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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Σο παρόν τεύχοσ αποτελεύ το Υϊκελο του Έργου (ΥτΕ), όπωσ ορύζεται από τον Ν. 4412/2016.  

Η παρούςα, υπό ανϊθεςη, ςύμβαςη αφορϊ ςτην εκπόνηςη των απαιτούμενων μελετών για την 

καταςκευό δύο Πρϊςινων ημεύων, ϋνα ςτο Δόμο Μινώα- Πεδιϊδασ και  ϋνα ςτο Δόμο Αρχανών- 

Αςτερουςύων. 

Σα Πρϊςινα ημεύα (Π), ςύμφωνα με το Εθνικό χϋδιο Διαχεύριςησ Αποβλότων (ΕΔΑ) 

αποτελούν ςε τοπικό επύπεδο βαςικό ςτοιχεύο του ςυςτόματοσ διαχεύριςησ αποβλότων. τα Π 

θα παρϋχεται η δυνατότητα ςτουσ χρόςτεσ, κυρύωσ ςτουσ πολύτεσ / δημότεσ, να παραδύδουν 

οργανωμϋνα και με αςφϊλεια χρόςιμα υλικϊ όπωσ χαρτύ / χαρτόνι, γυϊλινεσ και μεταλλικϋσ 

ςυςκευαςύεσ, βρώςιμα λύπη και ϋλαια, ογκώδη υλικϊ, πρϊςινα απόβλητα, ηλεκτρικό και 

ηλεκτρονικό εξοπλιςμό, κ.α. 

Έτςι, ςημαντικϋσ ποςότητεσ προδιαλεγμϋνων ανακυκλώςιμων αποβλότων και χρόςιμων 

υλικών θα μπορούν να ςυγκεντρώνονται και να αποθηκεύονται προςωρινϊ ςτα Π και κατόπιν 

να προωθούνται προσ εργαςύεσ επαναχρηςιμοπούηςησ και ανακύκλωςησ / ανϊκτηςησ ό ϊλλεσ 

προκαταρκτικϋσ εργαςύεσ (π.χ. τεμαχιςμόσ). 

Σα Π αποτελούν υποδομϋσ δημόςιου χαρακτόρα, διαφορετικών τύπων και μεγεθών, που 

διαθϋτουν κατϊλληλο εξοπλιςμό, κτιριακό υποδομό, καθώσ και εκπαιδευμϋνο προςωπικό, το 

οπούο ςυμβϊλλει καθοριςτικϊ ςτην αποδοτικό λειτουργύασ τουσ. 

Η παρϊδοςη από το δημότη γύνεται ανϊ υλικό / αντικεύμενο ςε ειδικϋσ θϋςεισ (κϊδουσ , 

containers κλπ.), εφοδιαςμϋνεσ με την κατϊλληλη ςόμανςη, ώςτε η προςωρινό τουσ 

αποθόκευςη να γύνεται απολύτωσ διακριτϊ ανϊ ρεύμα υλικού / αποβλότου. Με τον τρόπο αυτό 

διευκολύνεται η προώθηςη των προδιαλεγμϋνων υλικών προσ τον τελικό χρόςτη (π.χ. ΚΔΑΤ), 

χωρύσ επιπλϋον περύπλοκη διαλογόσ. 

Η παρϊδοςη των υλικών ςτα Π από τουσ χρόςτεσ γύνεται κατϊ κανόνα δωρεϊν ό ςε μερικϋσ 

περιπτώςεισ με την καταβολό ςυμβολικϊ μικρού χρηματικού αντιτύμου, ενώ υπϊρχουν και 

περιπτώςεισ όπου προβλϋπεται αμοιβό. 

Επιπλϋον τα Π, εκτόσ από το ρόλο τουσ ωσ ςημεύα ςυλλογόσ, επαναχρηςιμοπούηςησ και 

ανακύκλωςησ / ανϊκτηςησ υλικών, ςυνειςφϋρουν ουςιαςτικϊ ςτην εν γϋνει ενημϋρωςη και 

ευαιςθητοπούηςη των πολιτών ςε θϋματα ορθόσ διαχεύριςησ αποβλότων. 

