
 

Θέμα: Υλοποίηση πιλοτικού συστήματος Διαλογής στην Πηγή,  σε περιοχές του Δήμου 

Ηρακλείου (Αγ. Ιωάννης ,Μεσαμπελιές, Κατσαμπάς, θέρισσος,  Δειλινά).  

Στην υλοποίηση πιλοτικού συστήματος Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) ειδικά για βιοαπόβλητα, 

προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου στις περιοχές Αγ. Ιωάννης Μεσαμπελιές, Κατσαμπάς, 

θέρισσος, Δειλινά.  

Ειδικότερα, στα πλαίσια του έργου αστικής καινοτομίας A2UFOOD: 

α) έχει σχεδιαστεί πιλοτικό σύστημα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ),  

β) έχει γίνει προμήθεια εξοπλισμού ΔσΠ (οικιακοί καφέ κάδοι, κομποστοποιήσιμες 

σακούλες) 

γ) έχουν εγκατασταθεί μονάδες Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών (AMK) στις 

παραπάνω περιοχές. 

Οι ΑΜΚ είναι μικρές κλειστές ολοκληρωμένες μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων που 

μετατρέπουν τα οικιακά βιοαπόβλητα (υπολείμματα μαγειρεμένου φαγητού ή ωμών 

τροφίμων) σε εδαφοβελτιωτικό κόμποστ, χωρίς να προξενούν όχληση. Στα πλαίσια του 

έργου A2UFOOD έχουν εγκατασταθεί μέχρι σήμερα 5 μονάδες ΑΜΚ στους παρακάτω 

κοινόχρηστους χώρους: 

1) Πάρκο επί της Λεωφόρου Στέλιου Καζαντζίδη και Σωκράτους (Κατσαμπάς), 

2) Πάρκο  επί των οδών Λεβήνου και Ματαλών (Θέρισσος), 

3) Πάρκο επί των οδών Παύλου Μελά και Νίκης (Δειλινά), 

4) Πάρκο επί των οδών Κρασαδάκη και Πικροδάφνης ( Αγ. Ιωάννης) 

5) Πάρκο επί της οδού  Ούλωφ Πάλμε ( Μεσαμπελιές) 

Οι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών έχουν πλέον τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν τα 

οικιακά τους βιοαπόβλητα σε μικρές κομποστοποιήσιμες σακούλες και ειδικούς κάδους και 

στη συνέχεια να τα μεταφέρουν στον ΑΜΚ της περιοχής τους, χρησιμοποιώντας μια 

προσωπική κάρτας πρόσβασης.  

Στα έως 30 νοικοκυριά που θα συμμετάσχουν οικειοθελώς από κάθε περιοχή, τηρώντας 

σειράς προτεραιότητας, ο Δήμος Ηρακλείου παρέχει: 

1. Εκπαίδευση στη διαδικασία διαλογής των οικιακών βιοαποβλήτων και στη χρήση της 

μονάδας Αυτόνομης Μηχανικής Κομποστοποίησης. 



2. Παροχή ειδικού εξοπλισμού (καφέ κάδοι, κομποστοποιήσιμες σακούλες και  

προσωπική κάρτα πρόσβασης στον ΑΜΚ της περιοχής τους).  

3. Ποσότητα του παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού (κόμποστ). 

4. Σχετική βεβαίωση συμμετοχής στη δράση διαχείρισης οργανικών αποβλήτων. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ απευθύνει Ανοικτή Πρόσκληση σε ενδιαφερόμενα 

φυσικά πρόσωπα (ΔΗΜΟΤΕΣ) προκειμένου να συμμετάσχουν ενεργά στο έργο A2UFOOD, 

που μπορεί να δηλώσουν συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

στο διαδικτυακό σύνδεσμο: 

https://forms.gle/MdztLnA4CHCkcqez6 

Για περισσότερες πληροφορίες: κ.  Άννα Καρπάθιου ,     τηλ.:   2813409643 

                                                                  κ.  Δημήτρης Πατούνας, τηλ. : 2813409624  

 

 

 

                              Εκ της Διευθύνσεως Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

                              Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού & Ανακύκλωσης 

 

 

                                                 Δημήτριος Αλμπαντάκης  

                                                Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 

 

                               

https://forms.gle/MdztLnA4CHCkcqez6

