ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 13 / 2015 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 78 / 2015.
Περίληψη

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου για την ¨ Σύνταξη
Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων¨ .
Σήμερα στις 04-11-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., 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 27-10-2015 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 9 μέλη.
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Παρόντες
Βασίλειος Λυκοστράτης
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Διονύσιος Κουλουριώτης
Γεώργιος Ορφανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Γαϊτάνου Χριστίνα
Ηλίας Τσιφλίδης
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Σωτήριος Στουγιάννος

Απόντες

Τα πρακτικά της Επιτροπής τηρήθηκαν από τον υπάλληλο Γεώργιο Καρατζούλα.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής
το από 05-10-2015 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος &
Πολιτικής Προστασίας που έχει ως εξής :
Θέμα : «Σύνταξη τοπικού σχεδίου διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων»
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 ΕΣΔΑ το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΠΕΝ.
Σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ στη σελίδα 76, Ι) Νομοθετικά έργα, προβλέπεται η υποχρέωση εκπόνησης τοπικών
σχεδίων διαχείρισης από τους δήμους ή τις περιφέρειες έως τις 15-9-2015.
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Ρεύμα
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ΓΕΝ

Υποχρέωση εκπόνησης τοπικών
σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων,
αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ, διευθέτηση
θεμάτων που αφορούν σε υλοποίηση
έργων στο πλαίσιο ΣΔΙΤ.

Νομοθετική ρύθμιση για τα έργα και υποδομές που
υλοποιούνται με τη μορφή ΣΔΙΤ : Αναστολή τους
σε περίπτωση μη ύπαρξης σύμβασης μέχρις ισχύος
του παρόντος και επανασχεδιασμός έργων,
υποδομών και δράσεων βάσει του παρόντος ΕΣΔΑ.
Υποχρέωση αναθεώρησης των ΠΕΣΔΑ έως 30-92015 βάσει του παρόντος ΕΣΔΑ. Υποχρέωση
εκπόνησης τοπικών σχεδίων διαχείρισης από
τους δήμους ή τις περιφέρειες έως τις 15-9-2015

Οι αρμοδιότητες του Δήμου καθορίζονται από:
• το Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), άρθρο 75: «Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων
της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση
και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών
μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από
εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα µε την κείμενη σχετική νομοθεσία».
• το Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), άρθρο 94: - Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων, σημείο 25. «Η διαχείριση
στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν
γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και
αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.∆.Α.). Η διαχείριση
πραγματοποιείται, σύμφωνα µε τον αντίστοιχο σχεδιασμό, που καταρτίζεται από την Περιφέρεια κατά την
ειδικότερη ρύθμιση του άρθρου 186, παρ. ΣΤ΄ αριθµ. 29, του παρόντος νόμου».
Με βάση το νέο μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων, που προτείνει στον αναθεωρημένο ΕΣΔΑ, για αποκεντρωμένο
τρόπο στη βάση τοπικών σχεδίων διαχείρισης των Δήμων, σύμφωνα µε το Ν. 4042/12 (που ενσωματώνει την
Κοινοτική Οδηγία 2008/98), ο Δήμος µας πρέπει να εκπονήσει ως τα μέσα Σεπτεμβρίου, το Τοπικό Σχέδιο
Διαχείρισης που θα στοχεύει στην ολοκληρωμένη και ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων µε σύγχρονες
μεθόδους, φιλικό προς το περιβάλλον και οικονομικά ωφέλιμο για τους δημότες. Για την σύνταξή του θα ληφθεί
υπόψη η ιεράρχηση των δράσεων που περιγράφεται στο άρθρο 29 του ν. 4042/12:
 πρόληψη
 επαναχρησιµοποίηση
 ανακύκλωση
 άλλου είδους ανάκτηση (πχ κοµποστοποίηση)
 διάθεση υλικών
Για την υποβοήθηση των φορέων εκδόθηκε από τον ΕΔΣΝΑ (Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής)
οδηγός για τη σύνταξη του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων σύμφωνα µε τον οποίο, η κατάρτιση του
ξεκινά µε εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία
καθορίζεται:


