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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  
ΕΤΟΥΣ 2019 

Έργων & Μελετών του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς 
Ελλάδας Α.Ε. με εστίαση στους στόχους του 

ισχύοντος ΠΕΣΔΑ 



ΕΣΔΑ & ΠΕΣΔΑ ΠΣΕ 
 

 

Το ισχύον Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης 
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Π.Σ.Ε. (ΦΕΚ 31 Β/2017), το 
οποίο εγκρίθηκε σε εφαρμογή του ΕΣΔΑ και στο 
οποίο ενσωματώθηκαν τα Τοπικά Σχέδια 
Διαχείρισης Αποβλήτων των Δήμων, προβλέπει 
το σύνολο των έργων που θα πρέπει να 
κατασκευαστούν στην Π.Σ.Ε.  

 



ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΕΣΔΑ – ΠΕΣΔΑ - ΤοΣΔΑ 

Ανάπτυξη 3 κάδων στην πηγή (νοικοκυριά)  

Οργανικού (καφέ) 

Ανακυκλώσιμων (μπλε) 

Υπολείμματος (πράσινος) 

Διακριτά ρεύματα σε στοχευμένα σημεία (super 
Market, εμπορικά, ταβέρνες κ.α.) για χαρτόνι, 
γυαλί αλλά και κομποστοποιητές  



 



 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ 
ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ 

ΑΝΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ  

Προβλέπεται η δημιουργία δύο (2) εγκαταστάσεων 
ολοκληρωμένης διαχείρισης από τις οποίες θα 
εξυπηρετούνται όλοι οι Δήμοι της Π.Ε. Ευβοίας (πλην 
της νήσου Σκύρου), συμβάλλοντας στους στόχους του 
ΠΕΣΔΑ: 
• ΜΕΑ & ΧΥΤΥ Χαλκίδας (Δήμοι Κεντρικής και Νότιας 

Εύβοιας) 
• Μονάδα κομποστοποίησης & δράσεων αναβάθμισης 

του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Ιστιαίας με στόχο την 
μετατροπή του σε ΧΥΤΥ (Δήμοι Ιστιαίας-Αιδηψού & 
Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας) 

 



ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΝΟΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ 

Αφορά τους Δήμους Ερέτριας, Χαλκίδας,  Διρφύων-
Μεσσαπίων, Κύμης-Αλιβερίου & Καρύστου* οι οποίοι 
σήμερα εξυπηρετούνται από τον ΧΥΤΑ Χαλκίδας 
• Οι υπό εκπόνηση μελέτες για την ωρίμανση του 
έργου ΜΕΑ & ΧΥΤΥ Χαλκίδας, συμβατικού ποσού  
679.023,66 €, προβλέπουν την κυρίως μελέτη, την 
ΑΕΠΟ και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου 
• Επόμενος στόχος η ένταξη του έργου εκτιμώμενου 
Π/Υ 30.000.000,00 €  



ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ   
 
Αφορά τους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού & Λίμνης-
Μαντουδίου-Αγίας Άννας 
• Θα υποβληθεί πρόταση σε τρέχουσα Πρόσκληση της 

Π.Σ.Ε. η οποία θα εμπεριέχει όλα τα απαιτούμενα 
έργα-δράσεις που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση 
του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Ιστιαίας με σκοπό την 
μετατροπή του σε ΧΥΤΥ (μονάδα κομποστοποίησης), 
Π/Υ 5.000.000,00 €  

• Έχει σχεδιαστεί η μετεγκατάσταση 1 ΣΜΑ στον Δήμο 
Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας  

 



ΝΗΣΟΣ ΣΚΥΡΟΣ 

Αφορά τον Δήμο Σκύρου 
• Σήμερα εναποθέτει τα απορρίμματά του στον 

ΧΥΤΑ Σκύρου 
• Θα υποβληθεί πρόταση για την κατασκευή 

μονάδας κομποστοποίησης 
• Με την λειτουργία της μονάδας 

κομποστοποίησης ο ΧΥΤΑ θα μετατραπεί σε 
ΧΥΤΥ 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Προβλέπεται η δημιουργία δύο (2) 
εγκαταστάσεων από τις οποίες θα εξυπηρετούνται 
όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας 
• Η ΜΕΑ Θήβας συμβατικού ποσού 16.309.581,60 

€ (ημερομηνία ολοκλήρωσης 27/12/2019) 
• Η Μονάδα κομποστοποίησης στην Λιβαδειά 
  (έχει ανατεθεί η μελέτη για την ωρίμανση του έργου) 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Οι Δήμοι Λεβαδέων, Ορχομενού & Διστόμου -
Αράχωβας – Αντίκυρας: 
 

• Σήμερα εναποθέτουν τα απορρίμματά τους στον 
ΧΥΤΑ Λιβαδειάς 

• Μετά την ολοκλήρωση της μονάδας 
κομποστοποίησης Λιβαδειάς  θα μεταφέρουν τα 
οργανικά απορρίμματά τους στην νέα μονάδα 
κομποστοποίησης και τα σύμμεικτα και τα 
ανακυκλώσιμα απορρίμματά τους στην υπό 
κατασκευή ΜΕΑ Θήβας 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 

• Βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης η μονάδα 
κομποστοποίησης & ο ΧΥΤΥ Φωκίδας από όπου θα 
εξυπηρετούνται όλοι οι Δήμοι της Π.Ε. Φωκίδας 

 
• Έχει ενταχθεί μελέτη Π/Υ 128.253,29 € (πλέον ΦΠΑ 

24%) για αναβάθμιση της μονάδας κομποστοποίησης 
Φωκίδας με κατασκευή μονάδας επεξεργασίας 
σύμμεικτων απορριμμάτων & ανακυκλώσιμων 
υλικών-ΜΕΑ (πράσινος & μπλε κάδος) (ο διαγωνισμός 
βρίσκεται στο στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

