
χζδιο Δράςθσ Διμου Ευρϊτα για  
τθν  Περιβαλλοντικι Αναβάκμιςθ 



ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ 
ΠΛΑΣΕΙΑ ΠΗΓΩΝ 

ΚΑΛΑ 



Ρανοραμικι όψθ Ρλατείασ 





Ο ςχεδιαςμόσ τθσ νζασ Ρλατείασ Ρθγϊν  ζγινε ςφμφωνα με τθν πολιτικι που 
ακολουκεί ο Διμοσ ςτα κζματα του περιβάλλοντοσ . 

 
Ρλθροί τα κριτιρια πρωτοτυπίασ και αποτελεςματικότθτασ ςτουσ ςτόχουσ για 

βιϊςιμθ ενζργεια και μείωςθ του διοξειδίου του άνκρακα 
 

Ρρόκειται για μια βιοκλιματικι παρζμβαςθ που βαςίςτθκε   ςτον ολοκλθρωμζνο   
αναςχεδιαςμό του χϊρου.  

 
Στουσ ςτόχουσ είναι θ ανάδειξθ του υφιςτάμενου πραςίνου και  ο εμπλουτιςμόσ του 

με νζεσ φυτεφςεισ , νζα δζντρα  και  φυτά. 
 

Πλα αυτά ςε ςυνδυαςμό με ςυγκεκριμζνα υλικά  ςυμβάλλουν κετικά ςτο μικροκλίμα 
τθσ περιοχισ μειϊνοντασ τθ κερμοκραςία κατά δφο βακμοφσ και περιςςότερο. 

Ραράλλθλα,  θ πλατεία αποτελεί χϊρο ςυγκζντρωςθσ και αναψυχισ των κατοίκων. 
 

 Μια όαςθ πραςίνου ςτθν καρδιά τθσ πόλθσ!   
.   



Συντιρθςθ και Ανάπτυξθ πραςίνου 





Χϊροσ αναψυχισ και ξεκοφραςθσ   





 
 

Μεταξφ των φυτϊν κυριαρχεί  
θ Ελιά που αποτελεί  ςθμείο 

αναφοράσ του Διμου Ευρϊτα και 
ςφμβολο μακροηωίασ 



Στθν πλατεία,  οι Ρθγζσ νεροφ 
ςυμπλθρϊνουν  αρμονικά το πράςινο  



Δράςεισ Διμου Ευρϊτα ςτισ 
εκβολζσ του Ποταμοφ Ευρϊτα 

• Κακαριςμόσ περιοχισ από πάςθσ 
φφςεωσ απορρίμματα 

• Δενδροφφτευςθ  
• Εγκατάςταςθ ενθμερωτικϊν 

πινακίδων για τθν ενθμζρωςθ των 
πολιτϊν 



Η προγενζςτερθ λυπθρι κατάςταςθ 
τθσ περιοχισ 



Αναβάκμιςθ τθσ περιοχισ μετά τισ 
δράςεισ του Διμου Ευρϊτα 



ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΑΚΣΗ ΣΡΙΝΗΩΝ  
Ο  Διμοσ  Ευρϊτα, ςυμμετζχοντασ ςτθν 

εκςτρατεία κακαριςμοφ ακτϊν και 
καλαςςϊν ςε όλθ τθν Ευρϊπθ, 

πραγματοποίθςε εκελοντικό κακαριςμό 
τθσ αμμουδιάσ ςτα Τρίνθςα . Με μεγάλθ 

επιτυχία κινθτοποίθςε ςυλλόγουσ, 
πολίτεσ και μακθτζσ με ςτόχο τθν 
ευαιςκθτοποίθςθ ςτα κζματα του 

περιβάλλοντοσ.  





ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΜΕΝΗ ΤΜΠΙΕΗ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ 



Σκοπιμότθτα και αναμενόμενα 
αποτελζςματα 

• Τα ςυςτιματα αυτά κα εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ αποκικευςθσ ςε 
οριςμζνα ςθμεία του Διμου, όπου υπάρχουν ςυςτάδεσ με μεγάλο 
αρικμό κάδων που παρουςιάηουν μεγάλο όγκο και εκτεταμζνθ κατάλθψθ 
του οδοςτρϊματοσ. 

• Με τα βυκιηόμενα ςυςτιματα απορριμμάτων αποφεφγεται θ όχλθςθ από 
οςμζσ και εικόνεσ ξεχειλιςμζνων κάδων και δθμιουργοφνται διακριτικά 
ςθμεία ςυλλογισ απορριμμάτων χωρίσ οςμζσ, με αποτζλεςμα τθν 
αναβάκμιςθ των δθμοτικϊν κοινόχρθςτων χϊρων. 

• Τα ςυςτιματα κα ςυμβάλλουν ςτθ γενικι αναβάκμιςθ τθσ εικόνασ του 
περιβάλλοντοσ χϊρου ςτα ςθμεία εγκατάςταςθσ. 

