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ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ  ΠΑΤΡΑΣ 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Πάτρας περιλαµβάνει: α) 
την περισυλλογή από τους δηµότες  και την προσωρινή εναπόθεση 
στους  κάδους, β) την αποκοµιδή  και τη µεταφορά τους από το 
∆ήµο σε χώρους υγιεινοµικής ταφής και γ) την ταφή τους στο ΧΥΤΑ 
της Ξερόλακκας για τα απορρίµµατα της Πάτρας και του Ρίου,  
(γίνεται  από τον 1ο ΦΟ.∆.Σ.Α) και στο ΧΥΤΑ του Φλόκα για τα 
απορρίµµατα της Μεσσάτιδας, Παραλίας και Βραχναιίκων, (γίνεται 
από το 2ο ΦΟ.∆.Σ.Α.) 
 
Η διαχείριση των απορριµµάτων διέπεται από την ελληνική και 
κοινοτική νοµοθεσία και τον Περιφερειακό   Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων ∆υτικής Ελλάδας (ΠΕ.Σ.∆.Α.) που εγκρίθηκε το 2005. 
Έπρεπε δε να προωθεί τη µείωση και επαναχρησιµοποίηση των 
απορριµµάτων, την ανακύκλωση και κοµποστοποίηση, την 
επεξεργασία µε την ανάκτηση ενέργειας και τέλος τη διάθεση των 
υπολειµµάτων σε ΧΥΤΥ, επιτυγχάνοντας συγκεκριµένους στόχους. 
 
Ο ισχύων (ΠΕ.Σ.∆.Α.) προβλέπει την  ταφή των απορριµµάτων της 
Πάτρας και του Ρίου στο ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας και  από τις  
16/12/2009  σε ΧΥΤΑ γειτονικού ∆ήµου.  Στη συνέχεια µεταφορά 
των απορριµµάτων, δια µέσου ενός Σταθµού Μεταφόρτωσης 
Απορριµµάτων (ΣΜΑ ),  σε εργοστάσιο επεξεργασίας τους,  το οποίο  
οι δήµαρχοι του νοµού Αχαΐας συµφώνησαν  να γίνει στου Φλόκα. 
Στο ΧΥΤΑ του Φλόκα θάβονται και τα απορρίµµατα της Μεσσάτιδας, 
Παραλίας και Βραχναιίκων.  
 
Έξι χρόνια µετά την έγκριση του Περιφερειακού Σχεδιασµού 
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων της ∆υτικής Ελλάδας                   
(∆εκέµβριος 2005) ελάχιστα πράγµατα έχουν γίνει  και κανένας από 
τους στόχους που έθετε δεν προσεγγίστηκε. Εάν αυτοί είχαν 
πραγµατοποιηθεί  στους ΧΥΤΑ θα έπρεπε να είχε καταλήξει φέτος το 
58 % των βιοαποδοµήσιµων,  να ανακυκλώνεται το 55% και να 
αξιοποιείται  το 60 % . 
 
Η  Πάτρα παρήγαγε φέτος περίπου 310 τόνους απορρίµµατα 
ηµερησίως   µε  σύνθεση   κατά βάρος: 46 % ζυµώσιµα, 20 % 
χαρτόνι και χαρτί, 9% πλαστικά, 5% γυαλί, 5% µέταλλο και 15% 
διάφορα, ενώ η ποσότητα   που κατέληξε  στους ΧΥΤΑ (Ξερόλακας 
και Φλόκα)  είναι     το 95% του συνόλου, ενώ στην ανακύκλωση 
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µόλις το 5%. Στην Καλαµάτα, την Ελευσίνα και το Μαρούσι 
ανακυκλώνεται ήδη το 20% των απορριµµάτων τους.   
 
Ο ∆ήµος ανέκαθεν διαχειρίζεται  τα απορρίµµατα της πόλης χωρίς 
συγκεκριµένο σχεδιασµό και στόχους, στηριζόµενος στις όποιες 
προσπάθειες του εκάστοτε αντιδηµάρχου καθαριότητας.  
 
Για να υπάρξει ο προτεινόµενος σχεδιασµός κατά αρχάς έπρεπε να 
αποτυπωθεί, από µηδενική βάση,  η υπάρχουσα κατάσταση και στη 
συνέχεια να τεθούν συγκεκριµένοι  στόχοι, καθώς και τα βήµατα και 
οι χρόνοι που απαιτούνται για να επιτευχθούν.  
 
Ο προτεινόµενος σχεδιασµός θα τεθεί στη διαδικασία της 
διαβούλευσης  αρχικά  στην Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και στους Φορείς της Πάτρας και στη συνέχεια, µετά τις 
παρατηρήσεις που θα διατυπωθούν, θα προωθηθεί για έγκριση και 
υλοποίηση.  
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2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ 
 
Στο ∆ήµο Πατρέων ανέκαθεν το σύστηµα αποκοµιδής στηριζόταν σε 
παραδοχές που ποτέ δεν ήταν καταγεγραµµένες µε συστηµατικό 
τρόπο, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει ένας σχεδιασµός ο οποίος να 
βάζει συγκεκριµένους στόχους που να µπορούν να µετρηθούν µε 
δείκτες απόδοσης. 
 
Η φιλοσοφία της ∆ηµοτικής Αρχής από την στιγµή που ανέλαβε ήταν 
ότι πρέπει να επαναπροσδιοριστεί όλο το σύστηµα αποκοµιδής αφού 
αυτό είχε ξεπεραστεί, κοστίζει υπερβολικά και ταυτόχρονα δεν ήταν 
αποδοτικό. 
 

 
 
Το σύστηµα αποκοµιδής αλλά και της ανακύκλωσης δεν θα 
µπορούσε να είναι ξεκοµµένο από το γενικό πλαίσιο διαχείρισης των 
στερεών αποβλήτων της πόλης. Έτσι λοιπόν έπρεπε να αποτυπωθεί, 
από µηδενική βάση,  η υπάρχουσα κατάσταση και στη συνέχεια να 
τεθούν συγκεκριµένοι  στόχοι, καθώς και τα βήµατα και οι χρόνοι 
που απαιτούνται για να επιτευχθούν.   
 
Η ∆ηµοτική Αρχή έθεσε τους εξής γενικούς στόχους: 
 

• Μείωση της παραγωγής απορριµµάτων από τους πολίτες µε 
συστηµατική ανακύκλωση των υλικών και κοµποστοποίηση του 
οργανικού µέρους. 
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• Βελτίωση του τρόπου αποκοµιδής µε ελαχιστοποίηση τόσο του 
χρόνου όσο και του κόστους.  

 
Η επίτευξη αυτών των στόχων επιφέρει τα επιπλέον οφέλη τα οποία 
είναι:  
 

• Μείωση του συνολικού κόστους για τους πολίτες 
 
• Μείωση του διαχειριστικού, λειτουργικού και διοικητικού 

κόστους. Η µείωση αυτή επέρχεται µε τον περιορισµό των 
διαχειριστικών και λειτουργικών εργασιών, µειώνοντας κατ' 
επέκταση και τις διοικητικές ανάγκες τις υπηρεσίας. 

 
 
• Αύξηση της απόδοσης της υπηρεσίας. Λόγω της µείωσης των 

διαχειριστικών δαπανών της υπηρεσίας για το ίδιο έργο 
αυξάνεται κατ' επέκταση η απόδοση του όλου συστήµατος. 

 
• Προώθηση µιας θετικής δηµόσιας εικόνας των υπηρεσιών 

καθαριότητας. 
 

• Περιορισµός των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
 
 

Τι παραλάβαµε 
 

• Τέσσερες διαφορετικές δοµές αποκοµιδής: Πάτρα, Μεσσάτιδα, 
Παραλία και  Βραχναίικα. 

 
• Τη ∆ηµοτική ενότητα Ρίου µε καµιά δοµή αφού την αποκοµιδή 

την έκαναν ιδιώτες, που λόγω του Καλλικράτη δεν ήταν 
δυνατόν να συνεχιστεί η σύµβαση. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα 
την 1/1/2011 καµιά υπηρεσία να µην γνωρίζει την διαδικασία 
αποκοµιδής της ∆ηµοτικής Ενότητας Ρίου (δροµολόγια, 
∆ιαδροµές, θέσεις Κάδων κ.λ.π.) 

  
• Την υπηρεσία καθαριότητας της Πάτρας να  λειτουργεί µε  το 

σύστηµα της κατ’ αποκοπή εργασίας. Οι εργαζόµενοι  έκαναν 
αποκοµιδή  καθηµερινά από ορισµένο αριθµό κάδων,    µε 3 
ώρες εργασία, αντί των νόµιµων 6,25  και επί πλέον αµοιβή 
υπερωριακής απασχόλησης 3 ωρών, η οποία επιβάρυνε τα 
δηµοτικά τέλη. 

 
• Παντελή έλλειψη αρχείων που να δίνουν αναλυτικά στοιχεία 

για τον τρόπο λειτουργίας ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση 
της αποδοτικότητας και κοστολόγηση του  συστήµατος 
αποκοµιδής. Είναι χαρακτηριστικό ότι η υπηρεσία καθαριότητας 
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χρησιµοποιούσε για τον χωρισµό των τοµέων καθαριότητας 
τον χάρτη του Θεσµοθετηµένου Σχεδίου Πόλεως και όχι αυτόν 
της υφιστάµενης κατάστασης.  

 
• Την υπηρεσία καθαριότητας χωρίς να γνωρίζει τον ακριβή 

αριθµό των κάδων (θεωρούσε ότι υπήρχαν 6.000 πράσινοι 
κάδοι στην Καποδιστριακή Πάτρα ενώ βρέθηκαν µόνο 4.100) 
αλλά ούτε τις θέσεις  που ήταν αυτοί  τοποθετηµένοι. 

 
• Υπερβολικό αριθµό δροµολογίων (52 δροµολόγια ηµερησίως 

µε εξαήµερη εργασία µόνο για τον καποδιστριακό ∆ήµο 
Πατρέων). 

 
• Συνεχώς µειούµενο προσωπικό λόγω των συνταξιοδοτήσεων 
 
• Την ανακύκλωση να εφαρµόζεται µόνο στην Πάτρα και στην 

∆ηµοτική Ενότητα Ρίου. 
 
• Πληµµελή καθαρισµός των κάδων. 
 
• Πληµµελή συντήρηση των κάδων. 

 

Άµεσες προτεραιότητες που τέθηκαν από την 
∆ηµοτική Αρχή 
 

• Ενοποίηση όλων των δοµών κάτω από την υπηρεσία 
καθαριότητας. 

 
• Προσαρµογή του συστήµατος Αποκοµιδής έτσι ώστε να 

συµπεριληφθεί και η ∆ηµοτική Ενότητα Ρίου  
 

 
• Συστηµατική καταγραφή όλων των παραµέτρων του 

συστήµατος αποκοµιδής (∆ιαδροµές, Θέσεις Κάδων, 
Κατάσταση Κάδων κ.λ.π.) 

 
• Προσπάθεια µείωσης του αριθµού των δροµολογίων έτσι ώστε 

να είναι δυνατή η καθηµερινή αποκοµιδή µε δεδοµένη την 
αύξηση της έκτασης της  περιοχής αποκοµιδής και της 
διαρκούς µείωσης του προσωπικού. 

