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ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΡΟΟΣΑΝΗ  



     Ο εν λόγω Χϊροσ Ανεξζλεγκτθσ Διάκεςθσ Απορριμάτων 
(Χ.Α.Δ.Α.), βρίςκεται ςτθ κζςθ «Μθλιά», θ οποία διοικθτικά 
ανικει ςτθν Σ.Κ. Φωτολίβουσ του Διμου Προςοτςάνθσ , 
Περιφζρειασ Α.Μ.-Θ..  

 
     Ο ΧΑΔΑ καλφπτει ζκταςθ 12 περίπου ςτρεμμάτων 

ιδιοκτθςίασ του Διμου Προςοτςάνθσ και του Δθμοςίου. Ο 
χϊροσ ο οποίοσ “φιλοξενεί” το Χ.Α.Δ.Α. ςτθ κζςθ «Μθλιά» 
εφάπτεται ςτθ βόρεια πλευρά του ςε χωμάτινο αγροτικό 
δρόμο πλάτουσ 5 m, ο οποίοσ αποτελεί και το δρόμο 
πρόςβαςθσ ενϊ απζχει 2.000 m από το δθμοτικό δρόμο 
Φωτολίβουσ-Μαυρολεφκθσ.  

 
     Η κζςθ του ΧΑΔΑ δεν εμπίπτει εντόσ κθρυγμζνου 

αρχαιολογικοφ χϊρου ι εντόσ προςτατευμζνθσ περιοχισ 
(NATURA 2000, Ramsar κλπ.) 



     Η λειτουργία του χϊρου ξεκίνθςε το 1983 εξυπθρετϊντασ αρχικά τθν κοινότθτα 
Φωτολίβουσ, ενϊ από το 1997 και μετά εξυπθρετοφςε όλθ τθν ζκταςθ του 
πρϊθν Διμου ιταγρϊν. Η λειτουργία του εν λόγω ΧΑΔΑ περατϊκθκε το 2010.  

 
     φμφωνα με τθν ΕΤΕ 1991 θ κοινότθτα Φωτολίβουσ είχε 1817 μόνιμουσ 

κατοίκουσ. 
 
      Από το 1997 με τθν εφαρμογι του ςχεδίου «Ιωάννθσ Καποδίςτριασ» και μζχρι 

τθν 31.12.2010 ο ΧΑΔΑ εξυπθρετοφςε το Διμο ιταγρϊν με τα 7 δθμοτικά του 
διαμερίςματα. Από το 1997 και μζχρι τα τζλθ του 2005 παρζμεναν επιπλζον 
ανοιχτοί οι ΧΑΔΑ του Διμου ιταγρϊν και των υπολοίπων 6 Σοπικϊν 
Διαμεριςμάτων. 

 
     το διάςτθμα αυτό ςτουσ παραπάνω ΧΑΔΑ εναποτίκεντο μικρζσ ποςότθτεσ 

αποβλιτων από ιδιϊτεσ και αδρανι και ογκϊδθ απορρίμματα κακϊσ οι χϊροι 
αυτοί ιταν ανοικτοί και προςβάςιμοι. 

 Αρχικόσ Προυπολογιςμόσ 216.000 Ευρϊ 
 φμβαςθ 79.562 Ευρϊ 
  



Οι τεχνικέσ παρεμβάςεισ και οι εργαςίεσ που 
πραγματοποιήθηκαν για την αποκατάςταςη του 

Χ.Α.Δ.Α. αφοροφν: 

• Χωματουργικζσ εργαςίεσ ςυλλογισ διάςπαρτων 
απορριμμάτων από τθ ςυνολικι ζκταςθ του Χ.Α.Δ.Α..  

• Χωματουργικζσ εργαςίεσ διαμόρφωςθσ και 
εξομάλυνςθσ του ανάγλυφου.  

• Καταςκευι ζργων ςτεγάνωςθσ.  

