ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 06 / 2016 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 28 / 2016
Περίληψη
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση
τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Βέροιας.
Σήμερα στις 06-04-2016, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00, συνήλθε σε Τακτική
Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 31-03-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε και
επιδόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με τα άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 5
μέλη.
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Παρόντες
Βασίλειος Λυκοστράτης
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Διονύσιος Κουλουριώτης
Γαϊτάνου Χριστίνα
Γεώργιος Ορφανίδης
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Απόντες
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Σωτήριος Στουγιάννος
Ηλίας Τσιφλίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το πρώτο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Καθαριότητας κο Ιορδάνη
Κηριμκηρίδη, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του
Δήμου και μίλησε για τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων που
κυρώθηκε από το Ν. 4342/2015, σύμφωνα με το οποίο όλοι οι φορείς διαχείρισης αποβλήτων
θα πρέπει να προβούν στο σχεδιασμό διαχείρισης των αποβλήτων τους, καθώς η ύπαρξη
εγκεκριμένων Τοπικών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων θα είναι προαπαιτούμενο στο
μέλλον για την ένταξή τους σε προγράμματα χρηματοδότησης έργων διαχείρισης αποβλήτων.
Γ. Ορφανίδης: Βρίσκω το τοπικό σχέδιο πολύ φιλόδοξο.
Ι. Κηριμκηρίδης: Οι στόχοι του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων είναι σύμφωνα με
τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου και δεν μπορούμε να αποκλίνουμε από αυτό. Ο Δήμος μας
πρέπει να διαθέτει εγκεκριμένο τοπικό σχέδιο, να ενταχτεί στον περιφερειακό σχεδιασμό,
ώστε στο μέλλον βάσει αυτού να ενταχτούμε σε προγράμματα χρηματοδότησης έργων
διαχείρισης αποβλήτων.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις;
Γ. Ορφανίδης: Έχω δυο ερωτήσεις: α) Η υπηρεσία του Δήμου συνέταξε το τοπικό σχέδιο
διαχείρισης αποβλήτων βάση του εθνικού; β) Για την μελέτη εφαρμογής του τοπικού σχεδίου
μας καλύπτει η εμπειρία του Δήμου;
Ι. Κηριμκηρίδης: Ο Δήμος έχει προσωπικό με γνώσεις αλλά οι υπάλληλοι του Δήμου είναι
φορτωμένοι με πολλά άλλα αντικείμενα. Δεν υπάρχει εμπειρία από τους υπαλλήλους του
Δήμου στη διαχείριση ειδικών κατηγοριών αποβλήτων και σίγουρα θα χρειαστεί να
συνεργαστούμε με πιο ειδικούς. Βέβαια τα πάντα εξαρτώνται από την ροή της
χρηματοδότησης και τα έργα που θα μπορούμε να υλοποιήσουμε.

Γ. Ορφανίδης: Το Εθνικό Σχέδιο έως το 2020 έχει κάποιους στόχους. Ο Δήμος θα πρέπει να
ακολουθήσει όλους τους στόχους; Είναι ευρωπαϊκοί οι στόχοι;
Ι. Κηριμκηρίδης: Βεβαίως.
Γ. Ορφανίδης: Η χρηματοδότηση σε τι ποσοστό είναι;
Β. Παπαδόπουλος: Ότι είναι ΕΣΠΑ θα είναι 100%. Ο Δήμος διαθέτει εμπειρία όσο αναφορά
στις δράσεις που εφαρμόζει σήμερα. Σε δύο χρόνια θα υπάρχουν περισσότερα στοιχεία.
Σχεδιάζονται δράσεις άσχετα αν υπάρχει έγκριση της χρηματοδότησης ή όχι.
Γ. Ορφανίδης: Έχω την ανησυχία να βρούμε τρόπους εφαρμογής.
