ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ΄ αριθμ. -2/2015- συνεδρίασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ δήμου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 5/2015
ΘΕΜΑ: “Τοπικό σχέδιο διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) δήμου
Ήλιδας”

Στην Αμαλιάδα και στη Παπαχριστοπούλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμαλιάδας, σήμερα την
4η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00΄, συνήλθε σε
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δήμου Ήλιδας, κατόπιν της
υπ΄ αριθμ. 26672/25.09.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρ. 76 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού Προέδρου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «49» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και
ονομαστικά οι:
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Νικόλαος Κυπρούλης

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

Αντώνιος Παρασκευόπουλος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Μαργαρίτα Αλεξοπούλου

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Αθανασία Πετροπούλου

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΥΠΕΡΙΩΝ

Νικόλαος Φραγκιάς

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Απόστολος Αποστολόπουλος

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Λάμπης Τουρούκης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ Ν.ΗΛΕΙΑΣ

Παντελής Παπαναγιώτου
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΛΙΤΣΑΙΩΝ

Νικόλαος Καραγιαννάκης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 5ου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Γεωργία Παρρά

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΜΩΡΙΑΣ

Χρήστος Ρούτσης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 'Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ’

Γεώργιος Μανωλόπουλος

ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΚΑΥΚΑ

Χρήστος Πέτρου

ΦΙΛΟΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΗΛΙΔΑΣ

Απόστολος Τσόλης

ΧΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Νικόλαος Σιαψάλης

Κράλλης Δημήτρης

Πρώην Δήμαρχος

Παπαδόπουλος Βασίλειος

Πρώην Δήμαρχος

Ράλλης Δημήτρης

Πρώην Δήμαρχος

Βασιλόπουλος Διονύσιος

Δημότης

Γιαννοπούλου Μαρία

Δημότισσα

Δρακόπουλος Γεώργιος

Δημότης

Καλλιμάνης Γεώργιος

Δημότης

Κλάδης Παναγιώτης

Δημότης

Λάσκαρης Παναγιώτης

Δημότης

Φραγκογιαννοπούλου Παναγιώτα

Δημότισσα

Απόντες
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)
EMΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Γεώργιος Μαραγκός

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Χρήστος Τσαγγαρούλιας

Α.Ο. ΑΡΙΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Ιωάννης Δημητρακόπουλος

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΕ-ΚΒΟ-ΝΤΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
"ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ"

Βασιλακόπουλος Βασίλης

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Ν.ΗΛΕΙΑΣ "ΗΛΕΙΑΚΗ ΓΗ"

Γεωργούλιας Αθανάσιος

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ

Βασιλική Γιαννακοπούλου

ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΝΕΩΝ (Κ.Α.Ν.Ε.)

Νικόλαος Δόσης

ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ
ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ (ΚΕΕΡΦΑ)

Πέππας Δημήτρης

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΡΙΖΕΣ

Θεόδωρος Χρυσανθακόπουλος

ΜΙΚΡΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Σπυρίδων Ζαφειρόπουλος

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΟΡΕΙΒΑΤΕΙΝ"

Θωμάς Μανωλόπουλος
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ (Π.Ε.Ν.Α.)

Θεόδωρος Βασιλόπουλος

ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Βάσω Κουλούρη

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Χριστίνα Παπασπυροπούλου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Ν.ΗΛΕΙΑΣ
Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ο
ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αντωνία Βούτου
Στέφανος Τομαρόπουλος

ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ"

Ελένη Σκάβδη

Μπεράτης Σπύρος

Πρώην Δήμαρχος

Πετραλιάς Ρένος

Πρώην Δήμαρχος

Αλεξοπούλου Ελισάβετ

Δημότισσα

Γιαννοπούλου Λίλυ

Δημότισσα

Κανελλοπούλου Φωτεινή

Δημότισσα

Καρβούνης Ανδρέας

Δημότης

Φλεβοτόμου Ευανθία

Δημότισσα

Στη

συνεδρίαση

παρευρέθησαν

επίσης

οι

Αντιδήμαρχοι

Ήλιδας

κ.κ.