Σο Πρϊςινο ημεύο (Π) εύναι ϋνασ οριοθετημϋνοσ και διαμορφωμϋνοσ χώροσ: 

 με κατϊλληλη κτιριακό υποδομό και εξοπλιςμό 

 οργανωμϋνοσ από το Δόμο, 

ώςτε οι δημότεσ να εναποθϋτουν ανακυκλώςιμα υλικϊ, χωριςτϊ ςυλλεγϋντα, όπωσ χαρτύ, γυαλύ, 

μϋταλλα, πλαςτικϊ, υφϊςματα, βρώςιμα ϋλαια ό χρηςιμοποιημϋνα αντικεύμενα και εξοπλιςμό 
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(ρουχιςμό, ϋπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλιςμό) προκειμϋνου να προωθηθούν ςτη 

ςυνϋχεια για ανακύκλωςη ό για επαναχρηςιμοπούηςη. 

Σο Κϋντρο Ανακύκλωςησ, Εκπαύδευςησ ςτην Πηγό (Κ.Α.Ε.Δι..Π.) εύναι ϋνασ χώροσ με τισ 

υποδομϋσ του Πρϊςινου ημεύου ςε ςυνδυαςμό με εκπαύδευςη για την διαλογό ςτην Πηγό 

(ΔςΠ) και όπου ενςωματώνονται πρωτοβουλύεσ κοινωνικόσ οικονομύασ. 

Βαςικόσ ςκοπόσ του Πρϊςινου ημεύου εύναι η διαλογό ςτην πηγό και ο διαχωριςμόσ 

διαφορετικών υλικών και ρευμϊτων αποβλότων, με ςτόχο: 

 προώθηςη τησ πρόληψησ τησ δημιουργύασ αποβλότων 

 ενύςχυςη των δραςτηριοτότων επαναχρηςιμοπούηςησ και ανακύκλωςησ 

 μεύωςη του κόςτουσ μεταφορϊσ και διαχεύριςησ των αποβλότων 

 βελτύωςη τησ εμπορευςιμότητασ των ανακυκλώςιμων υλικών 

 εκτροπό των αποβλότων από τουσ ΦΤΣΑ 

 ανακύκλωςη οικιακών αποβλότων 

 χωριςτό ςυλλογό χαρτιού, μετϊλλου, πλαςτικού και γυαλιού 

 διαμόρφωςη νϋασ προςϋγγιςησ ωσ προσ το τι εύναι και τι δεν εύναι απόβλητο, μεύωςη 

τησ ευκολύασ απόρριψησ χρόςιμων αντικειμϋνων και υλικών, καθώσ και ανϊπτυξη νϋων 

πρότυπων κοινωνικόσ ςυμπεριφορϊσ 

Ειδικότερα τα Πρϊςινα ημεύα ϋχουν ωσ ςκοπό: 

 να ςυμβϊλλουν ςτην αύξηςη τησ επαναχρηςιμοπούηςησ και τησ ανακύκλωςησ 

ςυγκεκριμϋνων κατηγοριών αποβλότων, όπωσ μϋταλλα, χαρτύ/χαρτόνι, γυαλύ, ύφαςμα 

και ξύλο, και ϊρα ςτην αύξηςη τησ εκτροπόσ τουσ από χώρουσ τελικόσ διϊθεςησ 

 Να μειώςουν την ανεξϋλεγκτη διϊθεςη ογκωδών αποβλότων προσ ταφό 

 Να εξυπηρετόςουν τουσ δημότεσ ςτην χωριςτό απόθεςη ανακυκλώςιμων υλικών και 

ϊλλων ειδικών κατηγοριών οικιακών αποβλότων αλλϊ και χρηςιμοποιημϋνων 

αντικειμϋνων και εξοπλιςμού 

 να αποτελϋςουν χώρουσ εκπαύδευςησ και ευαιςθητοπούηςησ των πολιτών ςε θϋματα 

διαχεύριςησ ςτερεών αποβλότων 

 να ενιςχύςουν την ενεργό ςυμμετοχό των πολιτών ςτην επαναχρηςιμοπούηςη και 

ανακύκλωςη και μϋςω εφαρμογόσ διαφόρων ςυςτημϊτων ανταπόδοςησ, και να 

προωθόςουν την κϊρτα του ανακυκλωτό 

Σϋλοσ η δημιουργύα του Δικτύου του Πρϊςινου ημεύου ϋχει ϊμεςη ςχϋςη με τα 

προγραμματιζόμενα ςύμφωνα με το ΕΔΑ ϋργα Διαχεύριςησ τερεών Αποβλότων που 

περιλαμβϊνουν: 

 την πλόρη ανϊπτυξη των δικτύων χωριςτόσ ςυλλογόσ ανακυκλώςιμων υλικών και 

βιοαποβλότων 
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 την ανϊπτυξη μικρόσ κλύμακασ αποκεντρωμϋνων μονϊδων ανϊκτηςησ προδιαλεγμϋνων 

βιοαποβλότων 

 την ανϊπτυξη των δικτύων επεξεργαςύασ υπολειπόμενων ςύμμεικτων ΑΑ ςτη βϊςη 

των ςτόχων του ΕΔΑ. 