• Καταςκευι ζργων τελικισ κάλυψθσ. 

• Καταςκευι των απαραίτθτων ζργων υποδομισ για 
τθν προςταςία του χϊρου (περίφραξθ, πφλθ 
ειςόδου, ενθμερωτικι πινακίδα)  



Πριν τθν αποκατάςταςθ 







Μετά τθν αποκατάςταςθ 







ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΧΩΡΟΤ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΣΗ 
ΔΙΑΘΕΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ  

ΣΗ ΘΕΗ «ΚΟΤΡΟΤ ΣΑΙ»  
ΣΗ Δ.Κ. ΠΡΟΟΣΑΝΗ  

ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΡΟΟΣΑΝΗ  



     O εν λόγω Χϊροσ Ανεξζλεγκτθσ Διάκεςθσ Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), 
βρίςκεται ςτθ κζςθ «Κουροφ Σςάι», θ οποία διοικθτικά ανικει ςτθ 
Δ.Κ. Προςοτςάνθσ του Διμου Προςοτςάνθσ , Περιφζρειασ Α.Μ.-Θ.. 

  
     O ΧΑΔΑ καλφπτει ζκταςθ 29.540 περίπου ςτρεμμάτων ιδιοκτθςίασ 

του Διμου Προςοτςάνθσ και του Δθμοςίου. Ο χϊροσ ο οποίοσ 
“φιλοξενεί” το Χ.Α.Δ.Α. ςτθ κζςθ «Κουρού Σςάι» εφάπτεται ςτθ 
βόρεια πλευρά του ςε ιδιόκτθτο αγρόκτθμα, ςτθ δυτικι και νότια 
πλευρά ςυνορεφει με ρζμα και ανατολικά με δρόμο ο οποίοσ 
αποτελεί και το δρόμο πρόςβαςθσ ενϊ απζχει 2.000 m από τθ 
Δ.Κ.Προςοτςάνθσ. 

     
     Η κζςθ του ΧΑΔΑ δεν εμπίπτει εντόσ κθρυγμζνου αρχαιολογικοφ 

χϊρου ι εντόσ προςτατευμζνθσ περιοχισ (NATURA 2000, Ramsar 
κλπ.) 



      H λειτουργία του χϊρου ξεκίνθςε το 1983 εξυπθρετϊντασ αρχικά το Διμο Προςοτςάνθσ με 
πλθκυςμό ςφμφωνα με τθν ΕΤΕ 1991, 3683 άτομα.  

 
      Από το 1997 και μετά εξυπθρετοφςε όλθ τθν ζκταςθ του Διμου Προςοτςάνθσ με τθν εφαρμογι του 

ςχεδίου «Ιωάννθσ Καποδίςτριασ». Ο ΧΑΔΑ εξυπθρετοφςε τα 11 Δθμοτικά Διαμερίςματα του 
Διμου, Δ.Δ.Προςοτςάνθσ, Δ.Δ.Ανκοχωρίου, Δ.Δ.Γραμμζνθσ, Δ.Δ.Καλισ Βρφςθσ, Δ.Δ.Καλλικζασ, 
Δ.Δ.Κοκκινογείων, Δ.Δ.Μικρόπολθσ, Δ.Δ.Πανοράματοσ, Δ.Δ.Πετροφςασ, Δ.Δ.Πφργων, 
Δ.Δ.Χαριτωμζνθσ με ςυνολικό πλθκυςμό ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2001 (πθγι ΕΤΕ), 11.215 
άτομα.  

 
      Από το 2010 και μετά τθν απόφαςθ παφςθσ λειτουργίασ του ΧΑΔΑ ςτθ κζςθ Μθλιά του Σ.Δ. 

