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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζ. 8εο/ 03-04-2015 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑ πλεδξίαζεο ηεο
ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α.
Απιθμόρ Απόθαζηρ : 084/2015
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ΘΔΜΑ:

Δνημέπυζη και λήτη απόθαζηρ για ηον οδηγό ζύνηαξηρ ηοπικών
ζσεδίυν διασείπιζηρ.

ηελ Αζήλα θαη ζηα γξαθεία ηνπ Δηδηθνύ Γηαβαζκηδηθνύ πλδέζκνπ Ν. Αηηηθήο, Άληεξζελ 6
θαη Μσξατηε 90, ζήκεξα ηελ 3η ηνπ κήλα Αππιλίος ηνπ έηνπο 2015 εκέξα Παπαζκεςή θαη
ώξα 13:00 ζπλήιζε ζε θαηεπείγνπζα ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Δ.Γ..Ν.Α.,
ύζηεξα από έγγξαθε πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ κε αξ. πξση.: 2414/31-03-2015, πνπ
επηδόζεθε ζε όια ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δ.Δ., ζύκθσλα κε ην άξζξν
111 ηνπ Ν. 3463/06 «Πεξί Κύξσζεο ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, ζε ζύλνιν επηά (7) ηαθηηθώλ κειώλ ήηαλ
παξόληα ηα έμη (6) κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ:
1. Μπηδά Αθξνδίηε, Αληηπξόεδξνο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γ.. Αγ. Αλαξγύξσλ-Κακαηεξνύ, ε
νπνία απνύζεο ηεο Πξνέδξνπ πξνέδξεπζε ζηε πλεδξίαζε.
2. Βξνύζηεο Αξηζηείδεο, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Πεξ. ύκβνπινο Β.Σ. Αζελώλ.
3. Κνξσλαίνπ-Κακπά νθία, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Πεξ. ύκβνπινο Β.Σ.
Αζελώλ.
4. Παππνύο Υξήζηνο, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γήκαξρνο Φπιήο.
4. Ιαηξνύ ηαύξνο, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γ.. Λαπξεσηηθήο.
5. Μπνπξατκεο Γεκήηξεο, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γ.. Φπιήο.
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ΑΠΟΝΣΔ:
1. Γνύξνπ Ρέλα, Πξόεδξνο ηνπ ΔΓΝΑ, Πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο.
ηελ ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθαλ θαη ν Γεληθόο Γξακκκαηέαο ηνπ ΔΓΝΑ, ν λνκηθόο
πλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ θαη ν εηζεγεηήο ηνπ ζέκαηνο.
Η θα Αληηπξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 8εο θαηεπείγνπζαο ζπλεδξίαζεο ηεο
Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. ιόγσ απνπζίαο ηεο Πξνέδξνπ ηνπ ΔΓΝΑ, θαη
εηζεγνύκελε ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε:
Σν ζέκα είλαη θαηεπείγνλ λα ζπδεηεζεί, θαζώο πξέπεη λα ζηαιεί άκεζα ν Οδεγόο ζηνπο
Γήκνπο πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμνπλ ηα Σνπηθά ρέδηα δηαρείξηζεο.
- ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο θαηεπείγνλ;
- ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη.
- ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ Κύξηνη,
Ο νδεγόο ζύληαμεο ησλ ηνπηθώλ ζρεδίσλ πνπ ζα ζηείινπκε ζηνπο δήκνπο ηεο
Αηηηθήο είλαη κόλν ην πξώην βήκα γηα ηελ αιιαγή ηνπ παξαρσξεκέλνπ κνληέινπ
δηαρείξηζεο πνπ ζηεξηδόηαλ ζηηο θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ
εγθαηάζηαζε ηεο Φπιήο θαη ζηηο θαξασληθέο κνλάδεο επεμεξγαζίαο. ήκεξα αλνίγνπκε
ηνλ δξόκν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηεο απνθεληξσκέλεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο
κε έκθαζε ζηελ δηαινγή ζηελ πεγή.
Με ηα ηνπηθά ζρέδηα ζα πξνζπαζήζνπκε νη δήκνη ηεο Αηηηθήο λα αλαπηύμνπλ λέεο
δξάζεηο, ζηε βάζε ελόο ζπλνιηθνύ ζρεδίνπ θαη όρη απνζπαζκαηηθά, ζηελ θαηεύζπλζε ησλ
ηξηώλ βαζηθώλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο ηεξάξρεζεο (πξόιεςε, επαλαρξεζηκνπνίεζε,
αλαθύθισζε – θνκπνζηνπνίεζε).
Έρνπκε κηιήζεη θαη άιιεο θνξέο γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο
πνπ επηδηώθνπκε κε ηα ηνπηθά ζρέδηα.
Όπσο

