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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο 4685/2020 περί εκσυγχρονισμού της Περιβαλλοντικής 

Νομοθεσίας, η εκπόνηση των ΤΣΔΑ και η υποβολή τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων 

(ΗΜΑ), αποτελεί πλέον θεσμική υποχρέωση των Δήμων και απαραίτητη προϋπόθεση για την 

αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων στην υλοποίηση των προβλεπόμενων σε αυτό έργων και 

δράσεων. Επίσης, θεσμοθετείται η υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης 

αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) από τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού. 

Κύριες δράσεις για την επίτευξη των στόχων αποτελούν η ενίσχυση των υφιστάμενων συστημάτων 

χωριστής συλλογής, η ένταξη νέων καθώς και η εγκατάσταση Γωνιών Ανακύκλωσης και η 

δημιουργία  Πράσινου Σημείου. Το σύνολο των προτεινόμενων δράσεων συνοψίζεται ακολούθως: 

1. Επαναχρησιμοποίηση εντός Πράσινου Σημείου και Γωνιών Ανακύκλωσης, όπου ο πολίτης πορεί 

να φέρνει ανακυκλώσιμα υλικά και άλλα είδη (π.χ. ρουχισμός, υποδήματα, παιχνίδια, κλπ.) 

(βλέπε αντίστοιχο μέτρο). 

Στο Πράσινο Σημείο θα συλλέγονται: Χαρτί, Μέταλλα, Πλαστικά, Γυάλινη συσκευασία, Ξύλινη 

Συσκευασία, Σύνθετη Συσκευασία, έλαια, Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 

Απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, Μικρές ποσότητες αποβλήτων από 

μικροεπισκευές και συντηρήσεις οικιών και δυνητικά αναλόγως της χωροθέτησης και ορισμένες 

κατηγορίες ογκωδών. 

Οι πολίτες θα παραδίδουν χωριστά συλλεγέντα είδη αποβλήτων με δικό τους μεταφορικό μέσο. 

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

παιχνίδια, βιβλία). 

Ο Δήμος θα τροφοδοτεί το Πράσινο Σημείο απ’ ευθείας με υλικά που δεν συγκεντρώθηκαν από 

τους πολίτες.  

2. Συμπληρωματικά του Πράσινο Σημείου, δημιουργία δικτύου γωνιών ανακύκλωσης συλλογής σε 

γειτονιές του Δήμου. 

Στις Γωνιές Ανακύκλωσης θα συλλέγονται: Χαρτί, Μέταλλα, Πλαστικά, Γυάλινη συσκευασία, 

Σύνθετη Συσκευασία, έλαια, Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) μικρού 

μεγέθους. 
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Οι ως άνω προτεινόμενες Γωνιές Ανακύκλωσης είναι ενδεικτικές ως προς το είδος τους (πχ 

αριθμός θέσεων απόρριψης, υπέργειες/υπόγειες κατασκευές κλπ) ενώ ο αριθμός τους αποτελεί 

τον ελάχιστο απαιτούμενο για την εφαρμογή ενός δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης σε κατάλληλη 

κλίμακα. Σε κάθε περίπτωση αναλόγως της αποτελεσματικότητας και των δυνατοτήτων 

χωροθέτησης, το δίκτυο δύναται να είναι αριθμητικά μεγαλύτερο. 

3. Δημιουργία συστήματος ανταμοιβής στο Πράσινο Σημείο και στις Γωνιές Ανακύκλωσης, ώστε οι 

πολίτες να λαμβάνουν εκπτώσεις σε  υπηρεσίες του Δήμου (π.χ. παιδικούς σταθμούς, 

εκδηλώσεις, κλπ.) ανάλογα με τις ποσότητες ή τον όγκο των απορριμμάτων που 

επαναχρησιμοποιούν. 

 

2. ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ  -  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Στα πλαίσια των ανωτέρω, με την υπ’ αριθ. 5/31.03.2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Βριλησσίων “Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.Α.Α.) 

Δήμου Βριλησσίων”  (ΑΔΑ:  ΩΙΗ6Ω9Ρ09Φ1), εγκρίθηκε το Τ.Σ.Δ.Α.Α. του Δήμου Βριλησσίων. 

Σύμφωνα με αυτό, προτείνεται η δημιουργία ενός Πράσινου Σημείου, όπου οι πολίτης μπορεί να 

φέρνει χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα 

προκειμένου αυτά να προωθηθούν για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. Παράλληλα, στο 

Πράσινο Σημείο θα υλοποιούνται εκπαιδευτικές δράσεις με στόχο την περιβαλλοντική εκπαίδευση 

και ευαισθητοποίηση των πολιτών στη διαλογή στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών και την 

καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης. Το εν λόγω σημείο για το Δήμο Βριλησσίων αποτελεί Πράσινο 

Σημείο σύμφωνα με την ΚΥΑ 18485/2017.  

