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ΘΕΜΑ: «Εκπόνηση και εφαρμογή τοπικού σχεδίου διαχείρισης
απορριμμάτων με διαδημοτική συνεργασία»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις
22.4.2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 7197/17-
4-2015 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 5/2015) του Προέδρου αυτού κ.
Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε
νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους 2
Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ



Αρ. Απόφασης: 88/2015

Αρ. Πρωτοκόλλου: 8605/28-4-2015

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων του Δήμου και
Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου


Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000
FAX :  213-2049006
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr

georgepanosfx@gmail.com





ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα Πρακτικά της από 22.4.2015
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 5/2015 του Δ.Σ.
του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην
οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
7. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ

ΑΝΤΩΝΙΑ
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ
11.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
13. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
15.ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ
17. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
18. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
19. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
20. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ
22. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

23. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
25 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
27. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΕΥΤΥΧΙΑ
30. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
31. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
32. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
33. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος
υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 30 παρόντες
και 3 απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ________

Κουμαριανός  Ευάγγελος                                    Ανδρέου Χριστίνα
Καλαμπόκης  Ιωάννης                                        Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ Κουτσάκης  Μιχαήλ
Ανανιάδης  Νικόλαος
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ
Παπαλουκά  Ευτυχία
Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία
Παπακώστας  Βασίλειος
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος
Αντωνόπουλος  Δημήτριος
Ρόκου  Χαρίκλεια
Πάνος  Γεώργιος
Δούλος  Ορέστης
Καλύβης Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη
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Χαραμαρά  Γεωργία
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος
Γεωργαμλής  Λύσσανδρος
Τομπούλογλου Ιωάννης
Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος
Κανταρέλης  Δημήτριος
Πλάτανος  Ελευθέριος
Κόντος  Απόστολος
Παπανικολάου  Νικόλαος
Ντάτσης Κωνσταντίνος
Αγαγιώτου  Βασιλική
Σιώρης  Νικόλαος
Γκούμα  Δανάη-Εύα

Σημειώνεται στην  Συνεδρίαση ήταν παρόντες τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, όσο και ο Πρόεδρος

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης.

 Το 12ο θέμα της Η.Δ. συζητήθηκε ως 1ο μεταξύ των θεμάτων αυτής, ενώ κατά τα

λοιπά τηρήθηκε η σειρά με την οποία ήταν εγγεγραμμένα τα θέματα στην Η.Δ..

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

 Οι κ.κ. Λ.Γεωργαμλής και Δ.Κανταρέλης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη

διάρκεια της συζήτησης επί του 2ου θέματος της Η.Δ..

 Ο κ. Ι.Τομπούλογλου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης

και πριν την ψηφοφορία επί του 10ου θέματος της Η.Δ., ενώ η κα Δ.Ε.Γκούμα

αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του ανωτέρω

θέματος.

 Οι κ.κ. Γ.Αράπογλου, Β.Αγαγιώτου και Ν.Σιώρης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση

μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 11ου θέματος της Η.Δ..

Απουσίες :

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης,

απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.
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Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο

10ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την

συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.

10ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με
βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 7191/17-4-2015 διαβιβαστικό έγγραφο του Ιδιαιτέρου
Γραφείου Δημάρχου του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

ΘΕΜΑ: Εκπόνηση και εφαρμογή τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων
με διαδημοτική συνεργασία

Τον περασμένο Οκτώβρη, με επιστολή της περιφέρειας προς τους Δήμους της
Αττικής, ζητήθηκε η εκπόνηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων με
έμφαση στην μείωση των απορριμμάτων, στη διαλογή στην πηγή και σε
αποκεντρωμένες δράσεις. Η εκπόνηση αυτών των σχεδίων προσδιορίστηκε ότι
αναφέρεται σε Δήμους ή ομάδες Δήμων. Το  σχέδιο αυτό θα στηρίζεται στην
συμμετοχή των πολιτών, στις αρχές της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης και της
ανακύκλωσης, με στόχο την οικονομικά και οικολογικά δίκαιη και βιώσιμη λύση.
Θα θέτει ως προτεραιότητα την δραστική μείωση των σύμμεικτων απορριμμάτων
στους πράσινους κάδους και την εφαρμογή προγράμματος διαλογής των υλικών στην
πηγή στις γειτονιές, στους χώρους εργασίας, στα σχολεία.
Ο Δήμος μας, ξεκίνησε επαφές με όμορους Δήμους, την Περιφέρεια και τον ΕΣΔΝΑ
(Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Ν. Αττικής), προκειμένου να διερευνήσει τις
δυνατότητες συνεργασιών και ανάπτυξης κοινών υποδομών που θα εξασφαλίζουν
οικονομίες κλίμακας, πιο ορθολογική διαχείριση,  αλλά και ταυτόχρονα θα ενισχύουν
και θα πολλαπλασιάζουν τη μεταφορά γνώσεων και εμπειριών, την διάδοση της
προσπάθειας και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Αποτέλεσμα αυτών των
διερευνήσεων είναι η κοινή απόφαση 4 όμορων Δήμων δηλαδή της Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνας, της Μεταμόρφωσης, του Ηρακλείου και της Ν. Ιωνίας, να προχωρήσουν
από κοινού στη σύνταξη του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης.

