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 Στρατηγική μας ήταν η εκπόνηση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου 

σχεδιασμού διαχείρισης των αποβλήτων του Δήμου Ρόδου το οποίο 

περιλαμβάνει την εφαρμογή προγραμμάτων για : 

 

 τη βελτιστοποίηση του συστήματος καθαριότητας, αποκομιδής. 

 την ανάπτυξη της διαλογής στην πηγή και της ανακύκλωσης, 

επαναχρησιμοποίησης των υλικών και δράσεων  εθελοντισμού και 

ευαισθητοποίησης των πολιτών 

 την αύξηση της οικονομικής αποδοτικότητας του συστήματος διαχείρισης 

αποβλήτων με την ολοκλήρωση και την δημιουργία σύγχρονων μονάδων 

επεξεργασίας αποβλήτων. 
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Ανανεώσαμε συστηματικά τον στόλο οχημάτων του Δήμου με  

• 5 νέα απορριμματοφόρα τύπου πρέσας χωρητικότητας  16m3,  

• 1 Αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 5-6m3,  

• 4 απορριμματοφόρα ανακύκλωσης (παραχώρηση της ΕΕΑΑ) τύπου 

πρέσας χωρητικότητας  16m3,  

• 2 μικρά απορριματοφόρα ανακύκλωσης για την κάλυψη των αναγκών της 

μεσαιωνικής πόλης και της Λίνδου,  

• 6 νέα δίκυκλα τύπου scooter καθώς και  

• 1 μικρό ανατρεπόμενο φορτηγάκι και 1 αυτοκίνητο τύπου Van.  

• Επιπλέον παραλάβαμε 2 μικρά ανοικτά ανατρεπόμενα και δορυφορικά 

φορτηγά καθώς και ένα ημιφορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα για τις 

ανάγκες κάλυψης της Μεσαιωνικής Πόλης και της Λίνδου. 
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Ολοκληρώσαμε την κατασκευή και την λειτουργία του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων 

Υλικών (ΚΔΑΥ) του Δήμου Ρόδου δυναμικότητας 12.000 τόνων ανακυκλώσιμων υλικών. 

Πλέον στο ΚΔΑΥ καταλήγουν περισσότεροι από 5000 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών τον 

χρόνο. 
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 Τοποθετήσαμε περισσότερους από 1500 κάδους συλλογής ανακυκλώσιμων 

υλικών. 

 Επίσης σχεδόν στο σύνολο του νησιού έχουν τοποθετηθεί 150 κώδωνες 

ανακύκλωσης γυάλινων συσκευασιών στοχεύοντας σε τουριστικές περιοχές 
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Έχουμε συμβασιοποιήσει  το έργο Αποκομιδή - μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση 

(μηχανική και χειρονακτική), χορτοκοπή – κλαδοκοπή (μηχανική και χειρονακτική) 

καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου 

Ρόδου. 
 

1. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 3 έτη. 

2. Χρησιμοποιούνται 22 σύγχρονα απορριμματοφόρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (EURO-

6),  

2.  Απασχολούνται για την θερινή περίοδο κάθε έτους τουλάχιστον 190 άτομα μηνιαίως και           

 για την χειμερινή περίοδο τουλάχιστον 97 άτομα μηνιαίως. 

3. Τοποθετήθηκαν επιπλέον τετρακόσιοι (400) πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων 

χωρητικότητας 770 λίτρων και οκτακόσιοι (800) επιπλέον πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων 

χωρητικότητας 1.100 λίτρων.  

4. εντατικοποιήθηκε η σάρωση με μηχανικά μέσα καθώς επίσης ενισχύθηκε τόσο η 

αποκομιδή όσο και η χειρωνακτική σάρωση σε όλες ανεξαιρέτως τις δημοτικές ενότητες. 
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Ολοκληρώσαμε τις απαραίτητες διαδικασίες για «Διαχείριση και Λειτουργία ΧΥΤΑ 

Νότιας Ρόδου». 

Η χωρητικότητα του ανέρχεται σε 338.600 τ.μ. και αναμένεται να καλύψει τις 

ανάγκες διάθεσης απορριμμάτων για τουλάχιστον 12 έτη. 

 

 

 

 

 

Εξυπηρετεί όλο το νότιο τμήμα του νησιού, αφού καλύπτει τις περιοχές της Νότιας 

Ρόδου, της Λίνδου, της Καμείρου, της Αρχάγγελου, του Αττάβυρου και επιπρόσθετα 

τη Χάλκη.  
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Προωθούμε τον εθελοντισμό και πραγματοποιούμε δράσεις ενημέρωσης 

και ευαισθητοποίησης των πολιτών και μαθητών.  Συγκεκριμένα : 

 

• Διοργανώσαμε στην Ρόδο μεγάλες γιορτές ανακύκλωσης ενώ 

μοιράσαμε σε σχολεία περισσότερα από 8000 φυλλάδια και 

εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την ανακύκλωση. 

• Διοργανώνουμε από το 2015 δύο φορές τον χρόνο τον Πανελλήνιο 

Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό Ανακύκλωσης για τους μαθητές.  

Η συμμετοχή των σχολείων κάθε χρόνο ξεπερνά κάθε προσδοκία, ενώ 

σχολεία της Ρόδου έχουν διακριθεί με πρωτιές για τις επιδόσεις τους. 

• Aπό το 2016 κάθε χρόνο διοργανώνουμε την πανελλήνια εθελοντική 

δράση Lets Do It Greece στην Ρόδο. Μέσα από αυτή την μεγάλη 

εθελοντική προσπάθεια η Ρόδος στέλνει δυνατά το μήνυμα του 

εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της περιβαλλοντικής 

ευαισθησίας. 

