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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την κατασκευή 

Πράσινου Σημείου, Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Χώρων Υπηρεσίας Καθαριότητας 

στο Δήμο Σαλαμίνας.  

Συγκεκριμένα, το αντικείμενο της παρούσας αφορά στην εκπόνηση των ακόλουθων μελετών: 

 Μελέτη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΠΔ) για το Πράσινο Σημείο και για το Σταθμό 

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων  

 Τοπογραφική Μελέτη 

 Γεωλογική Μελέτη  

 Οριστική Μελέτη 

 Τεύχη Δημοπράτησης 

 Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ) – Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ) 

 Χρηματοοικονομική Ανάλυση – Έκθεση ΥΓΟΣ/Κρατικών Ενισχύσεων  

για την κατασκευή των απαιτούμενων έργων.  

Αντικείμενο των μελετών θα είναι ο σχεδιασμός για την κατασκευή των έργων Πράσινου Σημείου, 

Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Χώρων Υπηρεσίας Καθαριότητας στο Δήμο Σαλαμίνας. 

 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

2.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Ο Δήμος Σαλαμίνας ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, βρίσκεται 

στο βόρειο τμήμα του Σαρωνικού κόλπου και είναι το πλησιέστερο στο νομό Αττικής. Αποτελεί ένα 

από τα επτά νησιά του Αργοσαρωνικού και χαρακτηρίζεται ως το μεγαλύτερο σε έκταση με 96 

τετραγωνικά χιλιόμετρα γεωγραφικό αποτύπωμα και ακτογραμμή 98 χιλιομέτρων. Γειτνιάζει στο 

βόρειο τμήμα του με τις βιομηχανικές περιοχές του Θριάσιου πεδίου, τον Ασπρόπυργο και την 

Ελευσίνα ενώ προς το δυτικό τμήμα και σε πολύ κοντινότερη απόσταση βρίσκεται η περιοχή των 

Μεγάρων. Στο ανατολικό τμήμα, σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων, βρίσκεται το Αττικό Πέραμα. 

Πρόκειται για την κύρια ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη της Ελλάδος με τον ομώνυμο οικισμό άνωθέν 

της. 

Το νησί νοητά χωρίζεται στο βόρειο και στο νότιο τμήμα, με το σημείο τομής του να είναι ο άξονας 

μεταξύ της σύγκλησης του όρμου της Σαλαμίνας και το λιμάνι των Παλουκιών. Το βόρειο τμήμα 

αποτελείται από περισσότερες πεδινές εκτάσεις και λιγότερες εξάρσεις που χαρακτηρίζονται ως 

λόφοι – χαμηλά βουνά. Το νότιο τμήμα είναι διαμορφωμένο με την μεγαλύτερη συστάδα βουνών 

του νησιού και έχει πυκνότερη βλάστηση. Συναντώνται και εδώ πεδινές εκτάσεις αλλά σε μικρότερο 

βαθμό.  

Μεταξύ της Νέας Περάμου και της περιοχής του Περάματος Φανερωμένης από τη μεριά της 

Σαλαμίνας, βρίσκεται μία εκ των δύο θαλάσσιων διόδων επικοινωνίας και μεταφορών επιβατών, 

οχημάτων και εμπορευμάτων του νησιού μέσω οχηματαγωγών πλοίων. Στο δυτικό όριο του δήμου 

Περάματος βρίσκεται το πορθμείο που εξυπηρετεί την κύρια θαλάσσια αρτηρία επικοινωνίας της 
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Σαλαμίνας. Πρόκειται για το δρομολόγιο Πέραμα – Παλούκια, όπου η περιοχή Παλούκια είναι το 

αντίστοιχο σημείο ζεύξης στην πλευρά του νησιού. Η συγκεκριμένη θαλάσσια γραμμή επικοινωνίας 

συγκαταλέγεται στις πέντε πιο πολυσύχναστες και πολυάριθμες σε επιβατικό κοινό και οχήματα 

ακτοπλοϊκές γραμμές της Ευρώπης.  

Το κέντρο του Δήμου απέχει οδικώς περίπου 30 χλμ. από την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Φυλής, όπου μεταφέρεται το μεγαλύτερο μέρος των αστικών 

απορριμμάτων του Δήμου. Οι βασικοί οδικοί άξονες που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό είναι 

οι λεωφόροι Δημοκρατίας, Σχιστού-Σκαραμαγκά, η Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου και η περιφερειακή του 

Αιγάλεω.  