Στις 7/4/2015, με νέα επιστολή η περιφερειάρχης Αττικής απέστειλε Οδηγό Σύνταξης
Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων που εγκρίθηκε ομόφωνα από την Ε.Ε.
του ΕΣΔΝΑ.
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Σύμφωνα με τα παραπάνω τα Τοπικά Σχέδια αποκεντρωμένης διαχείρισης με έμφαση
στην προδιαλογή των υλικών, είναι μια στρατηγική επιλογή με πολλά οφέλη:

 Ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες της εθνικής και κοινοτικής
νομοθεσίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

 Μπορούν να εφαρμοστούν ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο
διαχείρισης γιατί απαιτούν απλά μέσα και εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας.

 Συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
 Έχουν το χαμηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας και συνεπάγονται

χαμηλότερα δημοτικά τέλη.
 Είναι η φιλικότερη λύση για το περιβάλλον γιατί εξοικονομεί φυσικούς

πόρους και ενέργεια.
 Κινητοποιούν τις τοπικές κοινωνίες και ευαισθητοποιούν τους πολίτες

αφού απαιτούν τη συμμετοχή τους. Έτσι επιτυγχάνονται ευρύτεροι στόχοι
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και συμμετοχής.

 Εξασφαλίζουν  πιο αποτελεσματικό κοινωνικό έλεγχο του κυκλώματος
διαχείρισης των απορριμμάτων.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, εισηγούμαστε :
- Να προχωρήσουμε στην σύνταξη ενός διαδημοτικού σχεδίου αποκεντρωμένης

διαχείρισης στερεών αποβλήτων για τους δήμους Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνας,
της Μεταμόρφωσης, του Ηρακλείου και της Ν. Ιωνίας

- Να προχωρήσουμε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση και τη
χρηματοδότηση του σχεδίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής

- Να προσδιορίσουμε τη μορφή που θα λάβει η διαδημοτική συνεργασία για την
ανάπτυξη κοινών δράσεων και υποδομών

Το τοπικό σχέδιο αποκεντρωμένης διαχείρισης θα περιλαμβάνει :

1. Δραστηριότητες πρόληψης και διαλογής στην πηγή, μέσω των οποίων
επιδιώκεται η εκτροπή του μεγαλύτερου μέρους των απορριμμάτων με
ορίζοντα το χρονικό διάστημα μέχρι το 2020. Περιλαμβάνουν, κυρίως:

- Ένα δίκτυο κάδων για την προδιαλογή οργανικών και
ανακυκλώσιμων υλικών σε διακριτά ρεύματα. Ειδική πρόβλεψη πρέπει να
αφορά την ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων κήπου (κλαδέματα κλπ).

- Ένα δίκτυο «πράσινων σημείων» με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας,
για τη συγκέντρωση υλικών που δεν κατευθύνονται στους κάδους όπως
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, συσσωρευτές, ελαστικά, ογκώδη
αντικείμενα, τυχόν συγκεντρωμένες μεγάλες ποσότητες  ανακυκλώσιμων
από πολίτες, επιχειρήσεις, υπηρεσίες, σχολεία και την προώθηση της
επαναχρησιμοποίησης – ανταλλαγής υλικών όπως ρουχισμού, επίπλων και
παλαιών αντικειμένων κλπ

- Ένα σύστημα αποκομιδής και μεταφοράς  που αφορά τα
αναγκαία οχήματα, τους χώρους στάθμευσης και τους σταθμούς
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μεταφόρτωσης με την πρόβλεψη ότι σταδιακά θα μειώνεται η ανάγκη για
μεταφόρτωση και μεταφορά σύμμεικτων απορριμμάτων

- Δράσεις υποκίνησης της συμμετοχής των πολιτών και
συγκεκριμένα:

 δράσεις δημόσιας διαβούλευσης και κοινωνικής
συμμετοχής στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του τοπικού
σχεδίου για παράδειγμα μέσω ανοιχτών εκδηλώσεων,
συσκέψεων με κοινωνικούς φορείς, ερωτηματολογίων,
συνελεύσεων, συγκρότησης ομάδων

 δράσεις ενημέρωσης των πολιτών, των επαγγελματιών και
των επιχειρήσεων για την πρόληψη της παραγωγής
απορριμμάτων και τον τρόπο διαχείρισης των ειδικών
αποβλήτων, ενδεικτικά στη μείωση χρήσης πλαστικής
σακούλας και των συσκευασιών, στην διακριτή διαχείριση για
τις μπαταρίες, τα ιατροφαρμακευτικά, τα απόβλητα
κρεοπωλείων και ιχθυοπωλείων, τα τηγανέλαια κλπ

 δράσεις υποκίνησης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τη διαλογή στην πηγή,
την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση.