Η δημιουργύα του Δικτύου Πρϊςινων ημεύων επηρεϊζει τόςο τισ ποςότητεσ των ςτερεών 

αποβλότων που θα οδηγούνται ςτισ προαναφερόμενεσ υποδομϋσ, όςο και την ποιοτικό 

ςύςταςη τησ ειςόδου. Επομϋνωσ η δημιουργύα και λειτουργύα του Δικτύου θϋτει ϋνα νϋο πλαύςιο 

για ϋργα όςον αφορϊ ςτο χαρακτόρα, ςτο μϋγεθοσ και ςτισ ςυνθόκεσ λειτουργύασ τουσ. 

Σο δύκτυο των Πρϊςινων ημεύων και των Κ.Α.Ε.ΔΙ..Π. ςυνιςτϊ κομβικό ςτοιχεύο ςτην 

διαχεύριςη των αποβλότων ςτην χώρα μασ, ςύμφωνα με το Εθνικό χϋδιο Διαχεύριςησ 

Αποβλότων (ΕΔΑ), αφού αποτελεύ ϋνα από τα πλϋον ςημαντικϊ μϋτρα που λαμβϊνονται για 

την εφαρμογό τησ διαλογόσ ςτη πηγό.  

Όπωσ αναφϋρθηκε και παραπϊνω, η παρούςα υπό ανϊθεςη ςύμβαςη αφορϊ ςτην εκπόνηςη 

των απαιτούμενων μελετών για την καταςκευό δύο Πρϊςινων ημεύων, ϋνα ςτο Δόμο Μινώα 

Πεδιϊδασ και ϋνα ςτο Δόμο Αρχανών Αςτερουςύων.  

Σα Πρϊςινα ημεύα (Π) αποτελούν μια διεθνό και δοκιμαςμϋνη πρακτικό που βαςύζεται ςτη 

ςυμμετοχό των πολιτών και ςκοπεύει ςτην ανακύκλωςη ειδικών ρευμϊτων υλικών. όμερα 

αποτελούν ςημαντικό τμόμα των ςυςτημϊτων ανακύκλωςησ που εφαρμόζονται ςε πολλϋσ 

χώρεσ τησ Ε.Ε. και ςε όλο τον κόςμο.  

Βαςικόσ ςκοπόσ των Π εύναι η χωριςτό ςυλλογό διαφόρων κατηγοριών ανακυκλώςιμων 

αςτικών αποβλότων προκειμϋνου να προωθηθούν προσ προετοιμαςύα για επαναχρηςιμοπούηςη 

και ανακύκλωςη, με ςτόχο: 

 Σην επαναχρηςιμοπούηςη και την ανακύκλωςη. 

 Ση μεύωςη του κόςτουσ μεταφορϊσ και διαχεύριςησ των αποβλότων. 

 Ση βελτύωςη τησ εμπορευςιμότητασ των ανακυκλώςιμων υλικών. 

 Ση μεύωςη των αποβλότων προσ ταφό. 

Επιπλϋον ο βαςικόσ ςκοπόσ των Π επεκτεύνεται και ςτη χωριςτό ςυλλογό διαφόρων 

κατηγοριών χρηςιμοποιημϋνων αντικειμϋνων πριν αυτϊ καταςτούν απόβλητα προκειμϋνου να 

προωθηθούν προσ επαναχρηςιμοπούηςη. Σα Π, λειτουργούν ςυμπληρωματικϊ με τα λοιπϊ 

προγρϊμματα διαλογόσ ςτην πηγό. 

Σο Πρϊςινο ημεύο θα πρϋπει να ςχεδιαςτεύ με τϋτοιον τρόπο ώςτε να εύναι ϋνασ χώροσ 

ςύγχρονοσ, ελκυςτικόσ, φιλόξενοσ και λειτουργικόσ που θα ενιςχύςει τη ςυμμετοχό των 

πολιτών ςτα προγρϊμματα πρόληψησ και ανακύκλωςησ και θα βοηθόςει την ενύςχυςη τησ 

πρϊςινησ ςυμπεριφορϊσ και τρόπου ζωόσ. 
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2. ΦΩΡΟΘΕΣΗΗ ΠΡΑΙΝΩΝ ΗΜΕΙΩΝ 

Σο Πρϊςινο ημεύο του Δόμου Μινώα Πεδιϊδασ προτεύνεται να καταςκευαςτεύ ςε ιδιόκτητη 

ϋκταςη 4 περύπου ςτρεμμϊτων ςτη θϋςη ΑΡΑΥΑΛΗ ΜΑΝΔΡΑ ςτο Δημοτικό Διαμϋριςμα 

(κοινότητα) Αρκαλοχωρύου, ΒΔ του υφιςτϊμενου ταθμού Μεταφόρτωςησ Απορριμμϊτων. 