 
 
• Επέκταση του συστήµατος ανακύκλωσης και στις υπόλοιπες 

∆ηµοτικές ενότητες. 
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Ενέργειες που έχουν γίνει 
 

• Στελέχωση της Υπηρεσίας καθαριότητας µε προσωπικό από 
άλλες διευθύνσεις και δηµιουργία ενός νέου γραφείου µελέτης 
– αξιολόγησης και παρακολούθησης του συστήµατος 
Αποκοµιδής 

 
• Καταγραφή του Αριθµού και της Κατάστασης των κάδων. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που µέχρι τώρα έχει συλλέξει η 
υπηρεσία καθαριότητας στον Καλλικρατικό ∆ήµο Πατρέων 
υπάρχουν 6.000 κάδοι σύµµεικτων απορριµµάτων (πράσινοι) 
εκ των οποίων οι 4.100 είναι στον παλαιό ∆ήµο Πατρέων και οι 
1.900 στις 4 Περιφερειακές ∆ηµοτικές ενότητες. Μέχρι την 
καταγραφή η υπηρεσία καθαριότητας πραγµατοποιούσε την 
αποκοµιδή µε το σύστηµα κατ’ αποκοπή υπολογίζοντας για τον 
Καποδιστριακό ∆ήµο Πατρέων συνολικό αριθµό κάδων 6.000 
(και 200 για κάθε δροµολόγιο) ενώ καταµετρήθηκαν 4.100.  
Από το σύνολο των κάδων απαιτείται πλήρης αντικατάσταση 
για τους 300, ενώ περίπου 1.000 απαιτούν επισκευές 
διαφόρων ειδών (καπάκια, ρόδες κ.λ.π.) 
 

• Χαρτογράφηση των διαδροµών και των θέσεων του κάδων 
(Έχει ολοκληρωθεί περίπου το 70%) 

 
• Επανασχεδιασµός των δροµολογίων αλλά και του συστήµατος 

εργασίας έτσι ώστε η υπηρεσία να λειτουργεί µε βάση τα νέα 
δεδοµένα.  

 
Έτσι σήµερα η υπηρεσία καθαριότητας δουλεύει µε βάση την 
πενθήµερη Εργασίας και πραγµατοποιεί: 
  
• 48 ∆ροµολόγια στο παλαιό ∆ήµο Πατρέων 
• 8 Στην ∆ηµοτική ενότητα Ρίου 
• Από 3 στις ∆ηµοτικές ενότητες Μεσσάτιδος και Παραλίας  
• Και 2 στην ∆ηµοτική ενότητα Βραχναιίκων 

 
Συνολικά, σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2011, το κόστος αποκοµιδής 
των απορριµµάτων  είναι της τάξης των 120€ ανά τόνο, χωρίς να 
συµπεριληφθεί  το κόστος ταφής τους στους ΧΥΤΑ της Ξερόλακας (4 
ευρώ ανά τόνο) και στο ΧΥΤΑ του Φλόκα (29 ευρώ ανά τόνο). 
 

Γενικοί Στόχοι  
 
Με βάση τα παραπάνω και σε συνδυασµό µε τις τωρινές οικονοµικές 
συνθήκες του ∆ήµου και των δηµοτών η ∆ηµοτική αρχή έχει θέσει 
τους δύο παρακάτω στόχους 
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• Μείωση  του κόστους αποκοµιδής σε επίπεδα κάτω από 100€ 
ανά τόνο. Η επίτευξη αυτού του στόχου δεν θα επιβαρύνει 
επιπλέον τους ∆ηµότες από την αύξηση του κόστους 
διαχείρισης απορριµµάτων λόγω της υποχρεωτικής 
επεξεργασίας τους. 

 
• Ριζική βελτίωση της ποιότητας του συστήµατος αποκοµιδής  

(Συστηµατική συντήρηση και καθαρισµός των κάδων, 
συστηµατική αποκοµιδή, καλύτερες συνθήκες εργασίας για 
τους εργαζόµενους κ.λ.π.) 

 

Σχέδιο ∆ράσεων - Προγραµµατισµός 
 
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων προγραµµατίζονται οι 
ακόλουθες ενέργειες: 
 

• Ολοκλήρωση της καταγραφής και χαρτογράφησης των θέσεων 
των κάδων (Πράσινων και Μπλέ)  
Η καταγραφή της θέσης των κάδων γίνεται µε ηλεκτρονικό 
τρόπο στο σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών του δήµου 
Πατρέων. Ταυτόχρονα  µε την καταγραφή αποθηκεύονται και 
όλες εκείνες οι πληροφορίες οι οποίες είναι χρήσιµες για τον 
σχεδιασµό και παρακολούθηση του συστήµατος αποκοµιδής. 
(Τύπος, Χωρητικότητα, ηµεροµηνία αγοράς, επεµβάσεις όπως 
συντήρηση και πλύσιµο κ.λ.π.) 
Χρόνος πλήρους εφαρµογής Φεβρουάριος 2012 
 

• Συνολικός επαναπροσδιορισµός της χωροθέτησης των κάδων.  
Οι κάδοι στην πορεία των ετών έχουν τοποθετηθεί χωρίς 
κριτήρια ή µε κριτήρια που πιθανόν σήµερα να µην ισχύουν. Η 
βασική χωροθέτηση γινόταν µε βάση τα αιτήµατα των πολιτών 
αφού δεν υπήρχε κανένα σύστηµα αξιολόγησης της 
αναγκαιότητας τοποθέτησης κάδων. Έτσι είναι συχνό το 
φαινόµενο να είναι τοποθετηµένοι περισσότεροι κάδοι σε 
σηµεία  που δεν υπάρχει ανάγκη και λιγότεροι αλλού. 
Ήδη έχουν επιλεγεί δύο περιοχές µία πυκνοκατοικηµένη και 
µία ηµιαστική έτσι ώστε να χωροθετηθούν οι υφιστάµενοι 
κάδοι µε βάση αντικειµενικά κριτήρια (πληθυσµός, δυνατότητα 
εύκολης προσέγγισης των απορριµµατοφόρων κ.λ.π.) οι οποίες 
θα είναι περιοχές πιλότοι για την υπηρεσία καθαριότητας, ώστε 
στη συνέχεια να εφαρµόσει την επιλεγείσα µεθοδολογία στο 
σύνολο του ∆ήµου Πατρέων. Χρόνος πλήρους εφαρµογής 
∆εκέµβριος 2012. 
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• Αρίθµηση όλων των κάδων καθώς και σαφής οριοθέτηση της 
θέσης τοποθέτησης τους στο σύνολο του ∆ήµου Πατρέων. 
Είναι συχνό το φαινόµενο της αυθαίρετης µετακίνησης των 
κάδων από µία θέση σε µία άλλη. Το φαινόµενο αυτό 
δυσκολεύει την διαδικασία αποκοµιδής η οποία µε τον καιρό 
αλλοιώνεται και αυξάνει το συνολικό κόστος. Επίσης η έλλειψη 
αρίθµησης δυσκολεύει την παρακολούθηση και καταγραφή της 
διαδικασίας συντήρησης των κάδων. 
Η σαφής οριοθετηµένη χαρτογραφηµένη χωροθέτηση των 
κάδων  καθώς και η αρίθµηση τους θα βελτιώσει τόσο το 
χρόνο εξυπηρέτησης πιθανών αιτηµάτων όσο και της 
συντήρησης των κάδων  
 

• Αύξηση του προσωρινού αποθηκευτικού χώρου των 
σύµµεικτων απορριµµάτων 
Ο στόχος της δηµοτικής αρχής είναι στο βάθος τριετίας η 
προµήθεια και η τοποθέτηση 3.000 επιπλέον κάδων. Ήδη 
βρίσκεται σε εξέλιξη η προµήθεια 1.600 νέων κάδων και 
προγραµµατίζεται και νέα προµήθεια.  
 

• Βελτιστοποίηση των διαδροµών των απορριµµατοφόρων µε 
στόχο την συντοµότερη αποκοµιδή µε το µικρότερο δυνατό 
κόστος (καύσιµα, ώρες εργασίας κ.λ.π.) 
Έχει εκπονηθεί µελέτη για την ένταξη στο ΕΣΠΑ σχετικού 
τεχνικού δελτίου για την χρηµατοδότηση αυτής της ενέργειας. 
Η οποία θα συνοδεύεται και µε την προµήθεια ολοκληρωµένου 
συστήµατος παρακολούθησης και καταγραφής της διαδικασίας 
αποκοµιδής, ώστε να είναι δυνατή η διαρκής βελτιστοποίηση 
των διαδροµών, η καταγραφή των αναγκών για την 
τοποθέτηση νέων κάδων, η παρακολούθηση των βλαβών, 
ώστε να µειωθεί το κόστος συντήρησης. Η επιδίωξη της 
βελτιστοποίησης των διαδροµών είναι η ελαχιστοποίηση της 
διανυόµενης συνολικής χιλιοµετρικής απόστασης και η 
επιδίωξη ελαχιστοποίησης του αριθµού των 
χρησιµοποιούµενων  απορριµµατοφόρων έτσι ώστε να 
επιτευχθούν οι στόχοι της συντοµότερης αποκοµιδής µε το 
µικρότερο δυνατό κόστος.  

• Έρευνα και επεξεργασία εναλλακτικών σεναρίων 
αντιµετώπισης της αποκοµιδής των 310 τόνων απορριµµάτων 
που παράγει η Πάτρα, σε περίπτωση που µειωθεί ακόµα 
περισσότερο ο αριθµός των εργαζοµένων του ∆ήµου και δεν 
υπάρχει η δυνατότητα αποκοµιδής τους. 
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3. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΟΡΓΑΝΙΚΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

 
Τι παραλάβαµε 
 

• Σύµβαση µε την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης της 
Ανακύκλωσης ΕΕΑΑ Α.Ε. που αφορούσε µόνο την Πάτρα και το 
Ρίο. 

 
• Έλλειψη Ειδικής Πρόνοιας για πλήρη διαχωρισµό 

ανακυκλώσιµων υλικών. Υπάρχει πρόνοια µόνο για το γυαλί. 
 

• ∆εν υπήρχε σύµβαση µε το εγκεκριµένο συλλογικό σύστηµα 
ανακύκλωσης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού της εταιρείας Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. Αυτή 
έληξε τον ∆εκέµβριο του 2010 και δεν είχε γίνει καµιά 
προεργασία για ανανέωση της. 

 
• Ποσοστό Ανακύκλωσης 5%,  όταν για παράδειγµα ελληνικές 

πόλεις όπως η Καλαµάτα, η Ελευσίνα και το Μαρούσι 
προσεγγίζουν το 20%. Στην Γερµανία το 48%, στο Βέλγιο και 
τη Σουηδία το 36%. 

 
 
• Έλλειψη συµµετοχής του ∆ήµου στην διαδικασία της 

ανακύκλωσης. 
 
• Καµιά υποδοµή για τα οργανικά υπολείµµατα. Στο σύνολο του 

Καλλικρατικού ∆ήµου αντιµετωπίζονται ως σύµµεικτα 
απορρίµµατα. Συλλέγονται περίπου 211 τόνοι οργανικών 
απορριµµάτων (µόνο κλαδέµατα) το χρόνο, δηλαδή µόνο το 
2%. 

 

Άµεσες προτεραιότητες που τέθηκαν από την 
∆ηµοτική Αρχή 
 

• Επέκταση του συστήµατος ανακύκλωσης και στις υπόλοιπες 
∆ηµοτικές Ενότητες. 

 
• Συστηµατική καταγραφή όλων των παραµέτρων του 

συστήµατος ανακύκλωσης (∆ιαδροµές, Θέσεις και αριθµός 
Κάδων, Κατάσταση Κάδων κ.λ.π.) 
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• Προσπάθεια άµεσης αύξησης του χώρου προσωρινής 
εναπόθεσης ανακυκλώσιµων υλικών. 

 
• Προσαρµογή της Υπηρεσίας Καθαριότητας στη διαδικασία 

συλλογής οργανικών υπολειµµάτων αφού η ποσότητα και η 
διαδικασία αποκοµιδής τους δεν ήταν γνωστές λόγω της 
ενοποίησης των περιφερειακών ∆ήµων. 

 

Ενέργειες που έχουν γίνει 
 

• Καταγραφή του Αριθµού και της κατάστασης των κάδων. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που µέχρι τώρα έχει συλλέξει η 
υπηρεσία καθαριότητας στον Καλλικρατικό ∆ήµο Πατρέων 
έχουν καταγραφεί συνολικά 2.400 κάδοι ανακύκλωσης των 
οποίων 2.200 είναι τοποθετηµένοι στον παλαιό δήµο Πατρέων 
και 200 στην δηµοτική ενότητα Ρίου. 
Επίσης σύµφωνα µε τα στοιχεία στα όρια του παλαιού ∆ήµου 
Πατρέων έχουν τοποθετηθεί 109 καµπάνες γυαλιού, εκ των 
οποίων οι 82 έχουν τοποθετηθεί σε δηµόσιους χώρους και 27 
σε ιδιωτικούς. Το 2010 συλλέχθηκαν 400 τόνοι περίπου 
γυαλιού και το 2011 περίπου 500 τόνοι. 
 