2. Δραστηριότητες κομποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισμού σε επίπεδο
δήμου ή ομάδας δήμων. Περιλαμβάνουν κυρίως :

 Χώρους υποδοχής και διαλογής των κάδων
ανακυκλώσιμων με την πρόβλεψη ότι το υπόλειμμα δηλαδή
τα ανεπιθύμητα υλικά στους κάδους των ανακυκλώσιμων θα
μειώνεται σταδιακά όσο αυξάνονται τα διακριτά ρεύματα
συλλογής των ανακυκλώσιμων.

 Μονάδες διαχείρισης βιοαποβλήτων για την
κομποστοποίηση, τη συσκευασία και τη διάθεση του
παραγόμενου κόμποστ.

 Αποκεντρωμένες μονάδες μηχανικής διαλογής των
σύμμεικτων που εξακολουθούν να συλλέγονται στους
πράσινους κάδους με πρόβλεψη  στη διαστασιολόγηση ότι οι
ποσότητες των σύμμεικτων σταδιακά θα μειώνονται.

 Εργαστήρια ανάκτησης ανταλλακτικών, επισκευής-
ανακατασκευής υλικών.

Οι παραπάνω δραστηριότητες μπορούν να ασκούνται σε διακριτούς χώρους ή να
περιλαμβάνονται σε μια Αποκεντρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης
Απορριμμάτων (ΑΕΔΑ).

Ακόμη μπορεί να εξεταστεί και εγκατάσταση επεξεργασίας αδρανών και
υλικών κατεδάφισης, εφόσον εξασφαλίζεται ο αναγκαίος χώρος.
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Τέλος οι αναγκαίοι ΧΥΤΥ, θα περιληφθούν στην αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ και οι
χωροθετήσεις θα προκύψουν ως προϊόν μελέτης και ευρείας διαβούλευσης.

Καταλήγοντας, για την υλοποίηση του διαδημοτικού σχεδίου διαχείρισης
απορριμμάτων προτείνουμε:
α. την έγκρισή της πιο πάνω εισήγησης από το Δημοτικό Συμβούλιο
β. εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για
την προώθηση της διαδημοτικής συνεργασίας και κάθε αναγκαίας συνεργασίας με την
Περιφέρεια και τον ΕΣΔΝΑ

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης .

Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού κ. Ν.Ανανιάδης
ανέπτυξε το θέμα.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος.

 Κατά του θέματος δήλωσε ότι τάσσεται η Δημ. Σύμβουλος κα Δ.Ε.Γκούμα.

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία
του σχετικού φακέλου και :

 Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 και 70 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
 Την από 7/4/2015 επιστολή της Περιφερειάρχη Αττικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(26 ΥΠΕΡ-1 ΚΑΤΑ)

Α.
- Την σύνταξη ενός διαδημοτικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης

στερεών αποβλήτων για τους Δήμους Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνας,
Μεταμόρφωσης, Ηρακλείου και Ν. Ιωνίας.

- Όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση και τη  χρηματοδότηση του
σχεδίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής

- Τον προσδιορισμό της μορφής που θα λάβει η διαδημοτική συνεργασία για
την ανάπτυξη κοινών δράσεων και υποδομών

Το τοπικό σχέδιο αποκεντρωμένης διαχείρισης θα περιλαμβάνει :
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1. Δραστηριότητες πρόληψης και διαλογής στην πηγή, μέσω των οποίων
επιδιώκεται η εκτροπή του μεγαλύτερου μέρους των απορριμμάτων με
ορίζοντα το χρονικό διάστημα μέχρι το 2020. Περιλαμβάνουν, κυρίως:

- Ένα δίκτυο κάδων για την προδιαλογή οργανικών και
ανακυκλώσιμων υλικών σε διακριτά ρεύματα. Ειδική πρόβλεψη πρέπει να
αφορά την ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων κήπου (κλαδέματα κλπ).

