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Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 14/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
Σήμερα στις 11 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’ 

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό 
κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 11676/06-11-15  πρόσκληση του Προέδρου του 
Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και 
επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 21 ) 

1. Τσέτσιλας Δημήτριος  14. Μπίκας Χρήστος 

2. Τσάτσαρης Χρήστος  15. Κακαγιάννης Χρήστος 

3. Τσούγιας Χρήστος  16. Μανώλης Γεώργιος 

4. Μπουζέκης Ευθύμιος  17. Κυρίτσης Γεώργιος 

5. Νταφούλης Κων/νος  18. Γκατζόγιας Παναγιώτης 

6. Τσιαπλές Θωμάς  19. Καραναστάσης Αθανάσιος 

7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία  20. Νικολάου Γεώργιος 

8. Πανάγου Ελευθερία  21. Ζησάκη Ξανθή  

9. Τσεργάς Κων/νος  22. -- 

10. Καρατέγος Μιχάλης  23. -- 

11. Σαϊτης Αστέριος  24. -- 

12. Διψάνας Αχιλλεύς  25. -- 

13. Ζάχος Βασίλειος  26. -- 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 6) 

1. Ντόντος Γεώργιος   5. Μαϊμάρης Δημήτριος 

2. Τζέκας Θωμάς    6. Έξαρχος Γεώργιος 

3. Αργυρίου Ιωάννης   

4. Βλάγκας Ιωάννης   Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 

    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων 
[Κολότυχος Γεώργιος, Μιχαλάκης Σωτ., Κούσιος Αναστ. Κων., Λαϊνας Αθ., Γαγάρας Νικ., 
Μαγαλιού Άννα, Σεβδαλής Ελευθέριος, Μπίκας Ι., Νταής Βας.] καθώς και οι  εκπρόσωποι 
Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ιωάννης, Βλαχοστέργιος Γ.,  Μήτσιου Ι., Καραμανές Νικ., 
Σακκαβός Ι.]. 

   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας  ύστερα από την διαπίστωση 
ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.  

 
ΘΕΜΑ (12o). «Έγκριση Σχεδίου Τοπικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο 
Τεμπών» 
Αριθ. Απόφασης ( 243 ) 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Κων. Κολλάτος 
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 Όπως είχα ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο στην προηγούμενη συνεδρίαση, έχει 
εκπονηθεί από το Ενιαίο Σύνδεσμο, τον ΦΟΣΔΑ το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων σε συνεργασία με το Δήμο Τεμπών. Τελείωσε η περίοδος 
διαβούλευσης όπου δόθηκε η δυνατότητα και σε όλους να το μελετήσουν, να προτείνουν, 
αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, πριν έρθει για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
 
 Το «Σχέδιο Τοπικής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Τεμπών» 
εκπονήθηκε σε συνέχεια της 31/07/2014 Επιστολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς τους 
Δημάρχους και τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα: ‘Περιφερειακός 
Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων και Εκπόνηση Τοπικών Δημοτικών Σχεδίων 
Διαχείρισης’. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της άνω επιστολής, η Περιφερειακή Αρχή 
απευθύνεται στους Δήμους για την κατάρτιση τοπικών σχεδίων διαχείρισης σε συμφωνία 
και με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ιούνιος 2015). 

Επίσης, η υποχρέωση μας για την σύνταξη του παρόντος τοπικού σχεδίου διαχείρισης 
Αστικών Στερών Αποβλήτων απορρέει και από τον αναθεωρημένο Εθνικό Σχεδιασμό 
Διαχείρισης του αρμόδιου υπουργείου ΠΑΠΕΝ όπου καθορίζεται η υποχρέωση των Δήμων 
να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τοπικά σχέδια αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, 
στο πλαίσιο των εθνικών και των περιφερειακών σχεδιασμών.  
 Ο Ενιαίος Σύνδεσμος, ανέλαβε τη συνολική εκπόνηση των τοπικών σχεδίων των  
Δήμων ΑΓΙΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΚΙΛΕΛΕΡ, ΤΕΜΠΩΝ, ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ που  εμφανίζουν 
όμοια χαρακτηριστικά (μέγεθος, αστική πυκνότητα, χρήσεις γης κλπ) και εκπροσωπούνται 
σήμερα στο Δ.Σ. του Συνδέσμου με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών μεταξύ τους ώστε 
να επιτευχθούν πέραν των καθαρών δημοτικών δράσεων και οι απαραίτητες 
διαδημοτικές δράσεις σε επίπεδο ομάδας 2-3 δήμων αλλά και σε επίπεδο όλων Δήμων 
της Π.Ε Λάρισας. 
 Δεδομένου του άμεσου χαρακτήρα εκπόνησης του τοπικού σχεδίου όπως 
απαιτείται από το νέο ΕΣΔΑ, και των εξειδικευμένων απαιτήσεων για την εκπόνηση του 
(εμπειρία στη σύνταξη σχεδίων δράσεων/μελετών σχεδιασμού διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων, στην κοστολόγηση έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και σε μελέτες 
διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακύκλωσης), έγινε ανάθεση της υπηρεσίας σύμφωνα με 
τις διαδικασίες του Ν. 3731/2008, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 209 του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων (Ν. 3463/06) και επιτρέπει τις αναθέσεις υπηρεσιών από τους ΟΤΑ 
 Το τοπικό σχέδιο του Δήμου Τεμπών καλύπτει τις προδιαγραφές και τα 
περιεχόμενα του Οδηγού Σύνταξης Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, που εστάλη από την  Περιφέρεια Θεσσαλίας με την ανωτέρω 
επιστολή, ενώ έχει ληφθεί υπόψη και ο ‘Συνοπτικός οδηγός για τα Τοπικά Δημοτικά Σχέδια 
Αποκεντρωμένης Διαχείρισης με έμφαση στη Διαλογή στην Πηγή’ που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (Ιούλιος 2015). 
 Το παρόν τοπικό σχέδιο στοχεύει στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού 
διαχείρισης ΑΣΑ στο Δήμο Τεμπών το οποίο θα: 