ζεκεηώλνπκε

θαη

ζηνλ

νδεγό

ζύληαμεο,

ε

απνθεληξσκέλε

δηαρείξηζε

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ.
Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ηαρύηεξα από νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδν δηαρείξηζεο γηαηί απαηηεί
απιά κέζα θαη εγθαηαζηάζεηο κηθξήο θιίκαθαο.
Παξάγεη αλαθπθιώζηκα πξντόληα πςειόηεξεο πνηόηεηαο θαη αμίαο.
Δίλαη δξαζηεξηόηεηα εληάζεσο εξγαζίαο θαη κπνξεί λα ζπκβάιεη άκεζα ζηε κείσζε ηεο
αλεξγίαο.

Μπνξεί

λα

ππνζηεξίμεη

ζπκπιεξσκαηηθά

επαγγέικαηα

επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ζηελ αλαθύθισζε ησλ πιηθώλ , ζηελ ελεκέξσζε θιπ.
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Έρεη ην ρακειόηεξν θόζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη εμαζθαιίδεη ηα ρακειόηεξα
δεκνηηθά ηέιε.
Δίλαη ε αζθαιέζηεξε πεξηβαιινληηθά ιύζε, αθνύ δεκηνπξγεί ηε κηθξόηεξε δπλαηή
πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε θαη ε ελεξγεηαθά απνδνηηθόηεξε , αθνύ εμνηθνλνκεί ηα
κεγαιύηεξα πνζνζηά ελέξγεηαο.
Δλεξγνπνηεί θαη επαηζζεηνπνηεί ηνπο πνιίηεο , αθνύ απαηηεί ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Έηζη
επηηπγράλνληαη επξύηεξνη ζηόρνη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ζπκκεηνρήο.
Δμαζθαιίδεη