Επαμ.Παναγιωτόπουλος, Χρ.Φωτόπουλος, Σπ. Τζουλέκης, ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ.Ανδρέας
Νικολακόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του δήμου Ήλιδας Λ.Πολυχρονόπουλος, οι
επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων «Ανεξαρτησία» κ. Ν.Διαμαντόπουλος και
«Αριστερά στην Ήλιδα» κ.Α.Σμέρος.
Σημειώνεται ότι η κα Α.Πετροπούλου παρευρέθη ως εκπρόσωπος της «Νοσηλευτικής
Μονάδας Αμαλιάδας», η κα Μαργαρίτα Αλεξοπούλου ως εκπρόσωπος του «Συλλόγου
Διπλωματούχων Μηχανικών Περιφέρειας Αμαλιάδας» και ο κ.Βασίλειος Ρούτσης ως
εκπρόσωπος του σωματείου «Ο Μωριάς» με την ιδιότητα του Αντιπρόεδρου του
σωματείου.
Η δημοτική υπάλληλος Παναγιώτα Συριοπούλου τήρησε τα πρακτικά.
Με την έναρξη της συνεδρίασης το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Επιτροπής Διαβούλευσης ο οποίος ανακοινώνοντας το μοναδικό θέμα της κατεπείγουσας
συνεδρίασης (βάση της εισήγησης που ήταν ήδη αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου
και είχε τεθεί και σε ηλεκτρονική διαβούλευση 24-28/9/2015 ενώ 4σέλιδη περίληψη αυτής
είχε διανεμηθεί μαζί με την πρόσκληση στα μέλη ΔΕΔ) για την έγκριση του υποβληθέντος
“Τοπικού σχεδίου διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) δήμου Ήλιδας” ανέφερε
τα εξής:
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Οι λόγοι που συντελούν στην κατεπείγουσα σύγκληση είναι η άμεση ανάγκη
εκπόνησης τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων στα πλαίσια των απαιτήσεων της
νέας νομοθεσίας (όπως ισχύει από τις 24.07.2015) για την επίτευξη του στόχου
ανακύκλωσης του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) για το 2020
βάσει της Οδηγίας 2008/98 και του Νόμου 4042/2012. Δεδομένου ότι η ηλεκτρονική
διαβούλευση μέσω διαδικτύου είχε ορισθεί από τις 24 έως και τις 28 Σεπτεμβρίου 2015, η
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης πρέπει να καταθέσει τη γνωμοδότησή της στα αρμόδια
όργανα του δήμου, δηλ. την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο (τα
οποία έχουν ορισθεί στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2015 αντίστοιχα) ώστε το «Τοπικό σχέδιο
διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) δήμου Ήλιδας» να υποβληθεί εγκαίρως
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καθώς οι δήμοι έχουν λάβει μία άτυπη παράταση
υποβολής που έληγε στις 15-9-2015. Η δε ενσωμάτωσή του τοπικού σχεδίου στο
Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) είναι ο μοναδικός τρόπος
εξασφάλισης της χρηματοδότησής του, ύψους περίπου 2.5 εκατομμύρια ευρώ.
Εν συνεχεία προχώρησε στην εισήγησή του με αναλυτικότερους όρους.
Καταρχήν αναφέρθηκε στο νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)
(2015) στο πλαίσιο του οποίου καθορίζονται 3 βασικοί ποσοτικοί στόχοι που επηρεάζουν τη
διαχείριση των αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου για το έτος 2020 οι οποίοι είναι:
η προσθήκη νέου στόχου για την προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων-βιοαποβλήτων σε ποσοστό
50% του συνόλου των ΑΣΑ
η προσθήκη νέου στόχου για τη χωριστή συλλογή τουλάχιστον για το γυαλί, το
χαρτί, το μέταλλο και το πλαστικό, ώστε να εξασφαλισθεί, κατ ελάχιστον, η
ανακύκλωση του 65% του συνολικού τους βάρους από το στάδιο της
προδιαλογής έως το 2020 (αποτελεί νέο στόχο καθώς ο στόχος του 50% δεν
αφορούσε χωριστή συλλογή)
αύξηση του

στόχου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (κομποστοποίηση:

πράσινο, βιοαποδομήσιμο οργανικά) από 10% σε 40% του συνολικού τους
βάρους.
Με την ιδιότητα και του προέδρου του ΦΟΔΣΑ (Φορέας Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων) προχώρησε σε μια γενικότερη ενημέρωση για την κατάσταση στο νόμο. Ο
ΦΟΔΣΑ έχει πάρει απόφαση ότι η οριστική λύση για τη διαχείριση των αποβλήτων είναι το
εργοστάσιο της Τριανταφυλλιάς (μηχανική ανακύκλωση - κομποστοποίηση - βιοαέριο για
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας - και το λεγόμεον "αρτιέφ" (υπόλειμμα) που θα
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προωθείται για διαχείριση στο ΧΥΤΥ) του οποίου η υλοποίηση καθυστερεί ενώ ο δήμος
Ήλιδας διαθέτει δεματοποιητή.
Ο ΦΟΔΣΑ είχε προβλέψει, μέχρι να ολοκληρωθεί το εργοστάσιο, τη κατασκευή μίας
μονάδας για το μεταβατικό στάδιο (για τη μηχανική διαλογή και κομποστοποίηση και το
υπόλειμμα να το διαχειρίζεται ο ΧΥΤΥ). Αν δεν είχε προβλεφθεί αυτή η μεταβατική μονάδα
– λόγω της καθυστέρησης της υλοποίησης του εργοστασίου - τότε όλα τα απόβλητα θα τα
διαχειριζόταν ο ΧΥΤΥ δηλαδή αυτόματα θα