 Συμβάλει στην αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας. 
 Ενσωματώνει τις νέες απαιτήσεις και στόχους της νομοθεσίας για τη διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων με έμφαση στις αρχές της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης 
και ανακύκλωσης. 

 Αναδεικνύει τα απαιτούμενα τοπικά έργα υποδομής και δράσεις καθώς και τις 
αναγκαίες συμπληρωματικές κεντρικές υποδομές διαχείρισης αποβλήτων. 

 Προτείνει δράσεις: 
o για τη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται για ταφή και κατ’ επέκταση του 

κόστους διαχείρισης για το Δήμο, 
o για την αύξηση των ποσοστών διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης  προκειμένου 

να συμβάλει στο στόχο του 50% το 2020, 
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o Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, 
 Διαμορφώσει τον απαιτούμενο προϋπολογισμό για την υλοποίηση του τοπικού 

σχεδίου προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης  στο πλαίσιο της 
νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.  

 
Ακολούθως στο Παράρτημα, τα βασικά στοιχεία του τοπικού σχεδίου του Δήμου Τεμπών: 

1. Υφιστάμενη Διαχείριση ΑΣΑ 
2. Προτεινόμενοι Στόχοι & Δράσεις Τοπικού Σχεδίου 
3. Κόστος Επένδυσης και λειτουργίας. 

  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Υφιστάμενη διαχείριση ΑΣΑ 
 Κατά  το έτος 2014, στο Δήμο Τεμπών, παρήχθησαν 5.126 tn αποβλήτων. 
Δεδομένου του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου που ανέρχεται σε 13.712 μόνιμους 
κατοίκους (Πηγή ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2011), προκύπτει ότι η μέση παραγωγή ανά κάτοικο είναι 
περίπου 1,02 kg/day (373 kg/έτος).  
 Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι η παραγωγή των ΑΣΑ στο Δήμο Τεμπών εμφανίζει 
εποχική διακύμανση κατά τη διάρκεια του έτους λόγω του παραθεριστικού πληθυσμού 
(εξοχικές κατοικίες). Η αύξηση των αποβλήτων αφορά κυρίως το μήνα Αύγουστο, όπου τα 
παραγόμενα ΑΣΑ τριπλασιάζονται σε σχέση με τις ποσότητες του Νοεμβρίου. Η διακύμανση 
των σύμμεικτων ΑΣΑ και ανακυκλώσιμων υλικών απεικονίζεται για το έτος 2014 στο 
παρακάτω διάγραμμα: 

 
Στο Δήμο Τεμπών υλοποιείται μία σειρά δράσεων χωριστής συλλογής των ΑΣΑ σε 
συνεργασία με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και ιδιώτες ή κοινωνικούς φορείς.  

 Ανακύκλωση συσκευασιών: Ο Δήμος Τεμπών έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας 
με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης - Ανακύκλωσης ΑΕ (ΕΕΑΑ Α.Ε.) για την 
εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας (χαρτί, πλαστικό, 
γυαλί, μέταλλο).  

 Ξεχωριστή συλλογή Γυαλιού: Έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία του Δήμου 
(πλατείες). ειδικοί κάδοι για την ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του γυαλιού 
σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ Α.Ε. 

 Ανακύκλωση φορητών ηλεκτρικών στηλών. Η συλλογή των αποβλήτων φορητών 
ηλεκτρικών στηλών – μπαταριών γίνεται σε ειδικούς κάδους σε επιλεγμένα σημεία 
του Δήμου (σχολεία, δημοτικά και δημόσια κτίρια. κλπ.) καθώς και εμπορικά 
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καταστήματα και επιχειρήσεις που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον σε συνεργασία με 
την ΑΦΗΣ Α.Ε. 