ηνλ

θαιύηεξν

θνηλσληθό

έιεγρν

ηνπ

θπθιώκαηνο

δηαρείξηζεο

ησλ

απνξξηκκάησλ θαη ηελ αληηκεηώπηζε θαηλνκέλσλ παξάλνκεο δηάζεζεο.
Με ηνλ νδεγό ν ΔΓΝΑ έρεη ζθνπό λα ππνδείμεη κηα δηαδηθαζία γηα ηελ εθπόλεζε θαη ηελ
εθαξκνγή ηνπηθώλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο από ηνπο Γήκνπο (ΣΓ) , ζην πιαίζην ηεο
εθαξκνγήο ελόο λένπ κνληέινπ δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ , πνπ αθνξά ζηελ
απνθεληξσκέλε δηαρείξηζε κε έκθαζε ζηελ πξνδηαινγή ησλ πιηθώλ.
Οη δήκνη ζα απνθαζίζνπλ ην πώο ζα ζπληάμνπλ ηα δηθά ηνπο ηνπηθά ζρέδηα , ηα ζηνηρεία
θαη ηνπο κεραληζκνύο πνπ ζα ελεξγνπνηήζνπλ.
Ο ΔΓΝΑ ζα ζηείιεη ηνλ νδεγό θαη ζα νξγαλώζεη ηνλ κεραληζκό ππνζηήξημεο ησλ δήκσλ
θαη γηα ηελ ζύληαμεο , αιιά θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ηνπηθώλ ζρεδίσλ.
Σν ζηνίρεκα ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαλείο δελ κπνξεί λα ην θεξδίζεη κόλνο ηνπ.
Η πεξηθέξεηα Αηηηθήο , ν ΔΓΝΑ , νη δήκνη ηεο Αηηηθήο , ηα θηλήκαηα θαη νη πνιίηεο πξέπεη
λα ζπλεξγαζηνύλ θαη λα δξάζνπλ από θνηλνύ γηα λα θεξδεζεί ην ζηνίρεκα ηεο
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο.
ε όηη αθνξά ζηνλ ΔΓΝΑ ζα θάλνπκε όηη κπνξνύκε πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζνπκε απηό ην
ζηνίρεκα.
Γλσξίδνπκε ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο καο θαη κε βάζε απηέο ζα ζρεδηάζνπκε ηελ
ππνζηήξημε ζηνπο δήκνπο ηεο Αηηηθήο.
Μεηά ηελ απνζηνιή ηνπ νδεγνύ, έρνπκε ηελ ππνρξέσζε λα αζρνιεζνύκε πνιύ
ζπζηεκαηηθά κε ηελ ελεκέξσζε όισλ ησλ δήκσλ ζηελ Αηηηθή , λα αθνύζνπκε θαη λα
αληαιιάμνπκε γλώκεο, λα νξγαλώζνπκε κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηελ ππνζηήξημε ησλ
δήκσλ.
Η Δ.Δ. ζα έρεη ηελ πξώηε επζύλε ηεο ππνζηήξημεο θαη γηα απηόλ ηνλ ιόγν ζα γίλεηαη
ηαθηηθή ζπδήηεζε ζηελ Δ.Δ γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ θαη γηα ηα πξνβιήκαηα
πνπ ζα πξνθύπηνπλ.
Θα πξέπεη ηώξα λα ελεκεξώζνπκε ηνπο δήκνπο θαη γηα ηνλ νδεγό θαη λα αζρνιεζνύκε
πην ζπζηεκαηηθά κε ηηο ππνζηεξηθηηθέο δηαδηθαζίεο.
Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ, παξαθαιώ λα απνθαλζείηε επί ηνπ ζέκαηνο.
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Ζ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
Έσονηαρ λάβει ςπ’ ότιν:
1. Σελ εηζήγεζε ηεο Αληηπξνέδξνπ.
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3854/2010 (Α΄94).
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Πεξί Κύξσζεο ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ» (Α΄ 114).
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηε» (Α' 87).
5. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2β ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 4071/2012 (παξ. 2β)
«Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε
δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» (Α' 85).
Ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Δ.Δ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ
1. Απνδέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηεο Αληηπξνέδξνπ.
2. Δγθξίλεη ηνλ Οδεγό ζύληαμεο Σνπηθώλ ρεδίσλ δηαρείξηζεο, ν νπνίνο απνηειεί
αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο παξνύζαο απόθαζεο, θαη ν νπνίνο ζα ζηαιεί ζηνπο
Γήκνπο γηα λα ζπληάμνπλ ηα Σνπηθά ρέδηα δηαρείξηζεο.
3. Δμνπζηνδνηεί ηελ Πξόεδξν

λα απνζηείιεη

επηζηνιή πξνο ηνπο

δήκνπο,

επηζπλάπηνληαο ηνλ νδεγό θαη ζέηνληαο ηνπο ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ εθπόλεζε
ησλ ηνπηθώλ ζρεδίσλ.
4. Δμνπζηνδνηεί ηελ Πξόεδξν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο.

Δθδόζεθε ε κε αξηζκ. 084/15 Α.Δ.Δ. θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί.
Αθήνα, 03-04-2015
Ζ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Βπούζηηρ Απιζηείδηρ
Κοπυναίος-Καμπά οθία
Παππούρ Υπήζηορ

ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΜΠΗΕΑ

Ηαηπού ηαύπορ

Γ.. ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ-ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ

Μποςπαφμηρ Γημήηπιορ
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