μετατρεπόταν αναγκαστικά σε ΧΥΤΑ

(δεδομένου ότι μηχανικά-κατασκευαστικά ο ΧΥΤΥ και ο ΧΥΤΑ δεν έχουν διαφορές). Η
μεταβατική μονάδα βρίσκεται στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου – εν αναμονή της
έγκρισης της προγραμματικής σύμβασης που έχει ψηφιστεί και από τα δύο συμβούλια του ΦΟΔΣΑ και του δημοτικού συμβούλου Δήμου Ήλιδας - για να δημοπρατηθεί. Το κόστος
της αναλύεται: α) 870.000 ευρώ κατασκευαστικό και β) 45 ευρώ ανά τόνο (€/tn) κόστος
λειτουργίας της μονάδας για δύο χρόνια. Τα 870.000 ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από το
ΦΟΔΣΑ μέσω του Υπουργείου και τα υπόλοιπα 370.000 ευρώ, μαζί με τη λειτουργία για τα
δύο χρόνια, θα τα βάλει ο εργολάβος που με τη δημοπρασία θα πάρει το έργο.
Σχετικά με το εργοστάσιο της Τριανταφυλλιάς, ενημέρωσε το σώμα ότι άμα τη
εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) όλα τα έργα που δεν έχουν
υπογραφτεί οι συμβάσεις τους μέχρι τις 24-7-2015, αναστέλλονται. Το εργοστάσιο της
Τριανταφυλλιάς προέβλεπε 60.000 τόνους απόβλητα/χρόνο για το νομό Ηλείας ενώ το
ΕΣΔΑ προβλέπει για το 2020 στόχο μείωσης κατά 50%. Κατά συνέπεια πρέπει να επιτευχθεί
μείωση παραγωγής από τις 52.000 χιλιάδες τόνους/χρόνο απόβλητα που παράγει σήμερα
[βάση μετρήσιμων στοιχείων], στις 26.000 χιλιάδες τόνους/χρόνο. Άρα, το εργοστάσιο με
αυτή τη μορφή αποκλείεται, λόγω της αύξησης της επιβάρυνσης του κόστους για τους
δημότες της Ηλείας. Ο δήμος σήμερα βρίσκεται στη φάση της αναμονής των επίσημων
εγγράφων εκ μέρους της Περιφέρειας που να του δηλώνεται επίσημα ότι η ελάχιστη
ποσότητα διαχείρισης του εργοστασίου θα μειωθεί στους 26.000 tn/χρόνο απόβλητα με
ανώτερη περίπου τις 35.000-40.000 tn/χρόνο απόβλητα. Κατόπιν σκοπεύει να έρθει σε
διάλογο με την κοινοπραξία και το υπουργείο ώστε να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της
κατασκευής ενός μικρότερου εργοστασίου (17 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ και 3-4-5
εκατομμύρια ευρώ από το κράτος).
Εν συνεχεία προχώρησε στην ανάλυση για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης ΑΣΑ δήμου
Ήλιδας. Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) θέτει στόχους για το Δήμο Ήλιδας
για το 2020. Η επίτευξη αυτών των στόχων (65% ανακύκλωση και 40% κομποστοποίηση)
του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) (2015) πραγματοποιούνται με την
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υλοποίηση των δράσεων του Τοπικού Σχεδίου, οι οποίες άμα την ενσωμάτωση τους στο
Περιφερειακό Σχέδιο-ΠΕΣΔΑ αποτελούν υποχρεώσεις του δήμου Ήλιδας. Η δε ενσωμάτωση
τους στο Περιφερειακό Σχέδιο-ΠΕΣΔΑ εξασφαλίζει και τη χρηματοδότηση (περί τα δυόμισι
εκατομμύρια ευρώ) αυτών των υποχρεώσεων-δράσεων (βλ. πράσινα σημεία, πέντε
διαφορετικοί κλάδοι κα) μέσω του ΕΣΠΑ (η λεγόμενη «αιρεσιμότητα»).
Η Εκπόνηση του Σχεδίου Τοπικής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)
αποσκοπεί στα εξής:
•

