ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 6/2016 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αριθ. απόφ. 40/2016
Περίληψη
Γνωμοδότηση σχετικά με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης
Αποβλήτων του Δήμου Βέροιας.

Στη Βέροια, σήμερα, 16/3/2016 και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος
του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Βέροιας του Δήμου Βέροιας, ύστερα από την 6/8-3-2016 πρόσκληση της προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9):
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ (πρόεδρος)
2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
3. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
5. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
6. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
7. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

- Οι κ.κ. Τυφλίδου και Νικολαίδου αποχώρησαν στο τέλος του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
- Η κ. Τζήμα-Τόπη προσήλθε στην έναρξη της ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν και δακτυλογραφήθηκαν από τον Συμεών Καραγαβριηλίδη, υπάλληλο Δήμου
Βέροιας.
Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου
τα εξής :
Με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται ότι :
2. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
δ) τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών
αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,
ζ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών,
καθώς και για την καθαριότητα αυτών…»
Με το με α.π. ΔΥ/Ε/147/2-3-2016 το Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων Υλικών εισηγείται στο
Συμβούλιό μας τα εξής:
«Με το υπ. αριθµ. πρωτ. οικ 258/24-07-2015 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής,
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) τέθηκε σε ισχύ το τελικά
διαμορφωμένο κείμενο του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και σύμφωνα με το οποίο οι Δήμοι
έχουν την υποχρέωση σύνταξης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων που θα στοχεύει στην ολοκληρωμένη και
ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων µε σύγχρονες μεθόδους, φιλικό προς το περιβάλλον και οικονομικά ωφέλιμο για
τους δημότες.
Στη κατεύθυνση αυτή συντάχθηκε από το Δήμο το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του οποίου σας
διαβιβάζουμε συνοπτική περιγραφή προκειμένου το συμβούλιο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας (κατά
περίπτωση) να διατυπώσει απόψεις, προτάσεις, παρατηρήσεις οι οποίες θα ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο πριν
την οριστική του έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το πλήρες κείμενο του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Βέροιας βρίσκεται αναρτημένο
στην ιστοσελίδα του Δήμου www.veria.gr, όπου και μπορείτε να το αναζητήσετε. Παρακαλούμε για την άμεση
σύγκλιση των τοπικών και δημοτικών συμβουλίων σας λόγω του κατ’ επείγοντος του θέματος έως τις 10/03/2016».
Πρόεδρος: Θα μας ενημερώσει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Καθαριότητας, κ. Κηριμκηρίδης Ιορδάνης
για το θέμα αναλυτικά.
Κηριμικηρίδης Ι.:
Μετά την ολοκλήρωση της αναθεώρησης του ΕΣΔΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 35 του ν. 4042/2012
(ΦΕΚ 24 Α’) προς εφαρμογή του άρθρου 28 της Οδηγίας – Πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ, καταρτίζονται
σε κάθε περιφέρεια τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Ο ΠΕΣΔΑ που αποτελεί το
ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του συνόλου των αποβλήτων τα οποία παράγονται σε μία Περιφέρεια,
προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους, και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα που προωθούν
ιεραρχικά και συνδυασμένα:
α) την πρόληψη,
β) την επαναχρησιμοποίηση,
γ) την ανακύκλωση,
δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και
ε) την ασφαλή τελική διάθεση σε επίπεδο Περιφέρειας,
σε εναρμόνιση βεβαίως με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
Πρέπει να τονιστεί ότι η αναθεώρηση και έγκριση του ΠΕΣΔΑ αποτελεί μία από τις αιρεσιμότητες της
επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, προκειμένου η Ε.Ε. να χρηματοδοτήσει σχετικά έργα και
δράσεις, συνεπώς η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οφείλει να κινηθεί με ιδιαίτερα γοργά βήματα προς την
ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.
Ενδιάμεσο και προαπαιτούμενο στάδιο αποτελεί η σύνταξη και έγκριση των Τοπικών Σχεδίων Αποκεντρωμένης
Διαχείρισης Αποβλήτων. Ο καθορισμός στο νέο ΕΣΔΑ, για πρώτη φορά, της υποχρέωσης των Δήμων να
σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν οι ίδιοι τα λεγόμενα Τοπικά Σχέδια Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων, στο
πλαίσιο πάντα των στόχων του εθνικού και των περιφερειακών σχεδιασμών, αποτελεί σημαντική, ουσιαστική και
παράλληλα πρωτόγνωρη καινοτομία για όλους τους Δήμους.
Το Σχέδιο αυτό υλοποιήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου και είναι ένα πρώτο βήμα με
στόχους: 1) την προστασία του περιβάλλοντος. 2) την αναδιοργάνωση του συστήματος συλλογής-διάθεσης, 3) τη
δημιουργία ενός πράσινου σημείου συλλογής, 4) την ορθολογική διαχείριση υλικών κατεδαφίσεων, 5) τη
διαχείριση συσκευασιών φυτοφαρμάκων (ξεκίνησε ήδη πιλοτικά). Είναι προτάσεις βιώσιμες με έμφαση στην
αξιοποίηση ανακυκλώσιμων, την οικιακή κομποστοποίηση οργανικών, τον αυξημένο ρόλο του Δήμου στην
οργάνωση και υλοποίηση όλων των απαιτούμενων δράσεων με την παράλληλη ευαισθητοποίηση των δημοτών, τη
δημιουργία ΚΔΑΥ στο Νομό, κλπ.
Είναι ένα σχέδιο και το αν θα υλοποιηθεί εξαρτάται από τη χρηματοδότηση, είναι μεγάλο το κόστος και
μάλιστα σήμερα που έχει μειωθεί και το επιστημονικό αλλά και το εργατικό προσωπικό που υπάρχει στο Δήμο.
Για τα Βιοαπόβλητα ειδικότερα σχεδιάζονται 1) η εφαρμογή προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης με
διανομή αντίστοιχων κάδων τόσο σε κατοικίες όσο και σε χώρους συνάθροισης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων –
στοχευμένων παραγωγών, 2) η εφαρμογή στοχευμένης ΔσΠ σε παραγωγούς μεγάλων ποσοτήτων όπως ταβέρνες,
εστιατόρια ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, λαϊκές – υπαίθριες αγορές κ.α. και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες,
3) η ανάπτυξη «πράσινων σημείων» συλλογής για τις ποσότητες που αφορούν σε πράσινα απορρίμματα, 4)
εφαρμογή ΔσΠ για ολόκληρο τον πληθυσμό του Δήμου Βέροιας με τοποθέτηση κάδων μηχανικής φόρτωσης
«καφέ κάδος» με ειδική σήμανση για χωριστή συλλογή ΒΑΑ από τις κατοικίες του Δήμου.
Το πρόγραμμα συλλογής βιοαποβλήτων θα εφαρμοστεί πιλοτικά στην πόλη της Βέροιας και σε
επιλεγμένες οικισμούς ανάλογα με τα συμπεράσματα της μελέτης εφαρμογής που θα εκπονηθεί στη συνέχεια. Το
ποσοστό που αναμένεται να συλλεχθεί αντιστοιχεί στο 40% της συνολικά παραγόμενης ποσότητας βιοαποβλήτων.
κ. Τσιάνος: Λέτε για τον μπλε κάδο, τι δεν λειτούργησε από το 2003 με την ανακύκλωση, τι έφταιξε;
Αντιδήμαρχος κ.Παπαδόπουλος: Ξεκινήσαμε από το μηδέν. Υπήρχαν φήμες μέχρι το 2011 που άρχισε να
προχωρά η μεταφόρτωση. Έγιναν και αδικαιολόγητα λάθη και από τους πολίτες που πετούσαν σκουπίδια μέσα.
Έτσι δημιουργήθηκε λάθος εντύπωση. Τα τελευταία χρόνια, και μέσω του Τύπου, άρχισε ο κόσμος να αλλάζει.
Κάποιες χώρες άρχισαν πριν σαράντα χρόνια. Εδώ λείπει και ο έλεγχος και η νομοθεσία δεν βοηθά.
Στον Σταθμό Μεταφόρτωσης που ετοιμάζεται ήδη στα Ασώματα θα μπορεί να γίνει επίσκεψη από όλους. Αυτό
είναι ένα πρώτο Σχέδιο, είναι στο χέρι όλων μας να έχουμε αποτέλεσμα.
κ. Κηριμκηρίδης: Ειδικά για το γυαλί προχωρήσαμε με τοποθέτηση κωδώνων σε 20 σημεία για χωριστή
συλλογή. Επίσης στο Πράσινο Σημείο που απαιτεί 3-4 στρέμματα για πράσινα και ογκώδη υλικά μπορεί να γίνεται
και εκπαίδευση σε σχολεία. Επίσης θα γίνεται επεξεργασία λαμπτήρων που ήδη συλλέγονται, ηλεκτρονικών
συσκευών, μπαταριών, υγειονομικών αποβλήτων νοσοκομείων, ζωϊκών υποπροϊόντων και αποτέφρωση νεκρών
ζώων, ανακύκλωση τηγανέλαιων (ήδη έγινε σύμβαση με το ΤΕΙ Κοζάνης και προχωράει), άλλων λαδιών,
οχημάτων απόσυρσης, τόνερ μελανιών, φελιζόλ, συσκευασιών φυτοφαρμάκων, κλπ. Προτείνεται η κάρτα δημότη
ώστε να ελέγχεται και να πληρώνει αυτό που πετάει και προχωράει και η ιχνηλασιμότητα των κάδων (ήδη
τοποθετήθηκαν 3000 τσιπάκια σε κάδους για να ζυγίζονται και να έχουμε στοιχεία βάρους, συχνότητας, κλπ).

