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Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου μας 

 

 Στους Μολάους, σήμερα, 07-10-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30  στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασίας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Επιτροπή ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την 18055/02-10-

2015 πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, 

σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

 

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  μέλη: 

 

Παρόντες       Απόντες 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος(Πρόεδρος)  Κουλουβάκος Βασίλειος 

Αλειφέρη Παναγιώτα      Τσαφατίνου Κατερίνα 

Βουνελάκης Γεώργιος      

Κόκκορης Παναγιώτης     (νομίμως κληθέντες)  

Κολλιάκος Ιωάννης  

              

Επίσης παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Ζερβάκος Λεωνίδας, για την 

τήρηση των πρακτικών: 

 

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έχοντας υπόψη: 

1.   Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10. 

2.   Το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3463/06. 

3.  Την από 01-10-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης & 

Περιβάλλοντος – Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου. 

      

Ο κ. Πρόεδρος απευθυνόμενος στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

Μονεμβασίας είπε: 

Η νέα εθνική πολιτική για την διαχείριση των αποβλήτων όπως αποτυπώνεται στο 

αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΣΔΑ, που δόθηκε στη 



δημοσιότητα την 31η Ιουλίου 2015 από τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΑΠΕΝ και το 

οποίο διαμορφώθηκε από κοινού με το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, προβλέπει ως ενδιάμεσο και προαπαιτούμενο στάδιο ανάμεσα 

στην εκπόνηση του ΕΣΔΑ και την σύνταξη και έγκριση των αντίστοιχων 

Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕΣΔΑ τη σύνταξη και 

έγκριση των Τοπικών Σχεδίων Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων. 

Η αναθεώρηση και έγκριση του ΠΕΣΔΑ αποτελεί μία από τις αιρεσιμότητες της 

επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, προκειμένου η Ε.Ε. να 

χρηματοδοτήσει σχετικά έργα και δράσεις. 

Ειδικότερα στο νέο ΕΣΔΑ, για πρώτη φορά, οι Δήμοι αναλαμβάνουν την ευθύνη  

και την υποχρέωση να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν οι ίδιοι τα Τοπικά Σχέδια 

Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων, στο πλαίσιο πάντα των στόχων του 

εθνικού σχεδιασμού. Τα  βασικά  χαρακτηριστικά  της  αποκεντρωμένης  διαχείρισης  

μέσω  των  Τοπικών  Σχεδίων συνοψίζονται στα παρακάτω: 

1.   Οι Δήμοι είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασίες, αναλαμβάνουν τον κυρίαρχο 

και σημαντικότερο ρόλο στη διαμόρφωση και υλοποίηση των σχεδιαζόμενων 

δράσεων, καθώς την ιεράρχηση των επιμέρους προωθούμενων πολιτικών επίτευξης 

των στόχων στο τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων. 

2.   Η διαχείριση των απορριμμάτων παραμένει σε φορείς δημόσιου χαρακτήρα, 

ενώ τοπικές δράσεις ανακύκλωσης υποστηρίζουν την απασχόληση και την τοπική 

οικονομία   μέσω   του   δημόσιου   τομέα,   των   μικρών   επιχειρήσεων  και   των 

κοινωνικών εγχειρημάτων (βλ. Κοιν Σεπ). 

3.   Το  μεγαλύτερο  μέρος  των  απορριμμάτων  διαλέγονται  στην  πηγή.  Σε  ένα 

ορίζοντα δεκαετίας ένας εφικτός στόχος εκτροπής αφορά το 50- 60% των 

απορριμμάτων. Το υπόλοιπο 40-50 % οδηγείται σε απλές αποκεντρωμένες μονάδες 

μηχανικής διαλογής και υγειονομική ταφή με στόχο και αυτό το ποσοστό σταδιακά 

να  συνεχίσει να μειώνεται. 

4.   Η χρηματοδότηση των δράσεων ανακύκλωσης και υγειονομικής ταφής μπορεί 

να γίνει από τους υπάρχοντες πόρους του ΕΣΠΑ, του πράσινου ταμείου και του 

τέλους ανακύκλωσης, χωρίς την σύμπραξη με τα εγκεκριμένα Σ.Σ.Ε.Δ., που όπως έχει 

επανειλημμένα αποδειχτεί καταλήγουν σε πολλαπλάσιο κόστος για το δημόσιο και 

τους πολίτες. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες που καταγράφονται στον «Οδηγό Σύνταξης Τοπικού 

Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων», στις προπαρασκευαστικές 

ενέργειες που απαιτούνται για την κατάρτιση του Τοπικού Σχεδίου είναι και η 

συγκρότηση Ομάδας Έργου με εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Όπως αναφέρεται στην από 01-10-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Δόμησης & Περιβάλλοντος – Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & 

Πρασίνου, η ομάδα έργου που θα αναλάβει να παρακολουθεί, να ενημερώνει το 

συμβούλιο σε τακτική βάση για την εξέλιξη και να εισηγείται σχετικά με το θέμα 

προτείνεται να αποτελείται από τρεις Δημοτικούς Συμβούλους και τέσσερις 

υπηρεσιακούς παράγοντες . 



 

Στο  πλαίσιο  αυτό, προτείνεται η συγκρότηση της Ομάδας  Έργου, αποτελούμενη 

από  τους κάτωθι: 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: 

1. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος 

2. Χριστάκος Σταύρος Δημοτικός Σύμβουλος 

3. Κόκκορης Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος 

4. Δρίβα Μαρία του κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων 

5. Μαγγανάρης Αλέξανδρος του κλάδου Τεχνολόγων Γεωπόνων 

6. Πατσά Σοφία του κλάδου Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 

7. Πλαγιανού Μαρία του κλάδου Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 

 

Βάσει των ανωτέρω, καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να 

εισηγηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο την συγκρότηση της Ομάδας Έργου του Τοπικού 

Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν  Ο μ ό φ ω ν α 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: 

Τη Συγκρότηση Ομάδας Έργου για την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου  

Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Μονεμβασίας, η οποία θα 

αποτελείται από τους κάτωθι:  

1. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος 

2. Χριστάκος Σταύρος Δημοτικός Σύμβουλος 

3. Κόκκορης Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος 

4. Δρίβα Μαρία του κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων 

5. Μαγγανάρης Αλέξανδρος του κλάδου Τεχνολόγων Γεωπόνων 

6. Πατσά Σοφία του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 

7. Πλαγιανού Μαρία του κλάδου Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 

  

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αλειφέρη Παναγιώτα   

Βουνελάκης Γεώργιος 

       Κόκκορης Παναγιώτης 

       Κολλιάκος Ιωάννης 