Στην ορθολογική διαχείριση ΑΣΑ του Δήμου Ήλιδας σύμφωνα με τον εγκεκριμένο νέο
Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) ο οποίος προβλέπει δράσεις
δημοτικού χαρακτήρα για την αύξηση της διαλογής στην πηγή υλικών και βιοαποβλήτων
καθώς και την εκπόνηση Σχεδίων Τοπικής Διαχείρισης ΑΣΑ από κάθε Δήμο,
Στη σημαντική αύξηση των ποσοστών διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης
προκειμένου ο Δήμος να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου ανακύκλωσης του ΕΣΔΑ
για το 2020 βάσει της Οδηγίας 2008/98 και του Νόμου 4042/2012 κάτι που θα επιφέρει
νέα έσοδα στο Δήμο μας, από την διάθεση υλικών.
Στην έναρξη προγράμματος διαλογής στην πηγή οργανικών προκειμένου ο Δήμος να
συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου του ΕΣΔΑ για το 2020.
Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση και ενεργό συμμετοχή των πολιτών.
Στην μείωση των αποβλήτων σε σύμμεικτη μορφή που θα οδηγούνται για επεξεργασία
και ταφή στο ΧΥΤΥ Τριανταφυλλιάς και κατ επέκταση στην μείωση του ετήσιου κόστους
– εισφοράς του Δήμου.
Στην αποφυγή του κόστους του τέλους ταφής ανεπεξέργαστων απορριμμάτων υπέρ
Πράσινου Ταμείου από 1.1.2016 για τις ποσότητες που θα διαλέγονται χωριστά.

•

•
•
•

•

1.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για το έτος 2015, που χρησιμοποιείται ως έτος σύγκρισης και δεδομένα του 2014, ο δήμος θα
συλλέξει:
• Σύμμεικτα απορρίμματα προς διάθεση:
9.866tn
Τα σύμμεικτα απορρίμματα διατίθενται σήμερα προς δεματοποίηση. Από το 2016 θα
διατίθενται στον ΧΥΤΥ Τριανταφυλλιάς για επεξεργασία και ταφή.
• Αδρανή:
200tn
• Πράσινα υπολείμματα κλαδεμάτων:
800tn
Τα αδρανή και πράσινα συλλέγονται και διατίθενται σε χώρους του Δήμου
• Ανακυκλώσιμα:
800tn
Τα ανακυκλώσιμα (μπλε κάδοι) αποστέλλονται στο ΚΔΑΥ Πατρών από όπου εκτιμάται
υπόλειμμά προς ταφή 30% , περί τους 240tn
• Γυαλί, ΑΗΕΕ:
χωρίς δεδομένα
Στα λοιπά ανακυκλώσιμα Γυαλί, ηλεκτρικές συσκευές, κλπ δεν υπάρχουν σχετικές εκτιμήσεις
ποσοτήτων.
2.
ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων για το έτος 2015 εκτιμάται στα 1.176.850,63€
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•

Κόστος συλλογής-μεταφοράς-διαχείρισης σύμμεικτων:
111,27 €/tn
Κόστος συλλογής μεταφοράς-διαχείρισης ανακυκλώσιμων (μπλε κάδοι):
98,80 €/tn
Κόστος συλλογής-μεταφοράς-διαχείρισης όλων των Α.Σ.Α:

•
•
3.

100,8 €/tn

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το προτεινόμενο τοπικό σχέδιο , σχεδιάζει προτάσεις για τη μείωση των σύμμεικτων
απορριμμάτων (πράσινοι κάδοι) που οδηγούνται για διαχείριση και τη σωστή διαχείριση
των υπόλοιπων ρευμάτων. Οι προτάσεις με πλάνο επίτευξης των στόχων είναι:

Αύξηση της ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών μέσω της τοποθέτησης σημείων
ανακύκλωσης σε όλους τους οικισμούς με πληθυσμό πάνω από 300κατοίκους.
Τα σημεία ανακύκλωσης αποτελούνται από 3 κάδους για ξεχωριστή συλλογή
πλαστικού/μετάλλων-χαρτιού-γυαλιού. Συνολικά θα τοποθετηθούν 32 τέτοια σημεία στο
Δήμο.

Αύξηση της ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών μέσω της τοποθέτησης 33 κάδων
συλλογής έντυπου χαρτιού.