• Επιτυγχάνεται θ αφξθςθ τθσ αποκθκευτικισ δυναμικότθτασ 
απορριμμάτων, κακόςον ζνα ςφςτθμα διαβακμιςμζνθσ ςυμπίεςθσ 
αντικακιςτά ικανοποιθτικό αρικμό κοινϊν τροχιλατων κάδων χάρθ ςτο 
ςφςτθμα ςυμπίεςθσ, άρα το αποτζλεςμα κα είναι και θ μικρότερθ δυνατι 
κατάλθψθ κοινόχρθςτων χϊρων. 



Προτάςεισ Διμου Ευρϊτα ςτο 
χρθματοδοτικό πρόγραμμα 

«Αντϊνθσ Σρίτςθσ» 

• Ρρομικεια θλεκτρικϊν οχθμάτων και ςτακμϊν φόρτιςθσ 
αυτϊν του Διμου Ευρϊτα 

• Ολοκλθρωμζνο Ρρόγραμμα Γωνιϊν Ανακφκλωςθσ Διμου 
Ευρϊτα 

• Αξιοποίθςθ ςφγχρονων ψθφιακϊν τεχνολογιϊν για τθν 
εφαρμογι ζξυπνων ςυςτθμάτων άρδευςθσ χϊρων αςτικοφ 
πραςίνου και αγροτικϊν περιοχϊν του Διμου Ευρϊτα 



Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και 
Σταθμών Φόρτιςησ Αυτών του Δήμου 

Ευρώτα  
(πρόταςη Δήμου ςτην ΑΤ12) 

• Συμβάλλουν ςτθ μείωςθ τθσ ατμοςφαιρικισ 
ρφπανςθσ και τθσ θχορφπανςθσ ςε τοπικι 
κλίμακα, με αποτζλεςμα να προςτατεφουν τθν 
δθμόςια  υγεία και το περιβάλλον.  

• Δεν παράγουν κανζνα είδοσ αζριου ρφπου, με 
αποτζλεςμα να ςυμβάλουν ςτθ μείωςθ των 
εκπομπϊν αερίων  κερμοκθπίου.  

• Ενιςχφεται το «οικολογικό» προφίλ του Διμου 
με μελλοντικό ςτόχο τθ κακιζρωςθ του ωσ 
«πράςινου» προοριςμοφ. 
 
 
 



• Συμβάλλουν ςτθ μείωςθ του κόςτουσ τθσ κινθτικότθτασ, και ειδικότερα, 
αναφορικά τόςο με το κόςτοσ λειτουργίασ των θλεκτρικϊν οχθμάτων 
(Η/Ο) όςο και με το κόςτοσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ τουσ ςε ςφγκριςθ 
με τα ςυμβατικά. Αναλυτικά: 
– Δεν επθρεάηονται από τθν αυξανόμενθ τιμι τθσ βενηίνθσ/πετρελαίου 
– Δεν απαιτοφν τισ τακτικζσ αλλαγζσ λαδιϊν και φίλτρων λαδιοφ 
– Δεν ζχουν ςφςτθμα εξαγωγισ καυςαερίων και διάταξθ εξάτμιςθσ, 

οφτε ςιγαςτιρα προ τθσ εξάτμιςθσ, οφτε καταλφτθ ι φίλτρο καπνοφ. 
– Δεν απαιτοφν αντικατάςταςθ ι ζςτω ςυντιρθςθ ςε μθχανικά μζρθ, ςε 

αντίκεςθ με τα ςυμβατικά οχιματα που διακζτουν μθχανζσ 
εςωτερικισ καφςθσ με πάνω από 100 κινοφμενα μζρθ (όπωσ ςφςτθμα 
ανάφλεξθσ, πιςτόνια, βαλβίδεσ ι εκκεντροφόρουσ, κ.α.)  

– Μποροφν να ςχεδιαςτοφν ζτςι ϊςτε να αυτό‐φορτίηονται κατά τισ 
επιβραδφνςεισ του οχιματοσ (regenerative braking), βελτιϊνοντασ 
ζτςι τον δείκτθ κατανάλωςθσ. 



Ολοκληρωμζνο Πρόγραμμα Γωνιών 
Ανακφκλωςησ Δήμου Ευρώτα 
(πρόταςη Δήμου ςτην ΑΤ04) 

• Βάςει των ςτόχων του παρόντοσ ΕΣΔΑ, θ διαχείριςθ 
των Αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων (ΑΣΑ) κα γίνεται με 
βάςθ τουσ ακόλουκουσ άξονεσ: 

• (α) Χωριςτι ςυλλογι ανακυκλϊςιμων υλικϊν 
(τουλάχιςτον για χαρτί, πλαςτικό, γυαλί, μζταλλο) και 
βιοαποβλιτων, εφαρμόηοντασ το ςφςτθμα «Διαλογι 
ςτθν Ρθγι» (ΔςΡ) 

• (β) Ρροετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ και 
ανακφκλωςθ των παραγόμενων ΑΣΑ τουλάχιςτον ςε 
ποςοςτό 55 % κατά βάροσ μζχρι το 2025 και 60% κατά 
βάροσ μζχρι το 2030. 