 Ανακύκλωση ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών συσκευών. Ο ΦοΔΣΑ Λάρισας έχει 
υπογράψει συμφωνία συνεργασίας για συλλογή και μεταφορά ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών με το ΣΕΔ Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ. Στη σύμβαση αυτή 
συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμος Τεμπών. 

 Κοινωνικό Παντοπωλείο. Στο πλαίσιο της κοινωνικής μέριμνας, στο Δήμο Τεμπών 
λειτουργεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο όπου διανέμονται, σε τακτική βάση, 
τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, 
βιβλία, παιχνίδια, CD κ.λπ. σε άτομα που τα έχουν ανάγκη.  

 
Οι ποσότητες που συλλέγονται χωριστά και οδηγούνται προς ανακύκλωση φαίνονται στον 
ακόλουθο πίνακα. 

    ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - 
ΤΑΦΗ 

  Σύνολο 
παραγόμενων 

ΑΣΑ 

ΚΔΑΥ 
Σύμμεικτα προς 

ΧΥΤΑ  Μεικτά Υπόλειμμα Καθαρά Ανακυκλ. 

2013 6.249 104,77 50,77 54,00 6.144,3 

2014 5.126 222,47 76,93 145,54 4.903,2 

 
Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι κατά το έτος 2014 μόνο το 4,34% κβ. των συνολικών 
παραγόμενων ΑΣΑ συλλέγεται χωριστά, εκ των οποίων 2,84% αξιοποιείται (μέσω 
ανακύκλωσης), ενώ το υπόλοιπο 95,66% κ.β. οδηγείται ως σύμμεικτα απόβλητα, στο ΧΥΤΑ 
Λάρισας. 

Προτεινόμενοι Στόχοι & Δράσεις Τοπικού Σχεδίου 
Το παρόν Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων δίνει έμφαση στην αύξηση του ποσοστού 
χωριστής συλλογής με κύριες δράσεις τη δημιουργία ενός κεντρικού πράσινου σημείου (και 
επιμέρους σημείων συλλογής), την 100% εκτροπή των πρασίνων από την ταφή, τη διαλογή 
στην πηγή των βιοαποβλήτων (αποβλήτων τροφίμων) σε ποσοστό 20% μέχρι το έτος 2020 
και ενίσχυση της διαλογής στην πηγή του συνόλου των ρευμάτων αποβλήτων.  
Οι βασικοί στόχοι για το έτος 2020 του Δήμου Τεμπών είναι οι εξής: 
 

  Ποσότητες (tn) Ποσοστό   

Χωριστή συλλογή συνολικών ΑΣΑ 2.318 45%  επί των συνολικών ΑΣΑ  

Χωριστή συλλογή 4 ανακυκλώσιμων 
υλικών (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί) 

1.069 47%  επί των παραγόμενων υλικών  

Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων 1.015 42%  επί των παραγόμενων βιοαποβλήτων  

 
Οι προτεινόμενες δράσεις του Τοπικού Σχεδίου, αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 Τίτλος Προτεινόμενης 

Δράσης 
Συνοπτική περιγραφή 

1 Δράσεις πρόληψης - 
επαναχρησιμοποίησης 
υλικών 

 Μέτρο 1:  Ενίσχυση της πρόληψης αποβλήτων κατά την 
αγορά προϊόντων και εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε 
θέματα πρόληψης  Σε τοπικό επίπεδο, ενσωμάτωση της 
πρόληψης στις εκστρατείες ευαισθητοποίησης που υλοποιεί 
ο Δήμος 

 Μέτρο  2:  Εισαγωγή  και  δράσεις  εφαρμογής  της  
πρόληψης  δημιουργίας  αποβλήτων στην εκπαίδευση Σε 
τοπικό επίπεδο, υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με την 
περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης  - ενσωμάτωση 
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 Τίτλος Προτεινόμενης 
Δράσης 

Συνοπτική περιγραφή 

πρόληψης σε όλες τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης του 
Δήμου  

 Μέτρο 3: Προώθηση δωρεών τροφίμων  Υποστήριξη 
δωρεών τροφίμων μέσω ΜΚΟ, τοπικών εκκλησιών και του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 

 Μέτρο 4: Προαγωγή της επαναχρησιμοποίησης  
o Ενθάρρυνση επαναχρησιμοποίησης  βιβλίων  μέσω  

προώθησης  εκδηλώσεων  σε Σχολεία  
o Προώθηση  χρήσης συσκευασιών  και  τσαντών  πολλαπλών  