• Χαρτογράφηση των διαδροµών και των θέσεων του κάδων  
Η καταγραφή γίνεται ταυτόχρονα µε την καταγραφή του 
συστήµατος αποκοµιδής των σύµµεικτων απορριµµάτων. Θα 
ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο 2012.   
 

• ∆ιαπραγµάτευση µε την ΕΕΑΑ Α.Ε. για επέκταση του 
συστήµατος της ανακύκλωσης στις ∆ηµοτικές Ενότητες 
Μεσσατιδας, Παραλίας και Βραχναιίκων.  
Ήδη η ΕΕΑΑ έχει συµφωνήσει να δωρίσει ένα 
απορριµµατοφόρο στο ∆ήµο Πατρέων για την λειτουργία του 
Συστήµατος Αποκοµιδής ανακυκλώσιµων σε αυτές τις 
∆ηµοτικές ενότητες και ταυτόχρονα βρίσκεται στην διαδικασία 
για την προµήθεια 200 µπλε κάδων που θα τοποθετηθούν σε 
αυτές τις ενότητες. 
 

• Ενεργοποίηση της διαδικασίας συλλογής ηλεκτρονικών – 
ηλεκτρικών συσκευών.  
Ήδη ενεργοποιήθηκε και πάλι πιλοτικά µέχρι να υπογραφεί η 
νέα σύµβαση µε την Εταιρεία Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε. 
στην κεντρική περιοχή της Πάτρας. Η συλλογή ηλεκτρονικών 
Συσκευών πραγµατοποιήθηκε για µία µέρα όπου 
συγκεντρωθήκαν περίπου 3,5 τόνοι. Το 2010 σε 12 µήνες 
είχαν συγκεντρωθεί 15 τόνοι που αντιστοιχεί µόλις στο 5% της 
συνολικής δυνατότητας συλλογής. Ο ∆ήµος από αυτή την 
δράση εισπράττει το λιγότερο 40€ τον τόνο. 
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• Αύξηση του χώρου προσωρινής εναπόθεσης ανακυκλώσιµων 

υλικών µε την προµήθεια 200 επιπλέον µπλε Κάδων οι οποίοι 
βρίσκονται στην διαδικασία τοποθέτησης 
 

Γενικοί Στόχοι  
 
Με βάση τα παραπάνω η ∆ηµοτική αρχή έχει θέσει τους παρακάτω 
στόχους: 
 

• Επέκταση της Ανακύκλωσης σε όλη την επικράτεια του 
Καλλικρατικού ∆ήµου Πατρέων και αύξηση του ποσοστού 
ανακύκλωσης από 6 σε 18% σε βάθος τριετίας. Η αύξηση του 
ποσοστού ανακύκλωσης εκτός από την ορθολογικότερη και 
οικολογική αντιµετώπιση των απορριµµάτων επιφέρει και  
σηµαντική µείωση τόσο του κόστους αποκοµιδής όσο και του 
κόστους διαχείρισης. 

 
• Εξειδίκευση της ανακύκλωσης σε υλικά µε βαρύτητα στο 

γυαλί, στο χαρτί, και τις ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές  συσκευές. 
 
• Συστηµατική εµπλοκή του ∆ήµου στην ανακύκλωση αφού η 

αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης µειώνει το κόστος 
διαχείρισης των απορριµµάτων για τον δηµότη και ταυτόχρονα 
αυξάνει τα έσοδα του ∆ήµου από την εκµετάλλευση  των 
ανακυκλώσιµων υλικών. 

 
• Προώθηση της οικιακής κοµποστοποίησης. 

 

Σχέδιο ∆ράσεων - Προγραµµατισµός 
 
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων προγραµµατίζονται οι 
ακόλουθες ενέργειες: 
 

• Συνολικός επαναπροσδιορισµός της χωροθέτησης των κάδων 
ανακύκλωσης.  
Ο επαναπροσδιορισµός της χωροθέτησης των µπλε κάδων θα 
γίνει ταυτόχρονα µε αυτή των πράσινων. 
Ταυτόχρονα θα γίνει προσδιορισµός των σηµείων εναπόθεσης 
οργανικών απορριµµάτων κυρίως στις περιοχές των ∆ηµοτικών 
ενοτήτων Ρίου, Μεσσάτιδας, Παραλίας και Βραχναιίκων όπου 
και υπάρχει η µεγαλύτερη συγκέντρωση λόγω της ύπαρξης 
µεγάλου ποσοστού κατοικιών µε κήπους. 
 

• Αύξηση του προσωρινού αποθηκευτικού χώρου των 
ανακυκλώσιµων  υλικών  
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Προµήθεια και χωροθέτηση τουλάχιστον 1.500 επιπλέον 
κάδων ανακύκλωσης στην επόµενη διετία. Ο µακροπρόθεσµος 
στόχος είναι ο αριθµός των κάδων ανακύκλωσης να πλησιάζει 
αυτόν των πράσινων κάδων. 
 

• Αναβάθµιση του Κ∆ΑΥ 
Εγκατάσταση οπτικού διαχωριστή, αλουµινοδιαχωριστή κ.λ.π. 
µε στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας της 
µονάδας ώστε να ανταποκρίνεται στην επιδιωκόµενη αύξηση 
των ανακυκλώσιµων από 5% σε 18% Προµήθεια αυτού του 
ειδικού εξοπλισµού για αναβάθµιση του Κ∆ΑΥ µε 
χρηµατοδότηση µέσω ΕΣΠΑ. Εκπόνηση  της σχετικής µελέτης 
για σύνταξη του τεχνικού δελτίου. Χρόνος υποβολής της 
πρότασης το πρώτο εξάµηνο του 2012. 
 

• Προµήθεια Τεµαχιστή Ογκωδών Αντικειµένων 
Προµήθεια ειδικού εξοπλισµού τεµαχισµού ογκωδών 
Αντικειµένων για την µείωση του όγκου τους πριν την τελική 
τους διάθεση, µε χρηµατοδότηση µέσω ΕΣΠΑ. Εκπόνηση  της 
σχετικής µελέτης για σύνταξη του τεχνικού δελτίου. Χρόνος 
υποβολής της πρότασης 1 εξάµηνο του 2012. 
 

• Προµήθεια σταθερού τεµαχιστή κλαδεµάτων 
Η προµήθεια θα γίνει, µε χρηµατοδότηση µέσω ΕΣΠΑ. 
Εκπόνηση  της σχετικής µελέτης για σύνταξη του τεχνικού 
δελτίου. Χρόνος υποβολής της πρότασης 1 εξάµηνο του 2012. 
 

• Ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέµατα ανακύκλωσης και 
κοµποστοποίησης 
Κατάρτιση ενός διαρκούς προγράµµατος ενηµέρωσης των 
πολιτών στα θέµατα ανακύκλωσης. Το πρόγραµµα δεν θα 
αφορά µόνο το θέµα της ευαισθητοποίησης στα θέµατα 
ανακύκλωσης αλλά και το θέµα της ενηµέρωσης και 
εκπαίδευσης. Η αναγκαιότητα για την ένταση της 
προγράµµατος σε αυτό τον τοµέα αναδεικνύεται και από τα 
στοιχεία που ήδη έχουν καταγραφεί για την σύνθεση των 
απορριµµάτων στους µπλε και πράσινους κάδους. Σύµφωνα µε 
αυτά τα στοιχεία το ποσοστό µη ανακυκλώσιµων υλικών στους 
µπλε κάδους 33%, ενώ το ποσοστό ανακυκλώσιµων υλικών 
στους πράσινους κάδους είναι 37%.  
 

• Εξειδίκευση της ανακύκλωσης και σε ειδικά υλικά (ειδικά 
ρεύµατα) µε βαρύτητα στο γυαλί, στο χαρτί, και τις 
ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές  συσκευές. 
Ειδικότερα: 
Γυαλί: Με το πρόγραµµα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 
των πολιτών στόχος είναι το 2014 η συλλογή γυαλιού να 



 14 

προσεγγίσει τους 800 τόνους ετησίως. Επίσης µε βάση τις 
ετήσιες αποδόσεις θα προγραµµατιστεί και η χωροθέτηση των 
αναγκαίων πρόσθετων ειδικών κάδων. 
Χαρτί: ∆ιενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισµού που θα 
περιλαµβάνει δύο βασικά στοιχεία: α) τη συλλογή χαρτιού από 
συγκεκριµένα επιλεγµένα σηµεία της πόλης. Αυτά θα είναι τα 
σχολικά συγκροτήµατα, Πανεπιστήµιο και ΤΕΙ, οι δηµοτικές και 
δηµόσιες υπηρεσίες, super markets. β) η συλλογή του 
εµπορικού χαρτιού και χαρτονίων από το εµπορικό κέντρο της 
πόλης µε φορτηγάκι µε την µέθοδο πόρτα-πόρτα. Με τη 
διαλογή στην πηγή του 15% σε χαρτί και χαρτόνι σε βάθος 
τριετίας, θα έχουµε εκτροπή από το εργοστάσιο περίπου 
20.000 τόνους ετησίως και αντίστοιχη µίωση του κόστους για 
τους δηµότες. Χρόνος υλοποίησης διαγωνισµού: Τέλος 1ου 
εξαµήνου 2012. 
Ηλεκτρονικές – ηλεκτρικές συσκευές. Ανανέωση της σύµβασης 
µε την εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. Η δράση 
συλλογής σε κοντέινερ θα γίνεται κάθε µήνα σε καθένα από τα 
8 διαµερίσµατα του νέου καλλικρατικού δήµου της Πάτρας. 
Χρόνος υλοποίησης ανανέωσης σύµβασης: Ιανουάριος 2012.  
 

• Προµήθεια κάδων οργανικών αποβλήτων   
Σύνταξη τεχνοοικονοµικής µελέτης και χωροθέτησης χωριστών 
κάδων για τα οργανικά απορρίµµατα. Χρόνος υλοποίησης 
Σεπτέµβρης 2012.  
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4. ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 
Η µεταφόρτωση απορριµµάτων είναι επιβεβληµένη για την 
ελαχιστοποίηση του κόστους µεταφοράς των απορριµµάτων από 
τους χώρους παραγωγής στους χώρους τελικής τους διάθεσης και 
επεξεργασίας. 
 
Απαραίτητος εξοπλισµός για την µεταφόρτωση είναι η ύπαρξη ενός 
Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ), στον οποίο 
καταλήγουν τα απορριµµατοφόρα και, αφού εκκενωθούν, 
επιστρέφουν στο χώρο παραγωγής των απορριµµάτων για τη 
συνέχιση του έργου της αποκοµιδής. Στο ΣΜΑ τα απορρίµµατα 
συµπιέζονται µε κατάλληλες πρέσες και φορτώνονται σε ειδικά 
εµπορευµατοκιβώτια (κοντέινερς) που στη συνέχεια µεταφέρονται 
στο χώρο τελικής επεξεργασίας και διάθεσης. 
 

 
 
Η διαχείριση των απορριµµάτων διέπεται από την ελληνική και 
κοινοτική νοµοθεσία και τον Περιφερειακό   Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων ∆υτικής Ελλάδας   (ΠΕ.Σ.∆.Α.) που εγκρίθηκε το 
2005, ο οποίος εκτός από την αναγκαιότητα κατασκευής 
Εργοστασίου Επεξεργασίας Απορριµµάτων προβλέπει και την 
κατασκευή Σταθµών Μεταφόρτωσης. 
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Τι παραλάβαµε 
 

• Παρά τις προβλέψεις του ΠΕΣ∆Α του 2005, ο οποίος ανέφερε 
για παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ της Ξερόλακα πριν το 
∆εκέµβριο του 2009 του ΧΥΤΑ της Ξερόλακας αλλά και  της 
κατάστασης που είχε περιέλθει αυτή από το Μάιο του 2009 
όταν τα απορρίµµατα έµεναν ουσιαστικά άταφα λόγω του 
κορεσµού της, δεν είχε γίνει καµιά απολύτως ενέργεια για τη 
χωροθέτηση, προµήθεια και εγκατάσταση ΣΜΑ, παρότι ο 
ΠΕΣ∆Α το επέβαλε.. 