• Προωθούμε τον βιώσιμο τουρισμό σε τουριστικές εκθέσεις. 
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Πετύχαμε χρηματοδότηση μέσα από Ευρωπαϊκά Προγράμματα την αντιμετώπιση 

της εποχιακής διακύμανσης των αποβλήτων λόγω του τουρισμού και την 

προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης σε αστικό περιβάλλον. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Προμηθευτήκαμε και αναπτύξαμε δίκτυο κάδων κομποστοποίησης σε 

κοινόχρηστους χώρους, δημοτικά σχολεία, παιδικούς σταθμούς του νησιού και 

επιπλέον κάδους στα δημοτικά γήπεδα με φυσικό χλοοτάπητα. 
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Το μεγάλο Βήμα 

Στις 09/11/2018 εγκρίθηκε από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ 

(Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα) το έργο  

 
«Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου μέσω 

ΣΔΙΤ». 

Προϋπολογισμός : 37.210.915,57€ του ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου. 
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Το έργο αφορά στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων 

(Ο.Ε.Δ.Α.) της Ρόδου η δυναμικότητα του οποίου ανέρχεται σε περίπου 61.000 

τόνους ετησίως και περιλαμβάνει: 

 
• Επέκταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Βόρειας 

Ρόδου (δημιουργία λεκάνης απόθεσης χωρητικότητας 820.000 m3 και 

διάρκειας ζωής τα 20 έτη). 

• Μονάδα Επεξεργασίας σύμμεικτων υπολειμματικών Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 

• Μονάδα Κομποστοποίησης Οργανικών. 

• Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) στη Δυτική Ρόδο. 

• Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) στην Νότια Ρόδο για τον 

οποίο υπάρχει πρόβλεψη για μελλοντική εξυπηρέτηση ανακυκλώσιμων 

υλικών και βιοαποδομήσιμων. 

• Δημιουργία ενός Πράσινου Σημείου για τη Βόρεια Ρόδο και ενός μικρότερου 

Πράσινου Σημείου για τη Νότια Ρόδο και ενός Κέντρου Ανακύκλωσης, 

Εκπαίδευσης Διαλογής Στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ). 

• Εφαρμογή της οικιακής κομποστοποίησης με αγορά σύγχρονου εξοπλισμού. 

 

 

 



Δήμος Ρόδου 

Βήματα στην Κατεύθυνση της Αειφορίας 

 Αποτελεί το πρώτο έργο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων σε νησί 

και είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους στόχους του νέου 

Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, σε 

συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Δήμου Ρόδου 

και την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ. 
 

 Το έργο είναι ανοικτής τεχνολογίας, με στόχο την επίτευξη υψηλού ποσοστού 

ανακύκλωσης και αξιοποίησης απορριμμάτων και την ελαχιστοποίηση του 

ποσοστού προς ταφή με παράλληλη μείωση του κόστους για τον δήμο, αλλά 

και για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 
 

 Παράλληλα, ο δήμος Ρόδου έχει ενεργοποιήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 

διαχείρισης απορριμμάτων, με μεγιστοποίηση της διαλογής και ανάκτησης 

στην πηγή των ανακυκλώσιμων, αλλά και των οργανικών και πράσινων 

αποβλήτων. 
 

. 
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 Βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα όπως εκφράζεται με το τέλος για τον δημότη, η 

ελαχιστοποίηση των κινδύνων και η εξασφάλιση και πιστοποίηση επίτευξης των 

δεσμευτικών στόχων και τήρηση των προδιαγραφών/ περιβαλλοντικών όρων. 

 

 Η κατασκευή και λειτουργία του έργου με Σ.Δ.Ι.Τ. έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 

• Το έργο κατασκευάζει ο Ιδιώτης, με χαμηλότερο κόστος κατασκευής. 

• Εξασφάλιση του Ιδιώτη ότι θα παραχωρηθούν σε σταθερή βάση τα έσοδα λόγω 

της συμμετοχής του Δημοσίου. 

• Εξασφάλιση βιωσιμότητας στη διάρκεια λειτουργίας του έργου. 

• Περιβαλλοντική ευθύνη στον Ιδιώτη που λειτουργεί το έργο και είναι 

υποχρεωμένος να τηρεί τις προδιαγραφές και τους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

 

 Πλεονεκτήματα για το Δημόσιο αποτελούν:  

• Το ότι δεν καταβάλει το σύνολο του κόστους κατασκευής (υψηλό ποσό) σε 

διάστημα δύο (2) ετών αλλά περίπου το ήμισυ αυτού. 

• Το γεγονός ότι ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και είναι 

υποχρεωμένος να το κατασκευάσει και λειτουργήσει  άρτια. 

• το χαμηλότερο κόστος κατασκευής που εμφανίζεται στην τελική προσφορά του 

Αναδόχου και ελαττώνει το τέλος για τον δημότη. 
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 Το έργο αυτό και οι συνολικές δράσεις στον τομέα της διαχείρισης 

απορριμμάτων του δήμου Ρόδου, ενός από τα σημαντικότερα νησιά για την 

τουριστική βιομηχανία της χώρας, θα γίνει πρότυπο συνολικής ορθολογικής 

περιβαλλοντικής διαχείρισης στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων με βάση 

τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, που δίνει νέα σημαντική ώθηση και στην 

ποιότητα του περιβάλλοντος, αλλά και στην ενίσχυση της εργασίας και της 

ανταγωνιστικότητας της χώρας μας. 

. 
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