η συγκρότηση ομάδας έργου που θα αναλάβει να παρακολουθεί, να ενημερώνει το συμβούλιο σε τακτική
βάση για την εξέλιξη και να εισηγείται σχετικά µε το θέμα.
 το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης της εκπόνησης του ΤΣ∆
 η υποχρέωση ένταξης του ΤΣ∆ στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου
 η διαδικασία διαβούλευσης και κοινωνικής συμμετοχής στην εκπόνηση του ΤΣ∆
 τυχόν διαδημοτικές συνεργασίες, αν έχουν ήδη δρομολογηθεί, ειδάλλως θα διερευνηθούν στη φάση της
εκπόνησης του σχεδίου
Λαµβάνοντας, υπόψη τη δυνατότητα που παρέχεται σύμφωνα με τον οδηγό σύνταξης, να εκπονήσει ο ∆ήµος
µέσω των υπηρεσιών του το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης ή µε ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη καθώς και το
χρονικό όριο ολοκλήρωσής του (15/9/2015), που έθεσε ο αναθεωρημένος ΕΣΔΑ, η υπηρεσία ζητά:
• την έγκριση διαδικασίας εκπόνησης του Τσ∆ από τον ίδιο το Δήμο, µέσω ομάδας εκπόνησης έργου
• τη συγκρότηση οµάδας έργου που θα συντάξει το Τοπικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του ∆ήµου µας
(Καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης, καθορισµός Στόχων, Ανάπτυξη δράσεων ΤΣ∆, Οικονοµικά
στοιχεία – χρηµατοδότηση) και θα αναλάβει να παρακολουθεί, να ενημερώνει το συμβούλιο σε τακτική
βάση για την εξέλιξη και να εισηγείται σχετικά µε το θέμα.
• το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εκπόνησης του ΤΣ∆
• την υποχρέωση ένταξης του ΤΣ∆ στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου.
Πρόεδρος : Σύμφωνα με το εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου μας είναι
απαραίτητη η εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Επίσης σύμφωνα με τον Οδηγό σύνταξης

ΤσΔ. που συνοδεύει το εισηγητικό σημείωμα, η κατάρτιση του ΤσΔ. ξεκινά με εισήγηση της Ε.Π.Ζ. προς το
Δημοτικό Συμβούλιο για τα εξής: α) την έγκριση διαδικασίας εκπόνησης του ΤσΔ από τον ίδιο τον Δήμο, μέσω
ομάδας έργου, β) τη συγκρότησης της ομάδας έργου που θα συντάξει το ΤσΔ και θα παρακολουθεί, θα
ενημερώνει το Δ.Σ. σε τακτική βάση και να εισηγείται σχετικά με το θέμα, γ) το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
εκπόνησης του ΤσΔ και δ) την υποχρέωση ένταξης του ΤσΔ στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου.
Προτείνω λοιπόν να εισηγηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο υπέρ της έγκρισης της διαδικασίας της Σύνταξης
Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων όπως αυτή περιγράφεται στο εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος
Περιβάλλοντος του Δήμου μας και αναλύεται στον ¨Οδηγό σύνταξης ΤσΔ¨ που το συνοδεύει.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :





Το από 05-10-2015 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Καθαριότητας – Ανακύκλωσης –
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλειου Παπαδόπουλου.
Την πρόταση του Προέδρου.
Τις διατάξεις του αρθ. 94 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του αρθ. 75 του Κ.Δ.Κ. Ν.3463/2006.

 Τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του αρθ. 79 του Κ.Δ.Κ.
Ν.3463/2006.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο υπέρ της έγκρισης της διαδικασίας της Σύνταξης Τοπικού Σχεδίου
Διαχείρισης Αποβλήτων ως εξής : α) την έγκριση διαδικασίας εκπόνησης του ΤσΔ από τον ίδιο τον Δήμο, μέσω
ομάδας έργου, β) τη συγκρότησης της ομάδας έργου που θα συντάξει το ΤσΔ Αποβλήτων του Δήμου μας
(καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης , καθορισμός στόχων, ανάπτυξη δράσεων ΤσΔ, οικονομικά στοιχεία ,
χρηματοδότηση) και θα αναλάβει να παρακολουθεί, να ενημερώνει το Δ.Σ. σε τακτική βάση και να εισηγείται
σχετικά με το θέμα, γ) το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης εκπόνησης του ΤσΔ και δ) την υποχρέωση ένταξης του
ΤσΔ στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 78 / 2015.
................................................................…………………….…………………………………….……………......
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό
και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Βασίλειος Λυκοστράτης

Δημήτριος Τραπεζανλής
Διονύσιος Κουλουριώτης
Χριστίνα Γαϊτάνου
Γεώργιος Ορφανίδης
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Ηλίας Τσιφλίδης
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Σωτήριος Στουγιάννος

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 16-11-2015
Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

