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Ένταξη της Πράξης «Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης» με Κωδικό ΟΠΣ 5037423 στοΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 

 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4194 /25/7/2018 Πρόσκληση με τίτλο «Δημιουργία Πράσινων 

Σημείων και Δικτύωσή τους» (ΑΔΑ Ω25Σ465ΧΙ8-ΟΛΩ), η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ 

Κεντρικής Μακεδονίας σαν διαχειριστής του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Υποδοµές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» καλεί τους δήμους της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας (ως δικαιούχοι) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), 

προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ως άνω Άξονα 

Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Ο Δήμος: 

1. Με την υπ’αρ. 167/2016 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ενέκρινε το Τοπικό 

Σχεδίο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.  

2. Με την υπ’αρ. 272/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου χωροθέτησε το 

αγροτεμάχιο όπου θα εγκατασταθεί βασικό Πράσινο Σημείο στον δήμο 

3. Με την υπ’άρ.πρωτ  15.679/ 18/07/2018 σύμβαση με τίτλο «Παροχή συμβούλου για 

την υποστήριξη του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης με στόχο τη χρηματοδότηση δράσεων 

για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αστικών Αποβλήτων έτους 2018»  προχώρησε για 

την υποστήριξη των δράσεων της πρόσκλησης. 

4. Με την υπ’αρ. 242/2018 απόφαση το  Δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή 

πρότασης στη  παραπάνω πρόσκληση. 

Με την υπ’αρ. πρωτ.431 /21.01.2020 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας , η πράξη 

με τίτλο «Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» και Κωδικό 

ΟΠΣ 5037423  εντάχθηκε  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με το ποσό των 821.363,48€. 

Αντικείμενο της πράξης είναι η δημιουργία Πράσινου Σημείου η οποία θα πραγματοποιηθεί σε 

δημοτικό οικόπεδο έκτασης 4.160,65m2 που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή (Μικράς 

Ασίας 12) στη ΔΕ Μενεμένης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της νομοθεσίας και τον 

απαραίτητο εξοπλισμό για την παραλαβή και προσωρινή αποθήκευση μεγάλου αριθμού 

διαφορετικών ροών ανακυκλώσιμων αποβλήτων 
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όπως ελαίων, μικροεπισκευών και συντηρήσεων οικιών, χαρτιού, πλαστικού, γυαλιού, 

μετάλλων, ξύλου, ογκωδών, ελαστικών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κλπ. 

Ειδικότερα: 

Στο δημοτικό οικόπεδο και στο υπάρχων βιομηχανικό μεταλλικό κτίριο με πατάρι εμβαδού 

295,50m2 (καλυπτόμενης επιφάνειας οικοπέδου 252,90m2), θα πραγματοποιηθούν οι εξής 

εργασίες (Υποέργο 1): 

• Χωματουργικές, για την διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου (εκσκαφές, επιχώσεις). 

• Διαμόρφωσης υφιστάμενων υπαίθριων χώρων για την αποθήκευση ογκωδών, πράσινων και 

ανακυκλώσιμων ΑΣΑ. 

• Εσωτερικής οδοποιίας, 

• Οικοδομικές, (εργασίες συντήρησης στην περίφραξη και την πύλη εισόδου). 

• Κτιριακές, (εργασίες επισκευής στο υφιστάμενο βιομηχανικό μεταλλικό κτίριο). Αφορούν, στη 

διαμόρφωση του χώρου προσωπικού σε τμήμα του ισογείου (χώρος γραφείου, WC, χώρος 

αποδυτηρίων 42,60m2) και στη διαμόρφωση του παταριού (χώρος διάθεσης του ενημερωτικού 

υλικού, WC, μικρή αίθουσα ενημέρωσης 42,60m2). Στο υπόλοιπο τμήμα του ισογείου 

(210,3m2), προβλέπεται χώρος για την αποθήκευση αντικειμένων προς επαναχρησιμοποίηση, 

ογκωδών εργαλείων και μηχανημάτων. Στο τμήμα αυτό δεν απαιτούνται εργασίες. 

• Διαχείρισης ομβρίων υδάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας (διάταξη φρεατίων, 

διαμόρφωση κατάλληλων κλίσεων, τοιχίο ύψους περίπου 0,2m) 

• Βοηθητικών δικτύων υποδομής (π.χ. ύδρευσης, πυρόσβεσης, ηλεκτρικού δικτύου, 

εξωτερικού φωτισμού κλπ.), 

Απαιτούμενος εξοπλισμός (Υποέργο 2): 

• 4 Skip container ανοιχτού τύπου 10m3 

• 2 Press container 20m3 

• 3 Container ανοιχτού τύπου 20m3 

• 8 Container ανοιχτού τύπου 10m3 

• 20 Μεταλλικοί κάδοι 1,1L 

• 1 Παλετοδεξαμενές IBC 1m3 

• 1 Κάδος απόθεσης ρούχων 

• 1 Ανυψωτικό περονοφόρο μηχάνημα (clark) 

• 1 Φορτωτής 

• 1 Χειροκίνητο σάρωθρο πεζού χειριστή 

• 1 Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης 

• 1 Πρέσσα Συμπίεσης 

• 1 Τεμαχιστής Κλαδεμάτων 

• 1 Πλάστιγγα 

• 1 Ζυγαριά ακριβείας 

• 1 ISOBOX 3m x 5m 
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• 1Σπαστήρας για ογκώδη 

Τέλος προβλέπονται «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας» προς τους κατοίκους του 

Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής τους (Υποέργο 3). 

Περιλαμβάνουν Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας και Ευαισθητοποίησης, Καταχωρήσεις στον τύπο 

και στα ΜΜΕ, κατασκευή ιστοσελίδας, Ενημερωτικά έντυπα οδηγούς εγχειρίδια. 

 