 

Άµεσες προτεραιότητες που τέθηκαν από την 
∆ηµοτική Αρχή 
 

• Σχεδιασµός όλων των απαιτούµενων ενεργειών για την 
προµήθεια, τη χωροθέτηση  και την κατασκευή ΣΜΑ.  

 

Ενέργειες που έχουν γίνει 
 

• Προετοιµασία για τις προδιαγραφές ΣΜΑ. 
Η διαδικασία για την σύνταξη της µελέτης όσον αφορά τους 
στόχους της και τις προδιαγραφές της άρχισε το Νοέµβριο του 
2011 από στελέχη της ∆ηµοτικής Αρχής, πριν την έναρξη της 
Θητείας της. Υπήρξαν  συναντήσεις µε τέσσερες εταιρείας 
προµήθειας εξοπλισµού ΣΜΑ, µελετήθηκαν οι αντίστοιχες 
προδιαγραφές. Οµάδα εργασίας πραγµατοποίησε  επισκέψεις 
σε ΣΜΑ που λειτουργούν σε ένδεκα διαφορετικές περιοχές 
στον υπόλοιπο Ελλαδικό Χώρο για να διαπιστώσει 
προτερήµατα και παρενέργειες στην λειτουργία τους.  
 

• Σύνταξη της απαιτούµενης µελέτης για την προµήθεια ΣΜΑ. 
Η σύνταξη της µελέτης ξεκίνησε αµέσως µετά την ανάληψη 
των καθηκόντων της ∆ηµοτικής Αρχής και ολοκληρώθηκε στις 
28 Φεβρουαρίου 2011. 
 

• Ένταξη της προµήθειας ΣΜΑ στον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
και στο τεχνικό πρόγραµµα του ΦΟΣ∆Α 
Η διαδικασία αυτή έγινε για να είναι δυνατή η προκήρυξη του 
διαγωνισµού προµήθειας από τον ∆ήµο Πατρέων και ένταξη 
της ενέργειας στο ΕΣΠΑ για χρηµατοδότηση από τον 1ο 
ΦΟΣ∆Α. Η διαδικασία αυτή προβλέπεται από το ΕΣΠΑ ως 
επιδότηση τιµολογίου. Η µέθοδος αυτή επιλέχθηκε διότι έδινε 
την δυνατότητα της προµήθειας του εξοπλισµού χωρίς πρώτα 
να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προαπαιτούµενες ενέργειες 
(όπως προέγκριση χωροθέτησης) για χρηµατοδότηση. 
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• Ένταξη της προµήθειας του εξοπλισµού στο Ενιαίο πρόγραµµα 
Προµηθειών.  
Το Ενιαίο πρόγραµµα προµηθειών συντάσσεται και 
αποστέλλεται στο Υπουργείο για έγκριση µετά την ψήφιση του 
προϋπολογισµού. Η έγκριση έγινε στο τέλος Σεπτεµβρίου µετά 
από συνεχείς προσπάθειες και παρεµβάσεις της ∆ηµοτικής 
Αρχής και δύο επισκέψεις του ∆ηµάρχου στα αρµόδια 
υπουργεία. 
 

• Συγκριτική αξιολόγηση πιθανών χώρων για τοποθέτηση ΣΜΑ.  
Η µελέτη αυτή είναι απαραίτητη για την τελική χωροθέτηση 
του ΣΜΑ. 
Αναζητήθηκαν περιοχές που δυνητικά θα µπορούσαν να 
εγκατασταθούν ΣΜΑ, εξαιρώντας περιοχές σχεδίων πόλης µε 
χρήσεις που απαγορεύουν την συγκεκριµένη εγκατάσταση 
(π.χ. αµιγής κατοικία, κοινόχρηστοι χώροι κ.λ.π.), οικισµών, 
προστατευόµενες περιοχές από εγκεκριµένα ΓΠΣ, κλπ.  Στη 
συνέχεια εφαρµόστηκαν τα µακροσκοπικά κριτήρια τα οποία 
προκύπτουν από τις βασικές προδιαγραφές λειτουργίας ενός 
Σταθµού Μεταφόρτωσης για την επιλογή ειδικότερων θέσεων. 
Με βάση τα παραπάνω επιλέχθηκαν 23 διαφορετικές θέσεις οι 
οποίες αξιολογήθηκαν σε ένα σύνολο κριτηρίων µε βάση τα 
οποία θα γίνει η τελική επιλογή. 
 

• Έγκριση από ∆Σ 1ου ΦΟ∆ΣΑ για ανάθεση στο ∆ήµο Πατρέων 
ως Φορέα Υλοποίησης του ΣΜΑ 
Με την 26/2- ∆εκεµβρίου 2011 απόφαση, του ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του 1ου ΦΟ∆ΣΑ αποφασίστηκε η έγκριση του 
σχεδίου Ειδικής Προγραµµατικής του άρθρου 22 του Ν. 
3614/2007 έτσι ώστε ο ∆ήµος  της Πάτρας να είναι ο Φορέας 
Υλοποίησης του έργου κατασκευής και Λειτουργίας ΣΜΑ. Η 
σχετική πράξη είναι ύψους 4.000.000 ευρώ.  

 

Σχέδιο ∆ράσεων - Προγραµµατισµός 
 
Προγραµµατίζονται οι ακόλουθες ενέργειες: 
 

• Αποδοχή από ∆Σ ∆ήµου Πατρέων να είναι ο Φορέας 
Υλοποίησης του ΣΜΑ  
Χρόνος υλοποίησης Ιανουάριος 2012 
 

• Επιλογή και Έγκριση Θέσης για χωροθέτηση του ΣΜΑ 
Απαιτείται απόφαση του ∆Σ του ∆ήµου Πατρέων για την τελική 
επιλογή της θέσης, χωροθέτησης του ΣΜΑ. Χρόνος υλοποίησης 
Ιανουάριος 2012. 
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• Έγκριση προγραµµατικών συµβάσεων από Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση  
Χρόνος υλοποίησης Μάρτιος 2012 (περίπου 2 µήνες µετά την 
λήψη της σχετικής απόφασης από το ∆Σ ∆ήµου Πατρέων) 
 

• Προέγκριση Χωροθέτησης 
Χρόνος υλοποίησης Μάιος 2012  
 

• Υποβολή πρότασης για χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ 
Υποβολή τεχνικού ∆ελτίου για χρηµατοδότηση όλων των 
δράσεων, (προµήθεια εξοπλισµού, αγορά γης, κατασκευή 
υποδοµών).  Χρόνος υλοποίησης Ιούνιος 2012 
 

• ∆ηµοπράτηση Προµήθειας Εξοπλισµού 
∆ηµοπράτηση της προµήθειας εξοπλισµού µετά την έγκριση 
της πρότασης για χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ. Εκτιµώµενος 
χρόνος υλοποίησης Σεπτέµβριος 2012.  
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5. Χώρος Υγειονοµικής Ταφής   
Ξερόλακας 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
Στην Ξερόλακα έχει χωροθετηθεί ο χώρος υγειονοµικής ταφής των 
απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) της Πάτρας – Ρίου και το Κέντρο ∆ιαλογής 
των Ανακυκλώσιµων Υλικών(Κ∆ΑΥ). Ο ΧΥΤΑ διαθέτει ένα κύτταρο µε 
άδεια λειτουργίας µέχρι τις 31-12-2012 και σ’ αυτό  καταλήγουν 
ετησίως 100.000 τόνοι  απορριµµάτων της Πάτρας και Ρίου, εκ των 
οποίων 94.000  θάβονται και 6.000 ανακυκλώνονται. 
 
 Ο ισχύων  Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης των 
Απορριµµάτων  της ∆υτικής Ελλάδας,  που εγκρίθηκε το 2005, 
προβλέπει παύση της λειτουργίας του  ΧΥΤΑ της Ξερόλακα, πριν τις 
16-12-2009 (σελίδα 10) και  µεταφορά των  απορριµµάτων της 
Πάτρας και του Ρίου, µέσω Σ.Μ.Α., σε ΧΥΤΑ γειτονικού δήµου 
(σελίδα 16), δηλαδή στου Φλόκα ή στου Παπανικολού (που δεν 
κατασκευάστηκε ακόµα) ή και στους δύο. 
 
Η διαχείριση του ΧΥΤΑ της Ξερόλακας  από το νόµο επιβάλλεται να 
γίνεται από τον  1ο  ΦΟ.∆.Σ.Α. Νοµού Αχαΐας,  ο οποίος ιδρύθηκε 
µεν το έτος  2007 χωρίς όµως να πάρει άδεια και να λειτουργήσει τα 
έτη 2008, 2009 και 2010. Σύµφωνα δε µε τον Καλλικράτη,  από τον 
Ιούλιο του 2011 η διαχείριση του ΧΥΤΑ έπρεπε να περάσει στην 
αρµοδιότητα του Ενιαίου Φορέα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆υτικής 
Ελλάδας, ο οποίος δεν έχει ακόµα ιδρυθεί. 
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Τι παραλάβαµε 

 
Η Ξερόλακα το  2010 

 

• Το ΧΥΤΑ µε ένα τµήµα του  απορριµµατικού ανάγλυφου  να έχει  
καταρρεύσει, στις 29-12-2010, µε εναποθηκευµένα απορρίµµατα 
αρκετών χρόνων χωρίς  κανονική ταφή και συµπύκνωση και µε 
υπέρβαση του προβλεπόµενου ύψους του  κατά 35 µέτρα 

 

 
Η Ξερόλακα το ∆εκέµβριο του 2010 
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• Ένα  Φορέα ∆ιαχείρισής του ΧΥΤΑ (τον 1ο ΦΟ.∆.Σ.Α.), µε 

ανενεργό  Προεδρείο  και ∆ιοικητικό  Συµβούλιο, χωρίς να έχει 
ληφθεί άδεια λειτουργίας του, χωρίς τεχνικό πρόγραµµα, 
τιµολογιακή πολιτική και προϋπολογισµό, χωρίς προσωπικό, χωρίς  
τεχνική, οικονοµική και ταµειακή υποστήριξη και χωρίς ένα ευρώ 
στο ταµείο του.  

 
• Την αναγκαιότητα ταφής των απορριµµάτων  της Πάτρας και του 

Ρίου, χωρίς χώρο, ανάδοχο και µέσα, µε νοµική  απαγόρευση  
παράτασης της σύµβασης µε τον προηγούµενο ανάδοχο και χωρίς  
µελέτη και τεύχη δηµοπράτησης  για την ανάδειξη, µετά από 
διαγωνισµό, νέου αναδόχου. 

 
• Αριθµό  απορριµµατοφόρων ικανό µόνο για τη µεταφορά των 

απορριµµάτων Πάτρας – Ρίου στο  ΧΥΤΑ της Ξερόλακας και όχι 
για µεταφορά στου Φλόκα ή οπουδήποτε αλλού. 

 
• Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την κατασκευή νέου 

κυττάρου για ταφή  απορριµµάτων επί δύο έτη, η οποία δεν είχε 
καµία νοµική ισχύ καθόσον δεν είχε ληφθεί από το αρµόδιο ∆.Σ. 
του 1ου ΦΟ.∆.Σ.Α.. 

 
• Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή νέου 

κυττάρου, που παράνοµα είχε ανατεθεί και πληρωθεί από τη 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή σε ιδιώτη µελετητή. 

 
• Οµόφωνη απορριπτική απόφαση  από  το Νοµαρχιακό Συµβούλιο, 

µε Νοµάρχη τον κ. Κατσικόπουλο, της µελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της κατασκευής του νέου κυττάρου, παρότι το Τ.Ε.Ε 
είχε τοποθετηθεί θετικά γι’ αυτή. 