Κρίσιμο είναι η ενημέρωση των πολιτών για να υπάρξει συμμετοχή. Οι ποσότητες το 2020 προβλέπεται να
είναι στους 21.000 τόνους δηλ. 0,87 κιλά ανά κάτοικο. Το συνολικό κόστος είναι 4.838.600 € και είναι αρκετά
μεγάλο γι’ αυτό πρέπει να υπάρξει πρόγραμμα χρηματοδότησης.
Παπαδόπουλος: Πολλές δράσεις ήδη ξεκίνησαν. Θέλει τρέξιμο, το σκουπίδι δεν είναι τελικά σκουπίδι,
φυσικοί πόροι πετιούνται (και θάβονταν πριν). Είναι καλό για όλους και υπάρχει και το οικονομικό της
ανταποδοτικότητας. Έρχονται υποχρεωτικές αλλαγές, με όρους ελληνικής πραγματικότητας μιλάμε.
κ.Κεφαλίδης Κ.: Ωραίος ο σχεδιασμός. Ας πούμε λέτε ότι θα μπουν επιπλέον 4-5000 κάδοι και είπατε ότι
οι υπάλληλοι οριακά φτάνουν, άρα τι θα γίνει μετά, πως θα γίνεται η αποκομιδή; Και το κόστος; Πώς θα το
ξεκινήσει ο Δήμος; Για τις περιοχές που έχουν αποκλειστεί τι θα γίνει;
Παπαδόπουλος: Οι περιοχές αυτές, 10.000 κόσμου θεωρητικά, θα είναι αποκλεισμένες από τη ΔσΠ αλλά
σίγουρα θα υπάρχει ο μπλε κάδος (π.χ. 1-2 φορές την εβδομάδα αποκομιδή), όμως θα αλλάξει και ο
προγραμματισμός και η συχνότητα αποκομιδής. Υπάρχει σχεδιασμός στις ανταποδοτικές υπηρεσίες για
προσλήψεις οδηγών και εργατών που θα γίνουν στο 2016. Το Σχέδιο είναι μέρος του Περιφ/κού Σχεδιασμού, που
θα είναι το τελικό, δηλ. ανάλογα με τις υποδομές θα γίνουν και τα ρεύματα ή θα ανοίξουν προγράμματα για
ένταξη. Ο στόλος μας είναι γερασμένος. Έχουμε 6500 κάδους και όσο μπορούμε κάνουμε ανανέωση κάθε χρόνο.
Στόχος είναι να αλλάξουμε δύο απορριμματοφόρα για το κέντρο που υπάρχει θόρυβος σήμερα και αν γίνει
προμήθεια κάδων.
κ.Τζήμα-Τόπη: Το περιμέναμε το Σχέδιο και το βλέπουμε θετικά. Τεχνικά είναι ωραία τα στοιχεία που μας
αναλύσατε. Εφόσον ο στόχος είναι η ΔσΠ πρέπει να συμμετέχουν και οι πολίτες, βιωματικά. Εμείς σαν Δημοτική
Κοινότητα μπορούμε να βοηθήσουμε στην εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών και να κάνουμε προτάσεις και
να το δούμε και με τα σχολεία. Έχετε σχεδιασμό γι’ αυτό; 2) Πόσο άμεσα θα έχουμε αποτέλεσμα, αγορά κάδων
κλπ; 3) Είπατε πιλοτικά για τα βιοαπόβλητα, είναι μεγάλο κεφάλαιο όπως και τα φυτοφάρμακα, πρόβλημα μεγάλο
που όλοι βιώνουμε. Να υπάρξει προτεραιότητα, όχι μόνο ένα μικρό ποσοστό, είναι μεγάλος ο όγκος 4) Διαλογή
στην πηγή. Θα μειώσει το κόστος και είναι σημαντικό πως θα το διαχειριστεί ο Δήμος. 5) Τα μικρής κλίμακας
έργα για να βγάλουμε χρήματα με παραγωγή ενέργειας πόσο άμεσα προβλέπονται; 6) Τελευταίο, το ΚΑΕΔΥΣ για
ρούχα κλπ να το δούμε να υλοποιείται.
κ. Κηριμκηρίδης: Ήδη είπαμε ότι είναι ένα Σχέδιο μόνο και θέλει οικονομική στήριξη για να πετύχει. Για
τη συμμετοχή των πολιτών ήδη έχουμε προϋπολογίσει 100.000 ευρώ για καμπάνια κλπ. Νομίζω ότι είναι αρκετό