χρήσεων 
o Ενίσχυση του ‘Κοινωνικού Παντοπωλείου’ που ήδη 

λειτουργεί στο Δήμο, όπου οι πολίτες μπορούν να 
παραδίδουν χρήσιμα υλικά προς επαναχρησιμοποίηση εκτός 
από τρόφιμα: είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, 
είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd, 
ηλεκτρικές συσκευές κλπ. 

o Επαναχρησιμοποίηση εντός των Πράσινων σημείων, όπου ο 
πολίτης μπορεί να φέρνει ανακυκλώσιμα υλικά, ογκώδη (π.χ. 
έπιπλα, ΑΗΗΕ), ειδικά απόβλητα (όπως μπαταρίες, χρώματα, 
κλπ.), πράσινα απόβλητα και άλλα είδη (π.χ. ρουχισμός, 
υποδήματα, παιχνίδια, έπιπλα κλπ.) (βλ. Πράσινο Σημείο) 

o Δημιουργία ανταποδοτικής κάρτας δημότη για χρήση στα 
πράσινα σημεία, ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν εκπτώσεις 
σε υπηρεσίες του Δήμου (π.χ. παιδικούς σταθμούς, 
εκδηλώσεις, κλπ.) ανάλογα με τις ποσότητες ή τον όγκο των 
απορριμμάτων που επαναχρησιμοποιούν (βλ. ανταποδοτική 
κάρτα) 

 Μέτρο  5:  Προώθηση  εθελοντικών  συμφωνιών  για  
πρόληψη  δημιουργίας αποβλήτων (μόνο σε κεντρικό 
επίπεδο) 

 Μέτρο 6: Δημιουργία δικτύου επαναχρησιμοποίησης και 
επιδιόρθωσης (μέσω των πράσινων σημείων και των 
Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης) 

2 Οικιακή 
κομποστοποίηση 

 Εφαρμογή προγράμματος δωρεάν διανομής κάδων οικιακής 
κομποστοποίησης. 

 Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου της 
λειτουργίας των κάδων οικιακής κομποστοποίησης. με 
δειγματοληπτικούς ελέγχους από το Δήμο.  

 Εφαρμογή συστήματος καθοδήγησης των νοικοκυριών που 
έχουν ή πρόκειται να λάβουν και να λειτουργήσουν κάδο 
οικιακής κομποστοποίησης.  

 Διερεύνηση δημιουργίας μία νέας κατηγορίας χρέωσης των 
δημοτικών τελών καθαριότητας (από τις 7 που προβλέπονται 
στη σχετική νομοθεσία). με έκπτωση επί των δημοτικών 
τελών για τους δημότες που διαθέτουν και λειτουργούν 
κάδους οικιακής κομποστοποίησης.  

3 Χωριστή συλλογή 
πράσινων αποβλήτων 

 100% χωριστή συλλογή των πράσινων αποβλήτων (χωρίς 
ανάμιξη με τα λοιπά ογκώδη απόβλητα) με σκοπό τον 
τεμαχισμό τους εντός των πράσινων σημείων την 
πελλετοποίηση τους και μεταφόρτωση τους προς μονάδα 
κομποστοποίησης. 

4 Χωριστή συλλογή 
βιοαποβλήτων 
(αποβλήτων τροφίμων) 

 Οργάνωση δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων 
καλύπτοντας το σύνολο του Δήμου. 

 Εκτροπή 20% κ.β. των αποβλήτων τροφίμων μέσω του 
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δικτύου χωριστής συλλογής (στόχος 2020). 

 Μέθοδος συλλογής: Συνδυασμός συστήματος συλλογής σε 
κεντρικούς κάδους και πόρτα-πόρτα. ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά των περιοχών.   

 Προμήθεια εξοπλισμού & αναλώσιμων για την έναρξη του 
προγράμματος. 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση οργανωμένης Εκστρατείας 
Ευαισθητοποίησης. 

5 Ενίσχυση ΔσΠ 
ανακυκλώσιμων 
υλικών & λοιπών 
αποβλήτων 

 Αύξηση της υφιστάμενης ποσότητας των συλλεγόμενων 
αποβλήτων συσκευασίας (για το 2020)  

 Ενίσχυση Υποδομών/ Μέσων Αποθήκευσης/ Βελτιστοποίηση 
συστήματος συλλογής (αύξηση αριθμού των κάδων ή/και 
πιθανή αναδιάταξη αυτών. βέλτιστη οργάνωση του 
προγράμματος συλλογής). 

 Ενίσχυση ευαισθητοποίησης πολιτών και άλλων ομάδων 
στόχων. 

6 Χωριστή συλλογή 
υλικών μέσω 
δημιουργίας Πράσινων 
Σημείων 

 Δημιουργία ενός κεντρικού πράσινου σημείου σε επίπεδο 
Δήμου πλησίον του Ευαγγελισμού και ενός μικρού πράσινου 
σημείου πλησίον του Πυργετού. 

 Στο πράσινο σημείο θα συλλέγονται ενδεικτικά: μικρές 
ηλεκτρικές συσκευές & ογκώδη ΑΗΗΕ. απλοί λαμπτήρες & 
λαμπτήρες φθορισμού. βιβλία. μπαταρίες. κεριά. ρούχα. 
υφάσματα. παπούτσια. ΑΕΚΚ. πλαστικά υλικά. ξύλο. έπιπλα 
– οικιακός εξοπλισμός – χαλιά. μεταλλικά αντικείμενα. 
τζάμια & γυαλιά διαφόρων χρωμάτων. χαρτί έντυπο. 
συσκευασίες ανάμικτες. χώματα και πέτρες. ογκώδη 
πλαστικά. πράσινα. μελάνια εκτυπωτή. CD. κά. 

 Οι πολίτες θα παραδίδουν χωριστά συλλεγέντα είδη 
αποβλήτων με δικό τους μεταφορικό μέσο. 

 Οι πολίτες θα μπορούν να παραδίδουν χρήσιμα υλικά προς 
επαναχρησιμοποίηση (π.χ. έπιπλα. παιχνίδια). 

 Ο Δήμος θα τροφοδοτεί το Πράσινο Σημείο απ’ ευθείας με 
υλικά (π.χ. ογκώδη)  που δεν συγκεντρώθηκαν από τους 
πολίτες. 

 Εντός του πράσινου σημείου θα εγκατασταθεί 
κλαδοτεμαχιστής και θα γίνεται τεμαχισμός και πρασίνων 
αποβλήτων. 

 Εντός του πράσινου σημείου θα γίνεται και συλλογή κενών 
συσκευασιών φυτοφαρμάκων. 

7 Χωριστή συλλογή 
υλικών μέσω 
δημιουργίας  
δορυφορικών 
πράσινων σημείων 
συλλογής 

 Συμπληρωματικά των πράσινων σημείων δημιουργία 
επιπλέον 4 δορυφορικών πράσινων σημείων συλλογής σε 
οικισμούς του Δήμου (Ραψάνη, Νέσσωνας, Σπηλιά, 
Καλλιπεύκη). 

8 Χωριστή συλλογή 
χαρτιού 

 Εγκατάσταση 30 κάδων συλλογής χαρτιού-έντυπου υλικού. 

 Εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα των: 
o Σχολείων 

o Δημοτικών κτιρίων (κτίρια διοίκησης. υπηρεσιών. αθλητικών 
εγκαταστάσεων. πολιτιστικών και λοιπών υπηρεσιών. κα.). 

9 Χωριστή συλλογή 
γυάλινων συσκευασιών 

 Κατά προτεραιότητα προώθηση της επιστροφής της 
γυάλινης συσκευασίας σε καταστήματα πώλησης 
(supermarkets. κάβες. κλπ.) και ενημέρωση των πολιτών  

 Επέκταση του προγράμματος χωριστής συλλογής με τους 
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κώδωνες γυαλιού και σε λοιπούς χώρους όπου 
συγκεντρώνονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
καλύπτοντας το σύνολο των κεντρικών σημείων του Δήμου. 

 Σε Β’ Φάση. διερεύνηση. βάσει του διαθέσιμου δυναμικού 
του Δήμου. της οργάνωσης συστήματος συλλογής πόρτα-
πόρτα. 

 

10 Χωριστή συλλογή 
ογκωδών αποβλήτων 

 Βελτίωση/ ενίσχυση του υφιστάμενου συστήματος συλλογής 
ογκωδών μέσω ειδικών οχημάτων του Δήμου κατόπιν 
ειδοποίησης της αρμόδιας υπηρεσίας καθαριότητας και με 
χρέωση πάνω από συγκεκριμένο όγκο. ώστε να 
ενθαρρύνεται η απευθείας μεταφορά τους από τους πολίτες 
στο πράσινο σημείο του Δήμου.   

 Δημιουργία κινήτρων (ανταποδοτική κάρτα δημότη. βλ. 
μέτρο ακολούθως) για μεταφορά των ογκωδών από τους 
πολίτες στο κεντρικό πράσινο σημείο. 

 Συγκέντρωση των ογκωδών στα πράσινα σημείο με κατά 
προτεραιότητα εξέταση της επαναχρησιμοποίησης (είτε από 
το Δήμο είτε από κοινωνικούς ή λοιπούς φορείς). 

 

11 Χωριστή συλλογή ΑΗΗΕ  Ενίσχυση της χωριστής συλλογής που ήδη υλοποιείται. σε 
συνδυασμό με την εκστρατεία ευαισθητοποίησης. 

 Οργάνωση των πράσινων σημείων συλλογής και του 
κεντρικού πράσινου σημείου. ώστε να δέχονται τα είδη αυτά 
και εν συνεχεία να παραδίδονται στα αρμόδια Συστήματα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης. 