 
• Αρνητική εισήγηση της τοπικής αρχαιολογικής υπηρεσίας προς  το 

Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο που ζητούσε τη µη χορήγηση 
αδείας για την κατασκευή νέου κυττάρου. 

 
• Έλλειψη  αδείας τόσο από το ΚΑΣ όσο και από το αρµόδιο 

υπουργείο ΥΠΕΚΑ για την έγκριση χωροθέτησης του νέου 
κυττάρου στην Ξερόλακα. 

 
• Ανυπαρξία οποιοδήποτε σταδίου κατασκευαστικής µελέτης και 

τευχών δηµοπράτησης για την κατασκευή του νέου κυττάρου 
(προκαταρκτικής, προµελέτης, οριστικής και µελέτης εφαρµογής)  

 
• Έλλειψη οποιαδήποτε σχεδιασµού για το πού θα πήγαιναν τα 

απορρίµµατα της Πάτρας και του Ρίου, τους 24 µήνες που 
απαιτούνται για τη δηµοπράτηση και την κατασκευή του νέου 
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κυττάρου (όπως αναφέρει  και  η σχετική έκθεση του Τ.Ε.Ε.), 
ώστε να µην παραµένουν στους δρόµους της Πάτρας και του 
Ρίου. 

 

Άµεσες προτεραιότητες που τέθηκαν 
 
Υπ’ αυτές τις συνθήκες η νέα ∆ηµοτική Αρχή ανέλαβε αµέσως 
πρωτοβουλίες έκτακτης ανάγκης και έθεσε τις παρακάτω 
προτεραιότητες : 

 
• ∆ιερεύνηση τεχνικής λύσης για τη σταθεροποίηση του 

επικίνδυνου απορριµµατικού ανάγλυφου, του οποίου ένα τµήµα 
είχε καταρρεύσει στις 29-12-2010. 

 
• ∆ιερεύνηση της δυνατότητας συνέχισης υποδοχής και ταφής 

απορριµµάτων στο  αδειοδοτηµένο κύτταρο,  ώστε αυτά να µην 
παραµείνουν  στους δρόµους επί µήνες. 

 
• Παρεµβάσεις στην Ξερόλακα ώστε να λειτουργεί µε τις  καλύτερες 

δυνατές συνθήκες για τους εργαζόµενους και το περιβάλλον. 
 
• Σχεδιασµός ενεργειών  για να δηµιουργηθούν οι συνθήκες  και να 

αποκτηθούν τα µέσα, που θα επέτρεπαν, το   συντοµότερο 
δυνατό, το  κλείσιµο της Ξερόλακας και τη µεταφορά των 
απορριµµάτων σε άλλους ΧΥΤΑ. 

 
• ∆ιερεύνηση διαφόρων  πιλοτικών εφαρµογών που θα επέτρεπαν  

την  άµεση  διαχείριση των απορριµµάτων για ένα τρίµηνο 
(Ρέντζος, Σούκος κ.λ.π.) ώστε  αυτά να µη θάβονται στο ΧΥΤΑ. 

 
• Συνεχή ενηµέρωση των εκπροσώπων της περιοχής για τις 

ενέργειες και τους  στόχους της ∆ηµοτικής Αρχής, ζητώντας την 
κατανόησή τους. 

 
Ενέργειες που έγιναν 

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έγιναν οι ακόλουθες 
ενέργειες : 
 
• Ανάθεση στα τµήµατα Γεωλογίας και Γεωτεχνικής του 

Πανεπιστηµίου Πατρών της µελέτης σταθεροποίησης του 
επικίνδυνου για κατάρρευση απορριµµατικού  ανάγλυφου και 
της εναποµένουσας δυνατότητας υποδοχής απορριµµάτων στο 
υφιστάµενο και αδειοδοτηµένο κύτταρο.  

 
• Κοινή σύσκεψη στο ∆ηµαρχείο και παρουσίαση της 

υφιστάµενης τραγικής κατάστασης του ΧΥΤΑ  στον Γενικό 
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Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης, στον 
Περιφερειάρχη, στους Βουλευτές του Νοµού και σε όλους τους 
φορείς της πόλης µε αίτηµα τη δική τους  αρωγή τους για την 
αντιµετώπιση του θέµατος. 

 
• Συναντήσεις του ∆ηµάρχου  µε τους κ. κ. Αποστολόπουλο, 

Κατσιφάρα (δύο φορές), Παναγιωτόπουλο(τρεις φορές) και 
Τσάκρη, από τους οποίους ζήτησε τη δική τους αρωγή   για 
την εφαρµογή του Περιφερειακού Σχεδιασµού, που αναφέρει  
κλείσιµο του ΧΥΤΑ πριν τις 16-12-2009 και ταφή των 
απορριµµάτων σε ΧΥΤΑ γειτονικού ∆ήµου, χωρίς το αίτηµα  να 
γίνει αποδεκτό. 

 
• Επίσκεψη του ∆ηµάρχου στην κ. Μπιρµπίλη στην οποία ζήτησε 

χρηµατοδότηση για µεταφορικά µέσα (εξοπλισµό ΣΜΑ και 
απορριµµατοφόρα) για να αποκτήσει ο ∆ήµος τη δυνατότητα 
µεταφοράς των απορριµµάτων του, µακριά από την Ξερόλακα, 
µε το µικρότερο δυνατό κόστος. 

  
• Συνάντηση στελεχών της ∆ηµοτικής Αρχής και του ∆ηµάρχου 

µε τους µελετητές του ΧΥΤΑ Φλόκα και τον ανάδοχο της ταφής 
των απορριµµάτων, όπως  και διερεύνηση, µε επί τόπου 
αυτοψία, της δυνατότητας κατασκευής ενός επί πλέον 
κυττάρου στου Φλόκα, για τα απορρίµµατα της Πάτρας και 
Ρίου, µέχρι να τεθεί σε λειτουργία το εργοστάσιο. 

 
• Ενηµέρωση των δηµοτών, µε ειδικό φυλλάδιο και µε 

καταχωρήσεις στα  µέσα µαζικής ενηµέρωσης, για την 
υφισταµένη κατάσταση και κάλεσµα να στηρίξουν τις 
προσπάθειές της ∆ηµοτικής Αρχής  κλείνοντας µαζί µε της τα 
διόδια του Ρίου, για να εφαρµοστούν όσα αναφέρει ο 
Περιφερειακός Σχεδιασµός του 2005. 

 
• Συγκρότηση νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 1ου ΦΟ.∆.Σ.Α., 

χορήγηση άδειας λειτουργίας του από τη ∆.Ο.Υ., σύνταξη 
τεχνικού προγράµµατος και προϋπολογισµού για το 2011,  
προγραµµατική σύµβαση µε το ∆ήµο για την τεχνική και 
οικονοµική υποστήριξη. Έγκριση όλων  των αποφάσεων  από 
το ∆.Σ. του Φορέα, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, παρά τις ενστάσεις της µείζονος 
αντιπολίτευσης και µελών της προηγούµενης ∆ηµοτικής Αρχής. 

 
• Καθορισµός  τέλους ταφής στο ΧΥΤΑ της Ξερόλακας των 

απορριµµάτων της Πάτρας και του Ρίου στο ποσό  των  4 ευρώ 
τον τόνο, για να µην αυξηθούν τα δηµοτικά τέλη του 2011, 
όταν για την ταφή των απορριµµάτων της Μεσσάτιδας, της 
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Παραλίας και των Βραχναιίκων το τέλος ταφής   στου Φλόκα 
είναι 29 ευρώ το τόνο.  

 
• Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για  ακύρωση 

προηγούµενης απόφασης για την κατασκευή νέου κυττάρου 
στην Ξερόλακα, που αναρµοδίως  είχε ληφθεί το 2010 µε τις 
ψήφους των παρατάξεων των κ.κ. Φούρα και Φλωράτου, αλλά 
είχε απορριφτεί οµόφωνα από το Νοµαρχιακό Συµβούλιο, µε 
Νοµάρχη τον κ. Κατσικόπουλο. 

 
• ∆ιερεύνηση και διαπίστωση ότι δεν υπάρχει χώρος για την 

κατασκευή νέου κυττάρου, διαφορετικού από αυτόν που  είχε 
αποφασίσει η προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή και είχε απορρίψει 
το Νοµαρχιακό Συµβούλιο, όπως πρότεινε προεκλογικά ο κ. 
Κατσικόπουλος,. 

 
• Ανάθεση, αρχικά εξ ανάγκης µε αποφάσεις ∆ηµάρχου και στη 

συνέχεια κατόπιν  διαγωνισµών, που κατακυρώθηκαν µε 
αποφάσεις του ΦΟ.∆.Σ.Α., της ταφής των απορριµµάτων σε 
ανάδοχο, ώστε να µην µένουν άταφα από 1-1-2011. 

 
• Υποδειγµατική ταφή των απορριµµάτων, µε συµπίεση και 

καθηµερινή χωµατοκάλυψη,   όπως γινόταν πριν µια δεκαετία, 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.  Χωµατοκάλυψη όλων των 
απορριµµάτων των παρελθόντων  χρόνων που έµεναν άταφα 
επί µια δεκαετία. 

 

 
Η Ξερόλακα το ∆εκέµβριο του 2011 
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• Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όταν  ξέσπασε πυρκαγιά 
στα απορρίµµατα που επί χρόνια έµεναν άταφα στο  µέτωπο 
του ΧΥΤΑ,  µε την οποία καθορίστηκε χρονικός ορίζοντας για 
την υλοποίηση της   δέσµευσή µας για κλείσιµο του ΧΥΤΑ  τις  
31-12-2011.  

 
• Παραλαβή της  µελέτης – έρευνας στο ΧΥΤΑ, που διενήργησαν 

επί ένα εξάµηνο και  υπογράφουν  τρεις καθηγητές και δύο 
πολιτικοί µηχανικοί του Πανεπιστηµίου,  η οποία υποδεικνύει 
παρεµβάσεις για την σταθεροποίηση του απορριµµατικού 
ανάγλυφου, που ήδη άρχισαν να γίνονται και για την 
ανάπλασή του  ΧΥΤΑ,  µε ταυτόχρονη δυνατότητα ταφής 
απορριµµάτων για τα επόµενα 3-5 χρόνια. 

 
• Σύνταξη από την Υπηρεσία τευχών δηµοπράτησης για την 

ανάθεση σε ιδιώτη του έργου κατασκευής και εκµετάλλευσης 
του βιοαερίου και µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
έναντι οικονοµικού ανταλλάγµατος για το ΦΟ.∆.Σ.Α. 

 
• Επίσκεψη σε ένδεκα (11) Σταθµούς Μεταφόρτωσης στην 

Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα για να µελετηθούν τα πιθανά 
προβλήµατα που δηµιουργούνται στις περιοχές εγκατάστασής 
τους.  

 
• Αίτηση για να ενταχτεί  στο Ενιαίο Κρατικό Πρόγραµµα  

Προµηθειών η προµήθεια του κινητού εξοπλισµού του Σταθµού 
Μεταφόρτωσης. Για την έγκριση απαιτήθηκαν δύο επισκέψεις 
του ∆ηµάρχου και συνεχή πίεση στα συναρµόδια υπουργεία.   

 
• Εκπόνηση και έγκριση της  µελέτη δηµοπράτησης του 

εξοπλισµού του  Σταθµού Μεταφόρτωσης,  στηριζόµενη στις 
προδιαγραφές τεσσάρων διαφορετικών εταιρειών. 

 
• Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 1ου ΦΟ.∆.Σ.Α. και 

∆ήµου, ώστε να χρηµατοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ η προµήθεια και 
η εγκατάσταση ΣΜΑ, ώστε να µην επιβαρυνθούν µε κόστος 
4.000.000 ευρώ οι δηµότες. 

 
• ∆ιερεύνηση και αξιολόγηση, µε βάση πέντε κριτήρια,  είκοσι 

τριών (23) περιοχών της Πάτρας, για την εγκατάσταση ΣΜΑ, 
που δόθηκαν στους επικεφαλής των εξι παρατάξεων της 
αντιπολίτευσης για να διαµορφώσουν τη δική τους πρόταση. 