Εντατικοποίηση της ξεχωριστής συλλογής πράσινων, ογκωδών και αδρανών υλικών
μέσω καλύτερου συντονισμού των δρομολογίων

Εντατικοποίηση της ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών από τις υφιστάμενες
δράσεις (καμπάνες γυαλιού, συλλογή ΑΗΕΕ, κλπ)

Κατασκευή κεντρικού πράσινου και 5 δορυφορικών πράσινων σημείων
Το κεντρικό πράσινο σημείο είναι χώρος συλλογής, διαλογής, προεπεξεργασίας και
διάθεσης/επαναχρησιμοποίησης υλικών που συγκεντρώνουν εκεί οι πολίτες, ενώ θα
στεγάσει και χώρο κοινωνικού παντοπωλείου. Στο πράσινο σημείο θα συλλέγονται όλα τα
ανακυκλώσιμα υλικά όπως συσκευασίες, μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές, πράσινα,
αδρανή, τηγανελαια, κλπ καθώς και υλικά που μπορούν αν επαναχρησιμοποιηθούν όπως
βιβλία, ρούχα, cd, κλπ.
Στο πράσινο σημείο θα γίνεται τεμαχισμός και πελλετοποίηση των πρασίνων για διάθεση
των πέλλετ δια μέσω του κοινωνικού παντοπωλείου
 Μείωση των οργανικών υπολειμμάτων που καταλήγουν στους πράσινους κάδους
μέσω υλοποίησης προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης. Θα διανεμηθούν
500κάδοι οικιακής κομποστοποίησης σε ενδιαφερόμενους πολίτες του Δήμου.

Μείωση των οργανικών υπολειμμάτων που καταλήγουν στους πράσινους κάδους
μέσω υλοποίησης προγράμματος συλλογής στην πηγή οργανικών υπολειμμάτων τροφών ,
(σύστημα καφέ κάδου)
Συγκεκριμένα θα διανεμηθούν
2500 κάδοι κουζίνας χωρητικότητας 10 λτ
30 κάδοι κουζίνας χωρητικότητάς 60 λτ
400 κάδοι 240λτ
120 κάδοι 360 λτ
2 κάδοι 1100lt

Δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών μέσω ενημέρωσης, ανταποδοτικών
οφελών, διάθεσης προϊόντων κλπ.
Το σχέδιο υλοποιείται σε 2 φάσεις με κόστος 1.499.508 € και 515.000 € αντίστοιχα πλέον
ΦΠΑ
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4.

ΣΤΟΧΟΙ
Οι στόχοι του σχεδίου είναι μέχρι το έτος 2020 να επιτευχθούν τα παρακάτω μεγέθη:

Ανάκτηση
υλικών
στα
πράσινα
σημεία
1289

Οικιακή
ανακυκλώσιμα
ΑΗΗΕ,
πράσιναέντυπο
αδρανή
κομπ/ση
Οργανικά
γυαλί
υλικά
Μπαταριές
ογκώδη
χαρτί
ΑΕΚΚ
(συσκευασίες)

105

1.330

642

385

70

1.599

35

327

Ενώ τα σύμμεικτα προς διαχείριση απόβλητα θα είναι 5887tn , περίπου δηλαδή το 60%
της σημερινής ποσότητας.
Το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου κατά το ίδιο έτος εκτιμάται ότι θα
διαμορφωθεί περίπου στα 820.9
Η δημιουργία κινήτρων στους πολίτες για την χρήση των Πράσινων Σημείων και τη διαλογή
στην πηγή όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων, κρίνεται απαραίτητη με την
εφαρμογή του συστήματος της ανταποδοτικότητας με την έκδοση «Κάρτας του Δημότη» η
οποία θα του δίνει μπόνους (είτε μείωση δημοτικών τελών είτε εκπτώσεις).

Για την χωροθέτηση του πράσινου σημείου ανέφερε ότι είναι διαθέσιμοι δύο οικόπεδα:
1) Το προτεινόμενο οικόπεδο της σελίδας 78 του τοπικού σχεδίου, εντοπίζεται στα
ανατολικά της πόλης της Αμαλιάδας επί της οδού Καλαβρύτων και σε απόσταση 1,2
χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης (απέναντι από τη μάντρα του Ανδρουτσόπουλου 4 στρεμμάτων). Η αξιοποίηση του οικοπέδου προτάθηκε από το Δήμο που βρίσκεται
στην ιδιοκτησία του και συγκεκριμένα του οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ. 523 και του
όμορου του τμήματος στη νότιο πλευρά του Ο.Τ. 523 τα οποία αποτελούν ένα ενιαίο
οικόπεδο.
2) Λιοστάσι στην περιοχή της Αγ.Άννας
Τέλος κατά τη διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε είπε ότι:
Άπαξ επιλεχθεί το πράσινο σημείο (ΠΣ) επειδή θα γίνουν έργα δεν θα είναι δυνατό
να αλλάξει η χωροθέτησή του. Η δε χωροθέτηση των κάδων και η διαδρομή των
απορριμματοφόρων θα εγκριθεί από το δημοτικό Συμβούλιο.
Για τα αδρανή υλικά ανέφερε ότι το υλικό που δεν επαναχρησιμοποιείται
προωθείται στον αντίστοιχο "ΚΔΑΥ αδρανών υλικών" που μετά τη χρήση σπαστήρα
επαναχρησιμοποιούνται και αυτά (χαλίκι στην οδοποιία κα)
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Ενημέρωσε ότι ο ΦΟΔΣΑ έχει προτείνει τη δημιουργία ΚΔΑΥ στο νόμο λόγω του
αυξημένου κόστους περισυλλογής και διαχείρισης αποβλήτων όπως επίσης έχει
θέσει και σχετικό ερώτημα για τη διαχείριση των μπαλών στα ΚΟΝΙΔΕΙΚΑ και τις
100.00 μπάλες στο ΠΟΤΟΚΙ καθότι αποτελούν τοξικές βόμβες δίπλα στην πόλη
Ζήτησε την ευαισθητοποίηση όλων των δημοτών και κυρίως το μελών του
εμπορικού Συλλόγου. Ανέφερε ως αποτρεπτικό περί της μη συμμόρφωσης με την
ισχύουσα νομοθεσία το παράδειγμα των κρεοπωλών (απαγορεύεται η διοχέτευση
του ζωικού αποβλήτου στο κάδο απορριμμάτων).

Με την πρακτική που

ακολουθούν (του κάδου) ο Δήμος επιβαρύνεται με 100€/tn για την περισυλλογή
και τη δεματοποίηση του,

πέρα από την περιβαλλοντολογική διάσταση του

ζητήματος, ενώ οι κρεοπώλες έχουν τη δυνατότητα με ελάχιστο κόστος να τα
προωθούν σε δύο μονάδες το νομό Ηλείας οι οποίες τα επαναχρησιμοποιούν. Να
σημειωθεί εδώ ότι ο παρευρισκόμενος πρόεδρος των κρεοπωλών κ. Κατσουρίδας
ζήτησε μία πίστωση χρόνου 10-15 ημερών ώστε να διευθετηθεί το συγκεκριμένο
ζήτημα στα πλαίσια προγραμματισμένης συνάντησης τους με μία από τις δύο
μονάδες.