 



Οι Οργανιςμοί Τοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ (ΟΤΑ) Α΄ Βαθμοφ φζρουν την ευθφνη 
τησ εναλλακτικήσ διαχείριςησ των δημοτικών αποβλήτων ςυςκευαςίασ 



ΕΞΤΠΗΡΕΣΟΤΜΕΝΟ ΠΛΗΘΤΜΟ/ΠΕΡΙΟΧΗ 
  

• Η υφιςτάμενθ πράξθ με τίτλο: «Ολοκληρωμζνο Πρόγραμμα 
Γωνιών Ανακφκλωςησ Δήμου Ευρώτα», που περιλαμβάνει τθν 
τοποκζτθςθ και λειτουργία: 

  
• Πζντε (5) Πολυκζντρα ανακφκλωςθσ υλικϊν 
  
εξυπθρετεί: 
  
• το ςφνολο του πλθκυςμοφ του Διμου Ευρώτα,  ο οποίοσ 

ανζρχεται ςε 17.891 μονίμουσ κατοίκουσ πλζον των επιςκεπτϊν 
και εργαηομζνων (μθ μονίμων κατοίκων) εντόσ των ορίων του 
Διμου, 

• θ εξυπθρετοφμενθ περιοχι του Διμου ζχει ζκταςθ 865,70 km2. 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF


ΠΟΟΣΙΚΟΙ / ΠΟΙΟΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ 
 

• Οι ποςοτικοί ςτόχοι ζχουν οριςτεί ωσ ακολοφκωσ: 

  
– Μζχρι το 2025:  τουλάχιςτον 55% κατά βάροσ των 

παραγόμενων ΑΣΑ κα πρζπει να οδθγοφνται ςε 
προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ 
επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ,  

•   
– Μζχρι το 2030:  τουλάχιςτον 60% κατά βάροσ των 

παραγόμενων ΑΣΑ κα πρζπει να οδθγοφνται ςε 
προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ 
επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ,  

 



ΕΞΟΠΛΙΜΟ / ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 



Αξιοποίθςθ ςφγχρονων ψθφιακϊν τεχνολογιϊν για 
τθν εφαρμογι ζξυπνων ςυςτθμάτων άρδευςθσ 

χϊρων αςτικοφ πραςίνου και αγροτικϊν περιοχϊν 
του Διμου Ευρϊτα 

(πρόταςθ Διμου ςτθν ΑΣ08) 

Συμβολή του ζργου ςτην Προςταςία του Περιβάλλοντοσ  
• Το ζργο αναμζνεται να ζχει ςθμαντικό κετικό αντίκτυπο ςτο περιβάλλον παρζχοντασ: 
• Εξορκολογιςμό και μείωςθ του καταναλιςκόμενου νεροφ για άρδευςθ χϊρων πραςίνου. 
• Προςταςία του υδροφόρου ορίηοντα από τθν υποβάκμιςι του λόγω υπεράντλθςθσ υδάτων. 
• Προςταςία του περιβάλλοντοσ λόγω τθσ μείωςθσ τθσ ενζργειασ που απαιτείται για τθν 

άντλθςθ του νεροφ (αντλιοςτάςια κ.ά.). 
• Αξιολόγθςθ δεκάδων παραμζτρων που κακορίηουν τισ πραγματικζσ ανάγκεσ των φυτϊν ςε 

νερό και λειτουργία του αρδευτικοφ ςυςτιματοσ κατά περίπτωςθ για τθν κάλυψθ των 
αναγκϊν αυτϊν. 

• Προςταςία του εδάφουσ από διάβρωςθ και ερθμοποίθςθ. 
• Διατιρθςθ κρεπτικϊν ςυςτατικϊν και μείωςθ αναγκϊν χριςθσ ςκευαςμάτων κρζψθσ. 
• Προςταςία μικροκλίματοσ και παρακολοφκθςθ παραγόντων που ςυμβάλλουν ςτθν 

εμφάνιςθ αςκενειϊν και εχκρϊν των φυτϊν για ζγκαιρθ και πρωτίςτωσ ζγκυρθ επζμβαςθ 
αντιμετϊπιςθσ. 

• Περιβαλλοντικι και αιςκθτικι αναβάκμιςθ των χϊρων πραςίνου. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΕΝΑ 
ΚΑΘΑΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ!  

 
ΓΙΑ ΑΥΤΟ  ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΡΑΞΗ ΤΗ 

ΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ :  
   Να αγαπάσ την ευθφνη. Να λεσ: 

Εγώ, εγώ μονάχοσ μου ζχω χρζοσ να 
ςώςω τη γησ. 

 Αν δε ςωθεί, εγώ φταίω.  
Σασ ευχαριςτώ  

 