 
• Ο ∆ήµαρχος συνάντησε ή επικοινώνησε και  ζήτησε από  δέκα 

τέσσερις (14) πρόεδρους ΦΟ.∆.Σ.Α. να δεχτούν µέρος από  τα 
απορρίµµατα της Πάτρας και του Ρίου στους δικούς τους ΧΥΤΑ, 
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χωρίς θετικά αποτελέσµατα, πλην του προέδρου του ΧΥΤΑ 
Ιωαννίνων, για 40 τόνους ηµερησίως.   

 
• ∆ιενεργήθηκε  έρευνα αγοράς  για τη µεταφορά των 

απορριµµάτων µε ιδιωτική εταιρεία, µέχρι να αποκτηθεί και 
τοποθετηθεί ο ΣΜΑ, όπως κάνει το Αίγιο, που µεταφέρει και 
θάβει τα σκουπίδια του µε 100 ευρώ το τόνο.  

 
• Εξετάστηκαν οι δύο εναλλακτικές προτάσεις του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου για τη διαχείριση των απορριµµάτων,  µέχρι την 
κατασκευή και λειτουργία του εργοστασίου.  Η πρώτη 
προτείνει νέο κύτταρο στην Ξερόλακα µε δεµατοποίηση των 
απορριµµάτων για 24 µήνες, µέχρι αυτό να κατασκευαστεί. Η 
δεύτερη προτείνει δεµατοποίηση για 25 µήνες µέχρι να 
κατασκευαστεί  δεύτερο κύτταρο στου Φλόκα.  

 
• Ο ∆ήµαρχος είχε επτά (7) συναντήσεις µε εκπροσώπους των 

συλλόγων της περιοχής της Ξερόλακας τους οποίους 
ενηµέρωσε ότι για να κλείσει ο ΧΥΤΑ ο ∆ήµος έπρεπε να 
αποκτήσει πρώτα τον αναγκαίο εξοπλισµό (ΣΜΑ). 
Εισπράττοντας άλλοτε κατανόηση, άλλοτε µηνύσεις και  
άλλοτε κηδείες… 

 
• Σήµερα η εικόνα και η λειτουργία του ΧΥΤΑ έχει τελείως 

αλλάξει, όπως µπορεί να διαπιστώσει όποιος καλόπιστος τον 
επισκεφτεί. 

 
 
Οι προαναφερόµενες ενέργειες της ∆ηµοτικής Αρχής έγιναν όλες µε 
στόχο να εφαρµοστεί η δέσµευσή της και να κλείσει το ΧΥΤΑ της 
Ξερόλακας, όπως  όφειλε να είχε  γίνει  πριν τις 16-12-2009, 
σύµφωνα µε τα όσα αναφέρει ο   Περιφερειακός Σχεδιασµός,  ο 
οποίος  σηµειωτέον εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2005 από το 
Νοµαρχιακό Συµβούλιο, µε Νοµάρχη τον κ. Κατσικόπουλο. 
 

Σχέδιο ∆ράσεων - Προγραµµατισµός 
 
Έχοντας υπόψη τα προαναφερόµενα αλλά κυρίως την οικονοµική 
κατάσταση που έχουν περιέλθει πλέον οι δηµότες, µε τα εξοντωτικά 
µέτρα που συνεχώς επιβάλλονται από την Κυβέρνηση, η ∆ηµοτική 
Αρχή δεν µπορεί και δεν θέλει να επιβάλει ριζική αύξηση των 
δηµοτικών τελών που θα επέφερε το κόστος µεταφοράς 94.000 
τόνων απορριµµάτων µακριά από την Ξερόλακα. Έτσι, είναι 
αναγκασµένη να προσαρµοστεί στις τωρινές οικονοµικές και 
κοινωνικές συνθήκες και να αναθεωρήσει τις θέσεις της. 
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Με τις τωρινές οικονοµικές συνθήκες των δηµοτών το κλείσιµο της  
Ξερόλακας την 1η Ιανουαρίου 2012 θα ήταν εγκληµατικό λάθος για 
όλους τους δηµότες. Αφενός γιατί  η  εναπόθεση 250 τόνων  
απορριµµάτων ηµερησίως στους δρόµους της Πάτρας και του Ρίου, 
µέχρι  τη µεταφορά τους να την αναλάβει  ιδιωτική εταιρεία, όπως 
γίνεται στο Αίγιο, θα δηµιουργούσε καταστροφικές συνθήκες  και 
αφετέρου γιατί  οι δηµότες θα επιβαρύνονται µε επί πλέον  
8.300.000 ευρώ, δηλαδή µε αύξηση των δηµοτικών τελών   κατά 
45%. Όταν το 2011 ένας στους τρεις δηµότες δεν πλήρωσαν τα 
δηµοτικά τέλη και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε τη µη αύξηση 
των τελών για το 2012. 
 
Αντίστοιχη  αύξηση των δηµοτικών τελών κατά 13 % , χωρίς να 
υπολογιστεί το επί πλέον κόστος της µεταφοράς τους, θα είχαµε 
ακόµα και αν οι 250  τόνοι που παράγει ηµερησίως η  Πάτρα και το 
Ρίο θάβονται στο ΧΥΤΑ του Φλόκα,  αντί στην Ξερόλακα,  µε επί 
πλέον επιβάρυνση  2.350.000 ευρώ, από τη διαφορά του τέλους 
ταφής (29 ευρώ αντί για 4). 
 
Με τις ισχύουσες σήµερα  συνθήκες   και για τους  
προαναφερόµενους λόγους  η διαχείριση του ΧΥΤΑ στη Ξερόλακα  
επιβάλλεται και εισηγούµαστε να συνεχιστεί.  
 
Για να διασφαλιστεί όµως σήµερα η σωστή λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α., 
προσβλέποντας στην οριστική τεχνική, λειτουργική και αισθητική 
αποκατάσταση του χώρου, µετά το πέρας των εργασιών απόθεσης, 
πρέπει να προχωρήσουµε άµεσα στη κατασκευή τεχνικών έργων, 
αλλά και στη διευθέτηση των ήδη απορριφθέντων απορριµµάτων 
προκειµένου να επιτευχθεί : 

 
• Η σταθερότητα του συστήµατος µόνωσης του εδάφους 

(γεωµεµβράνη – γεωύφασµα – σύστηµα στραγγιστηρίων, καθώς 
και η σταθερότητα του ίδιου του σώµατος των απορριµµάτων). 

 
• Η διαµόρφωση των οριστικών πρανών του όγκου των 

απορριµµάτων µε κατάλληλες κλίσεις, που θα τους προσδίδουν 
διαχρονική σταθερότητα, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Τεχνικής 
έκθεσης του Πανεπιστηµίου Πατρών. 

 
• Η σωστή διαχείριση του παραγόµενου βιοαερίου µε κατάλληλα 

έργα για την αποφυγή των δυσάρεστων οσµών και την 
ενεργειακή αξιοποίησή του. 

 
• Η σωστή και ασφαλής διαχείριση των παραγόµενων 

στραγγισµάτων, µε εξάλειψη των παράπλευρων διαρροών που 
προκαλούν την ανεξέλεγκτη ροή τους. 
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• Η οριστικά διαµορφωµένη στρώση επικάλυψης των 
απορριµµάτων, που θα είναι και η τελική στρώση του οριστικού 
ανάγλυφου. 

 
Τα έργα που θα κατασκευαστούν άµεσα για την επίτευξη αυτών των 
στόχων είναι : 

 
• Η κατασκευή χωµάτινου αναχώµατος κατά µήκος του πόδα του 

πρανούς της σηµερινής µάζας των απορριµµάτων, στο σηµείο του 
υπάρχοντος τοίχου από σκυρόδεµα. Η Τεχνική έκθεση του 
Πανεπιστηµίου προτείνει την κατασκευή χωµάτινου αναχώµατος 
τραπεζοειδούς διατοµής µε µεγάλη βάση 26 µ., µικρή βάση 4 µ. 
και ύψος 12 µ., ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η ευστάθεια όσο και 
η αντοχή του. Το έργο προϋπολογισµού 700.000 ευρώ θα 
δηµοπρατηθεί το Φεβρουάριο µε διεθνή διαγωνισµό, για την 
ολοκλήρωση του οποίου απαιτούνται έξι µήνες. Για την 
κατασκευή του έργου θα απαιτηθούν 4 µήνες, οπότε το έργο 
αναµένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2012. 

 
• Η απόθεση απορριµµάτων επί των υπαρχόντων πρανών, ώστε να 

εξοµαλυνθούν οι υπάρχουσες σήµερα, µεγαλύτερες του 
επιτρεποµένου, κλίσεις που εγκυµονούν κινδύνους κατάρρευσης 
του όγκου των απορριµµάτων. Με την εξοµάλυνση των πρανών 
και τη δηµιουργία ενιαίων επιτρεπτών κλίσεων δηµιουργείται 
πρόσθετος χώρος απόθεσης απορριµµάτων, που επιµηκύνει το 
χρόνο ζωής και λειτουργίας του υπάρχοντος κυττάρου του ΧΥΤΑ. 
Σύµφωνα µε τη Τεχνική Έκθεση του Πανεπιστηµίου, η 
εξοµάλυνση των πρανών σε συνδυασµό µε το ανάχωµα 
σταθεροποίησης στον πόδα του πρανούς εξασφαλίζουν 
επιµήκυνση του χρόνου ζωής του ΧΥΤΑ για 3 έως 5 επιπλέον 
χρόνια. 

 
• Η δηµιουργία δικτύου συλλογής του βιοαερίου σε όλη την έκταση 

του ενεργού κυττάρου και η κατασκευή µονάδας ενεργειακής 
αξιοποίησής του. Το σύνολο του έργου θα κατασκευάσει, µετά 
από δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό ιδιωτική εταιρεία, που στη 
συνέχεια θα αναλάβει τη λειτουργία και εκµετάλλευση της 
µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι ανταλλάγµατος 
στο ΦΟ∆ΣΑ. Το έργο θα δηµοπρατηθεί µε πλειοδοτικό διαγωνισµό 
τον Ιανουάριο του 2012. Για την ανάδειξη αναδόχου θα 
απαιτηθούν 4 µήνες, ενώ η κατασκευή του θα διαρκέσει 9 έως 10 
µήνες, οπότε αναµένεται να ολοκληρωθεί και να αρχίσει τη 
λειτουργία του στις αρχές του 2013. 

 
• Τη συνεχή βελτίωση της διαχείρισης του ΧΥΤΑ µε περιορισµό των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και συνεχή παρακολούθηση, από 
διαπαραταξιακή επιτροπή. 
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• Την προµήθεια, µε χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ τεµαχιστή 

ογκωδών αντικειµένων  και τεµαχιστή κλαδεµάτων, µε στόχο τη 
σταδιακή  µείωση του όγκου των προς ταφή απορριµµάτων στο 
ΧΥΤΑ. 

 
• Την αναβάθµιση και επέκταση του συστήµατος διαλογής στη πηγή 

και συνεχή αύξηση του αξιοποιούµενου και ανακυκλούµενου 
υλικού. 

 
• Τη µεταφορά µέρους των απορριµµάτων  που παράγονται από την 

Πάτρα και το Ρίο σε άλλους ΧΥΤΑ, όταν αποκτηθεί χωρίς την 
επιβάρυνση υων δηµοτών µε κοινοτικά χρήµατα και εγκατασταθεί 
ο ΣΜΑ και µειωθεί έτσι το κόστος της µεταφοράς τους. 

 
• Την εξέταση της δυνατότητας απαλλαγής από τα δηµοτικά τέλη 

για τους περιοίκους  της Ξερόλακας και από τα τέλη ταφής των 
απορριµµάτων των κατοίκων των περιοχών Βελβιτσίου, 
Βούντενης, Μπάλλα, Γηροκοµιού και Άνω Συχαινών και 
Αµπελοκήπων, για όσο διάστηµα συνεχίσει να λειτουργεί ο ΧΥΤΑ. 