Το Πράσινο Σημείο αποτελεί έναν οργανωμένο χώρο, με σκοπό την διαλογή στην πηγή και τον 

διαχωρισμό διαφορετικών υλικών και ρευμάτων αποβλήτων, με στόχο: 

• Την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. 

• Την μείωση του κόστους μεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων. 

• Την βελτίωση της εμπορευσιμότητας των ανακυκλώσιμων υλικών. 

• Την 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 
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όλο τον κόσμο αλλά αναπτύσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων των προηγούμενων ΤΣΔΑ 

διαφόρων Δήμων ανά την επικράτεια. 

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

διανυθεί με μεταφορικό μέσο. Στην περίπτωση του Δήμου Βριλησσίων από τη μία άκρη του Δήμου 

έως την άλλη η μεγαλύτερη απόσταση με δυσκολία ξεπερνά τα 3 Km. Συνεπώς η χωροθέτηση ενός 

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

κριτήρια, εξυπηρετώντας το σύνολο των δημοτών. Παρόλα αυτά, το πράσινο σημείο θα πρέπει να 

ενισχύεται με την εγκατάσταση συμπληρωματικών μικρών σημείων συλλογής, δηλαδή γωνιών 

ανακύκλωσης, σε διάφορα σημεία της πόλης, όπως αναλύεται στην επόμενη δράση. 

Συμπληρωματικά του κεντρικού πράσινου σημείου, κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία μικρών σημείων 

συλλογής. Συγκεκριμένα προτείνονται τρία (3) σημεία (από τα συνολικά 5 του Τοπικού Σχεδίου) για 

να ξεκινήσει το πρώτο δίκτυο και να επεκταθεί σε δεύτερη φάση.  

Κύριος στόχος του δικτύου των μικρών σημείων συλλογής σε διάφορες γειτονιές και τοπικά κέντρα 

του Δήμου είναι η χωριστή συλλογή προς ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση επιμέρους 

ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και η ενημέρωση και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 

των πολιτών.  

 

3. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τ.Σ.Δ.Α.Α. του Δήμου Βριλησσίων, προβλέπεται ότι ο χώρος 

εγκατάστασης του Πράσινου Σημείου του Δήμου θα οριστικοποιηθεί αξιολογώντας συγκριτικά, 

μέσω σχετική μελέτης, τις πολεοδομικά κατάλληλες θέσεις δημιουργίας του βάσει καταλληλότητας, 

θεσμικών προβλέψεων και περιορισμών. 

Παράλληλα όμως ο Δήμος έχει υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης της Πράξης «Δράσεις για την 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Βριλησσίων», στον Άξονα Προτεραιότητας 

«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη». 

Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5.249/22.06.2020 

(ΑΔΑ: ΨΤ2346ΜΤΛΡ-ΕΟΑ) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΑ 
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ΚΑΙ ΕΚΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο 

Συνοχής. 

Η πράξη αυτή, με Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ)  5002119, αφορά στην υλοποίηση έξι (6) Υποέργων, 

συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης  843.556,76 € (συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α.). 

Μεταξύ των υποέργων είναι το Υποέργο 1: «Δημιουργία Μικρού Πράσινου Σημείου στο Δήμο 

Βριλησσίων». Το υποέργο αφορά στην κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία 

ενός Μικρού Πράσινου Σημείου στο οποίο θα λαμβάνουν χώρα και δράσεις εκπαίδευσης με σκοπό 

την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης και την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση 

των πολιτών στη διαλογή στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών. Η χωροθέτηση του Πράσινου Σημείου 

προβλέπεται εντός δημοτικού οικοπέδου επί των οδών Αναπαύσεως και Λεωφ. Πεντέλης (Ο.Τ. 

444, έκτασης περί 2,3 στρεμ.) με επιτρεπόμενες χρήσεις γης. 

Επίσης περιλαμβάνεται το Υποέργο 5: «Μελέτες ωρίμανσης για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου 

στον Δήμο Βριλησσίων». Το υποέργο αφορά στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την 

κατασκευή του Πράσινου Σημείου.  

 

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Βασικά στοιχεία-χαρακτηριστικά Πράσινου Σημείου 

Το Πράσινο Σημείο (ΠΣ) προσφέρει τη δυνατότητα χωριστής συλλογής μιας σειράς υλικών τα οποία 

μπορεί να οδηγηθούν προς ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση ανάλογα με την κατάσταση στην 

οποία παραδίδονται. Τα υλικά θα προσκομίζονται από τους χρήστες με δικά τους μέσα και θα 

αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα συλλογής διαφόρων χαρακτηριστικών ανάλογα την περίπτωση.  

