομίασ που κα 

υλοποιθκεί εντόσ ζκταςθσ 270 περίπου ςτρεμμάτων του Διμου Ηρακλείου ςτθν Δ.Ε. Αλικαρναςςοφ. 

Σο ακίνθτο ξεκινά νότια από τον παράδρομο του Β.Ο.Α.Κ. και εκτείνεται βορειοδυτικά ζωσ τθν 

διαςταφρωςθ του Β.Ο.Α.Κ. με τθν παλαιά Ε.Ο. και νοτιοανατολικά ζωσ το ρζμα. Εντόσ του ακινιτου 

λειτουργοφν δραςτθριότθτεσ χονδρεμπορίου, ιτοι θ νζα Λαχαναγορά του Διμου Ηρακλείου και 

άλλεσ υπθρεςίεσ όπωσ το αμαξοςτάςιο του Διμου, ο τακμόσ Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων (ΜΑ) 

Ηρακλείου, το Κζντρο Διαλογισ και Ανάκτθςθσ Τλικϊν (ΚΔΑΤ) και θ Μονάδα Προεπεξεργαςίασ 

Απορριμμάτων (ΜΠΑ). Για το οικόπεδο ιςχφουν οι χριςεισ γθσ του ΓΠ Διμου Νζασ Αλικαρναςςοφ 

Νομοφ Ηρακλείου (ΦΕΚ 122/ΑΑΠ/2009) και ςε τμιμα αυτοφ υφίςταται το τοπικό ρυμοτομικό τθσ 

Λαχαναγοράσ. 

Δεδομζνθσ τθσ απαιτοφμενθσ ζκταςθσ που αναμζνεται να καταλαμβάνει το Κεντρικό Πράςινο 

θμείο του Διμου Ηρακλείου, ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ 18485/2017, κατατάςςεται ςτα Μεγάλα 

Πράςινα θμεία. Επίςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 44α, παρ. 2.α του ν.  4042/2012 , θ εγκατάςταςθ 

μεγάλων Πράςινων θμείων ςε περιοχζσ χονδρεμπορίου είναι επιτρεπτι.   

Σο Master Plan ζχει εγκρικεί με τθν υπ’αρ. 928/2017 απόφαςθ του Δ του Διμου Ηρακλείου και 

περιλαμβάνει δράςεισ αρμοδιότθτασ του ΕΔΑΚ και δράςεισ αρμοδιότθτασ του Διμου Ηρακλείου. 

Ειδικά για τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ αποβλιτων ςτισ δράςεισ αρμοδιότθτασ του Διμου 

Ηρακλείου προβλζπεται θ καταςκευι Κεντρικοφ Πράςινου θμείου (ΚΠ). Λόγω τθσ ςυςχζτιςθσ του 

εν λόγω ζργου με τα υπόλοιπα ζργα , τθν ςυμβολισ του ςτο πλαίςιο ενιαίου και αδιάςπαςτου 

ςχεδιαςμοφ του ΕΔΑΚ ςφμφωνα με τον εγκεκριμζνο ΠΕΔΑΚ, το ζργο ζχει προγραμματιςτεί να 

ωριμάςει ςτο πλαίςιο του ςυνολικισ ωρίμανςθσ του Περιβαλλοντικοφ Πάρκου από τον ΕΔΑΚ . 

Σο γεγονόσ, λοιπόν, ότι το ςχεδιαηόμενο ΚΠ - ΚΑΕΔΙΠ κα πρζπει να ζχει ςυμβατότθτα με τον 

ςυνολικό ςχεδιαςμό του ΕΔΑΚ ςτο πλαίςιο του ΠΕΔΑΚ, απαιτεί εκ προοιμίου τθν εκτζλεςθ 

εργαςιϊν που ανικουν ςτθν αρμοδιότθτα του ΕΔΑΚ.  

 

2. ΕΙΑΓΩΓΗ 

Η παροφςα υπό ανάκεςθ ςφμβαςθ αφορά ςτθν εκπόνθςθ των απαιτοφμενων μελετϊν για τθν 

καταςκευι Κεντρικοφ Πράςινου θμείου (ΚΠ) ςτον Διμο Ηρακλείου Κριτθσ.  

