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ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 16/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 302/2021
Περίληψη
Έγκριση α) εφαρμογής προγράμματος διαχείρισης
υπολειμμάτων ξύλου, κατόπιν συνεργασίας του
Δήμου Βέροιας με αδειοδοτημένη εταιρεία
διαχείρισής τους και β) εξουσιοδότησης του
Δημάρχου
Σήμερα 6 Δεκεμβρίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση: α) δια ζώσης, στο Δημαρχείο, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46 και β) με τηλεδιάσκεψη (με
χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) ύστερα από την με ημερομηνία 212-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους και τους
Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε
από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ. Ασλάνογλου, 4) Κ. Ν.Λαζόπουλος, Χ.Κελεσίδης
Ρίζος, 5) Θ. Θεοδωρίδης, 6) Α. Τσαχουρίδης, 7) Σ. Διαμάντης, 8) Σ.Στουγιάννος, Δ.Τσανακτσίδης
Β. Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ. Ακριβόπουλος, 11) Δ.Ράλλη
Θ. Κορωνάς, 12) Α. Λαζαρίδης, 13) Α. Σιδηρόπουλος, 14) Α.
Δέλλας, 15) Λ. Ασλανίδης, 16) Γ. Μπατσαρά, 17) Σ. Τζήμα, 18)
Ε. Κελεσίδης, 19) Κ. Βασιλειάδης, 20) Κ. Παλουκίδης, 21) Δ.
Πυρινός, 22) Χ. Τσιούντας, 23) Π. Παυλίδης, 24) Μ. Σουμελίδης,
25) Γ. Γουλτίδης, 26) Γ. Μιχαηλίδης, 27) Ν. Αγγέλου, 28) Β.
Στεφανόπουλος, 29) Α. Μαρκούλης, 30) Κ. Τροχόπουλος, 31) Κ.
Θεοδωρίδης, 32) Π. Μουχτάρη, 33) Γ. Δεμερτζίδης, 34) Χ.
Τσολακίδης, 35) Γ. Μελιόπουλος, 36) Ι. Τσαναξίδης.

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης,
Γ.Λιλιόπουλος, Κ.Τζήμας, Α.Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α.Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος,
Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ.Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας,
Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά την συζήτηση του πρακτικού επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Κ.Παλουκίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 284/2021 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ Γ.Γουλτίδης, Ν.Αγγέλου, Χ.Τσολακίδης,
Β.Στεφανόπουλος, Π.Μουχτάρη και προσήλθε ο κ. Κ.Ρίζος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 286/2021 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ Α.Μαρκούλης και Κ.Τροχόπουλος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 288/2021 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ.Θεοδωρίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 302/2021 απόφασης αποχώρησε ο κ. Β.Λυκοστράτης.
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 30-11-2021 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου
περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου, που έχει ως εξής:
Με την υπ’ αριθμό 39/31-8-2020 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 185/29-92020) εγκρίθηκε το νέο δεκαετές (2020-2030) Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, και με
βάση τα υπ’ αριθμ. 28165/276/24-3-2021 και 50703/567/25-5-2021 έγγραφα της Γενική
Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, δρομολογήθηκε από τους Δήμους
η εκπόνηση των νέων ΤΣΔΑ, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νέου ΕΣΔΑ 2020-2030.
Ο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας έχει ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την
αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αρ. 35 του
Ν. 4042/2012, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 84 του Ν. 4685/2020, ο οποίος θα περιλαμβάνει το
νέο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του Δήμου Βέροιας, το οποίο εκπονήθηκε,
κατά το προηγούμενο διάστημα, από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου Βέροιας και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 39/2021 απόφαση της
Ποιότητας Ζωής του Δήμου.
Στο πλαίσιο του Τ.Σ.Δ.Α. του Δήμου, με ισχύ από το 2021 έως το 2025, προβλέπεται,
μεταξύ άλλων, ο σχεδιασμός δράσεων χωριστής συλλογής των πράσινων αποβλήτων, με σκοπό
τη διαχείρισή τους και την εκτροπή τους από την ταφή.
Επίσης στον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας προβλέπεται η κατασκευή
Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) στην Ημαθία (περιοχή Αλεξάνδρειας) όπου θα
οδηγούνται τα πράσινα απόβλητα για συνδιαχείριση - κομποστοποίηση με τα προδιαλεγμένα
βιοαπόβλητα (καφέ κάδου).
Στο Δήμο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εκτελούνται εργασίας κοπής ξερών επικίνδυνων
δένδρων ή βραχιόνων τους, για την αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων ή βλαβών, ενώ ως περίοδοι
αιχμής αναφέρονται η άνοιξη και το φθινόπωρο, όπου προγραμματίζονται κλαδεύσεις δένδρων
αλλά και το καλοκαίρι που γίνονται εργασίες αποψίλωσης για θέματα πυροπροστασίας. Επίσης
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους συλλέγονται, κλαδιά και χόρτα που αποθέτονται από τους
δημότες σε κοινόχρηστους χώρους.