- Ένα δίκτυο «πράσινων σημείων» με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας,
για τη συγκέντρωση υλικών που δεν κατευθύνονται στους κάδους όπως
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, συσσωρευτές, ελαστικά, ογκώδη
αντικείμενα, τυχόν συγκεντρωμένες μεγάλες ποσότητες  ανακυκλώσιμων
από πολίτες, επιχειρήσεις, υπηρεσίες, σχολεία και την προώθηση της
επαναχρησιμοποίησης – ανταλλαγής υλικών όπως ρουχισμού, επίπλων και
παλαιών αντικειμένων κλπ

- Ένα σύστημα αποκομιδής και μεταφοράς  που αφορά τα
αναγκαία οχήματα, τους χώρους στάθμευσης και τους σταθμούς
μεταφόρτωσης με την πρόβλεψη ότι σταδιακά θα μειώνεται η ανάγκη για
μεταφόρτωση και μεταφορά σύμμεικτων απορριμμάτων

- Δράσεις υποκίνησης της συμμετοχής των πολιτών και
συγκεκριμένα:

 δράσεις δημόσιας διαβούλευσης και κοινωνικής
συμμετοχής στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του τοπικού
σχεδίου για παράδειγμα μέσω ανοιχτών εκδηλώσεων,
συσκέψεων με κοινωνικούς φορείς, ερωτηματολογίων,
συνελεύσεων, συγκρότησης ομάδων

 δράσεις ενημέρωσης των πολιτών, των επαγγελματιών και
των επιχειρήσεων για την πρόληψη της παραγωγής
απορριμμάτων και τον τρόπο διαχείρισης των ειδικών
αποβλήτων, ενδεικτικά στη μείωση χρήσης πλαστικής
σακούλας και των συσκευασιών, στην διακριτή διαχείριση για
τις μπαταρίες, τα ιατροφαρμακευτικά, τα απόβλητα
κρεοπωλείων και ιχθυοπωλείων, τα τηγανέλαια κλπ

 δράσεις υποκίνησης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τη διαλογή στην πηγή,
την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση

2. Δραστηριότητες κομποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισμού σε επίπεδο
δήμου ή ομάδας δήμων. Περιλαμβάνουν κυρίως :

 Χώρους υποδοχής και διαλογής των κάδων
ανακυκλώσιμων με την πρόβλεψη ότι το υπόλειμμα δηλαδή
τα ανεπιθύμητα υλικά στους κάδους των ανακυκλώσιμων θα
μειώνεται σταδιακά όσο αυξάνονται τα διακριτά ρεύματα
συλλογής των ανακυκλώσιμων.
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 Μονάδες διαχείρισης βιοαποβλήτων για την
κομποστοποίηση, τη συσκευασία και τη διάθεση του
παραγόμενου κόμποστ.

 Αποκεντρωμένες μονάδες μηχανικής διαλογής των
σύμμεικτων που εξακολουθούν να συλλέγονται στους
πράσινους κάδους με πρόβλεψη  στη διαστασιολόγηση ότι οι
ποσότητες των σύμμεικτων σταδιακά θα μειώνονται.

 Εργαστήρια ανάκτησης ανταλλακτικών, επισκευής-
ανακατασκευής υλικών.

Οι παραπάνω δραστηριότητες μπορούν να ασκούνται σε διακριτούς χώρους ή να
περιλαμβάνονται σε μια Αποκεντρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης
Απορριμμάτων (ΑΕΔΑ).

Ακόμη μπορεί να εξεταστεί και εγκατάσταση επεξεργασίας αδρανών και
υλικών κατεδάφισης, εφόσον εξασφαλίζεται ο αναγκαίος χώρος.

Τέλος οι αναγκαίοι ΧΥΤΥ, θα περιληφθούν στην αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ και οι
χωροθετήσεις θα προκύψουν ως προϊόν μελέτης και ευρείας διαβούλευσης.

Β.
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος κ. Αριστείδη Βασιλόπουλο
να προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προώθηση της διαδημοτικής
συνεργασίας και κάθε αναγκαίας συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής και τον
Ε.Σ.Δ.Ν.Α..

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 88/2015.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κουμαριανός  Ευάγγελος
Καλαμπόκης  Ιωάννης
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ
Ανανιάδης  Νικόλαος

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ
Παπαλουκά  Ευτυχία

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία
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Παπακώστας  Βασίλειος
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος
Αντωνόπουλος  Δημήτριος

Ρόκου  Χαρίκλεια
Δούλος  Ορέστης

Καλύβης  Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη

Χαραμαρά  Γεωργία
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος

Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος
Κόντος  Απόστολος

Παπανικολάου  Νικόλαος
Ντάτσης  Κωνσταντίνος

Αγαγιώτου Βασιλική
Σιώρης  Νικόλαος

Γκούμα  Δανάη-Εύα

Ακριβές Αντίγραφο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού
- Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας


