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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΔΗΜΟ ΝΘΤΡΟΤ
ΑΡΘΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ 57/2016
Απόζπαζμα από ηο πρακηικό αριθ. 10 ηις 18 Μαΐοσ
Δημοηικού Σσμβοσλίοσ.

2016 ζσνεδρίαζης ηοσ

ΘΕΜΑ: : Έγθξηζε Απόθαζεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 74/2016 κε ζέκα «ύληαμε Σνπηθνύ
ρεδίνπ Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΣΑΓΑ)» ηνπ Γήκνπ καο.

ην Καλδξάθη Ληζύξνπ, ζήκεξα ηελ 18-05-2016 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 18:30 ην
Γεκνηηθό πκβνύιην ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ηνπ Εσζηκνπνπιείνπ
Θεάηξνπ , ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 1604/13-052016 γηα λα ιάβεη απόθαζε ζηα παξαθάησ ζέκαηα.
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη από ηα 13 κέιε ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ήηαλ:
Παρόντες
1. ΑΝΓΡΗΩΣΖ ΜΗΥΑΖΛ
2. ΥΑΕΣΖΝΗΚΟΛΑΟΤ ΗΑΚΩΒΟ
3. ΦΑΚΗΑΝΟ ΑΥΗΛΛΔΑ
4. ΚΑΡΟΤΣΟΤ ΔΗΡΗΝΖ
5. ΜΔΛΑΥΡΟΗΝΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ
6. ΥΑΡΣΟΦΤΛΖ ΑΓΑΜΑΝΣΗΟ
7. ΓΗΑΝΝΑΚΖ ΜΑΡΣΗΝ ΠΑΝΑΓ
8. ΟΡΑΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
9. ΚΤΠΡΑΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ
10. ΚΑΡΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΝΗΚ
11. ΚΤΠΡΑΗΟ ΔΤΣΑΘΗΟ

Απόντες
1. ΚΑΡΠΑΘΑΚΖ ΑΝΣΩΝΗΟ
2. ΑΖΜΑΚΟΛΠΟΤΛΟ ΔΤΘ.

Ο Γήκαξρνο Υξηζηνθήο Η. Θνξσλαίνο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε.
ηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη θαη ε Θεηζέ Άλλα ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε
ησλ πξαθηηθώλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία – θαζώο από ην ζύλνιν 13 κειώλ ήηαλ παξόληα 11 κέιε –
ν πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 2ν έθηαθην ζέκα
ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηα παξαθάησ.
Ζ ζύληαμε θαη έγθξηζε Σνπηθνύ ρεδίνπ Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ
(ΣΑΓΑ), απνηειεί λνκηθή ππνρξέσζε θάζε Γήκνπ ηεο ρώξαο, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο
Θ.Τ.Α. 51373/4684 (ΦΔΘ Β/2706/15.12.2015) θαη ηεο ΠΤ 49/15‐ 12‐ 2015 (ΦΔΘ Α’
174/2015), κε ηηο νπνίεο θπξώζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ αληίζηνηρα, ην λέν Δζληθό ρέδην
Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΓΑ) θαη ην Δζληθό ηξαηεγηθό ρέδην Πξόιεςεο Γεκηνπξγίαο
Απνβιήησλ (ΔΠΓΑ).
θνπόο ζύληαμεο ηνπ ΣΑΓΑ, είλαη ε πηνζέηεζε ελόο νινθιεξσκέλνπ θαη ζπλεθηηθνύ
ζρεδίνπ ζηα όξηα θάζε Γήκνπ ή νκάδαο όκνξσλ Γήκσλ, πνπ ζα ζπγθιίλεη κε ηνπο δηθνύο
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπο πνζνηηθνύο ζηόρνπο θαη δξάζεηο, ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ
νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνύ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ (ΠΔΓΑ).
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Ζ ζύληαμε ηνπ Σνπηθνύ ρεδίνπ Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ,
νινθιεξώζεθε κε ηε ζπλδξνκή ηεο Πεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ, αδαπάλσο γηα ην Γήκν.
Γηα ηε ζύληαμή ηνπ ειήθζεζαλ ππόςε:





Ο Λόκνο 4042/2012 γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, ζηνλ νπνίν θαζνξίδεηαη ε
ηεξάξρεζε ησλ απνβιήησλ,
πνζνηηθνί
ζηόρνη
επαλαρξεζηκνπνίεζεο
θαη
αλαθύθισζεο, ν ζηόρνο ρσξηζηήο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ, ην εηδηθό ηέινο ηαθήο,
θιπ.
Σν ππ’ αξ. 8214/24‐ 04‐ 2008 ΠΔΓΑ ηεο Πεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ (2008), ην
νπνίν βξίζθεηαη ζε ζηάδην αλαζεώξεζεο.
Οη πνζνηηθνί ζηόρνη ηνπ ΔΓΑ γηα ην έηνο ζρεδηαζκνύ (2020) γηα ην ζύλνιν ησλ
απνβιήησλ αιιά θαη γηα επηκέξνπο ξεύκαηα ηνπο θαη θπξίσο:
1 Ζ πγεηνλνκηθή ηαθή απνβιήησλ πξέπεη λα πεξηνξηζζεί ζε πνζνζηό θάησ ηνπ 30%
θ..β. ηνπ ζπλόινπ ησλ παξαγόκελσλ ζήκεξα απνβιήησλ.
2 Σν 50% θ.β. ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλόινπ ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ (ΑΑ),
πξέπεη λα πξνεηνηκάδεηαη γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθύθισζε κέζσ
πξνγξακκάησλ Γηαινγήο ζηελ Πεγή.
3 Σα ηέζζεξα επηκέξνπο ξεύκαηα αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ (ραξηί, πιαζηηθό,
κέηαιια, γπαιί) πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά, ώζηε λα επηηπγράλεηαη
αλαθύθισζε ηνπ 65% θ.β. ηνπ ζπλνιηθνύ ηνπο βάξνπο.
4 Σα βηναπόβιεηα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά ζε πνζνζηό 40% θ.β. κε
πξνδηαινγή