 

2.2 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Σαλαμίνας βάσει των στοιχείων της απογραφής 2011, ανέρχεται 

σε 39.283 μόνιμους κατοίκους (Πηγή ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2011). Κατέχει δε τη μεγαλύτερη πυκνότητα 

πληθυσμού από τα νησιά της Ελλάδος που αριθμεί σε 409 άτομα/km2. Ο συνολικός αριθμός των 

νοικοκυριών του Δήμου Σαλαμίνας ανέρχεται σε 14.590 νοικοκυριά, ενώ το μέσο νοικοκυριό 

αριθμεί 2,62 μέλη (Πηγή ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2011).  

 

2.3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν για τα έτη 2017-2019, οι ποσότητες των αστικών 

στερεών αποβλήτων στον Δήμο Σαλαμίνας, είναι οι εξής:  

 

Από τα άνω στοιχεία παρατηρείται ότι για το έτος 2019, μόνο το 0,4% κ.β. των συνολικών 

παραγόμενων ΑΣΑ συλλέγεται χωριστά (συσκευασίες, γυαλί, πράσινα, τηγανέλαια, λαμπτήρες), 

ενώ το υπόλοιπο (99.6% κ.β.) οδηγείται απευθείας για ταφή.  

Η μέση παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο υπολογίζεται στα 1,67 kg/ημέρα (610kg/έτος), λαμβάνοντας 

υπόψη τη συνολική παραγωγή Α.Σ.Α. για το έτος 2019 (23.945 tn/έτος) και τον μόνιμο πληθυσμό 

του Δήμου Σαλαμίνας, ο οποίος ανέρχεται στους 39.283 κατοίκους (Πηγή ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2011). Η μέση 

αυτή παραγωγή του Δήμου παρουσιάζεται υψηλότερη περίπου κατά 21% από την ετήσια 

παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων σε εθνικό επίπεδο (1,38 kg/ημέρα ή 504 kg/έτος).   

 

2.4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Στον Δήμο Σαλαμίνας υλοποιείται μία σειρά δράσεων χωριστής συλλογής των ΑΣΑ σε συνεργασία 

με εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) που αφορούν τα εξής: 

 Ανακύκλωση συσκευασιών 

Ο Δήμος συνεργάζεται με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ (ΕΕΑΑ Α.Ε.) για την 

εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο).  
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2017 22.480 65,37 - - - 20,92 0,99 0,46 0,23 22.480 22.568 

2018 19.881 327,94 - - - 18,86 - 0,55 1,08 19.881 20.229 

2019 23.839 77,88 14,80 14,14 0,66 12,70 - 0,59 0,76 23.853 23.945 
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 Ανακύκλωση γυαλιού 

Ο Δήμος έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 

ΑΕ (ΕΕΑΑ Α.Ε.) για την εναλλακτική διαχείριση του γυαλιού. 

 Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων 

Ο Δήμος έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με τον ΕΔΣΝΑ (Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού 

Αττικής) για τη χωριστή συλλογή και εναλλακτική διαχείριση των βιοαποβλήτων. 

 Ανακύκλωση ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών συσκευών  

Ο Δήμος έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας για συλλογή, μεταφορά και εναλλακτική διαχείριση 

αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με την εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.  

 Ανακύκλωση λαμπτήρων  

Ο Δήμος έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας για συλλογή, μεταφορά και εναλλακτική διαχείριση 

αποβλήτων λαμπτήρων και φωτιστικών με την εταιρεία Φωτοκύκλωση Α.Ε.  

 Ανακύκλωση μελανοδοχείων  

Ο Δήμος έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας για συλλογή, μεταφορά και εναλλακτική διαχείριση 

άδειων μελανοδοχείων με την εταιρεία «Ευθυμιάδης Δημήτριος».  

 Ανακύκλωση τηγανελαίων  

Ο Δήμος συνεργάζεται με την εταιρεία ΕΛΤΕΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ για τη συλλογή, μεταφορά και 

εναλλακτική διαχείριση τηγανελαίων. 

 

Επίσης ο Δήμος υλοποιεί προγράμματα χωριστής συλλογής ογκωδών αντικειμένων τα οποία τη 

στιγμή συγγραφής του παρόντος οδηγούνται προς διάθεση στην ΟΕΔΑ Φυλής. Τέλος, ο Δήμος 

υλοποιεί και πρόγραμμα χωριστής συλλογής πράσινων αποβλήτων τα οποία οδηγούνται για 

επεξεργασία στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης – Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) Φυλής.  