Λ.Ακριβόπουλος: Τι είναι το πρόγραμμα πληρώνω όσο πετάω;
Ι. Κηριμκηρίδης: Σήμερα η εφαρμογή τελών γίνεται με βάση τα τετραγωνικά των οικιών και
η πληρωμή μέσω της ΔΕΗ και όχι σύμφωνα με το βάρος των απορριμμάτων. Στην Ελλάδα
είναι δύσκολη η εφαρμογή αυτού του συστήματος. Θα μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε
πιλοτικά με κίνητρα στον πολίτη.
Λ.Ακριβόπουλος: Δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη;
Ι. Κηριμκηρίδης: Όχι
Λ.Ακριβόπουλος: Θα ήθελα να ξέρω αν έχουμε στοιχεία «τι παράγει ο Βεροιώτης» σε σχέση
με τους άλλους;
Β. Παπαδόπουλος: Πέρσι είχαμε σημαντική μείωση των αποβλήτων. Ο κόσμος ξέρει πλέον
ποιες συσκευασίες θα πρέπει να ανακυκλώνει, αν και οι προτιμήσεις του κόσμου ως προς τις
συσκευασίες έχουν αλλάξει.
Πρόεδρος: Κε Γαλλικά θέλετε το λόγο;
Ι. Γαλλίκας: (Μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης): Η εισήγηση μας έχει τρεις κυρίους
παρανομαστές αρχικά το οικονομικό σχεδιασμό για το οποίο θα επανέρθουμε προς συζήτηση
στην οικονομική επιτροπή εφόσον μας καλέσετε. Ο δεύτερος παρονομαστής έχει να κάνει με
το Εθνικό Σχεδιασμό. Επειδή μεταξύ του Εθνικού Σχεδιασμού και του Ειδικού Σχεδιασμού
μπορεί να υπάρξουν αστεράκια θα ελεγχτεί αυτή η κατάσταση. Εδώ είναι το ξεκίνημα στην
πορεία. Εμείς θα επισημάνουμε τις ιδιαιτερότητες. Πρώτη ιδιαιτερότητα τα σκουπίδια θα
είναι μια υπηρεσία του Δήμου από ότι μας είπατε. Αυτό το σύστημα θα ελεγχτεί, θα το
κριτικάρουμε, θα πούμε την γνώμη μας. Υπάρχουν στο σχέδιο παρά πολλά θέματα πχ κάδοι,
κομποστοποίηση, κ.λ.π. λέμε θα γίνουν, αλλά να τα δούμε. Ο τρίτος παρονομαστής έχει να
κάνει με τον έλεγχο ότι δεν θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση στον πολίτη. Θα το
ελέγξουμε. Δεν ξεκινάω ότι θα αποτύχει ο σχεδιασμός αλλά δεν μπορώ να δεκτό ότι θα είναι
σε βάρος του πολίτη. Επίσης διαλέξτε και κανένα άλλο χρώμα για τα πράσινα σημεία για
παράδειγμα ρόζ, σαμπανιζέ κλπ
Γ. Ορφανίδης: Να τα ονομάσουμε ροζ σημεία.
Ι. Γαλλίκας: Να ξέρετε ότι θα συγκρουστούμε με τους κατοίκους. Μπορούν κάποιοι να
δεχτούν δίπλα στις γειτονίες τους ένα πράσινο σημείο με δυσάρεστη οσμή; Θα είναι δίπλα
στα σπίτια των ανθρώπων και θα το βρούμε μπροστά μας. Αν δεν υπάρχουν 100 κάδοι αλλά
95 δεν θα σας ελέγξει κανείς για τα πράσινα σημεία θα ελεγχτείτε. Με την ευκαιρία πόσα θα
είναι αυτά τα οικόπεδα μέσα στην πόλη και τι έκταση θα καταλαμβάνουν;.
Β. Παπαδόπουλος: Θα είναι δύο σημεία εντός πόλης. Ένα κεντρικό και ένα βοηθητικό.
Επίσης θα υπάρχει σε κάθε ΔΕ ένα μικρό πράσινο σημείο για την διευκόλυνση των πολιτών
στην διάθεση των αποβλήτων.