Έκλεισε την εισήγησή του λέγοντας ότι η διευρυμένη πενταμελής Γραμματεία της ΔΕΔ
ομόφωνα αποφάσισε κατά τη διάρκεια της χθεσινή της συνάντησης ότι το υποβληθέν
«Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης ΑΣΑ δήμου Ήλιδας» είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Εν συνεχεία ζήτησε από τα μέλη της ΔΕΔ να υποβάλουν ερωτήσεις, προτάσεις και να
εκθέσουν τις απόψεις τους ξεκινώντας από τον κ.Ν.Διαμαντόπουλο ο οποίος έθεσε το
ερώτημα εάν στη πορεία προκύψουν αλλαγές αν θα μπορεί να τροποποιηθεί το Τοπικό
Σχέδιο. Εν συνεχεία ο κ.Β.Ρούτσης καταθέτοντας την εμπειρία του από το εξωτερικό με τη
διαχείριση των ξεχωριστών κάδων, έθεσε το θέμα της εκπόνησης συγκεκριμένου
προγράμματος περισυλλογής απόβλητων (συγκεκριμένων ημέρες και ώρες). Οι κ.κ.
Γ.Μανωλόπουλος και Α.Τσόλης ρώτησαν σε ποιες δράσεις σκοπεύει να προχωρήσει ο
δήμος σχετικά με το θέμα της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των δημοτών για την
εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου επισημαίνοντας ότι πρέπει αυτές να ξεκινήσουν άμεσα. Ο
κ.Δ.Ράλλης και η κ.Π.Φραγκογιαννοπούλου συμφώνησαν με το υποβληθέν Τοπικό Σχέδιο
ενώ ο κύριος Φραγκιάς έθεσε το θέμα της προσωπικής ευθύνης και των εκπροσώπων των
συλλογικών οργάνων πχ σωματείων. Ο κ.Ν.Σαψάλης προέτρεψε οι επιχειρήσεις σε
συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο να αναλάβουν δράσεις προς την κατεύθυνση της
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ευαισθητοποίησης. Η κ.Γ.Παρρά αφού επισήμανε την έλλειψη κάδων σε κεντρικό εμπορικό
δρόμο της πόλης (οδός Καλαβρύτων) προέτρεψε τη δημοτική αρχή να προχωρήσει στην
επιβολή προστίμων σε όσους δεν συμμορφώνονται. Η κ.Μ.Γιαννοπούλου δήλωσε ότι θα
υποβάλει τις προτάσεις γραπτώς το δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ.Χ.Τουρούκης μίλησε για την
ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών στα σχολεία ενώ ο κ.Π.Λασκαρης σχολίασε ότι αν και
γίνονται ενημερώσεις στα σχολεία δεν υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση, γι’ αυτό πρότεινε την
επιβολή προστίμων από τη δημοτική Αστυνομία. Η κ.Α.Πετρόπουλου σχολίασε ότι στο
Τοπικό Σχέδιο περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες αποβλήτων, οι προβλεπόμενες δράσεις
και το πρόσθετο όφελος. Επισήμανε την υποχρέωση τήρησης των δράσεων του Τοπικού
Σχεδίου για τη διαχείριση των αποβλήτων γιατί διαφορετικά υπάρχει η συνέπεια της
επιβολής προστίμου σε κάθε νοικοκυριό ξεχωριστά σε μεταγενέστερο χρόνο (αυτό
αποτελεί -ως γνωστόν- κοινή πρακτική στο εξωτερικό). Ο κ.Α.Σμέρος συμφώνησε με το
Τοπικό Σχέδιο, ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, με την παρατήρηση ότι αν είχε επισπευτεί
το θέμα του εργοστασίου στο παρελθόν με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, τώρα
θα συζητάγαμε για το κόστος επιβάρυνσης για κάθε δημότη. Εν τούτοις, το όφελος του
δήμου είναι πολλαπλό (κοινωνικό οικονομικό περιβαλλοντικό) και το βασικό είναι ότι ο
πολίτης συμμετέχει στη διαδικασία αυτή. Ο κ.Γ.Δρακόπουλος υπέβαλε δύο προτάσεις. Την
ίδρυση δημοτικής επιχείρησης πέλλετ-βιομάζας η οποία θα αποφέρει νέα έσοδα για το
δήμο με τις απαραίτητες βέβαια προσλήψεις προσωπικού. Η δεύτερη αφορά στα αδρανή
υλικά (μπάζα) να αξιοποιούνται μετά από την ανακύκλωση με τη χρήση σπαστήρα, στην
αγροτική οδοποιία, πρόταση στην οποία συμφώνησε αργότερα ο κ.Α.Αποστολόπουλος. Ο
κ.Χρήστου δήλωσε ότι είχε καλυφθεί. Ο κ.Π.Παπαναγιώτου είπε ότι συμφωνεί με το Τοπικό
Σχέδιο με τη σωστή κατασκευή του έργου με τις απαραίτητες προδιαγραφές, εκπαίδευση
προσωπικού, σεμινάρια αγωγής πολίτη, πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού,
προτεραιότητα εφαρμογής του σχεδίου σε μέρη τουριστικού ενδιαφέροντος, εξασφάλιση
του οδικού δικτύου μεταφοράς και τεχνική υποστήριξη οχημάτων, κίνητρα σε
επαγγελματικές ομάδες (συνεργεία αυτοκινήτων βουλκανιζατέρ, χυτήρια), τα υπο-προιόντα
να τα διαχειρίζεται ο δήμος αποκλειστικά. Ο κ.Ν.Κυπρούλης θεωρεί σωστό το Τοπικό
Σχέδιο, όμως επισήμανε ότι το μήνυμα της ανακύκλωσης θα περάσει στη συνείδηση των