 Ενημέρωση των πολιτών για τα σημεία συλλογής είτε αυτά 
παρέχονται από το Δήμο είτε από άλλους φορείς. Για το 
σκοπό αυτό. απαιτείται στενή συνεργασία με τα Συστήματα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης που είναι συμβεβλημένος ο 
Δήμος. Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να εντάσσεται στην 
ετήσια προγραμματισμένη εκστρατεία ευαισθητοποίησης 
του Δήμου. 

12 Χωριστή συλλογή 
ΑΦΗΣ 

13 Χωριστή συλλογή 
μικρών ποσοτήτων 
επικίνδυνων 
αποβλήτων  

 Αξιοποίηση του πράσινου σημείου για τη συλλογή 
επικινδύνων αποβλήτων από τα νοικοκυριά.  

 Ενίσχυση και παρακολούθηση λοιπών υφιστάμενων δικτύων 
συλλογής επικινδύνων (όπως τα φαρμακεία που συλλέγουν 
ληγμένα φάρμακα). 

14 Χωριστή συλλογή 
βρώσιμων ελαίων 
(τηγανελαίων) 

 Οργάνωση δικτύου συλλογής βρώσιμων ελαίων μέσω 
συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς 

 Εγκατάσταση ειδικών κάδων σε διάφορα σημεία της πόλης 
ή/και συλλογή στο πράσινο σημείο του Δήμου.  

 Με τη δημιουργία σχολικών διαγωνισμών συγκέντρωσης 
τηγανελαίου από τα νοικοκυριά των μαθητών εντός των 
σχολικών μονάδων. 

15 Χωριστή συλλογή ΑΕΚΚ  Η συλλογή των αποβλήτων κατασκευών & κατεδαφίσεων 
δεν αποτελεί υποχρέωση του Δήμου και για το λόγο αυτό:  

o Η συλλογή θα μπορεί να γίνεται από το Δήμο κατόπιν 
ειδοποίησης της αρμόδιας υπηρεσίας καθαριότητας και με 
χρέωση. ώστε να ενθαρρύνεται η απευθείας μεταφορά τους 
από τους πολίτες στο πράσινο σημείο του Δήμου.   

o Υποχρέωση πολιτών για μεταφορά των ΑΕΚΚ (μόνο μικρές 
ποσότητες) στο πράσινο σημείο  

 Σύναψη συμβάσεων με εγκεκριμένα Συστήματα 
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Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ για την παραλαβή και 
περαιτέρω αξιοποίηση των ΑΕΚΚ.  

 

16 Υλοποίηση εκστρατείας 
ευαισθητοποίησης 

 Στοχευμένες δράσεις ευαισθητοποίησης για τα 
προγράμματα ΔσΠ που ήδη εφαρμόζονται ή πρόκειται να 
υλοποιηθούν: 

o Ιστοσελίδα Δήμου και σελίδες σε μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (facebook. twitter. κλπ.)  

o Έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο και ενημερωτική αφίσα 
o Δελτία τύπου στον τοπικό τύπο 
o Γραφείο & Γραμμή επικοινωνίας με τους πολίτες. 
o Σχολικές δραστηριότητες (ενημέρωση. διαγωνισμοί. 

εκδηλώσεις) 
o Συμμετοχή σε τοπικές εκδηλώσεις του Δήμου και των 

συλλογικών φορέων. 
o Κινητό περίπτερο ενημέρωσης-stand. 

17 Λειτουργία 
ανταποδοτικής κάρτας 
δημοτών 

 Σχεδιασμός και λειτουργία ανταποδοτικής κάρτας δημοτών 
που θα χρησιμοποιείται κατεξοχήν στα πράσινα σημεία ως εξής: 
o Οι δημότες συλλέγουν και μεταφέρουν ανακυκλώσιμα και 

λοιπά υλικά στο πράσινο σημείο. τα οποία ζυγίζονται και 
καταχωρούνται σε βασικές κατηγορίες (π.χ. ογκώδη. 
ανακυκλώσιμα. υλικά επαναχρησιμοποίησης. κλπ).  

o Για κάθε υλικό που ζυγίζεται. συγκεντρώνονται πόντοι στην 
κάρτα. 

o Οι δημότες χρησιμοποιούν την κάρτα για εκπτώσεις είτε στις 
υπηρεσίες του Δήμου είτε σε συνεργαζόμενα εμπορικά 
καταστήματα της περιοχής. 

 Σύνδεση της κάρτας με τη βάση δεδομένων που διατηρεί η 
οικονομική υπηρεσία του Δήμου για τη ΔΕΗ δηλαδή. 
αντιστοιχίζοντας τους κατόχους των δημοτικών καρτών με τους 
υπόχρεους καταβολής τέλους καθαριότητας. 