 
• Ένα ευρώ ανά τόνο ταφής θα διατίθεται για την κατασκευή έργων 

ανάπλασης στις περιοχές γύρω από την Ξερόλακκα.  
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6. Μονάδα επεξεργασίας στερεών 
αποβλήτων Ν. Αχαΐας 

 

Εισαγωγή 
 
Οι Ευρωπαϊκές οδηγίες επιβάλουν πλέον την ανακύκλωση των 
υλικών που µπορούν να ανακυκλωθούν (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, 
µέταλλα, αλουµίνιο) και στη συνέχεια την επεξεργασία του 
εναποµείναντος οργανικού κλάσµατος των απορριµµάτων. 
Συγκεκριµένα, το έτος 2013 θα πρέπει να επεξεργαζόµαστε  
τουλάχιστον το 50% των οργανικών και το 2020 το 75%. Σε 
εφαρµογή της παραπάνω οδηγίας ο Εθνικός και Περιφερειακός 
σχεδιασµός για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων έχει 
προβλέψει την κατασκευή ενός εργοστασίου επεξεργασίας των 
Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) για όλο το Ν. Αχαΐας.  
 
Την αρµοδιότητα για την υλοποίηση αυτού του σχεδιασµού είχε 
αρχικά  η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Το εργοστάσιο, λόγω 
αδυναµίας του πολιτικού προσωπικού να αναλάβει το παραµικρό 
πολιτικό κόστος, χωροθετήθηκε  στο οικόπεδο του ΧΥΤΑ Φλόκα.  
 
Το 2008 η αρµοδιότητα για την κατασκευή του εργοστασίου 
µεταφέρθηκε στο νεοσύστατο τότε 2ο Φο∆ΣΑ, πρόεδρος του οποίου 
ήταν ο τότε πρόεδρος της ΤΕ∆Κ και ∆ήµαρχος Ωλενίας  και νυν 
Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος. Επειδή ο 2ος 
Φο∆ΣΑ δεν διέθετε διαχειριστική επάρκεια, την τεχνική υποστήριξη 
για τη σύνταξη της µελέτης ανέλαβε η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 
Πατρέων. 
 
Η µελέτη του εργοστασίου είχε ανατεθεί στη µελετητική εταιρεία 
ΕΠΕΜ Α.Ε. Το βασικότερο ζητούµενο ήταν η επιλογή της 
τεχνολογικής µεθόδου επεξεργασίας των Α.Σ.Α. Η ΕΠΕΜ πρότεινε τη 
τεχνολογία της βιολογικής ξήρανσης. Το βασικό πλεονέκτηµα αυτής 
της τεχνολογίας είναι ότι αφήνει µικρό υπόλειµµα για ταφή στο 
ΧΥΤΥ. Τα µειονεκτήµατά της είναι ότι είναι ακριβή τεχνολογία και ότι 
το παραγόµενο προϊόν της επεξεργασίας είναι το δευτερογενές 
καύσιµο SRF το οποίο θα πρέπει κάπου να καεί. Στη χώρα µας, επί 
του παρόντος, δεν υπάρχει εργοστάσιο καύσης.  
 
Το Σεπτέµβριο του 2010, λίγο πριν από τις εκλογές, η ΕΠΕΜ υπέβαλε 
στην Υπηρεσία τα τελικά τεύχη για τη δηµοπράτηση του έργου. Η 
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου παρότι είχε αντιρρήσεις επί των τευχών 
∆ηµοπράτησης  τα συνυπόγραψε και τα προώθησε στο Τεχνικό 
Συµβούλιο του Υπουργείου για έγκριση. Το υπουργείο ενέκρινε τα 
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τεύχη θέτοντας µερικές παρατηρήσεις που έγιναν εν µέρει δεκτές 
από το µελετητή. 
 
Το Νοέµβριο 2010, αµέσως µετά τις Αυτοδιοικητικές εκλογές και 
παρά το γεγονός ότι είχαν αναδειχθεί εντελώς νέες ∆ηµοτικές Αρχές 
που καλούνταν να χειριστούν αυτό το σοβαρό ζήτηµα, η Περιφέρεια 
προκήρυξε το µέτρο για την κατασκευή του εργοστασίου, θέτοντας 
ασφυκτική προθεσµία 6 µηνών για την υποβολή προτάσεων για τη 
χρηµατοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ. Ταυτόχρονα προκήρυξε και 
διαγωνισµό για την πρόσληψη συµβούλου ωρίµανσης του έργου, 
που είναι απαραίτητος για την εκπόνηση της, απαιτούµενης  από τον 
κανονισµό του ΕΣΠΑ, χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης του έργου. 
 
Τα τέλη ∆εκέµβριο του 2010 λίγες ηµέρες πριν την ανάληψη 
καθηκόντων από τις νέες ∆ηµοτικές Αρχές και παρά το γεγονός ότι 
τα τεύχη δηµοπράτησης δεν είχαν εγκριθεί από την αρµόδια τεχνική 
υπηρεσία του ∆ήµου Πατρέων, η απερχόµενη ∆ηµοτική Αρχή έφερε 
τα τεύχη δηµοπράτησης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση. Μετά 
από τις αντιδράσεις µηχανικών της τεχνικής υπηρεσίας και τις 
ισχυρότατες και εύλογες αντιδράσεις της νέας δηµοτικής αρχής τα 
τεύχη δηµοπράτησης δεν εγκρίθηκαν. 
 

Τι παραλάβαµε 
 

• Με την ανάληψη τον καθηκόντων της η νέα ∆ηµοτική Αρχή 
παρέλαβε τα τεύχη δηµοπράτησης από την Τεχνική Υπηρεσία 
χωρίς την τελική έγκρισή τους. 

 

Άµεσες προτεραιότητες που τέθηκαν από την 
∆ηµοτική Αρχή 
 

• Συστηµατικός έλεγχος των τευχών δηµοπράτησης ώστε να 
εντοπιστούν όλα τα πιθανά προβλήµατα, τα οποία θα δέσµευαν 
την Πάτρα και τους δηµότες της,  για τα επόµενα 20 χρόνια µε 
δηµοτικά τέλη της τάξεως των 400.000.000 ευρώ περίπου. 

 

Ενέργειες που έγιναν 
 

• Αποφασίστηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο η παράταση της 
προγραµµατικής σύµβασης µε τον 2ο ΦΟΣ∆Α έτσι ώστε να 
υπάρξει ο απαιτούµενος χρόνος για την λεπτοµερή εξέταση 
των τευχών. 

 
• ∆όθηκε εντολή στην Τεχνική Υπηρεσία του δήµου Πατρέων να 

εξετάσει συστηµατικά τα τεύχη και καταγράψει όλες τις 
παρατηρήσεις. 
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• Έγιναν πολλαπλές συναντήσεις µε τους ∆ηµάρχους του Ν. 
Αχαΐας έτσι ώστε να γίνουν γνωστές οι λεπτοµέρειες των 
τευχών και τα σηµεία που η ∆ηµοτική Αρχή είχε εκφράσει τις 
διαφωνίες της.  
 
Τα τεύχη προβλέπουν την κατασκευή µιας µονάδας 
επεξεργασίας Α.Σ.Α. δυναµικότητας 150.000 τόνων ετησίως 
είτε µε τη µέθοδο της βιοξήρανσης, είτε τη µέθοδο της 
αναερόβιας χώνευσης, από την οποία θα παράγονται 65.000 
τόνοι δευτερογενούς καυσίµου SRF που µε ευθύνη του 
αναδόχου θα πρέπει να οδηγούνται σε κάποιο εργοστάσιο 
καύσης (στη χώρα µας επί του παρόντος δεν υπάρχει τέτοιο 
εργοστάσιο) και 30.000 τόνους υπόλειµµα που θα θάβονται 
στο γειτονικό ΧΥΤΑ του Φλόκα. Επίσης προβλέπουν την 
κατασκευή και µιας δεύτερης µικρής µονάδας επεξεργασίας 
προδιαλεγµένου οργανικού (η προδιαλογή θα γίνεται στη πηγή 
µε ευθύνη των ∆ήµων) δυναµικότητας 20.000 τόνων ετησίως 
που θα παράγει κοµπόστ υψηλής ποιότητας κατάλληλο για 
λίπασµα.  
 
Για την κατασκευή και λειτουργία του εργοστασίου είχε 
επιλεγεί η µέθοδος της Σύµβασης Παραχώρησης ∆ηµοσίου 
Έργου ( όπως η κατασκευή, η λειτουργία και η συντήρηση της 
Ολυµπίας οδού). 
 
Τα βασικά οικονοµικά στοιχεία του έργου προβλέπουν τα 
παρακάτω : 

1. Προϋπολογισµός κατασκευής του εργοστασίου : 
70.110.000 ευρώ 

 
2.  ∆ηµόσια χρηµατοδότηση (ΕΣΠΑ) : 60.000.000 ευρώ. 
 
3.  ∆ιάρκεια εκµετάλλευσης του εργοστασίου από τον 

ανάδοχο :  20 έτη 
 
4. Τέλη εισόδου : 64,6 ευρώ/τόνο εισερχοµένων Α.Σ.Α. 

αναπροσαρµοζόµενα ετησίως µε τον επίσηµο 
πληθωρισµό. 

 
5. Σε περίπτωση που η ∆ηµόσια χρηµατοδότηση είναι τελικά 

µικρότερη των 60.000.000 ευρώ, τότε για κάθε 
εκατοµύριο ευρώ που θα βάλει ο ανάδοχος τα τέλη 
εισόδου θα αυξάνονται κατά το κόστος του κεφαλαίου, 
δηλαδή κατά 0,8 ευρώ έως 1,32 ευρώ ανά τόνο 
εισερχόµενων Α.Σ.Α. (ανάλογα µε το εκτιµώµενο 
προεξοφλητικό επιτόκιο 5% έως 9%).  
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6. Ο ανάδοχος δεσµεύεται να διαθέτει το SRF για καύση 

µόνο εφόσον η ποσοστιαία σύνθεση των εισερχόµενων 
απορριµµάτων τηρεί συγκεκριµένες προδιαγραφές, 
απαγορευτικές για τους ∆ήµους να αυξήσουν τα ποσοστά 
ανακύκλωσης. 

 
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να θάβει στο ΧΥΤΥ ποσότητα 

µικρότερη του 25% των συνολικά εισερχόµενων 
απορριµµάτων (Α.Σ.Α. και προδιαλεγµένων). 

 
8. ∆εν προβλέπονταν καµία ποινική ρήτρα σε βάρος του 

αναδόχου σε περίπτωση που δεν τηρούσε την παραπάνω 
δέσµευση, εάν π.χ. η µεταφορά και η καύση του SRF 
ήταν ασύµφορη γι’ αυτό.   

 
9. Υπήρχε υπερδιαστασιολόγηση και υπερκοστολόγηση του 

έργου, π.χ. ο προϋπολογισµός του  προέβλεπε 900.000 
κυβικά εκσκαφών( εκτιµάται ότι είναι 600.000) µε τιµή 
των 6 ευρώ ανά κυβικό, όταν στο επίσηµο  τιµολόγιο µε 
το οποίο δηµοπρατούνται τα έργα η αντίστοιχη τιµή 
ανέρχεται στα 0,55 ευρώ το κυβικό (ένδεκα φορές 
µικρότερη). 

 
10. Οι Τεχνικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων του 

εργοστασίου είναι σε τέτοιο βαθµό περιοριστικές, ώστε 
να καταντούν φωτογραφικές. Π.χ. γίνονται δεκτές 
κυψέλες βιοξήρανσης µόνο κλειστού τύπου και 
αποκλείονται οι ανοικτού. Οµοίως φωτογραφικοί είναι 
και οι όροι για την χρηµατοιοικονοµική επάρκεια των 
διαγωνιζόµενων. Π.χ. γίνονται δεκτές µόνο επιχειρήσεις 
που τα τρία τελευταία χρόνια έχουν ετήσιο κύκλο 
εργασιών µεγαλύτερο από 35.000.000 ευρώ, 
αριθµοδείκτη ειδικής ρευστότητας µεγαλύτερο από 1,5 
και αριθµοδείκτη κάλυψης πιστωτικών τόκων 
µεγαλύτερο από 2 !!! κ.λ.π. 