Έπειτα από σχετική έρευνα προέκυψε ότι στην ευρύτερη περιφέρεια δραστηριοποιούνται
εταιρίες οι οποίες αναλαμβάνουν, σε συνεργασία με τους Δήμους, την διαχείριση των
υπολειμμάτων ξύλου.
Για τη διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων ο Δήμος προτίθεται, έως ότου ολοκληρωθεί η
κατασκευή της προβλεπόμενης ΜΕΒΑ στην Ημαθία, να συνεργαστεί με αδειοδοτημένη εταιρεία
για τη διάθεσή τους, με τα βέλτιστα δυνατά οφέλη προς το Δήμο, ώστε τα υλικά αυτά να
εκτρέπονται από τη διάθεση σε ΧΥΤΑ ή να παραμένουν ως υπόστρωμα στα σημεία κοπής τους.
Το είδος του οφέλους για τον Δήμο θα προσδιοριστεί ύστερα από σχετική πρόσκληση προς τις
ενδιαφερόμενες εταιρείες.
Στην κατεύθυνση αυτή ο Δήμος με το υπ’ αριθμό 39714/1-12-2021 έγγραφό του
εξασφάλισε από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας τη σύμφωνη
γνώμη του ΠΣ ΦοΔΣΑ ΚΜ, ως προς τη συνεργασία του Δήμου με αδειδοτημένη εταιρεία
επεξεργασίας υπολειμμάτων ξύλου, έως ότου κατασκευαστούν και τεθούν σε λειτουργία οι
προβλεπόμενες ΜΕΒΑ στην Κεντρική Μακεδονία.
Προκειμένου η Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας να
προχωρήσει στην υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης των υπολειμμάτων ξύλου, με τα
βέλτιστα δυνατά οφέλη για τον Δήμο, προτείνεται η έκδοση σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την κατάθεση προτάσεων συνεργασίας από ανάλογες αδειοδοτημένες εταιρίες.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο,
καλείτε
Α) Να εγκρίνει την εφαρμογή προγράμματος διαχείρισης υπολειμμάτων ξύλου, με
αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης τους, με τα βέλτιστα δυνατά οφέλη για τον Δήμο.
Β) Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για τις απαιτούμενες ενέργειες.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
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Μελιόπουλος: Εμείς θα δώσουμε αρνητική ψήφο για το παρόν θέμα
Θ.Θεοδωρίδης: Αυτό το θέμα μήπως έχει σχέση με κάτι αντίστοιχο που είχε γίνει τα έτη
2011-2012 όταν ήμουν εγώ αντιδήμαρχος καθαριότητας; Όταν δηλ. ο κ.Ανανιάδης είχει
καθορίσει κάποιες θέσεις και κάποιους χώρους όπου οι πολίτες πήγαιναν αυτά τα υπολείμματα; Η
συλλογή δηλ. θα γίνεται σε συγκεκριμένους χώρους ή θα τα μαζεύει ο Δήμος σε δικούς του
χώρους και μετά θα τα μαζεύει η εταιρεία διαχείρισης; Μήπως θα έπρεπε ο Δήμος να έχει δικούς
του χώρους για να είμαστε πιο κοντά στον χώρο παραγωγής των υπολειμμάτων;
Θα ψηφίσω υπέρ της εισήγησης αλλά θεωρώ ότι πρέπει να στραφούμε και προς τα εκεί
Παπαδόπουλος: Σε επόμενη φάση θα γίνει κι αυτό που λέτε, ξεκινάμε από ένα
συγκεκριμένο σημείο και στη συνέχεια αφού είναι μια καλή πρόταση μπορούμε να τη δούμε.
(Αδύνατη η απομαγνητοφώνηση διότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Π.Παυλίδης και
Β.Παπαδόπουλος μιλούν εκτός μικροφώνου)
Παπαδόπουλος: Σε αυτήν τη φάση όχι, θα δούμε τι θα μας προσφέρουν και θα δούμε αν θα
αποδεχθούμε κάποιο αντίτιμο.
Αυτό που θα έχουμε είναι πιστοποιητικό διαχείρισης των συγκεκριμένων υλικών, εκτροπή
από την ταφή τους κι αυτό από μόνο του θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην τιμολογιακή
πολιτική για τη χρέωση των απορριμμάτων και κατά δεύτερο λόγο την ουσιαστική μείωση των
ποσοτήτων
Παυλίδης: Υπάρχουν τέτοιες εταιρείες στον τόπο μας;
Παπαδόπουλος: Υπάρχουν εταιρείες αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει εκδηλωθεί κάποιο
ενδιαφέρον.