για έντυπα, ημερίδες, ενημέρωση σε σχολεία. Θεωρώ ότι θα επιτευχθεί. Στο πρώτο εξάμηνο του 2016 περιμένουμε
χρηματοδότηση για τα Τοπικά και Περφ/κά Σχέδια. Για παραγωγή ενέργειας, μιλάμε για «μικρές» μονάδες για το
τελικό προϊόν (υπόλειμμα) και είναι σε επίπεδο Περιφέρειας όχι Δήμου. Για κομπόστ ήδη προβλέπουμε μια
μονάδα σε Περιφέρεια, αν είναι βιώσιμη (ανάλογα με τις μελέτες που θα εκπονηθούν-ήδη ξεκίνησαν). Θα υπάρξει
και Μελέτη Εφαρμογής.
Παπαδόπουλος: Πολλά ήδη ο Δήμος τα προχωράει, όπως η ενημέρωση των σχολείων που ξεκίνησε πέρυσι
και με την ετοιμασία του ΣΜΑ θα συνεχιστεί με επισκέψεις εκεί. Πολλά αλλάζουν και θα εφαρμοστούν από μόνα
τους. Στο φυτοφάρμακα κάναμε βήματα αν και δεν θα έπρεπε να έχει σχέση ο Δήμος. Τα πρόστιμα είναι τεράστια.
Απαγορεύεται να υπάρχουν κάδοι, σακούλες τους δίνουμε για τοποθέτηση κενών μετά το τριπλό πλύσιμο, εμείς
μόνο συλλέγουμε και μεταφέρουμε. Τους ενημερώνουμε να μην καίνει ή πετάνε. Σε πολλά σχολεία κάναμε
πρόγραμμα κομποστοποίησης με κάδους, έγινε ένα βήμα, μπορούν να γίνουν κι άλλα. Χρειάζονται όλοι μας.
Πρόεδρος: Ήταν όλα κατατοπιστικά, ευχαριστούμε. Σε κάθε βήμα υπάρχει και ένας στόχος να επιτευχθεί.
Να καταλάβουμε ότι είναι βιωματικό, ανταποδοτικό και ότι το σκουπίδι δεν είναι πια σκουπίδι. Η Δημοτική
Κοινότητα είναι διατεθειμένη να βοηθήσει και να συμμετέχει. Όλοι να καταλάβουμε το ρόλο μας για να γίνουμε
όλοι καλύτεροι.
Εισηγούμαι:
Να γνωμοδοτήσουμε θετικά σχετικά με Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Την εισήγηση του Τμήματος Καθαριότητας-Ανακύκλωσης
3. Την ενημέρωση του κ.Κηριμκηρίδη Ιορδάνη,
2. Τις απόψεις των μελών του,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 40/2016.
………………………………………………………………………………..

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
2. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
5. ΤΟΠΗ-ΤΖΗΜΑ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
7. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

Βέροια 16/3/2016
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
…………………………….

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ταχ.διευθ. :Μητροπόλεως 55
Τηλέφωνο :2331350509

Βέροια 16-3-2016
Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.

Προς: Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αρ. 40/2016
Απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας Βέροιας

Περίληψη απόφασης:
Γνωμοδότηση σχετικά με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Βέροιας.

Σας κοινοποιούμε την αρ. 40/2016 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας για να λάβετε γνώση και ανάλογη
εφαρμογή.

Η Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

Κοιν.:
1. Τμήμα Καθαριότητας-Ανακύκλωσης
2. Αρχείο