πολιτών μέσω της ελάφρυνσης των τελών καθαριότητας/νοικοκυριό, με την διανομή
ξεχωριστών τσαντών για τα διαφορετικά υλικά ανακύκλωσης (χαρτί πλαστικό μέταλλο
γυαλί) και την ενημέρωση των πολιτών (σχολεία, γειτονιά) μέσω των ΜΜΕ (TV). Η
αποτελεσματικότητα του όλου εγχειρήματος θα εξασφαλιστεί με την έγκαιρη και
συστηματική διαχείριση των υλικών από τον δήμο ενώ η κατανομή των κάδων να
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πραγματοποιηθεί με κριτήριο τα υλικά και τις περιοχές (αγορά- λεωφόρος- νοικοκυριά). Ο
κ.Δ.Κράλλης τόνισε ότι σκοπός της δημοτικής αρχής πρέπει να είναι η διαπαιδαγώγηση της
πόλης της Αμαλιάδας με οικολογική ευαισθησία αναφερόμενος στην ιστορία της
αφύπνισης περιβαλλοντικής ευαισθησίας του δήμου (από τον βιολογικό και την
Τριανταφυλλιά έως σήμερα με τη ρύπανση της Κουρούτας με βοθρολύματα από δέκα
κατοίκους και επιχειρηματίες) και αποδεχόμενος το δεσμευτικό πλαίσιο του Τοπικού
Σχεδίου μέσω της ανακύκλωσης (κίνητρο ανταποδοτικότητας) και ισχυρού εθελοντικού
κινήματος. Συμφωνεί να μην προχωρήσει ο δήμος στην κατασκευή εργοστασίου
δυναμικότητας 60.000 τόνων και να προκριθεί η ενδιάμεση λύση των 870.00 ευρώ η οποία
είναι στη σωστή κατεύθυνση. Κατέθεσε πρόταση για ανέργεση της Μονάδας Πρασίνου
στην είσοδο της πόλης - στα φανάρια - στην πρώην μονάδα Βαρελά, οικόπεδο
απαλλοτριωμένο, με μάντρα πρασίνου και δεντροφύτευση. Εκπέμπει μήνυμα στην είσοδο
της πόλης για την ανακύκλωση. Επίσης 10 στρέμματα δίπλα από του Βαρελά από πίσω το
βενζινάδικο, κι άλλα 5 στρέμματα στη Ροβιάτα. Ο κ.Α.Παρασκευόπουλος σχολίασε ότι η
μελέτη είναι αρκετά σοβαρή και προς τη σωστή κατεύθυνση. Έθεσε το θέμα της
προσωπικής ευθύνης και της ενημέρωσης όχι μόνο του μαθητή αλλά και του γονέα. Έκλεισε
εισηγούμενος ότι σε περίπτωση που μια οριοθετημένη περιοχή-οικοδομικό τετράγωνο, δεν
συμμορφώνεται στις οδηγίες ανακύκλωσης, τότε μετά από μια περίοδο χάριτος και
ενημέρωσης, να επιβάλλονται στα νοικοκυριά αυξημένοι φόροι-δημοτικά τέλη τα οποία θα
μειώνονται στην περίπτωση συμμόρφωσης. Ο κ.Δ.Παναγιωτάρας (εκπαιδευτικός-πρώην
αντιδήμαρχος) είπε ότι η υλοποίηση του σχεδίου προϋποθέτει την παράθεση δεδομένων
χάρη στα οποία κάθε μονάδα παραγωγής αποβλήτων (σχολείο, γειτονιά, τοπική κοινότητα)
να γνωρίζει το ύψος της παραγωγής της και μέσω ισχυρών κινήτρων σε πρακτικό επίπεδο
(που προϋποθέτει την ευαισθητοποίηση όχι μόνου του μαθητή αλλά κυρίως του γονέα) να
επιτυγχάνει τον οριοθετημένο στόχο της (5ετία ανακύκλωσης). Η δε εφαρμογή του σχεδίου
απαιτεί την εξασφάλιση των κατάλληλων υποδομών δηλαδή τις κατάλληλες μελέτες ώστε
να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Αφού τα μέλη της ΔΕΔ ολοκλήρωσαν τις τοποθετήσεις τους, ο Πρόεδρος πρότεινε να γίνουν
αποδεκτές οι προτάσεις που κατατέθηκαν.
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Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αφού έλαβε υπόψη της, την εισήγηση του Προέδρου,
το ήδη υποβληθέν «Τοπικό σχέδιο διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) δήμου
Ήλιδας” και τις σχετικές προτάσεις των μελών της
Ομόφωνα αποφασίζει
1] Γνωμοδοτεί υπέρ του υποβληθέντος «Τοπικό σχέδιο διαχείρισης αστικών στερεών
αποβλήτων (ΑΣΑ) δήμου Ήλιδας” το οποίο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση
2] Την αποδοχή όλων των προτάσεων που υποβλήθηκαν όπως επίσης και την κατάθεσή
τους στα αρμόδια όργανα του δήμου δηλ. την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό
Συμβούλιο
3] Γνωμοδοτεί υπέρ των τριών προτάσεων που αφορούν στη χωροθέτηση του Πράσινου
Σημείου και συγκεκριμένα των:
α] Πρόταση του κ.Δ.Κράλλη: Οικόπεδο 6 στρεμμάτων, στην είσοδο της πόλης, στα
φανάρια στην πρώην μονάδα Βαρέλα, απαλλοτριωμένο, με μάντρα πράσινουδεντροφύτευση
β] Το οικόπεδο της οδού Καλαβρύτων σύμφωνα με το υποβληθέν τοπικό σχέδιο και
γ] Το λιοστάσι της Αγίας Άννας.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2015.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αμαλιάδα, 4-10-2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
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