 

ΘΕΗ ΦΩΡΟΘΕΣΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ ΗΜΕΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιςυνϊπτεται τοπογραφικό διϊγραμμα του χώρου. 

 

Σο Πρϊςινο ημεύο του Δόμου Αρχανών Αςτερουςύων προτεύνεται να καταςκευαςτεύ ςε ϋκταςη 

4 περύπου ςτρεμμϊτων, η οπούα αποτελεύ τμόμα ευρύτερησ ιδιόκτητησ ϋκταςησ του Δόμου 

Αρχανών Αςτερουςύων ςτη θϋςη Κορϊκου ό Κεφϊλα Κορϊκου ςτο Δημοτικό Διαμϋριςμα 

Αρχανών. 
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ΘΕΗ ΦΩΡΟΘΕΣΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ ΗΜΕΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΡΦΑΝΩΝ ΑΣΕΡΟΤΙΩΝ 

 

Επιςυνϊπτεται τοπογραφικό διϊγραμμα του χώρου. 
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3. ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Σα δύο Πρϊςινα ημεύα (ϋνα ςτο Δόμο Μινώα Πεδιϊδασ και ϋνα ςτο Δόμο Αρχανών 

Αςτερουςύων) θα αποτελούν υπαύθριουσ - περιφραγμϋνουσ χώρουσ που θα φϋρουν τον 

κατϊλληλο εξοπλιςμό και υποδομϋσ.  Οι αποδεκτϋσ κατηγορύεσ αποβλότων θα εύναι ενδεικτικϊ: 

μϋταλλο, χαρτύ, πλαςτικό, γυϊλινη ςυςκευαςύα, ξύλινη ςυςκευαςύα, ςύνθετη ςυςκευαςύα 

βρώςιμα ϋλαια & λύπη, ΑΗΗΕ, ΑΥΗ, απόβλητα κλωςτοώφαντουργικϊ προώόντα, 

βιοαποδομόςιμα απόβλητα κόπων και πϊρκων, ογκώδη, μικρϋσ ποςότητεσ αποβλότων από 

μικροεπιςκευϋσ και ςυντηρόςεισ οικιών.  

Ειδικότερα όςον αφορϊ τισ υποδομϋσ, το Π δύναται να περιλαμβϊνει χώρο προςωπικού, 

κατϊλληλη αύθουςα για εκπαιδευτικούσ ςκοπούσ, ςτϋγαςτρα, αποθόκεσ, χώρουσ ςτϊθμευςησ 

χώρουσ ςτϊςησ Ι.Φ. αυτοκινότων .  

 

Βαςικϊ ςτοιχεύα-χαρακτηριςτικϊ: 

- Οι πολύτεσ παραδύδουν χωριςτϊ ςυλλεγϋντα εύδη αποβλότων με δικό τουσ μεταφορικό 

μϋςο ςτο Πρϊςινο ημεύο. 

- Οι πολύτεσ μπορούν να παραδύδουν χρόςιμα υλικϊ προσ επαναχρηςιμοπούηςη (π.χ. 

ϋπιπλα, παιχνύδια). 

- Ο Δόμοσ τροφοδοτεύ το Πρϊςινο ημεύο απ’ ευθεύασ με υλικϊ (π.χ. ογκώδη). 

- Θα πρϋπει να καλύπτει όςο το δυνατό περιςςότερα εύδη αποβλότων. 

- Τλοποιούνται δρϊςεισ περιβαλλοντικόσ εκπαύδευςησ – ευαιςθητοπούηςησ (παρουςιϊςεισ 

περιβαλλοντικών θεμϊτων για τη ΔςΠ, την ανακύκλωςη, κλπ. για τουσ πολύτεσ, ςχολεύα 

και λοιπούσ φορεύσ κλπ.). 