Φωτολίβουσ και λόγω εφαρμογισ του ςχεδίου  Καλλικράτθσ ο εν λόγω ΧΑΔΑ εξυπθρετεί εκτόσ των 
παραπάνω αναφερόμενων Δθμοτικϊν και Σοπικϊν Κοινοτιτων και τισ Σοπικζσ Κοινότθτεσ τθσ 
Δθμοτικισ Ενότθτασ ιταγρϊν, Σ.Κ.Φωτολίβουσ, Σ.Κ.ιταγρϊν, Σ.Κ.Αργυροφπολθσ, 
Σ.Κ.Μεγαλοκάμπου, Σ.Κ.Μικροκάμπου, Σ.Κ.Περιχϊρασ, Σ.Κ.Μαυρολεφκθσ με ςυνολικό πλθκυςμό 
του Διμου Προςοτςάνθσ ςφμφωνα με τθν ΕΤΕ 2011, 13.060 άτομα. Η λειτουργία του εν λόγω 
ΧΑΔΑ περατϊκθκε το 2011.  

 
      το διάςτθμα αυτό, ςτουσ παραπάνω ΧΑΔΑ εναποτίκεντο μικρζσ ποςότθτεσ αποβλιτων από 

ιδιϊτεσ και αδρανι και ογκϊδθ απορρίμματα κακϊσ οι χϊροι αυτοί ιταν ανοικτοί και 
προςβάςιμοι. 

 Αρχικόσ Προυπολογιςμόσ 513.000 Ευρϊ 
 φμβαςθ 205.000 Ευρϊ 



Οι τεχνικέσ παρεμβάςεισ και οι εργαςίεσ που 
πραγματοποιήθηκαν για την αποκατάςταςη του 

Χ.Α.Δ.Α. αφοροφν: 

• Χωματουργικζσ εργαςίεσ ςυλλογισ διάςπαρτων 
απορριμμάτων από τθ ςυνολικι ζκταςθ του Χ.Α.Δ.Α..  

• Χωματουργικζσ εργαςίεσ διαμόρφωςθσ και 
εξομάλυνςθσ του ανάγλυφου.  

• Καταςκευι ζργων ςτεγάνωςθσ.  

• Καταςκευι ζργων τελικισ κάλυψθσ. 

• Καταςκευι των απαραίτθτων ζργων υποδομισ για 
τθν προςταςία του χϊρου  (ενθμερωτικι πινακίδα)  



Πριν τθν αποκατάςταςθ 







Μετά τθν αποκατάςταςθ 







τακμόσ Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων 
(ΜΑ) 



      Εντάχκθκε ςτο επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόροσ Ανάπτυξθ»  το 
ζργο φψουσ 562.000 ευρώ για τθ μελζτθ και Προμικεια κινθτοφ τακμοφ 
Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων (ΜΑ). Είναι ζνα ςθμαντικό ζργο κακϊσ με τθν 
αξιοποίθςθ και λειτουργία του νζου εξοπλιςμοφ, ο Διμοσ κάνει αποφαςιςτικι 
παρζμβαςθ ςτθ μείωςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων, ςτθ 
βελτίωςθ των ςυνκθκϊν μεταφοράσ και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

 

Αναλυτικότερα το έργο προβλέπει 
Μελζτθ προμικειασ κινθτοφ .Μ.Α. 
Προμικεια κινθτοφ .Μ.Α.: 

(1) χοάνθ φόρτωςθσ 
(3) αποςυμπιεηόμενα κλειςτά κιβϊτια (press containers) 
(2) ειδικά οχιματα μεταφοράσ των press containers 

 
Ο κινθτόσ ΜΑ προβλζπεται να εγκαταςτακεί ςτον υφιςτάμενο αποκατεςτθμζνο 
ΧΑΔΑ ςτθ κζςθ «ΚΟΤΡΟΤΣΑΙ» Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου ο Διμοσ κα 
παραλάβει ζνα άρτια εξοπλιςμζνο κινθτό τακμό Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων 
(.Μ.Α) ο οποίοσ κα εγκαταςτακεί ςε ζνα πλιρωσ αποκατεςτθμζνο ΧΑΔΑ, 
ζκταςθσ 30 ςτρεμμάτων, ζτοιμο να ενταχκεί εκ νζου ςτο φυςικό περιβάλλον τθσ 
περιοχισ. 