 
11.Το ποσοστό της ιδιωτικής χρηµατοδότησης για τη 

κατασκευή του έργου θα καλυφθεί σε ποσοστό 
µικρότερο του 70% από δανεισµό και το υπόλοιπο 30% 
µε ίδια κεφάλαια του αναδόχου.  

 
12. Η ελάχιστη εγγυηµένη από τους ∆ήµους ποσότητα 

είναι 153.000 τόνοι. Αυτή την ποσότητα θα την 
πληρώνεται ο ανάδοχος ακόµα και αν τα απορρίµµατα 
είναι λιγότερα (‘άρθρο 29 της Συγγραφής 
Υποχρεώσεων). Εάν  λάβουµε υπόψη την 
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παρατηρούµενη µείωση της παραγωγής των 
απορριµµάτων και την προβλεπόµενη και 
σχεδιαζόµενη αύξηση της  ανακύκλωσης οι 
δηµότες θα επιβαρύνονταν χωρίς λόγο µε  επί 
πλέον 120.000.000 ευρώ την εικοσαετία. 

 
Το έργο αυτό δεν είναι ένα συνηθισµένο ∆ηµόσιο έργο, του 
οποίου η κατασκευή µπορεί να χρηµατοδοτηθεί εξ ολοκλήρου 
µε ∆ηµόσιους πόρους (Κοινοτικούς και Εθνικούς). Ανήκει, 
όπως και η Ολυµπία οδός στη κατηγορία των «µεγάλων έργων 
που παράγουν έσοδα» , δηλαδή έργων που αφήνουν κέρδη 
στον ιδιώτη που θα τα εκµεταλλευτεί. Σε αυτού του είδους τα 
έργα είναι υποχρεωτική η ιδιωτική χρηµατοδότηση για τη 
κατασκευή του έργου σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50%. Σε 
ένα έργο προϋπολογισµού κατασκευής 70.110.000 ευρώ θα 
πρέπει ο ιδιώτης να βάλει  τουλάχιστον 40.000.000 ευρώ και 
το ∆ηµόσιο 30.000.000 ευρώ. Για το ακριβές ποσοστό της 
ιδιωτικής και της ∆ηµόσιας χρηµατοδότησης απαιτείται η 
εκπόνηση χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης. Φυσικά τα χρήµατα 
που θα καταβάλει τελικά ο παραχωρησιούχος για τη κατασκευή 
του εργοστασίου θα αποσβεστούν µε ανάλογη αύξηση των 
τελών εισόδου. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι το τελικό ύψος των 
τελών εισόδου φθάνει περίπου τα 120 ευρώ ανά τόνο, όταν 
σήµερα στο ΧΥΤΑ ης Ξερόλακα είναι 4 ευρώ ανά τόνο και στου 
Φλόκα 29 ευρώ. Για την Πάτρα, που παράγει 110.000 τόνους 
Α.Σ.Α. κάθε χρόνο, σηµαίνει πρόσθετη επιβάρυνση για τους 
δηµότες περίπου 11.000.000 ευρώ ετησίως, χωρίς να 
υπολογίζουµε το κόστος µεταφοράς των απορριµµάτων στο 
εργοστάσιο. ∆ηλαδή µια τέτοια επιλογή οδηγεί αναγκαστικά σε 
υπερδιπλασιασµό των ∆ηµοτικών Τελών. 

 
• Η υπερκοστολόγηση του έργου αποδεικνύεται και από το 

γεγονός ότι όταν προτάθηκε το 2011 από την τεχνική 
υπηρεσία του ∆ήµου στο µελετητή η µείωση της εγγυηµένης 
ποσότητας των απορριµµάτων  κατά τουλάχιστον 20.000 
τόνους, αυτή έγινε δεκτή και αυτό σηµαίνει µείωση του 
κόστους για τους Πατρινούς πολίτες της τάξης των 70 εκ 
€   
 

• Έγινε εισήγηση και αποφασίστηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
του ∆ήµου Πατρέων, να ζητήσει από την Περιφέρεια ∆υτικής 
Ελλάδας να ολοκληρώσει τη διαδικασία πρόσληψης Συµβούλου 
ωρίµανσης του έργου µε το άνοιγµα των οικονοµικών 
προσφορών, ώστε εντός του Αυγούστου να εκπονηθεί η 
χρηµατοοικονοµική ανάλυση, από την οποία θα 
προσδιορίζονταν τα ποσοστά της ∆ηµόσιας και ιδιωτικής 
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χρηµατοδότησης και συνακόλουθα θα προσδιορίζονταν το 
τελικό ύψος των τελών εισόδου. 
 
Όµως η Περιφέρεια, παρότι συστηµατικά κατηγορούσε το ∆ήµο 
της Πάτρας για καθυστέρηση και κωλυσιεργία, χωρίς να 
ενηµερώσει κανένα ακύρωσε τον εν εξελίξει διαγωνισµό, µε 
αποτέλεσµα µέχρι σήµερα να εκκρεµεί η εκπόνηση της 
χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης.  
 
Γνωρίζαµε και επισηµαίναµε, δυστυχώς σε ώτα µη ακουόντων, 
ότι η ∆ηµόσια χρηµατοδότηση για το εργοστάσιο για την Αχαΐα 
δεν ήταν 60.000.000 αλλά 30.000.000 ευρώ. Ότι µε τα 
60.000.000 µπορούν να κατασκευαστούν και τα τρία 
εργοστάσια της Περιφέρειας και εποµένως από κανένα δεν 
κινδυνεύαµε να µας υφαρπάξει τα χρήµατα που δικαιούµαστε. 
Το επιχείρηµα ότι η Αχαΐα έπρεπε να κατασκευάσει πρώτη από 
όλες τις άλλες περιοχές της Ελλάδας το εργοστάσιο 
επεξεργασίας των απορριµµάτων, διαφορετικά δεν θα το 
κατασκεύαζε καθόλου, είναι εξόφθαλµα παράλογο και 
εκβιαστικό για να το θεωρήσουµε αφελές. Προφανώς 
εξυπηρετούσε κάποια συµφέροντα. Όχι πάντως των Πατρινών. 

 
Η πορεία των εξελίξεων στη δηµοπράτηση των αντίστοιχων έργων 
στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας δικαιώνουν στο ακέραιο τις 
θέσεις µας.  
 
1. Όλες οι περιοχές της Ελλάδας έχουν επιλέξει τη δηµοπράτηση 

των εργοστασίων µε τη µέθοδο Σ∆ΙΤ ως σύµβαση παραχώρησης 
Υπηρεσιών και όχι µε τη µέθοδο της Σύµβασης Παραχώρησης 
∆ηµοσίου Έργου. 

 
2. Όλοι επιλέγουν δηµοπράτηση ανοικτή σε όλες τις δόκιµες 

µεθόδους επεξεργασίας. 
 
3. Σύµφωνα µε την οικονοµικοτεχνική µελέτη κόστους οφέλους που 

έγινε πρόσφατα για τα εργοστάσια της Αττικής η ∆ηµόσια 
χρηµατοδότηση περιορίζεται σε 30% και η ιδιωτική σε 70%.  
Προβλέπεται η κατασκευή µιας µονάδας βιοξήρανσης 700.000 
τόνων, µιας µονάδας αναερόβιας χώνευσης 400.000 τόνων και 
δύο µονάδων αναερόβιας χώνευσης 127.500 τόνων. Παρά το 
πολύ χαµηλό ποσοστό της ∆ηµόσιας χρηµατοδότησης, τα 
συνολικά τέλη εισόδου, συµπεριλαµβανοµένου του 
κόστους κεφαλαίου, υπολογίστηκαν σε 60,5 ευρώ ανά τόνο 
εισερχοµένων Α.Σ.Α. ∆ηλαδή τα µισά από αυτά που 
πραγµατικά προβλέπονταν από τα τεύχη για το εργοστάσιο 
της Αχαΐας.  
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Μετά από αυτές τις εξελίξεις, και οι υπόλοιποι ∆ήµαρχοι της Αχαΐας 
εξέφρασαν ανησυχία και επιφυλάξεις για τα υπάρχοντα τεύχη 
∆ηµοπράτησης και ζητούν επιµόνως τη ριζική αλλαγή τους, στην 
κατεύθυνση που ακολουθούν οι υπόλοιπες περιοχές τις Ελλάδας.  

 

Γενικοί Στόχοι  
 
Με βάση τα παραπάνω και σε συνδυασµό µε την συνολικές 
οικονοµικές συνθήκες η ∆ηµοτική αρχή έχει θέσει τους 2 παρακάτω 
στόχους 
 

• Την κατασκευή µονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων η 
οποία να είναι ανοιχτή σε όλες τις τεχνολογίες έτσι ώστε να µε 
στόχο την µείωση του συνολικού κόστους   

 
• Κυρίαρχο κριτήριο στην τελική επιλογή να είναι το τέλος 

εισόδου το οποίος είναι και το τελικό κόστος που θα 
πληρώνουν οι πολίτες. 

 
Σχέδιο ∆ράσεων - Προγραµµατισµός 
 
Προκειµένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, το ∆.Σ. του 2ου Φο∆ΣΑ 
έχει ήδη προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες: 
   

• Ενέκρινε σχέδιο Προγραµµατικής Σύµβασης, µε την οποία 
Φορέας υλοποίησης του έργου γίνεται ο ∆ήµος Πατρέων. 
Εκκρεµεί η έγκριση της προγραµµατικής σύµβασης από το 
∆ηµοτικό µας Συµβούλιο, ώστε ο ∆ήµος Πατρέων να µπορεί να 
αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να τρέξει το έργο. 

 
• Αποφάσισε τη διενέργεια διαγωνισµού για την πρόσληψη 

Συµβούλου ωρίµανσης του έργου. Ο διαγωνισµός βρίσκεται σε 
εξέλιξη και αναµένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Ιανουαρίου. 

 
Οι επόµενες προγραµµατισµένες ενέργειες είναι:  
Μέχρι τον Μάρτιο 2012 

• Προετοιµασία από το Σύµβουλο Ωρίµανσης  Μελέτης 
Χρηµατοοικονοµικής Ανάλυσης του έργου ή/και των 
τεχνολογικών παραλλαγών του. 

• Ολοκλήρωση από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Πατρέων 
των αλλαγών στα τεύχη ∆ηµοπράτησης. 

• Κατάθεση αιτήµατος ένταξης στην ΕΓ Σ∆ΙΤ του ΥΠΟΙΑΝ  
• Έγκριση της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης από το 2ο Φο∆ΣΑ 
• Έγκριση των Τευχών ∆ηµοπράτησης από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου Πατρέων. 
• Απόφαση ένταξης στο Σ∆ΙΤ από ∆ιυπουργική Επιτροπή Σ∆ΙΤ 

(αν επιλεγεί Σ∆ΙΤ) 
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• Κατάθεση Πλήρους Φακέλου και Τεχνικού ∆ελτίου στη 
∆ιαχειριστική Αρχή για ένταξη στο ΕΣΠΑ. 

 
Μέχρι τον Φεβρουάριο  2013 

• Αξιολόγηση και ένταξη  του έργου στο ΕΣΠΑ 
• ∆ηµοσίευση της Προκήρυξης ∆ιαγωνισµού του Έργου. 
• Κατάθεση προσφορών διαγωνιζοµένων 
• Έναρξη αξιολόγησης προσφορών 
• Υπογραφή Σύµβασης µε τον ανάδοχο του έργου 
• Έναρξη των εργασιών κατασκευής 

 
Μέχρι τον τέλος του 2015 

• Κατασκευή του εργοστασίου 
• Έναρξη δοκιµαστικής λειτουργίας του εργοστασίου. 
• Έναρξη κανονικής λειτουργίας του εργοστασίου. 

 