 

Κύριοι Φώροι Π 

Α) Φώροσ διαλογόσ μικρών ανακυκλώςιμων αποβλότων 

το χώρο αυτό γύνεται η ςυλλογό των μικρών ανακυκλώςιμων αποβλότων. Μερικϊ από τα πιο 

ςυνόθη απόβλητα που ςυλλϋγονται εύναι μικρϋσ ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ, απλού λαμπτόρεσ και 

λαμπτόρεσ φθοριςμού, μπαταρύεσ, βιβλύα, ανϊμικτεσ ςυςκευαςύεσ, ρούχα, υφϊςματα και 

παπούτςια, κλπ. Ο χώροσ αυτόσ μπορεύ να διαμορφωθεύ εύτε εντόσ κτιρύου, εύτε ςε ανοιχτό 

ςτεγαςμϋνο χώρο. Η απόρριψη των υλικών γύνεται ςε κϊθε περύπτωςη ςε ειδικούσ κϊδουσ 

ανϊλογα με το εύδοσ του υλικού που ςυλλϋγεται.  

 

Β) Φώροσ διαλογόσ ογκωδών αποβλότων 

το χώρο αυτό γύνεται η ςυλλογό των ογκωδών αποβλότων. Κατϊ κύριο λόγο ςυλλϋγονται 

ογκώδη ΑΗΗΕ, ογκώδη πλαςτικϊ, ξύλο, μεταλλικϊ αντικεύμενα, τζϊμια, γυαλιϊ διαφόρων 

χρωμϊτων, χαρτύ και πρϊςινα απόβλητα.  
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Η απόθεςη των αποβλότων γύνεται ςυνόθωσ ςε μεγϊλα containers τοποθετημϋνα ςε εξωτερικό 

χώρο του Π και ςε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ ςε ανιςοςταθμύα (χαμηλότερο επύπεδο) ςε ςχϋςη με 

τη θϋςη του ιδιώτη-κατόχου των αποβλότων. Με τον τρόπο αυτό ςτο ϋνα επύπεδο απορρύπτουν 

οι πολύτεσ και ςτο ϊλλο να γύνεται η μεταφορϊ των containers. ε περύπτωςη που δεν εύναι 

δυνατό η δημιουργύα ανιςοςταθμύασ, η απόθεςη μπορεύ να γύνεται απευθεύασ ςτα containers. 

ε κϊθε περύπτωςη, ο χώροσ ενδεύκνυται να εύναι ςτεγαςμϋνοσ ό ςε περύπτωςη που αυτό δεν 

εύναι εφικτό, να υπϊρχει κϊλυψη των containers, για την προςταςύα των υλικών από τισ 

καιρικϋσ ςυνθόκεσ. 

 

Γ) Φώροσ προςωρινόσ αποθόκευςησ και προετοιμαςύασ για μεταφορϊ μικρών ανακυκλώςιμων 

υλικών 

Ο χώροσ αυτόσ αποςκοπεύ ςτην αποθόκευςη των ςυλλεγόμενων υλικών, πριν τη μεταφορϊ 

τουσ ςτον τελικό αποδϋκτη. Εϊν ϋχει επιλεχθεύ ςυλλογό των υλικών ςε μεγϊλα containers τότε ο 

χώροσ αυτόσ δεν εύναι απαραύτητοσ. το χώρο αυτό γύνεται, επύςησ, η προετοιμαςύα των 

ςυλλεγόμενων υλικών με ςτόχο την ϊμεςη και εύκολη μεταφορϊ τουσ, όπωσ η ςυμπύεςη των 

υλικών μϋςω τησ εγκατϊςταςησ και λειτουργύασ ειδικόσ πρϋςασ. 

 

Δ) Φώροσ προετοιμαςύασ υλικών για επαναχρηςιμοπούηςη – κατϊςτημα επαναχρηςιμοπούηςησ 

τον χώρο προετοιμαςύασ υλικών για επαναχρηςιμοπούηςη, μεταφϋρονται όλα τα υλικϊ, τα 

οπούα δύναται να επαναχρηςιμοποιηθούν εύτε απευθεύασ εύτε μετϊ από επιςκευό. Ενδεικτικϊ 

αναφϋρονται βιβλύα, ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ, κτλ. 

Ο χώροσ αυτόσ δεν κρύνεται απαραύτητοσ ςε ϋνα πρϊςινο ςημεύο, καθώσ η προετοιμαςύα για 

επαναχρηςιμοπούηςη μπορεύ να γύνεται από κϊποιον τελικό αποδϋκτη με τον οπούο ο φορϋασ 

λειτουργύασ ϋχει ςυνϊψει ςχετικό ςύμβαςη, όπωσ π.χ. κοινωνικού φορεύσ, ιδρύματα, 

βιβλιοθόκεσ, κλπ. Επύςησ, δύναται εντόσ του πρϊςινου ςημεύου να δημιουργηθεύ χώροσ για την 

παροχό των υλικών αυτών ςτουσ πολύτεσ, όπωσ ενδεικτικϊ λειτουργεύ ϋνα Κοινωνικό 

Παντοπωλεύο/Ανταλλακτόριο.  