Οι αποδεκτές κατηγορίες αποβλήτων (σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος 1 της ΚΥΑ 

18485/2017) είναι: 

- Μέταλλα 

- Χαρτί 

- Πλαστικά 

- Γυάλινη συσκευασία 

- Ξύλινη συσκευασία 

- Σύνθετη συσκευασία 

- Βρώσιμα έλαια & λίπη 
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- ΑΗΗΕ 

- ΑΦΗΣ 

- Απόβλητα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 

- Μικρές ποσότητες αποβλήτων από μικροεπισκευές και συντηρήσεις οικιών 

- Βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την κατασκευή και λειτουργία του Μικρού ΠΣ είναι οι 

ακόλουθες: 

- Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου που θα δεχθεί τις 

εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης. 

- Κτιριακά έργα: κτίριο. που περιλαμβάνει χώρο προσωπικού περί 30 τ.μ. 

- Λοιπά οικοδομικά έργα (στέγαστρο περί 100 τμ., κλπ.) 

- Έργα εσωτερικής οδοποιίας. 

- Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας. 

- Έργα βοηθητικών δικτύων υποδομής π.χ. ύδρευσης, πυρόσβεσης, ηλεκτρικού δικτύου, 

εξωτερικού φωτισμού κλπ. 

- Λοιπά έργα υποδομής (π.χ. πύλη, περίφραξη, κλπ.) 

Ο κύριος εξοπλισμός του Πράσινου Σημείου θα αποτελείται από:  

 Μέσα συλλογής / προσωρινής αποθήκευσης 

- Απορριματοκιβώτια (Skip Container) 6 m3. 

- Μεταλλικοί κάδοι τύπου καμπάνας 3 m3. 

- Συρμάτινα καλάθια 

- Πλαστική δεξαμενή τύπου IBC 1 m3. 

 Λοιπός εξοπλισμός 

- Ζυγός βιομηχανικής χρήσης. 

- Ηλεκτροανυψούμενο περονοφόρο. 

- Σήμανση-πινακίδες. 

Ακολουθεί περιγραφή των κύριων χώρων του Μικρού ΠΣ του Δήμου Βριλησσίων. 

Α) Εξωτερικός χώρος με στέγαστρο για τη συλλογή μικρών ανακυκλώσιμων αποβλήτων, 

ενδεικτικού μεγέθους 100 m2 
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Στο χώρο αυτό γίνεται η συλλογή των μικρών ανακυκλώσιμων αποβλήτων. Ο χώρος αυτός θα   

διαμορφωθεί  πλησίον του κτιρίου εξωτερικά και θα διαθέτει στέγαστρο για την προστασία των 

υλικών από τις καιρικές συνθήκες. Η απόρριψη των υλικών γίνεται σε κάθε περίπτωση σε ειδικούς 

κάδους ανάλογα με το είδος του υλικού που συλλέγεται.  

B) Οικίσκος Διοίκησης και λοιποί βοηθητικοί χώροι (WC, Γραφείο κ.ο.κ.) εντός κτιρίου μεγέθους 

περί 30 m2. Περιλαμβάνει χώρο γραφείων, WC, κ.α. για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων. 

Γ) Εξοπλισμός και μέσα συλλογής 

Για την συγκέντρωση των υλικών εντός του Πράσινου σημείου θα τοποθετηθούν τα απαιτούμενα 

μέσα συλλογής. 

 

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5.249/22.06.2020 (ΑΔΑ: 

ΨΤ2346ΜΤΛΡ-ΕΟΑ) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΑ ΚΑΙ ΕΚΤ 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η χωροθέτηση του Πράσινου Σημείου προβλέπεται 

εντός δημοτικού οικοπέδου επί των οδών Αναπαύσεως και Λεωφ. Πεντέλης (Ο.Τ. 444, έκτασης περί 

2,3 στρ.) με επιτρεπόμενες χρήσεις γης. 

Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος θα διερευνήσει με λεπτομέρεια την 

καταλληλότητα του προτεινόμενου χώρου για την εγκατάσταση του Πράσινου Σημείου και θα 

προτείνει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Βριλησσίων, εναλλακτικά σημεία 

εγκατάστασης. Το σημείο που θα προκριθεί από την ανωτέρω διαδικασία θα προωθηθεί για την 

εκπόνηση των μελετών ωρίμανσης. 

Η προς ανάθεση μελέτη περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους μελέτες: 

 Χωροθέτηση - Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το Μικρό ΠΣ 

 Οριστική Μελέτη για το ΠΣ 

 Τεύχη Δημοπράτησης για το ΠΣ 

 ΣΑΥ – ΦΑΥ 
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6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την 
υπογραφή του συμφωνητικού.  

Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, ως ακολούθως: 

1. Χωροθέτηση - Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΠΠΔ): δύο (2) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης 

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

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

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

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, μεταγενέστερο 
χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης. 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Βριλήσσια, 27 Μαΐου 2021 

 
 
 
 
 

Μαρτιγόπουλος Τρύφων 
Πολιτικός Μηχ. ΕΜΠ 

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Βριλήσσια, 27 Μαΐου 2021 

 
 
 
 
 

Λογοθέτης Βασίλειος 
Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχ. 
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