 

 Ανακύκλωση ΑΕΚΚ  

Καθώς στο Δήμο έχει εντοπιστεί η ανάγκη για την εναλλακτική διαχείριση των απόβλητων 

εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων οικιακής προέλευσης, ο Δήμος υλοποιεί προγράμματα 

χωριστής συλλογής και συνεργάζεται με ιδιωτική εταιρεία, για την επεξεργασία τους. Σύμφωνα με 

τα στοιχεία του δήμου, η ετήσια ποσότητα των ΑΕΚΚ που συλλέγεται προς διαχείριση κυμαίνεται 

γύρω στους 1.000 τόνους. 

 Εναλλακτική Διαχείριση Ελαστικών  

Ο Δήμος έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας για συλλογή, μεταφορά και εναλλακτική διαχείριση 

των παλαιών ελαστικών των οχημάτων του Δήμου με ιδιωτική εταιρεία οικολογικής διαχείρισης 

ελαστικών. 

 

2.5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Στο πλαίσιο επικαιροποίησης του Τοπικού του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, ο Δήμος Σαλαμίνας 

έχει προγραμματίσει την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων διαχείρισης αποβλήτων λαμβάνοντας 

υπόψη την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους εθνικούς στόχους. Μεταξύ άλλων έχει 

σχεδιάσει την κατασκευή: 

 Πράσινου Σημείου 

 Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων, και 

 Χώρων Υπηρεσίας Καθαριότητας. 
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2.6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 

Ένα Πράσινο Σημείο συνήθως εξυπηρετεί μία περιοχή εντός μιας ακτίνας που μπορεί γρήγορα να 

διανυθεί με μεταφορικό μέσο. Στην περίπτωση του Δήμου Σαλαμίνας, η μεγαλύτερη απόσταση από 

τη μία άκρη του Δήμου έως την άλλη με δυσκολία ξεπερνά τα 15 λεπτά με συμβατικό ΙΧ. Συνεπώς η 

χωροθέτηση ενός πράσινου σημείου μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε σημείο του Δήμου πληροί τα 

κριτήρια, εξυπηρετώντας το σύνολο των δημοτών.  

Χώρος εγκατάστασης του Πράσινου Σημείου του Δήμου εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει 

οικόπεδο έκτασης περίπου 19.480τμ στο τέρμα της οδού Ζωοδόχου Πηγής, στη περιοχή Τσούμπα - 

Μαράκα. Σε κάθε περίπτωση, κάθε άλλο γήπεδο με παρεμφερή χαρακτηριστικά που τυχόν 

προκύψει κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, μπορεί να προταθεί.    

Το πράσινο σημείο θα ενισχυθεί με την εγκατάσταση συμπληρωματικών μικρών σημείων συλλογής 

δηλαδή γωνιών ανακύκλωσης, σε διάφορα σημεία της πόλης. 

 

Βασικά στοιχεία-χαρακτηριστικά Πράσινων Σημείων 

 Οι πολίτες παραδίδουν χωριστά συλλεχθέντα είδη αποβλήτων με δικό τους μεταφορικό 

μέσο στο Πράσινο Σημείο. 

 Οι πολίτες μπορούν να παραδίδουν χρήσιμα υλικά προς επαναχρησιμοποίηση (π.χ., 

παιχνίδια, βιβλία). 

 Ο Δήμος τροφοδοτεί το Πράσινο Σημείο απ’ ευθείας με υλικά (π.χ. πράσινα). 

 

Διαχείριση συλλεγόμενων υλικών Πράσινου Σημείου 

Τα απόβλητα που συλλέγονται σε ένα Πράσινο Σημείο μπορούν να οδηγηθούν για 

επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση, ανάλογα πάντα και με την προσφορά και ζήτηση στην αγορά. 

Για τα περισσότερα ρεύματα λειτουργούν Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔ), 

τα οποία οφείλουν να διαχειριστούν τα απόβλητα που συλλέγονται σε ένα Πράσινο Σημείο. Για τα 

λοιπά ρεύματα, η διαχείριση θα πρέπει να γίνεται από ανεξάρτητους φορείς με τους οποίους ο 

Δήμος συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας.  

 

Κύριος χώρος συλλογής μεγάλων αποβλήτων 

Στο χώρο αυτό γίνεται η συλλογή των ογκωδών αποβλήτων. Κατά κύριο λόγο συλλέγονται ογκώδη 

ΑΗΗΕ, ποσότητα αποβλήτων από εργασίες επισκευές κ.λπ., ογκώδη πλαστικά, ξύλο, μεταλλικά 

αντικείμενα, τζάμια, γυαλιά διαφόρων χρωμάτων, χαρτί και πράσινα απόβλητα.  

Η απόθεση των αποβλήτων γίνεται συνήθως σε containers τοποθετημένα σε εξωτερικό χώρο του 

Πράσινου Σημείου και στις περισσότερες περιπτώσεις σε ανισοσταθμία (χαμηλότερο επίπεδο) σε 

σχέση με τη θέση του ιδιώτη-κατόχου των αποβλήτων. Με τον τρόπο αυτό στο ένα επίπεδο 

απορρίπτουν οι πολίτες και στο άλλο να γίνεται η μεταφορά των containers. 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η δημιουργία ανισοσταθμίας, η απόθεση μπορεί να γίνεται 

απευθείας στα containers. 

Σε κάθε περίπτωση, ο χώρος ενδείκνυται να είναι στεγασμένος και αν ακόμα αυτό δεν είναι εφικτό, 

να υπάρχει κάλυψη των containers, για την προστασία των υλικών από τις καιρικές συνθήκες. 
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Χώρος διαλογής μικρών ανακυκλώσιμων αποβλήτων 

Στο χώρο αυτό γίνεται η συλλογή των μικρών ανακυκλώσιμων αποβλήτων. Η απόρριψη των υλικών 

γίνεται σε κάθε περίπτωση σε ειδικούς κάδους ανάλογα με το είδος του υλικού που συλλέγεται.  

Ο χώρος αυτός μπορεί να διαμορφωθεί είτε εντός κτιρίου, είτε σε ανοιχτό στεγασμένο χώρο. Η 

απόρριψη των υλικών γίνεται σε κάθε περίπτωση σε ειδικούς κάδους ανάλογα με το είδος του 

υλικού που συλλέγεται.  

Είναι σημαντικό, επίσης, οι πολίτες να διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα συλλογής για ειδικά είδη 

υλικών, ώστε να διευκολύνεται ο διαχωρισμός στην πηγή.  

 

Χώρος προσωρινής αποθήκευσης και προετοιμασίας για μεταφορά μικρών ανακυκλώσιμων 

υλικών 

Ο χώρος αυτός αποσκοπεί στην αποθήκευση των συλλεγόμενων υλικών, πριν τη μεταφορά τους 

στον τελικό αποδέκτη. Εάν έχει επιλεχθεί συλλογή των υλικών σε μεγάλα containers (π.χ. των 10m3) 

τότε ο χώρος αυτός δεν είναι απαραίτητος.  

Στο χώρο αυτό γίνεται, επίσης, η προετοιμασία των συλλεγόμενων υλικών με στόχο την άμεση και 

εύκολη μεταφορά τους, όπως η συμπίεση των υλικών μέσω της εγκατάστασης και λειτουργίας 

ειδικής πρέσας. 

 

Χώρος προετοιμασίας υλικών για επαναχρησιμοποίηση – κατάστημα επαναχρησιμοποίησης 

Στον χώρο προετοιμασίας υλικών για επαναχρησιμοποίηση, μεταφέρονται όλα τα υλικά, τα οποία 

δύναται να επαναχρησιμοποιηθούν είτε απευθείας, είτε μετά από επισκευή. Ενδεικτικά 

αναφέρονται βιβλία, πιάτα, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, ποδήλατα, παιχνίδια, κτλ. 

Ο χώρος αυτός δεν κρίνεται απαραίτητος σε ένα πράσινο σημείο, καθώς η προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση μπορεί να γίνεται από κάποιον τελικό αποδέκτη με τον οποίο ο φορέας 

λειτουργίας έχει συνάψει σχετική σύμβαση, όπως π.χ. κοινωνικοί φορείς, ιδρύματα, βιβλιοθήκες, 

κλπ.  

Επίσης, δύναται εντός του πράσινου σημείου να δημιουργηθεί χώρος για την παροχή των υλικών 

αυτών στους πολίτες, όπως ενδεικτικά λειτουργεί ένα Κοινωνικό Παντοπωλείο. Οι πολίτες, οι οποίοι 

επισκέπτονται τα πράσινα σημεία θα μπορούν να προμηθεύονται τα εν λόγω αντικείμενα είτε μέσω 

ενός συμβολικού ποσού είτε δωρεάν. 

 

Λοιποί βοηθητικοί χώροι 

Για την ορθή λειτουργία ενός πράσινου σημείου, θα πρέπει, επίσης, να διαθέτει τις εξής 

εγκαταστάσεις/υποδομές: 

 Χώρος στάθμευσης οχημάτων και γραφείο διοίκησης και εξυπηρέτησης. 

 Περίφραξη-Πύλη Εισόδου: Η περίφραξη ενός Πράσινου Σημείου είναι απαραίτητη για την 

ασφάλεια των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού αλλά και των ανακυκλώσιμων υλικών.  

 Γεφυροπλάστιγγα: Για τη ζύγιση των εισερχόμενων φορτίων, συνιστάται η εγκατάσταση 

γεφυροπλάστιγγας (ανάλογα και με το μέγεθος του πράσινου σημείου) καθώς και 

μικρότερου ζυγού για τη ζύγιση φορτίων που φέρουν οι πολίτες (μέσω της κάρτας πολιτών). 

 Κυκλοφοριακή λειτουργία: Να γίνεται διαχωρισμός της κυκλοφορίας του κοινού και των 

υπηρεσιών εξυπηρέτησης του Πράσινου Σημείου και να υπάρχει πρόβλεψη για τη 

στάθμευση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). 
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 Συστήματα Ασφάλειας: Για την ασφάλεια της εγκατάστασης αλλά και των συλλεγόμενων 

υλικών, προτείνεται να εγκατασταθεί σύστημα (CCTV Camera) παρακολούθησης και 

συναγερμού. 

 Χώροι πρασίνου: Εντός του γηπέδου και σε χαρακτηριστικά σημεία αυτού 

πραγματοποιείται φύτευση έτσι ώστε να βελτιωθεί το μικροκλίμα των εγκαταστάσεων του 

Πράσινου Σημείου και να επιτευχθεί η οπτική απομόνωση του χώρου. Τα δέντρα που 

επιλέγονται πρέπει: 

- Να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες συνθήκες περιβάλλοντος και στα βιοκλιματικά 

στοιχεία της ευρύτερης περιοχής. 

- Να εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες του χώρου. 

- Να παρουσιάζουν ανθεκτικότητα και χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης. 

 Κατάλληλος φωτισμός: Για την ασφάλεια της εγκατάστασης αλλά και τη δυνατότητα 

λειτουργίας της κατά τις απογευματινές ώρες προβλέπεται κατάλληλος φωτισμός. 

 Σήμανση του χώρου: Σε όλα τα σημεία του χώρου εγκαθίστανται επαρκείς και κατάλληλες 

πληροφοριακές πινακίδες για την καθοδήγηση και ενημέρωση των πολιτών. 

 Μέτρα πυροπροστασίας – πυρασφάλειας των χώρων. 

 

Μηχανολογικός εξοπλισμός Π.Σ. 

Ο εξοπλισμός του πράσινου σημείου ενδεικτικά δύναται κατά περίπτωση να περιλαμβάνει 

ενδεικτικά τα εξής: 

Ενδεικτικός μηχανολογικός εξοπλισμός 

 Φορητός τεμαχιστής πρασίνων: Χρησιμοποιείται για τον τεμαχισμό πράσινων αποβλήτων 

που προέρχονται από κλαδέματα δένδρων και εργασίες κηποτεχνίας τόσο από εργασίες του 

δήμου όσο και από ιδιώτες. Ο τεμαχιστής πρέπει να είναι κατάλληλος για την επεξεργασία 

ξύλου και ξυλωδών αποβλήτων, όπως απόβλητα κήπων, κορμοί δένδρων διαμέτρου 

τουλάχιστον 15 cm, φλοιοί δένδρων, μικρές παλέτες, μικρά ξυλώδη απόβλητα, καθώς και 

νωπά ξυλώδη απόβλητα. 

 Ελαστιχοφόρος φορτωτής με παρελκόμενα εργαλεία: O φορτωτής θα χρησιμοποιείται για 

τη φόρτωση χύδην υλικών όπως κλαδέματα, κορμούς και τεμαχισμένο ξύλο σε φορτηγά και 

container για την απομάκρυνση τους από τη μονάδα. Επιπλέον θα χρησιμοποιείται για τον 

καθαρισμό του χώρου. 

 Περονοφόρο ανυψωτικό όχημα (Clark): Το περονοφόρο χρησιμοποιείται για τις εργασίες 

μεταφοράς των παλετοκιβωτίων και δεμάτων εντός του Πράσινου Σημείου και τη φόρτωσή 

τους σε φορτηγό όχημα. 

 Πρέσα ανακυκλώσιμων υλικών: Η πρέσα προορίζεται για τη δεματοποίηση μικρών 

χαρτοπλαστικών, ώστε να πραγματοποιείται ευχερέστερη μεταφόρτωση και προσωρινή 

αποθήκευση. 

 Λειοτεμαχιστής ογκωδών: Ο λειοτεμαχιστής θα πρέπει να είναι κατάλληλος και να έχει 

κατασκευαστεί ειδικά ώστε να δέχεται ογκώδη απορρίμματα (bulky waste). Τα 

απορρίμματα αυτά κατόπιν χρήσης του ανωτέρω εξοπλισμού και μέσω διεργασιών 
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τεμαχισμού, θραύσης, κοπής, μειώνουν το μέγεθος και τον όγκο τους κάνοντας πιο εύκολη 

τη διαχείρισή τους. 

 Γεφυροπλάστιγγα. 

 

Μέσα συλλογής / προσωρινής αποθήκευσης 

 Απορριμματοκιβώτια (Container) 24 m3 (κάλυμμα με τέντα ή μεταλλικό καπάκι). 

 Απορριμματοκιβώτια (Container) 12 m3 χαμηλού ύψους. 

 Απορριμματοκιβώτια με συμπίεση (press-container) 24 m3. 

 Κλειστά Απορριμματοκιβώτια (Container) 24 m3. 

 Μεταλλικοί κάδοι τύπου καμπάνας 3 m3. 

 Πλαστικά Παλετοκιβώτια 650lt. 

 Δίτροχοι πλαστικοί κάδοι 120 lt. 

 Πλαστική δεξαμενή τύπου IBC 1 m3. 

 Μεταλλικός κάδος αποθήκευσης λαμπτήρων φθορισμού. 

 Συρμάτινα καλάθια 

 

2.7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Οι σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) αποτελούν τους χώρους εκείνους όπου 

συντελείται η μεταφόρτωση των δημοτικών απορριμμάτων. Ως μεταφόρτωση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία – ΚΥΑ 114218/1997, νοούνται οι εργασίες μετακίνησης των αποβλήτων από τα 

μέσα συλλογής σε άλλα μέσα μεταφοράς. Η τεχνική αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση 

κινητών ή σταθερών σταθμών μεταφόρτωσης. Σταθερός θεωρείται ο σταθμός μεταφόρτωσης όπου 

όλες οι απαραίτητες διαδικασίες εκτελούνται σε συγκεκριμένο χώρο με την κατάλληλη πάγια 

εγκατάσταση και τεχνική υποδομή. Κινητός σταθμός μεταφόρτωσης θεωρείται οποιοσδήποτε τύπος 

οχήματος ή συνδυασμός οχημάτων, που φέρει τον κατάλληλο εξοπλισμό και υπερκατασκευή για 

την υποδοχή των αποβλήτων χωρίς τη μεσολάβηση πάγιων εγκαταστάσεων. Τα απόβλητα που είναι 

δυνατόν να συμπιεστούν, κατά τη διαδικασία μεταφόρτωσης υφίστανται συμπίεση, η οποία 

στοχεύει στην επίτευξη του μέγιστου επιτρεπόμενου, κατά περίπτωση, ωφέλιμου φορτίου για την 

περαιτέρω μεταφορά τους.  

Δεδομένου ότι ο υφιστάμενος ΣΜΑ Σαλαμίνας τέθηκε σε καθεστώς προσωρινής λειτουργίας με 

ορίζοντα τριών ετών, κρίνεται αναγκαία η κατασκευή ενός νέου Σταθμού Μεταφόρτωσης 

Αποβλήτων πιθανόν στην ίδια θέση που θα κατασκευαστεί και το Πράσινο Σημείο.   

 Στο νέο ΣΜΑ θα μεταφορτώνονται: 

 σύμμεικτα απόβλητα τα οποία θα οδηγούνται στην ΟΕΔΑ Φυλής, 

 χωριστά συλλεγόμενα βιοαπόβλητα (τροφίμων & πράσινα) που θα οδηγούνται σε 

συστήματα διαχείρισης τέτοιου είδους αποβλήτων για παραγωγή κομπόστ, 

  ανακυκλώσιμα υλικά που θα συγκεντρώνονται από τις υποδομές συλλογής τους (π.χ. 

Πράσινο Σημείο, Γωνιές Ανακύκλωσης κα.) προς αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης. 
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Η κατασκευή του Σ.Μ.Α. ενδεικτικά θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 

 Χωματουργικές εργασίες – διαμορφώσεις 

 Έργα υποδομής (περίφραξη, φυλάκιο εισόδου, γεφυροπλάστιγγα, χοάνες κλπ) 

 Η/Μ εγκαταστάσεις 

 Έργα διαχείρισης ομβρίων 

 Έργα οδοποιίας 

 Έργα πρασίνου 

 Έργα παρακολούθησης και ελέγχου 

 

Ενώ παράλληλα θα περιλαμβάνει και τον απαιτούμενου εξοπλισμό, όπως ρυμουλκό (τράκτορα), 

κλπ. 

 

2.8. ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Για την ωρίμανση του έργου υπάρχουν διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής 

 Επικαιροποιημένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Σαλαμίνας (2020) 

 

3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Η υλοποίηση της έργου στοχεύει στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων του Δήμου 

Σαλαμίνας βάσει των αρχών και των στόχων που τίθενται στην κείμενη ευρωπαϊκή και ελληνική 

νομοθεσία [Ν. 4819/2021, ΕΣΔΑ (08/2020), ΕΣΔΑ Αττικής]. 

 

Για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης που θέτει  ο Νόμος 4819/2021 όπως ισχύει και ο εθνικός 

σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων και την προώθηση της χωριστής συλλογής αποβλήτων, 

προτείνεται η δημιουργία ενός Πράσινου Σημείου σε επίπεδο Δήμου. Στο Πράσινο Σημείο θα 

συλλέγονται χωριστά ανακυκλώσιμα υλικά (πέραν των αποβλήτων συσκευασιών), που 

περιλαμβάνουν:  

 Χαρτί 

 Μέταλλα 

 Πλαστικά  

 Γυάλινη Συσκευασία 

 Ξύλινη Συσκευασία 

 Σύνθετη Συσκευασία 

 Βρώσιμα Λίπη και Έλαια 

 Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

 Απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών κα συσσωρευτών 

 Απόβλητα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 
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 Μικρές ποσότητες αποβλήτων από μικροεπισκευές και συντηρήσεις οικιών 

 Βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων κ.ά.  

 Ογκώδη απόβλητα 

Το Πράσινο Σημείο θα λειτουργεί συμπληρωματικά των συστημάτων διαλογής στην πηγή που θα 

εφαρμόζονται για τα διάφορα ρεύματα υλικών. 

Αποτελεί έναν οργανωμένο χώρο, όπου ο πολίτης μπορεί να προσκομίζει ανακυκλώσιμα υλικά, 

μικρά επικίνδυνα απόβλητα (όπως μπαταρίες, χρώματα, κλπ.), πράσινα απόβλητα και άλλα είδη 

αποβλήτων. Επιπρόσθετα, το Πράσινο σημείο θα περιλαμβάνει και χώρο δημιουργικής 

επαναχρησιμοποίησης υλικών (ΚΔΕΥ). Βασικός σκοπός του Πράσινου Σημείου είναι η διαλογή στην 

πηγή και ο διαχωρισμός διαφορετικών υλικών και ρευμάτων αποβλήτων, με στόχο:  

 Την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. 

 Τη μείωση του κόστους μεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων. 

 Τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας των ανακυκλώσιμων υλικών. 

 Τη μείωση των αποβλήτων προς ταφή. 

Τα Πράσινα Σημεία αποτελούν μια διεθνή και δοκιμασμένη πρακτική που βασίζεται στη συμμετοχή 

των πολιτών και σκοπεύει στην ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών. Σήμερα αποτελούν 

σημαντικό τμήμα των συστημάτων ανακύκλωσης που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες της Ε.Ε. και σε 

όλο τον κόσμο.  

Δεδομένου ότι ο υφιστάμενος ΣΜΑ Σαλαμίνας τέθηκε σε καθεστώς προσωρινής λειτουργίας με 

ορίζοντα τριών ετών, κρίνεται αναγκαία η κατασκευή ενός νέου Σταθμού Μεταφόρτωσης 

Αποβλήτων πιθανόν στην ίδια θέση που θα κατασκευαστεί και το Πράσινο Σημείο.   

Οι σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) αποτελούν τους χώρους εκείνους όπου 

συντελείται η μεταφόρτωση των δημοτικών απορριμμάτων. Τα απόβλητα που είναι δυνατόν να 

συμπιεστούν, κατά τη διαδικασία μεταφόρτωσης υφίστανται συμπίεση, η οποία στοχεύει στην 

επίτευξη του μέγιστου επιτρεπόμενου, κατά περίπτωση, ωφέλιμου φορτίου για την περαιτέρω 

μεταφορά τους.  

Στη βάση της μείωσης του κόστους διαχείρισης των ΑΣΑ, στο νέο ΣΜΑ θα μεταφορτώνονται: 

 σύμμεικτα απόβλητα τα οποία θα οδηγούνται στην ΟΕΔΑ Φυλής, 

 χωριστά συλλεγόμενα βιοαπόβλητα (τροφίμων & πράσινα) που θα οδηγούνται σε 

συστήματα διαχείρισης τέτοιου είδους αποβλήτων για παραγωγή κομπόστ, 

  ανακυκλώσιμα υλικά που θα συγκεντρώνονται από τις υποδομές συλλογής τους (π.χ. 

Πράσινο Σημείο, Γωνιές Ανακύκλωσης κα.) προς αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης. 

 

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ (ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΤΩΝ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Η προς ανάθεση σύμβαση θα περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους μελέτες: 
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 Μελέτη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΠΔ) για το Πράσινο Σημείο και για το Σταθμό 

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων  

 Τοπογραφική Μελέτη 

 Γεωλογική Μελέτη  

 Οριστική Μελέτη 

 Τεύχη Δημοπράτησης 

 ΣΑΥ- ΦΑΥ 

 Χρηματοοικονομική Ανάλυση – Έκθεση ΥΓΟΣ/Κρατικών Ενισχύσεων  

 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, ήτοι τα χρονικά 

διαστήματα, που αφορούν στην εκπόνηση του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης από 

τη χορήγηση της σχετικής εντολής για την εκπόνηση σταδίου μελέτης μέχρι την υποβολή του, 

ορίζεται σε 7 μήνες. 

Το χρονοδιάγραμμα υποβολής των απαιτούμενων μελετών είναι: 

 

1. Μελέτη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΠΔ): δύο (2) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης   

2. Τοπογραφική Μελέτη: ένα (1) μήνα από την έκδοση της περιβαλλοντικής άδειας   

3. Γεωλογική Μελέτη: ένα (1) μήνα από την έκδοση της περιβαλλοντικής άδειας   

4. Οριστική Μελέτη: τέσσερις (4) μήνες από την έκδοση της περιβαλλοντικής άδειας   

5. Τεύχη Δημοπράτησης: ένα (1) μήνα από την έγκριση της Οριστικής Μελέτης 

6. ΣΑΥ- ΦΑΥ: ένα (1) μήνα από την έγκριση της Οριστικής Μελέτης 

7. Χρηματοοικονομική Ανάλυση – Έκθεση ΥΓΟΣ/Κρατικών Ενισχύσεων: ένα (1) μήνα από την 

έγκριση της Οριστικής Μελέτης. 

 

Συνεπώς ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης, περιλαμβανομένου και του χρόνου των 

εγκρίσεων ανέρχεται συνολικά σε έντεκα (11) μήνες. 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 180.682,85 € με ΦΠΑ 43.363,88 €, 

συνολικό ποσό 224.046,73 € και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους / ανταποδοτικά του Δ. 

Σαλαμίνας (κ.α. 25-7411.001) με πίστωση για το 2021 ποσό 5.000,00€. 

 

 

ΣΑΛΑΜΙΝΑ,  17 /11/2021 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 
 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ 
Πτυχιούχος Ναυπηγός 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ,     /11 / 2021 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 
 

ΜΑΡΟΥΛΑ ΑΛΒΕΡΤΗ 
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ,      / 11  /2021 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. 
 

 
 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΙΟΓΛΟΥ 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

 