Ι. Κηριμκηρίδης: Τα μικρά πράσινα σημεία θα είναι περίπου έως 750τμ.
Ι. Γαλλίκας: Τα σκουπίδια φέρνου και τα ποντίκια. Τέλος θέλω να πω ότι θα χαρώ να μας
καλέσετε ξανά στην επόμενη Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Πρόεδρος: Θα ήθελα να σας διαβάσω και τις προτάσεις του κου Ν. Χατζηευστρατίου για την
εφαρμογή του προγράμματος.
Γ. Ορφανίδης: Οι συγκεκριμένες προτάσεις δεν αφορούν αυτά που συζητάμε τώρα. Δεν
έχουμε φτάσει στο σημείο της εφαρμογής είμαστε στο σχεδιασμό.

Β. Παπαδόπουλος: Άποψη του Δήμου είναι ότι οι υπηρεσίες του μπορούν να διαχειριστούν
τα απόβλητα και να μην ανατεθεί σε ιδιώτες. Εξάλλου το απέδειξε με την μεταφορά των
αποβλήτων αρχικά με ιδιώτες και στη συνέχεια την μεταφορά τους με δημοτικά οχήματα.
Γνώμονάς μας είναι με τη νέα εφαρμογή της διαχείρισης των αποβλήτων να μην περάσει
τίποτα σε ιδιώτες, εφόσον αυτό είναι δυνατόν. Επίσης για την εφαρμογή των παραπάνω
πρόκειται να προσλάβουμε οδηγούς απορριμματοφόρων, από ένα διαγωνισμό του 2009. Δεν
σκοπεύουμε να ανοίξουμε πόρτες ή παράθυρα σε ιδιώτες.
Γ. Ορφανίδης: Έχω την εντύπωση ότι σήμερα συζητάμε το πιο σημαντικό και το πιο
ιδιαίτερο θέμα το οποίο έχουμε συζήτηση μέχρι σήμερα στην επιτροπή.
Προηγούμενη συζήτηση είχε γίνει το 1996 για σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων που χωρίς να
είμαστε απόλυτοι δεν υλοποιήθηκε. Έχω τις αμφιβολίες ως προς το σχεδιασμό του τοπικού
σχεδίου σε σχέση με τον Περιφερειακό σχεδιασμό. Επίσης θα πρέπει να ταυτίζονται ο
σχεδιασμός και η εφαρμογή του σχεδίου. Κατά την γνώμη μου θα πρέπει ο Δήμος να
αναζητήσει και να ενίσχυση την εφαρμογή του σχεδίου με ανθρώπους με εμπειρία όπου
απαιτείται. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ομάδες επιστημόνων που μπορούν να μας προσφέρουν
τις γνώσεις τους δωρεάν αλλά πρέπει να τις ζητήσουμε τώρα ώστε να μας τις δώσουν οι ίδιοι.
Αυτός ο Εθνικός σχεδιασμός θα έπρεπε να το συζητήσουμε νωρίτερα γιατί είναι προς όφελος
μας. Υπάρχουν πολίτες που εφαρμόζουν διαχείριση αποβλήτων μέσω της κομποστοποίησης.
Θα πρέπει να το αναγνωρίζουμε και να δίνουμε κίνητρα στους πολίτες. Οι φορείς ποτέ δεν
ήταν έτοιμη να προτείνουν παρότι τους καλούσε ο Δήμος.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε η επιτροπή να «Εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Τοπικό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων».
Μέλη: Ναι (ομόφωνα).
Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Βέροιας
2. Τις διατάξεις, του άρθρου 73 παρ.1Α του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α΄),
Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, όπως
αυτό συντάχτηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28 / 2016.
......................................................…………………….……………………………………….
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος
Βασίλειος Λυκοστράτης

Τα μέλη
Λ.Ακριβόπουλος
Δ.Κουλουριώτης
Χ.Γαϊτάνου
Γ.Ορφανίδης
Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια, 12-04-2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