Σα Πράςινα θμεία (Π) αποτελοφν μια διεκνι και δοκιμαςμζνθ πρακτικι που βαςίηεται ςτθ 

ςυμμετοχι των πολιτϊν και ςκοπεφει ςτθν ανακφκλωςθ ειδικϊν ρευμάτων υλικϊν. ιμερα 

αποτελοφν ςθμαντικό τμιμα των ςυςτθμάτων ανακφκλωςθσ που εφαρμόηονται ςε πολλζσ χϊρεσ 

τθσ Ε.Ε. και ςε όλο τον κόςμο.  
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Βαςικόσ ςκοπόσ των Π είναι θ χωριςτι ςυλλογι διαφόρων κατθγοριϊν ανακυκλϊςιμων αςτικϊν 

αποβλιτων προκειμζνου να προωκθκοφν προσ προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ και 

ανακφκλωςθ, με ςτόχο: 

 Σθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςθ. 

 Σθ μείωςθ του κόςτουσ μεταφοράσ και διαχείριςθσ των αποβλιτων. 

 Σθ βελτίωςθ τθσ εμπορευςιμότθτασ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν. 

 Σθ μείωςθ των αποβλιτων προσ ταφι. 

Επιπλζον ο βαςικόσ ςκοπόσ των Π επεκτείνεται και ςτθ χωριςτι ςυλλογι διαφόρων κατθγοριϊν 

χρθςιμοποιθμζνων αντικειμζνων πριν αυτά καταςτοφν απόβλθτα προκειμζνου να προωκθκοφν 

προσ επαναχρθςιμοποίθςθ. Σα Π, λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά με τα λοιπά προγράμματα 

διαλογισ ςτθν πθγι. 

Σο Πράςινο θμείο κα πρζπει να ςχεδιαςτεί με τζτοιον τρόπο ϊςτε να είναι ζνασ χϊροσ ςφγχρονοσ, 

ελκυςτικόσ, φιλόξενοσ και λειτουργικόσ που κα ενιςχφςει τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτα 

προγράμματα πρόλθψθσ και ανακφκλωςθσ και κα βοθκιςει τθν ενίςχυςθ τθσ πράςινθσ 

ςυμπεριφοράσ και τρόπου ηωισ. 

 

3. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Σο Κεντρικό Πράςινο θμείο (ΚΠ) ςτο Διμο Ηρακλείου Κριτθσ .αποτελεί υπαίκριο - περιφραγμζνο 

χϊρο που φζρει τον κατάλλθλο εξοπλιςμό και υποδομζσ, Οι αποδεκτζσ κατθγορίεσ αποβλιτων ςτο 

ΚΠ είναι: μζταλλο, χαρτί, πλαςτικό, γυάλινθ ςυςκευαςία, ξφλινθ ςυςκευαςία, ςφνκετθ ςυςκευαςία 

βρϊςιμα ζλαια & λίπθ, ΑΗΗΕ, ΑΦΗ, απόβλθτα κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα, βιοαποδομιςιμα 

απόβλθτα κιπων και πάρκων, ογκϊδθ, μικρζσ ποςότθτεσ αποβλιτων από μικροεπιςκευζσ και 

ςυντθριςεισ οικιϊν. Ειδικότερα όςον αφορά τισ υποδομζσ, το ΚΠ δφναται να περιλαμβάνει χϊρο 

προςωπικοφ, κατάλλθλθ αίκουςα για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ, ςτζγαςτρα, αποκικεσ, χϊρουσ 

ςτάκμευςθσ χϊρουσ ςτάςθσ Ι.Χ. αυτοκινιτων .  

 

Βαςικά ςτοιχεία-χαρακτθριςτικά: 

- Οι πολίτεσ παραδίδουν χωριςτά ςυλλεγζντα είδθ αποβλιτων με δικό τουσ μεταφορικό μζςο 

ςτο Πράςινο θμείο. 

- Οι πολίτεσ μποροφν να παραδίδουν χριςιμα υλικά προσ επαναχρθςιμοποίθςθ (π.χ. ζπιπλα, 

παιχνίδια). 

- Ο Διμοσ τροφοδοτεί το Πράςινο θμείο απ’ ευκείασ με υλικά (π.χ. ογκϊδθ). 

