
� Επικαιροποιηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης απόβλητων [ 
ΤΣΔΑ].

� Γωνιές ανακύκλωσης [ 24 ] σε όλη την περιφέρεια του Δήμου 
μας [μπλε –κόκκινος –κίτρινος –καφέ & κώδωνας]  .

� Αγορά και τοποθέτηση 200 κάδων [μεταλλικών].
� Παράδοση καφέ οικιακών κάδων στους δημότες 42 τμχ.
� Πιλοτικό πρόγραμμα οικισμού δικαστικών υπάλληλων.



� Καινούργιες συμβάσεις 

1.   Recycom [ρούχα –παπούτσια ]. 
2.   Revive [μαγειρικά οικιακά λάδια ].
3.   Πλαστικά Κρήτης [ αγροτικά πλαστικά απόβλητα ]
4.   Ecoelastika [λάστιχα].
5.   Μπαταρίες [Αφής].
6.   Οικιακά μπάζα [μεγάλοι κάδοι ανακύκλωσης ].



� Πρόγραμμα Τρίτσης
� 1. Πράσινα σημεία Μαραθώνας –Νέα Μάκρη. [105.000 ευρώ] .
� 2. Κλαδοτεμαχιστης βραδείας περιστροφής [495.000 ευρώ].
� 3. Δράσεις ευαισθητοποίησης [50.000 ευρώ] .
� 4. Press container χαρτιού [50.000 ευρώ ].
� 5. Mηχανικοί Κομποστοποιητεs [140.000 ευρώ].
� 6. Skip loader [αλυσίδα] [160.000 ευρώ ].



� Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Συνύπαρξης 8 Δήμων 
� 1. Υπόγειοι κάδοι 6 ρευμάτων σε 27 σημεία του Δήμου μας 

συνολικής άξιας 2.075.760 ευρώ .
� Στόχος 
� Η αστική αναδιάρθρωση της αποκομιδής ,η αύξηση της 

ανακύκλωσης και η παράλληλη μείωση των απορριμμάτων.
� Αποτέλεσμα
� Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση ποιότητα ζωής.  



� Ecoelastika 2021 9.727 τμχ.
� Recycom [ Ρούχα –παπούτσια]

2020 12 τόνοι                            2021 32,7  τόνοι  
� Κώδωνας [γυαλί ]

2020 23,72 τόνοι 2021 40,75 τόνοι 
� Μπλε –κίτρινος κάδος [ πλαστικά, χαρτί,αλουμίνιο]

2020 943,88 τόνοι 2021 898 τόνοι 
� Καφέ κάδος [οργανικά ]

2021 [έναρξη ]                              2021 24.580 τόνοι 



� Αξιοσημείωτο  γεγονός  2021 
Για το τρέχον έτος με τα σημερινά στοιχεία του 
Ε.Σ.Δ.Ν.Α [εκκρεμή Οκτώβριος –Νοέμβριος –
Δεκέμβριος ] ο μπλε κάδος παρουσιάζει αρκετά 
μεγάλο ποσοστό μείωσης [προς ΧΥΤΑ από ΚΔΑΥ] 
δηλαδή απορριπτόμενο μπλε κάδου της τάξεως του 
7,9% με 8,2 % σε σχέση με το 2020 .
**Συμπέρασμα 
Ο διαχωρισμός  διακριτικών κατηγοριών 
απορριμμάτων στους κάδους  γίνεται πλέον πιο 
ουσιαστικά  .



*  21 καινούργιες γωνιές ανακύκλωσης [45 σύνολο].
*  Παραλαβή κάδων 1.100 λίτρων [170 μεταλλικών,

45 κίτρινων,80 μπλε & 60 καφέ] .
*  1ο πράσινο σημείο Μαραθώνα 1.800 μ2 .
*  Κινητά πράσινα σημεία [Green city].
*  Τοποθέτηση καφέ κάδου στα καφέ κεντρικών σημείων του Δήμου .
* Ενημέρωση δημοτών [παρουσιάσεις σε σχολεία ,κινηματογράφους,    
εκδηλώσεις , έντυπα ,event.

*