Μιχαηλίδης: Ζητώ τον λόγο εδώ κι αρκετή ώρα και δεν μου τον δίνετε για να μιλήσω.
Ξέρετε τι έχω ψηφίσει στα προηγούμενα θέματα; Αν και δεν γίνεται ηθελημένα, αυτό δεν
είναι αλλοίωση της ψηφοφορίας; Ζητώ τον λόγο και δεν μπορώ να τον πάρω. Προσπαθώ να πω
την άποψή μου και να διαφοροποιηθώ στην ψήφο μου κι αυτό δεν ακούγεται.
Ήθελα να τοποθετηθώ σε προηγούμενα θέματα, δεν θα το κάνω τώρα για να μην σας
κουράσω, αλλά δεν μου δίνετε τη δυνατότητα να το κάνω.
Αν θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο λειτουργούμε σωστά, πραγματικά λυπάμαι πολύ. Έχω
κάνει τα πάντα για να μου δώσετε τον λόγο Πρόεδρε. Αν αυτή η διαδικασία είναι ωραία, τότε κάτι
εγώ δεν βλέπω σωστά.
Να προσέχετε και λίγο την οθόνη σας, συμμετέχουμε κι εμείς σε αυτήν τη διαδικασία, να
είστε πιο προσεκτικοί. Αύριο θα μιλήσω με τον αρμόδιο υπάλληλο και θα του πω με λεπτομέρεια
τι ψηφίζω. Δεν ισχύει αυτό που έχετε αναφέρει για μένα
Μελιόπουλος: Το συγκεκριμένο εισηγητικό επιβεβαιώνει αυτά που λέγαμε σε
προηγούμενα θέματα για τον στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου. Εφαρμόζεται ένα τμήμα του
στρατηγικού σχεδιασμού που είναι το τμήμα της ιδιωτικοποίησης μιας πλευράς της αποκομιδής
απορριμμάτων, με όποια πραγματική ή όχι αιτία για την έλλειψη δυνατότητας να το αναλάβει ο
Δήμος, μια συμφωνία που θα προχωρήσει την ιδιωτικοποίηση στο κομμάτι των αποβλήτων.
Πώς να είναι αλλιώς αφού αυτό προβλέπει το ΠΕΣΔΑ κι εφαρμόζει ο ΦΟΔΣΑ
Κ.Μακεδονίας κι η διοίκηση του Δήμου. Εμείς θα δώσουμε αρνητική ψήφο.
Παπαδόπουλος: Όλα αυτά που ψηφίζουμε σήμερα έχουν την έγκριση του ΦΟΔΣΑ μόνο
μέχρι να ολοκληρωθούν οι υποδομές για τη διαχείριση αποβλήτων τέτοιου τύπου από αυτόν.
Μέχρι τώρα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι δομές του φορέα, γι’ αυτόν τον λόγο έχουμε κι αυτήν τη
δυνατότητα. Στα επόμενα έτη θα λειτουργήσουν οι δομές διαχείρισης τέτοιων αποβλήτων.
Ο στόχος δεν είναι η ιδιωτικοποίηση, αλλά η ορθή διαχείριση
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου
Παπαδόπουλου;
Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ι.Τσαναξίδης, Γ.Μελιόπουλος
Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου ψήφισαν
όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
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1.- Το από 30-11-2021 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου
Παπαδόπουλου.
2.- Την υπ’ αριθ. 39/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.
3.- Το με αρ. πρωτ. 39714/1-12-2021 έγγραφο του Δήμου Βέροιας
4.- Τα με αρ. πρωτ. 28165/276/24-3-2021 και 50703/567/25-5-2021 έγγραφα του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του
ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.
4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την εφαρμογή προγράμματος διαχείρισης υπολειμμάτων ξύλου, κατόπιν
συνεργασίας του Δήμου με αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισής τους, με τα βέλτιστα δυνατά
οφέλη για τον Δήμο.
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για τις περαιτέρω
ενέργειες

ΑΔΑ: ΩΗ05Ω9Ο-6ΘΙ

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 302/2021
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η.
Β.
Σ.
Κ.
Θ.
Α.
Σ.
Β.
Κ.
Λ.
Θ.
Α.
Α.
Λ.
Γ.
Σ.
Ε.
Κ.
Κ.
Δ.
Χ.
Π.
Γ.
Γ.
Ν.
Β.
Α.
Κ.
Κ.
Π.
Γ.
Χ.
Γ.
Ι.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Γρηγοριάδης
Ακριβόπουλος
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Παυλίδης
Γουλτίδης
Μιχαηλίδης
Αγγέλου
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Θεοδωρίδης
Μουχτάρη
Δεμερτζίδης
Τσολακίδης
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Μιχαήλ Σουμελίδης
Γ.

Τσιλογιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 16-12-2021
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