- Θα πρζπει να καλφπτει όςο το δυνατό περιςςότερα είδθ αποβλιτων. 
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- Τλοποιοφνται δράςεισ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ (παρουςιάςεισ 

περιβαλλοντικϊν κεμάτων για τθ ΔςΠ, τθν ανακφκλωςθ, κλπ. για τουσ πολίτεσ, ςχολεία και 

λοιποφσ φορείσ κλπ.). 

 

Κφριοι Χϊροι ΚΠ 

Α) Χϊροσ διαλογισ μικρϊν ανακυκλϊςιμων αποβλιτων 

το χϊρο αυτό γίνεται θ ςυλλογι των μικρϊν ανακυκλϊςιμων αποβλιτων. Μερικά από τα πιο 

ςυνικθ απόβλθτα που ςυλλζγονται είναι μικρζσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, απλοί λαμπτιρεσ και 

λαμπτιρεσ φκοριςμοφ, μπαταρίεσ, βιβλία, ανάμικτεσ ςυςκευαςίεσ, ροφχα, υφάςματα και 

παποφτςια, κλπ. Ο χϊροσ αυτόσ μπορεί να διαμορφωκεί είτε εντόσ κτιρίου, είτε ςε ανοιχτό 

ςτεγαςμζνο χϊρο. Η απόρριψθ των υλικϊν γίνεται ςε κάκε περίπτωςθ ςε ειδικοφσ κάδουσ ανάλογα 

με το είδοσ του υλικοφ που ςυλλζγεται.  

 

Β) Χϊροσ διαλογισ ογκωδϊν αποβλιτων 

το χϊρο αυτό γίνεται θ ςυλλογι των ογκωδϊν αποβλιτων. Κατά κφριο λόγο ςυλλζγονται ογκϊδθ 

ΑΗΗΕ, ογκϊδθ πλαςτικά, ξφλο, μεταλλικά αντικείμενα, τηάμια, γυαλιά διαφόρων χρωμάτων, χαρτί 

και πράςινα απόβλθτα.  

Η απόκεςθ των αποβλιτων γίνεται ςυνικωσ ςε μεγάλα containers τοποκετθμζνα ςε εξωτερικό 

χϊρο του ΚΠ και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ςε ανιςοςτακμία (χαμθλότερο επίπεδο) ςε ςχζςθ με τθ 

κζςθ του ιδιϊτθ-κατόχου των αποβλιτων. Με τον τρόπο αυτό ςτο ζνα επίπεδο απορρίπτουν οι 

πολίτεσ και ςτο άλλο να γίνεται θ μεταφορά των containers. ε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ 

δθμιουργία ανιςοςτακμίασ, θ απόκεςθ μπορεί να γίνεται απευκείασ ςτα containers. 

ε κάκε περίπτωςθ, ο χϊροσ ενδείκνυται να είναι ςτεγαςμζνοσ ι ςε περίπτωςθ που αυτό δεν είναι 

εφικτό, να υπάρχει κάλυψθ των containers, για τθν προςταςία των υλικϊν από τισ καιρικζσ 

ςυνκικεσ. 

 

Γ) Χϊροσ προςωρινισ αποκικευςθσ και προετοιμαςίασ για μεταφορά μικρϊν ανακυκλϊςιμων 

υλικϊν 

Ο χϊροσ αυτόσ αποςκοπεί ςτθν αποκικευςθ των ςυλλεγόμενων υλικϊν, πριν τθ μεταφορά τουσ 

ςτον τελικό αποδζκτθ. Εάν ζχει επιλεχκεί ςυλλογι των υλικϊν ςε μεγάλα containers τότε ο χϊροσ 

αυτόσ δεν είναι απαραίτθτοσ. το χϊρο αυτό γίνεται, επίςθσ, θ προετοιμαςία των ςυλλεγόμενων 

υλικϊν με ςτόχο τθν άμεςθ και εφκολθ μεταφορά τουσ, όπωσ θ ςυμπίεςθ των υλικϊν μζςω τθσ 

εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ειδικισ πρζςασ. 

 

Δ) Χϊροσ προετοιμαςίασ υλικϊν για επαναχρθςιμοποίθςθ – κατάςτθμα επαναχρθςιμοποίθςθσ 
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τον χϊρο προετοιμαςίασ υλικϊν για επαναχρθςιμοποίθςθ, μεταφζρονται όλα τα υλικά, τα οποία 

δφναται να επαναχρθςιμοποιθκοφν είτε απευκείασ είτε μετά από επιςκευι. Ενδεικτικά 

αναφζρονται βιβλία, θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, κτλ. 

Ο χϊροσ αυτόσ δεν κρίνεται απαραίτθτοσ ςε ζνα πράςινο ςθμείο, κακϊσ θ προετοιμαςία για 

επαναχρθςιμοποίθςθ μπορεί να γίνεται από κάποιον τελικό αποδζκτθ με τον οποίο ο φορζασ 

λειτουργίασ ζχει ςυνάψει ςχετικι ςφμβαςθ, όπωσ π.χ. κοινωνικοί φορείσ, ιδρφματα, βιβλιοκικεσ, 

κλπ. Επίςθσ, δφναται εντόσ του πράςινου ςθμείου να δθμιουργθκεί χϊροσ για τθν παροχι των 

υλικϊν αυτϊν ςτουσ πολίτεσ, όπωσ ενδεικτικά λειτουργεί ζνα Κοινωνικό 

Παντοπωλείο/Ανταλλακτιριο.  

 

Ε) Χϊροσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ - Ευαιςκθτοποίθςθσ 

Εντόσ του κεντρικοφ πράςινου ςθμείου κα προβλζπεται κατάλλθλα διαμορφωμζνοσ χϊροσ 

περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ (αίκουςα εκπαίδευςθσ - παρουςιάςεων 

περιβαλλοντικϊν κεμάτων για τθ ΔςΠ, τθν ανακφκλωςθ, κλπ. για τουσ πολίτεσ, ςχολεία και λοιποφσ 

φορείσ). 

 

Σ) Λοιποί βοθκθτικοί χϊροι 

Για τθν ορκι λειτουργία ενόσ πράςινου ςθμείου, κα πρζπει, επίςθσ, να διακζτει τισ εξισ 

εγκαταςτάςεισ/υποδομζσ: 

- Χϊροσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων και γραφείο διοίκθςθσ και εξυπθρζτθςθσ. 

- Περίφραξθ-Πφλθ Ειςόδου. Η περίφραξθ ενόσ Πράςινου θμείου είναι απαραίτθτθ για τθν 

αςφάλεια των εγκαταςτάςεων, του εξοπλιςμοφ αλλά και των ανακυκλϊςιμων υλικϊν.  

- Γεφυροπλάςτιγγα. Για τθ ηφγιςθ των ειςερχόμενων φορτίων, ςυνιςτάται θ εγκατάςταςθ 

γεφυροπλάςτιγγασ (ανάλογα και με το μζγεκοσ του πράςινου ςθμείου) κακϊσ και μικρότερου ηυγοφ 

για τθ ηφγιςθ φορτίων που φζρουν οι πολίτεσ (μζςω τθσ κάρτασ πολιτϊν). 

 

4. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΟΤ 

Σα Πράςινα θμεία αποτελοφν μια διεκνι και δοκιμαςμζνθ πρακτικι που βαςίηεται ςτθ ςυμμετοχι 

των πολιτϊν και ςκοπεφει ςτθν ανακφκλωςθ ειδικϊν ρευμάτων υλικϊν. ιμερα αποτελοφν 

ςθμαντικό τμιμα των ςυςτθμάτων ανακφκλωςθσ που εφαρμόηονται ςε πολλζσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. και ςε 

όλο τον κόςμο.  

Σα Π εντάςςονται ςτθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ και των πολιτικϊν του Εκνικοφ χεδίου 

Διαχείριςθσ Αποβλιτων και του Εκνικοφ τρατθγικοφ χεδίου Πρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων 

και ςτοχεφουν: 
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 τθν προϊκθςθ τθσ ιεράρχθςθσ ςτθ διαχείριςθ των αποβλιτων και ιδίωσ τθσ 

προϊκθςθσ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ και τθσ ανακφκλωςθσ με διαλογι ςτθν πθγι. 

 τθν ανάκτθςθ υλικϊν υψθλότερθσ κακαρότθτασ ωσ αποτζλεςμα τθσ χωριςτισ 

ςυλλογισ. 

 τθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν με τθν άμεςθ ςυμμετοχι τουσ και τθν 

περιβαλλοντικι τουσ εκπαίδευςθ. 

φμφωνα με το νζο Εκνικό χζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΠΤ 49/15-12-2015), και τον ΠΕΔΑΚ 

προβλζπεται θ δθμιουργία ενόσ Πράςινου θμείου ανά Διμο. Επίςθσ, για τθν επίτευξθ των ςτόχων 

ανακφκλωςθσ που κζτει ο Νόμοσ 4042/2012 και τθν προϊκθςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ αποβλιτων, 

προτείνεται θ δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου πράςινου ςθμείου ςε επίπεδο Διμου, όπου κα 

ςυλλζγονται χωριςτά ανακυκλϊςιμα υλικά (όχι αποκλειςτικά απόβλθτα ςυςκευαςιϊν), όπωσ χαρτί, 

μζταλλο, πλαςτικό και γυαλί, πράςινα, ογκϊδθ, ΑΗΗΕ και άλλα είδθ όπωσ αναλφονται ςτθ ςυνζχεια. 

Σο πράςινο ςθμείο κα λειτουργεί ςυμπλθρωματικά των ςυςτθμάτων διαλογισ ςτθν πθγι που κα 

εφαρμόηονται για τα διάφορα ρεφματα υλικϊν (π.χ. ςυςκευαςίεσ, ζντυπο υλικό, ΑΗΗΕ, θλεκτρικζσ 

ςτιλεσ, κ.λπ.). 

Προκειμζνου να πραγματοποιθκεί ο ςχεδιαςμόσ κα πρζπει να ςυνταχκοφν οι απαραίτθτεσ μελζτεσ 

ωρίμανςθσ του ζργου. Ειδικότερα οι μελζτεσ αυτζσ κα περιλαμβάνουν: 

• Σοπογραφικι Μελζτθ 

• Περιβαλλοντικι Μελζτθ για τθν αδειοδότθςθ του ζργου  

• Οριςτικι Μελζτθ  

• Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ  

• ΑΤ – ΦΑΤ. 

 

5. ΤΠΑΡΧΟΤΕ ΜΕΛΕΣΕ  

Για τθν ωρίμανςθ του ζργου ζχουν ςυνταχκεί τα ακόλουκα: 

 Σοπικό χζδιο Διαχείριςθσ Απορριμμάτων Διμου Ηρακλείου Κριτθσ 

 Master Plan Περιβαλλοντικοφ Πάρκου Κυκλικισ Οικονομίασ  

 

6. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΜΕΛΕΣΕ  

Η προσ ανάκεςθ ςφμβαςθ περιλαμβάνει τισ παρακάτω επιμζρουσ μελζτεσ: 

 Περιβαλλοντικι Μελζτθ για τθν αδειοδότθςθ του ζργου (Πρότυπεσ Περιβαλλοντικζσ 

Δεςμεφςεισ) 

 Σοπογραφικι Μελζτθ 

 Οριςτικι Μελζτθ  

 Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ  
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 ΑΤ – ΦΑΤ. 

 

7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Σο χρονοδιάγραμμα υποβολισ των απαιτοφμενων μελετϊν είναι: 

1. Περιβαλλοντικι Μελζτθ: ζνα (1) μινα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

2. Σοπογραφικι Μελζτθ: δφο (2) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

3. Οριςτικι Μελζτθ: δφο (2) μινεσ από τθν ζκδοςθ τθσ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ 

4. Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ: ζνα (1) μινα από τθν ζγκριςθ τθσ οριςτικισ μελζτθσ  

5. ΑΤ – ΦΑΤ: ζνα (1) μινα από τθν ζγκριςθ τθσ οριςτικισ μελζτθσ. 

 

 

18/06/2019 

ΤΝΣΑΞΗ  ΕΛΕΓΧΟ & ΘΕΩΡΗΗ 

 

 

 

 

ΕΚΓΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠ’ ΑΡΙΘ 84/2019 ΑΠΟΦΑΗ ΕΕ ΣΟΤ ΕΔΑΚ 
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