Αθνινύζσο ν Γήκαξρνο, πξνηείλεη ζην ζώκα:
1. Σελ έγθξηζε ηεο κε αξηζ. 74/2016 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
2. Σελ έγθξηζε ηεο πξνβιεπόκελεο ζηελ σο άλσ απόθαζε δηαδηθαζίαο δηαβνύιεπζεο
θαη θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο ηνπ ΣΑΓΑ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηππσζνύλ παξαηεξήζεηο
ή ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο πξηλ ηελ νξηζηηθή έγθξηζε ηνπ. Ζ δηαδηθαζία
δηαβνύιεπζεο, ζα πεξηιακβάλεη ηελ αλάξηεζε ηνπ ρεδίνπ ζηε ζειίδα δηαβνύιεπζεο
ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ, γηα δηάζηεκα επηά (7) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ.
3. Σελ ππνρξέσζε έληαμεο ηνπ ΣΑΓΑ, ζηνλ Δπηρεηξεζηαθό ρεδηαζκό ηνπ Γήκνπ.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, ιακβάλνληαο ππόςε:
ηε κε αξηζ. 74/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο



ηην ειζήγηζη ηοσ Γημάρτοσ,



ηην Κ.Τ.Α. 51373/4684 (ΦΔΚ Β/2706/15.12.2015)



ηην ΠΤ 49/15‐12‐2015 (ΦΔΚ Α’ 174/2015),



ηο Ν. 4042/2012,



ηο σπ’ αρ. 8214/24‐04‐2008 ΠΔΓΑ ηης Περιθέρειας Νοηίοσ Αιγαίοσ (2008), ηο οποίο βρίζκεηαι ζε
ζηάδιο αναθεώρηζης.

Έρνληαο ππόςε ηνλ Θαλνληζκό Ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,
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ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Δγθξίλεη ηε κε αξηζ. 74/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
2. Δγθξίλεη ηελ πξνβιεπόκελε ζηελ σο άλσ απόθαζε δηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο θαη
θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο ηνπ ΣΑΓΑ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηππσζνύλ παξαηεξήζεηο ή
ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο πξηλ ηελ νξηζηηθή έγθξηζε ηνπ. Ζ δηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο, ζα
πεξηιακβάλεη ηελ αλάξηεζε ηνπ ρεδίνπ ζηε ζειίδα δηαβνύιεπζεο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ
Γήκνπ, γηα δηάζηεκα επηά (7) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ρξνληθό
δηάζηεκα από 27-05-2016 έσο 03-06-2016.
3. Δγθξίλεη ηελ ππνρξέσζε έληαμεο ηνπ ΣΑΓΑ, ζηνλ Δπηρεηξεζηαθό ρεδηαζκό ηνπ Γήκνπ.
Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο δηαβνύιεπζεο, ην ΣΑΓΑ ηνπ Γήκνπ καο,
όπσο ζα έρεη δηακνξθσζεί ηειηθά, ζα έιζεη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην πξνο νξηζηηθή
έγθξηζε.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 57/2016.
Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ
ΚΟΡΩΝΑΗΟ Η ΥΡΗΣΟΦΖ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΑΝΓΡΗΩΣΖ ΜΗΥ.
ΚΑΡΟΤΣΟΤ ΔΗΡΗΝΖ
ΚΑΡΠΑΘΑΚΖ ΑΝΣΩΝΗΟ
ΜΔΛΑΥΡΟΗΝΑΚΖ ΔΤΑΓ.
ΥΑΕΣΖΝΗΚΟΛΑΟΤ ΗΑΚΩΒΟ
ΥΑΡΣΟΦΤΛΖ ΑΓΑΜΑΝΣΗΟ
ΓΗΑΝΝΑΚΖ ΜΑΡΣΗΝ ΠΑΝΑΓ
ΦΑΚΗΑΝΟ ΑΥΗΛΛΔΑ
ΚΤΠΡΑΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ
ΚΑΡΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΝΗΚ
ΟΡΑΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
ΚΤΠΡΑΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ

.
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 19/05/2016
ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..
ΑΛΓΡΗΩΣΖ ΚΗΥΑΖΙ

H ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..
ΘΔΣΔ ΑΛΛΑ