Προβλέπεται η κατασκευή ΜΕΑ & ΧΥΤΥ Λαμίας και 
θα  εξυπηρετεί όλους τους Δήμους της Π.Ε. Φθιώτιδας 
& της Π.Ε. Ευρυτανίας 
• Έχουν χρηματοδοτηθεί οι μελέτες ωρίμανσης (κυρίως 
μελέτη, ΑΕΠΟ & τεύχη δημοπράτησης) για την 
κατασκευή του έργου συνολικού Π/Υ 840.813,11 €  
(ο διαγωνισμός βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατακύρωσης)  
• Επόμενος στόχος η ένταξη του έργου εκτιμώμενου 
Π/Υ 28.000.000,00 €  

 
 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

Στις 28 Ιανουαρίου 2019 εγκρίθηκε για ένταξη στο ΠΔΕ 
ποσό 6.800.000,00 €  
• Αφορά την χρηματοδότηση του έργου κατασκευής 2 

κυττάρων και μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων 
καθώς και την αποκατάσταση του υφιστάμενου 
ΧΥΤΑ Λαμίας    

• Το παραπάνω έργο αποτελεί την ενδιάμεση λύση, 
μέχρι την κατασκευή των νέων ολοκληρωμένων 
εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων (ΜΕΑ & 
ΧΥΤΑ Λαμίας) 
 
 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

 
Δήμος Δομοκού  
• Σήμερα εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ 

Δομοκού. 
• Μετά την ολοκλήρωση της ΜΕΑ & ΧΥΤΥ Λαμίας θα 

εναποθέτει τα απορρίμματά του στις νέες 
εγκαταστάσεις και το υπόλειμμα θα επιστρέφει στον 
ΧΥΤΥ Δομοκού 

 
 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

Δήμος Λοκρών  
• Σήμερα εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ 

Θήβας, μέσω 2 ΣΜΑ.  
• Θα υποβληθεί πρόταση στην ΠΣΕ για κατασκευή 

μονάδας κομποστοποίησης Π/Υ 1.000.000,00 €  
• Μετά την κατασκευή της μονάδας κομποστοποίησης ο 

Δήμος Λοκρών θα επεξεργάζεται τα οργανικά 
απορρίμματα ενώ τα σύμμεικτα και τα ανακυκλώσιμα 
απορρίμματά του θα οδηγούνται στην ΜΕΑ Θήβας 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Αφορά τους Δήμους Καρπενησίου & Αγράφων 
• Σήμερα εναποθέτουν τα απορρίμματά τους, μέσω 

του ΣΜΑ Καρπενησίου, στον ΧΥΤΑ Λαμίας. 
• Μετά την ολοκλήρωση της ΜΕΑ & του ΧΥΤΥ 

Λαμίας θα μεταφέρουν το σύνολο των 
απορριμμάτων τους στις νέες εγκαταστάσεις, μέσω 
του ΣΜΑ Καρπενησίου. 



ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ  

• Έχουν κατασκευαστεί έργα προϋπολογισμού 
10.000.000, 00 ευρώ  

• Κατασκευάζονται ή δημοπρατούνται έργα 
προϋπολογισμού 35.904.000,00 ευρώ 

• Αναμένονται εντάξεις έργων προϋπολογισμού 
75.500.000, 00 ευρώ 

• Συνολικός προϋπολογισμός έργων 121.404.000,00 
ευρώ 

• Όλα τα έργα είναι με δημόσια χρηματοδότηση 



ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ & ΣΜΑ 

Αφορά έργα με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους είτε 
πρωτογενώς είτε μέσω των αποθεματικών αποκατάστασης & 
μεταφροντίδας: Αποκατάσταση κυττάρων ΧΥΤΑ Χαλκίδας, 
Αποκατάσταση 1ου κυττάρου ΧΥΤΑ Θήβας, Εκπόνηση 
μελέτης για κατασκευή νέου κυττάρου ΧΥΤΑ/Υ Θήβας 

Πρόκειται για την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση 
στην Π.Σ.Ε. για την κατασκευή/μετεγκατάσταση ΣΜΑ 
(Στύρα, Δ. Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας, Δ. Καμένων 
Βούρλων, Δ. Δωρίδας) 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Με την κατασκευή όλων των έργων η Π.Σ.Ε. θα 
διαθέτει ένα ολοκληρωμένο και αποκεντρωμένο 
σύστημα διαχείρισης με 42 συνολικά έργα 
 4 ΜΕΑ (Χαλκίδα, Θήβα, Άμφισσα, Λαμία) 
 4 μονάδες κομποστοποίησης (Ιστιαία, Σκύρος, 

Λοκρών, Λιβαδειάς) 
 18 ΣΜΑ  &  8 ΧΥΤΥ 
 8 σημεία συγκέντρωσης & επεξεργασίας ΑΕΚΚ 

  





ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Άξονες προϋπολογισμού:  
 

• Ενιαία τιμολογιακή πολιτική 24,76 ευρώ/τόνο για 
το 2019, με το ΦΠΑ (Ενιαίο τέλος στους 4 ΧΥΤΑ) 

   (προηγούμενο τέλος 2018: 25,29 ευρώ/τόνο) 
 

• Αντισταθμιστικά για τους Δήμους που φιλοξενούν 
έργα & εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων 

  (3% επί του τέλους ταφής) 
 

• Διακριτή χρέωση υποστηρικτικών υπηρεσιών 



 

 

 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 

 

 

 

 