 Δημιουργία μίας νέας κατηγορίας τέλους καθαριότητας για 
κατοικίες. η οποία να περιλαμβάνει χαμηλότερο συντελεστή για 
τα νοικοκυριά που μέσω της κάρτας πολιτών έχουν συλλέξει ένα 
συγκεκριμένο αριθμό πόντων. 

19 Μεταφόρτωση 
βιοαποβλήτων 

 Προτείνεται η προμήθεια δύο αεριζόμενων container 
μεταφόρτωσης βιοαποβλήτων, τα οποία θα χωροθετηθούν 
μαζί με το κεντρικό και μικρό πράσινο σημείο. 

20 Εκσυγχρονισμός 
υπηρεσίας 
καθαριότητας - 
Οργάνωση συστήματος 
διαχείρισης και 
ελέγχου 

 Εκσυγχρονισμός στόλου Α/Φ και λοιπών οχημάτων της 
υπηρεσίας καθαριότητας μέσω τακτικής συντήρησης των 
οχημάτων ή αντικατάσταση με νέα. Προμήθεια νέων 
μηχανημάτων/κάδων. 

 Οργάνωση των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου. 

 Ανάγκη πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση του 
τοπικού σχεδίου. 

 Δημιουργία κατάλληλου κεντρικού μηχανισμού σε επίπεδο 
Δήμου για το συντονισμό και παρακολούθηση του τοπικού 
σχεδίου διαχείρισης ΑΣΑ. 

 Συγκρότηση κεντρικού γραφείου συντονισμού και 
παρακολούθησης - Ανάθεση καθηκόντων σε εργαζόμενο του 
Δήμου για την παρακολούθηση και οργάνωση της 
υλοποίησης του σχεδίου. 
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Οι νέες βασικές υποδομές προς χωροθέτηση /υλοποίηση στο Δήμο Τεμπών που 
προτείνονται στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου είναι οι ακόλουθες: 

- Κεντρικό πράσινο σημείο Α φάσης 
- Μικρό πράσινο σημείο Β φάσης 
- 4 Δορυφορικά σημεία συλλογής  

 Άρα, λοιπόν, πρόκειται για ένα εθνικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων που στόχο 
έχει τη μείωση των σύμμεικτων αποβλήτων, την προστασία του περιβάλλοντος, την αύξηση 
της ανακύκλωσης και σε τελική ανάλυση, τη μείωση του κόστους επεξεργασίας των 
αποβλήτων και κατόπιν τούτων Εισηγούμαι  την Έγκριση του ανωτέρω σχεδίου. 

 
Στη συνέχεια ακολούθησαν ερωτήσεις, τοποθετήσεις: 

ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Διάβασα με μεγάλη προσοχή το Σχέδιο το οποίο έχουμε μπροστά μας και 
πραγματικά είναι καταπληκτικό σαν θεώρηση του συγκεκριμένου θέματος που 
προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και είναι τα σκουπίδια. Δύο ερωτήματα θέλω να κάνω. 
Το πρώτο -απ’ ό,τι άκουσα και από τη συζήτηση με τον Υπουργό- εάν εμείς θα είμαστε 
διαχειριστές του συγκεκριμένου προγράμματος, εάν εμείς θα έχουμε κάποιον συντονιστή 
για όλη αυτή τη διαδικασία, δηλαδή ποιος θα δραστηριοποιηθεί, ποια υπηρεσία του Δήμου 
θα δραστηριοποιηθεί για να το συντονίσει για να μην πέσουμε σε ασάφειες.  
Ένα ακόμη θέμα, αυτό που αφορά στη σελίδα 21 για τα ογκώδη, αναφέρεται ότι θα 
ειδοποιούμε την αρμόδια υπηρεσία όταν θέλουμε κάποιος δημότης να μεταφέρει τα 
ογκώδη κ.λ.π., πιστεύω ότι αυτό θα φέρει κάποια σύγχυση και θα δημιουργήσει 
προβλήματα. Εγώ έχω μία άλλη πρόταση να κάνω, αν μπορούμε να τη λάβουμε υπόψη μας, 
υπάρχει ένα μοντέλο κάθε χωριό να μπορεί να έχει συγκεκριμένες ημερομηνίες, να υπάρχει 
ένα πρόγραμμα, να βγαίνουνε τα ογκώδη έξω από το σπίτι το βράδυ, όπως γίνεται και στο 
Εξωτερικό, γι’ αυτό σας το μεταφέρω, τα ογκώδη αυτά μπορεί να είναι παλιά κρεβάτια, 
έπιπλα, οτιδήποτε και τη συγκεκριμένη ημερομηνία το πρωί να μαζεύονται από τα 
συγκεκριμένα οχήματα, τα οποία μαζεύουν τα πράγματα αυτά. Δείτε το αυτό το θέμα.  
 Σε ό,τι αφορά το θέμα του συντονισμού θα ήθελα να μου απαντήσετε, αν υπάρχει 
κάποιο πλάνο πάνω σ’ αυτό, γιατί είναι αρκετά δύσκολο, φαντάζομαι, να υλοποιηθεί, αν 
δεν υπάρχει κάποιος συντονιστής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.  
 