 

Ε) Φώροσ Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ - Ευαιςθητοπούηςησ 

Εντόσ του πρϊςινου ςημεύου θα προβλϋπεται κατϊλληλα διαμορφωμϋνοσ χώροσ 

περιβαλλοντικόσ εκπαύδευςησ – ευαιςθητοπούηςησ (αύθουςα εκπαύδευςησ - παρουςιϊςεων 

περιβαλλοντικών θεμϊτων για τη ΔςΠ, την ανακύκλωςη, κλπ. για τουσ πολύτεσ, ςχολεύα και 

λοιπούσ φορεύσ). 

 

Σ) Λοιπού βοηθητικού χώροι 

Για την ορθό λειτουργύα ενόσ πρϊςινου ςημεύου, θα πρϋπει, επύςησ, να διαθϋτει τισ εξόσ 

εγκαταςτϊςεισ/υποδομϋσ: 
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- Φώροσ ςτϊθμευςησ οχημϊτων και γραφεύο διούκηςησ και εξυπηρϋτηςησ. 

- Περύφραξη-Πύλη Ειςόδου. Η περύφραξη ενόσ Πρϊςινου ημεύου εύναι απαραύτητη για 

την αςφϊλεια των εγκαταςτϊςεων, του εξοπλιςμού αλλϊ και των ανακυκλώςιμων υλικών.  

- Γεφυροπλϊςτιγγα. Για τη ζύγιςη των ειςερχόμενων φορτύων, ςυνιςτϊται η 

εγκατϊςταςη γεφυροπλϊςτιγγασ (ανϊλογα και με το μϋγεθοσ του πρϊςινου ςημεύου) καθώσ και 

μικρότερου ζυγού για τη ζύγιςη φορτύων που φϋρουν οι πολύτεσ (μϋςω τησ κϊρτασ πολιτών). 

 

4. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΟΤ 

Σα Πρϊςινα ημεύα αποτελούν μια διεθνό και δοκιμαςμϋνη πρακτικό που βαςύζεται ςτη 

ςυμμετοχό των πολιτών και ςκοπεύει ςτην ανακύκλωςη ειδικών ρευμϊτων υλικών. όμερα 

αποτελούν ςημαντικό τμόμα των ςυςτημϊτων ανακύκλωςησ που εφαρμόζονται ςε πολλϋσ 

χώρεσ τησ Ε.Ε. και ςε όλο τον κόςμο.  

Σα Π εντϊςςονται ςτην υλοπούηςη τησ ςτρατηγικόσ και των πολιτικών του Εθνικού χεδύου 

Διαχεύριςησ Αποβλότων και του Εθνικού τρατηγικού χεδύου Πρόληψησ Δημιουργύασ 

Αποβλότων και ςτοχεύουν: 

 την προώθηςη τησ ιερϊρχηςησ ςτη διαχεύριςη των αποβλότων και ιδύωσ τησ 

προώθηςησ τησ επαναχρηςιμοπούηςησ και τησ ανακύκλωςησ με διαλογό ςτην πηγό. 

 την ανϊκτηςη υλικών υψηλότερησ καθαρότητασ ωσ αποτϋλεςμα τησ χωριςτόσ 

ςυλλογόσ. 

 την ευαιςθητοπούηςη των πολιτών με την ϊμεςη ςυμμετοχό τουσ και την 

περιβαλλοντικό τουσ εκπαύδευςη. 

ύμφωνα με τον  ΠΕΔΑΚ προβλϋπεται η δημιουργύα ενόσ Πρϊςινου ημεύου ανϊ Δόμο. Επύςησ, 

για την επύτευξη των ςτόχων ανακύκλωςησ που θϋτει ο Νόμοσ 4042/2012 και την προώθηςη 

τησ χωριςτόσ ςυλλογόσ αποβλότων, προτεύνεται η δημιουργύα ενόσ ολοκληρωμϋνου πρϊςινου 

ςημεύου ςε επύπεδο Δόμου, όπου θα ςυλλϋγονται χωριςτϊ ανακυκλώςιμα υλικϊ (όχι 

αποκλειςτικϊ απόβλητα ςυςκευαςιών), όπωσ χαρτύ, μϋταλλο, πλαςτικό και γυαλύ, πρϊςινα, 

ογκώδη, ΑΗΗΕ και ϊλλα εύδη όπωσ αναλύονται ςτη ςυνϋχεια. Σο πρϊςινο ςημεύο θα λειτουργεύ 

ςυμπληρωματικϊ των ςυςτημϊτων διαλογόσ ςτην πηγό που θα εφαρμόζονται για τα διϊφορα 

ρεύματα υλικών (π.χ. ςυςκευαςύεσ, ϋντυπο υλικό, ΑΗΗΕ, ηλεκτρικϋσ ςτόλεσ, κ.λπ.). 

Προκειμϋνου να πραγματοποιηθεύ ο ςχεδιαςμόσ θα πρϋπει να ςυνταχθούν οι απαραύτητεσ 

μελϋτεσ ωρύμανςησ του ϋργου. Ειδικότερα οι μελϋτεσ αυτϋσ θα περιλαμβϊνουν: 

 Εκπόνηςη γεωτεχνικών εκθϋςεων για την καταςκευό των δύο πρϊςινων ςημεύων 

 ύνταξη φακϋλων των περιβαλλοντικών μελετών για την περιβαλλοντικό αδειοδότηςη 

των δύο πρϊςινων ςημεύων (περιλαμβϊνεται και η ϋκδοςη τυχόν αδειοδοτόςεων που 

απαιτούνται για την υποβολό και ϋγκριςη των περιβαλλοντικών μελετών π.χ. χρόςεισ γησ, 

βεβαύωςη χωροθϋτηςησ κλπ) 

 Εκπόνηςη των Οριςτικών Μελετών για την καταςκευό των δύο πρϊςινων ςημεύων 
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 Εκπόνηςη των Σευχών Δημοπρϊτηςησ για την καταςκευό των δύο πρϊςινων ςημεύων 

 ΑΤ – ΥΑΤ για την καταςκευό των δύο πρϊςινων ςημεύων 

 Μελϋτη Φρηματοοικονομικόσ Ανϊλυςησ-ΤΓΟ και ςύνταξη φακϋλου χρηματοδότηςησ για 

τα δύο πρϊςινα ςημεύα  

Κϊθε ςτϊδιο των ανωτϋρω μελετών θα υλοποιεύται παρϊλληλα, αλλϊ θα εύναι ανεξϊρτητο και 

διακριτό για κϊθε ϋνα από τα Πρϊςινα ημεύα. 

 

5. ΤΠΑΡΦΟΤΕ ΜΕΛΕΣΕ  

Για την ωρύμανςη του ϋργου υπϊρχουν τα ακόλουθα: 

 Σοπικό χϋδιο Διαχεύριςησ Δόμου Μινώα Πεδιϊδασ 

 Σοπογραφικό χϋδιο υποψόφιου χώρου Δόμου Μινώα Πεδιϊδασ 

 Σοπικό χϋδιο Διαχεύριςη Δόμου Αρχανών Αςτερουςύων 

 Σοπογραφικό χϋδιο υποψόφιου χώρου Δόμου Αρχανών Αςτερουςύων 

 

6. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΜΕΛΕΣΕ  

Η προσ ανϊθεςη ςύμβαςη περιλαμβϊνει τισ παρακϊτω επιμϋρουσ μελϋτεσ: 

 Εκπόνηςη γεωτεχνικών εκθϋςεων για την καταςκευό των δύο πρϊςινων ςημεύων 

 ύνταξη φακϋλων των περιβαλλοντικών μελετών για την αδειοδότηςη των δύο πρϊςινων 

ςημεύων (περιλαμβϊνεται και η ϋκδοςη τυχόν αδειοδοτόςεων που απαιτούνται για την 

υποβολό και ϋγκριςη των περιβαλλοντικών μελετών π.χ. χρόςεισ γησ, βεβαύωςη 

χωροθϋτηςησ κλπ) 

 Εκπόνηςη των Οριςτικών Μελετών για την καταςκευό των δύο πρϊςινων ςημεύων 

 Εκπόνηςη των Σευχών Δημοπρϊτηςησ για την καταςκευό των δύο πρϊςινων ςημεύων 

 ΑΤ – ΥΑΤ για την καταςκευό των δύο πρϊςινων ςημεύων 

 Μελϋτη Φρηματοοικονομικόσ Ανϊλυςησ-ΤΓΟ και ςύνταξη φακϋλου χρηματοδότηςησ για 

τα δύο πρϊςινα ςημεύα  

Κϊθε ςτϊδιο των ανωτϋρω μελετών θα υλοποιεύται παρϊλληλα, αλλϊ θα εύναι ανεξϊρτητο και 