Τποβλικθκε πρόταςθ ςτθν πρόςκλθςθ 4.10 του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ «Περιβάλλον – 
Αειφόροσ Ανάπτυξι» με τίτλο «Καταςκευι εγκαταςτάςεων διαχείριςθσ και προμικεια εξοπλιςμοφ 
διαχείριςθσ προδιαλεγμζνων οργανικϊν αποβλιτων (κομποςτοποίθςθ) του Διμου Προςοτςάνθσ» 
προχπολογιςμοφ 1.860.000. 

 
Με τθν παροφςα πράξθ προβλζπεται να υλοποιθκοφν προγράμματα διαλογισ ςτθν πθγι (ΔςΠ) και 

οικιακισ κομποςτοποίθςθσ, καταςκευι εγκατάςταςθσ κομποςτοποίθςθσ, προμικεια εξοπλιςμοφ 
για τα προγράμματα και τθν εγκατάςταςθ. Για τθν επίτευξθ των ανωτζρω κα απαιτθκοφν τα 
ακόλουκα:     

 
Α.Μελζτθ εγκατάςταςθσ κομποςτοποίθςθσ: 
        Εκπόνθςθ των απαραίτθτων μελετϊν για τον προςδιοριςμό των υποδομϊν και του εξοπλιςμοφ 

εγκατάςταςθσ κομποςτοποίθςθσ. Μελζτθ προγραμμάτων ΔςΠ, διαδικαςία περιβαλλοντικισ 
αδειοδότθςθσ, ςφνταξθ Σευχϊν Δθμοπράτθςθσ ζργων και προμικειασ. 

Β. Προμικεια εξοπλιςμοφ για ΔςΠ και οικιακι κομποςτοποίθςθ: Με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ 
μελζτθσ και τθν προεργαςία τθσ Σ.Τ. κα προμθκευτοφν κάδοι, βιοςακοφλεσ, μεμβράνεσ και πρζςεσ. 

Γ. Καταςκευι εγκατάςταςθσ κομποςτοποίθςθσ: Εκτζλεςθ χωματουργικϊνκαι ςτεγανοποιθτικϊν 
εργαςιϊν, καταςκευι κτθριακϊν υποδομϊν και Η-Μ δικτφων και όποια άλλθ εργαςία για τθν 
αςφαλι χωροκζτθςθ τθσ εγκατάςταςθσ. Σα ζργα κα προςδιοριςτοφν από τθν εκπονοφμενθ μελζτθ. 

Δ. Προμικεια εγκατάςταςθσ κομποςτοποίθςθσ: φμφωνα με τα οριηόμενα από τθ μελζτθ κα 
προμθκευτεί ο κατάλλθλοσ εξοπλιςμόσ για τθν εγκατάςταςθ κομποςτοποίθςθσ. Θα διερευνθκεί θ 
δυνατότθτα ςυμμετοχισ και όμορων διμων. 

Ε. Σεχνικόσ φμβουλοσ για παροχι υποςτιριξθσ τθσ Τπθρεςίασ ςτθν εφαρμογι&τον ζλεγχο των 
προγραμμάτωνΔςΠ και τθσ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ. 

Σ. Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ&δθμοςιότθτασ με ςτόχο τθν μζγιςτθ ςυμμετοχι των πολιτϊν. 
Ζ. υνδζςεισ Ο.Κ.Ω. : Περιλαμβάνει τισ απαραίτθτεσ ςυνδζςεισ τθσ εγκατάςταςθσ με δίκτυα ΔΕΗ, νεροφ 

κτλ. 
 



ΔΗΜΟ ΠΡΟΟΣΑΝΗ 