ΜΠΙΚΑΣ:  Ποιες είναι οι εταιρείες που εμπλέκονται στην ανακύκλωση;  Με τι προσωπικό θα 
καλυφθεί όλη η δράση, μια και δεν υπάρχουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού; πόσο μας 
κοστίζει ο τόνος για την μεταφορά των σκουπιδιών. Ένα τελευταίο, λέτε εδώ πέρα για τον 
«συνδυασμό συστήματος συλλογής σε κεντρικούς κάδους πόρτα - πόρτα». Με ποια 
προοπτική αυτό, με δεδομένο αυτό που σας είπα πριν, ότι δεν υπάρχουν προσλήψεις και 
έχουμε δυσκολίες στο προσωπικό.  
 Επειδή τα πράγματα στην εξέλιξη της οικονομίας και ιδίως σε εποχές κρίσης 
φαίνονται, αυτοί που μολύνουν το περιβάλλον αρχίσουν τώρα και κάνουν βιολογικά 
προϊόντα. Η «…» για παράδειγμα αρχίζει επενδύσεις στα βιολογικά προϊόντα γιατί εκεί 
βρίσκει τομείς κερδοφορίας. Έτσι και τα σκουπίδια, που είναι ένα ζήτημα πραγματικά 
ευαίσθητο και έχει να κάνει με το περιβάλλον και πρέπει να γίνεται σωστή διαχείριση, 
βλέπουν οι ιδιώτες πεδίο δόξης λαμπρό. Και αυτά που είπατε ότι δεν θα μπούνε ιδιώτες 
μέσα Δήμαρχε, κρατήστε το, εδώ είμαστε... Έχουμε δει κολοτούμπες και κολοτούμπες, θα 
δούμε ακόμη μία παραπάνω, δεν θα τις μετράμε πλέον. Γιατί; Γιατί είναι ανάγκη -και 
φαίνεται άλλωστε- ότι η ανακύκλωση πάει σε ιδιώτες, μιας και έλλειψη προσωπικού θα 
υπάρχει. Εγώ δεν είμαι γνώστης του e mail που λέτε εσείς -και μακάρι να είναι έτσι όπως 
λέτε εσείς- αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει η άρση, υπάρχει η απαγόρευση και με τα δεδομένα 
που υπάρχουν στους δήμους, θα ιδιωτικοποιηθούν οι υπηρεσίες και η τάση θα είναι προς 
τα εκεί. Όλο και περισσότερο εταιρείες μεγάλες, μονοπωλιακές θα επενδύουν σε αυτό που 
λένε ανακύκλωση, σκουπίδια, καύση σκουπιδιών για παραγωγή ενέργειας κ.λ.π. 
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Χρησιμοποιείτε και εσείς αυτή τη λογική, αυτή υλοποίησε και ο Δήμαρχος Λαρισαίων πριν 
μερικές, «ο ρυπαίνων πληρώνει», που είναι ψευδεπίγραφο, γιατί ρυπαίνουν οι μεγάλοι και 
ρυπαίνουν χονδρά. Αυτό για την κάρτα του πολίτη, ιδίως όταν έχετε αυξήσει τα δημοτικά 
τέλη και μάλιστα και στις δυο θητείες, τόσο στην προηγούμενη όσο και σ’ αυτή, 
οποιαδήποτε μείωση πλέον δεν θα έχει καμία αξία. Πρώτα αυξάνουμε και μετά μειώνουμε 
για να δείχνουμε ότι κάνουμε και κοινωνική πολιτική. Με βάση αυτά θα καταψηφίσω…  

 
Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του 

Δημάρχου, τις διατάξεις του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) που ενσωματώνει την 
οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ, το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων στο Δήμο Τεμπών, το γεγονός ότι κατά τη διαβούλευση που προηγήθηκε δεν 
καταγράφηκαν παρατηρήσεις ή προτάσεις, τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων. 
[Μειοψήφησε ο κ. Μπίκας, για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή του] 

 
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία 

 
Ε γ κ ρ ί ν ε ι  το Σχέδιο Τοπικής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο 

Δήμο Τεμπών, όπως αυτό αναφέρεται συνοπτικά στην εισήγηση του θέματος και αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης αυτής. 

 
Η απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να κοινοποιηθεί 

αρμοδίως. 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 243/2015 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 

Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 
              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 

Τσέτσιλας Δημ. 
 

ΑΔΑ: 6ΗΜΒΩΗ7-ΤΞΚ


		2015-11-20T10:40:30+0200
	Athens