διακριτό για κϊθε ϋνα από τα Πρϊςινα ημεύα. 
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7. ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Σο χρονοδιϊγραμμα υποβολόσ των απαιτούμενων μελετών εύναι: 

1. Φρονοδιϊγραμμα ενεργειών επικαιροποιημϋνο:  υποβολό δϋκα (10) ημϋρεσ από την 

υπογραφό τησ ςύμβαςησ 

2. Γεωτεχνικϋσ μελϋτεσ (2 Πρϊςινα ημεύα):καθαρόσ χρόνοσ εκπόνηςησ ϋνασ (1) μόνασ και 

υποβολό ςε  ϋνα (1) μόνα από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ 

3. Περιβαλλοντικϋσ Μελϋτεσ (2 Πρϊςινα ημεύα): καθαρόσ χρόνοσ εκπόνηςησ δύο (2) μόνεσ 

και υποβολό ςε  δύο (2) μόνεσ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ  

4. Οριςτικό Μελϋτη (2 Πρϊςινα ημεύα): καθαρόσ χρόνοσ εκπόνηςησ τρεισ (3) μόνεσ και 

υποβολό ςε τρεισ (3) μόνεσ από την ϋγκριςη των περιβαλλοντικών μελετών από την 

αναθϋτουςα αρχό 

5. Σεύχη Δημοπρϊτηςησ (2 Πρϊςινα ημεύα): καθαρόσ χρόνοσ εκπόνηςησ ϋνασ (1) μόνασ 

και υποβολό ςε ϋνα μόνα από την ϋγκριςη των οριςτικών μελετών από την αναθϋτουςα 

αρχό 

6. ΑΤ – ΥΑΤ (2 Πρϊςινα ημεύα): καθαρόσ χρόνοσ εκπόνηςησ ϋνασ (1) μόνασ και υποβολό 

ςε ϋνα μόνα από την ϋγκριςη των οριςτικών μελετών από την αναθϋτουςα αρχό 

7. Μελϋτη Φρηματοοικονομικόσ Ανϊλυςησ-ΤΓΟ και ςύνταξη φακϋλου χρηματοδότηςησ (2 

Πρϊςινα ημεύα): καθαρόσ χρόνοσ εκπόνηςησ ϋνασ (1) μόνασ και υποβολό ςε ϋνα (1) 

μόνα από την ϋγκριςη των Σευχών Δημοπρϊτηςησ από την αναθϋτουςα αρχό 

 

Ο καθαρόσ χρόνοσ εκπόνηςησ τησ μελϋτησ εύναι επτϊ (7) μόνεσ. 

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ εκπόνηςησ τησ μελϋτησ εύναι δώδεκα (11) μόνεσ. 

το ακόλουθο ςχόμα παρουςιϊζονται αναλυτικϊ τα ςτϊδια υλοπούηςησ τησ μελϋτησ με τα 

ςημεύα ϋναρξησ και τα ςημεύα υποβολόσ κϊθε ςταδύου. 
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 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΣΕ ΜΗΝΕΣ) 

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1ορ 2ορ 3ορ 4ορ 5ορ 6ορ 7ορ 8ορ 9ορ 10ορ 11ορ 12ορ 

Φπονοδιάγπαμμα              

Γεωηεσνικέρ Μελ             

Έγκπιζη Γεωηεσνικών 

Μελ 

            

Πεπιβαλλονηικέρ Μελ             

Έγκπιζη Πεπιβαλλονηικών 

Μελ 

            

Έκδοζη Πεπιβαλλονηικών 

όπων 

            

Οπιζηικέρ Μελ             

Έγκπιζη Οπιζηικών Μελ             

Τεύση Δημοππάηηζηρ             

ΣΑΥ-ΦΑΥ             

Έγκπιζη ΤΔ και ΣΑΥ ΦΑΥ             

Μελέηη 

Φπημαηοοικονομικήρ 

Ανάλςζηρ-ΥΓΟΣ  

            

Σύνηαξη θακέλος 

σπημαηοδόηηζηρ 

            

Έγκπιζη Μελέηηρ ΥΓΟΣ & 

Φακέλος Φπημαη 

            

 

 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020 

ΤΝΣΑΞΗ  ΕΛΕΓΦΟ & ΘΕΩΡΗΗ 
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