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ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 
ΓΖΜΟ ΕΧΓΡΑΦΟΤ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  
 

 Α Π Ο Φ Α  Ζ   Α Ρ Η Θ Μ.  60 
(απφζπαζκα απφ ην πξαθηηθφ  ηεο ζπλ/ζεο : 5η ΣΑΚΣΗΚΖ/10-3-2016) 

 

ΘΔΜΑ : Λήςε απφθαζεο  ζρεηηθά κε ην «ΣΟΠΗΚΟ ΥΔΓΗΟ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΓΖΜΟΤ ΕΩΓΡΑΦΟΤ». 

 

 Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην Εσγξάθνπ ζπλήιζε ζε  Σαθηηθή  (5ε)  πλεδξίαζε, 

ζην Γεκαξρείν,  ηην  10-03-2016  θαη  ώρα 20:30.  

 
Γ Ζ Μ Α Ρ Υ Ο  :  Σ Η Ν Α  Κ Α Φ Α Σ  Α Κ Ζ 

 
ΠΡΟΔΓΡΟ: ΚΛΑΓΔΤΣΖΡΑ ΥΡΖΣΟ   ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ΒΑΡΑΜΗΓΑΚΖ  ΜΑΡΗΑ 

 
ΤΝΘΔΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 
ΣΡΑΚΑΝΣΟΤΝΑ-ΦΑΚΑΚΖ ΒΑΗΛΗΚΖ, ΓΗΟΤΡΓΑ ΣΔΦΑΝΟ, ΑΛΔΞΑΝΓΡΖ-
ΕΟΤΜΠΟΤΛΑΚΖ ΔΤΣΑΘΗΑ, ΣΑΜΑΣΑΚΖ ΕΑΥΑΡΗΑ (ΥΑΡΖ), ΚΑΠΠΖ 
ΓΔΧΡΓΗΟ, ΓΚΡΔΚΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, ΚΛΑΓΔΤΣΖΡΑ ΥΡΖΣΟ, ΚΗΚΑΚΖ 
ΝΗΚΟΛΑΟ, ΑΓΓΔΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ (ΡΔΝΑ), ΑΡΜΠΗΛΗΑ ΣΑΤΡΟ, 
ΚΑΚΟΤΡΗΓΖ ΚΧΝ/ΝΟ, ΜΑΡΣΑΚΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ (ΑΡΖ), ΚΑΛΠΟΓΖΜΟΤ-
ΚΑΣΧΠΟΓΖ ΒΑΗΛΗΚΖ, ΥΡΗΣΟΦΟΡΗΓΟΤ-ΣΗΛΗΓΚΗΡΖ ΘΔΚΛΑ, ΚΑΝΣΗΧΣΖ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΜΠΔΛΛΟΤ ΟΤΡΑΝΗΑ (ΡΑΝΗΑ), ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΖ, 
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΗΖ (ΥΑΡΖ), ΒΑΜΒΑΚΑ  ΔΤΣΑΘΗΑ (ΔΦΖ), ΚΔΡΛΤ  
ΛΗΝΣΑ-ΜΑΗΡΖ, ΠΗΣΑΡΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, ΠΟΤΡΝΑΡΑ-ΒΟΗΚΑ ΗΧΑΝΝΑ, ΟΤΦΛΑ 
ΓΔΧΡΓΗΟ, ΑΕΑΡΗΑΓΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ (ΛΗΛΖ), ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, 
ΒΟΤΡΣΖ ΗΧΑΝΝΖ, ΚΡΑΝΗΧΣΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ (ΜΠΑΜΠΖ), ΒΟΤΨΓΑΚΖ 
ΜΗΥΑΖΛ, ΚΑΛΛΗΡΖ ΚΧΝ/ΝΟ, ΒΑΡΑΜΗΓΑΚΖ ΜΑΡΗΑ,  ΜΑΡΗΝΖ ΠΔΣΡΟ, 
ΠΔΣΣΑ ΑΝΣΧΝΗΟ, ΓΡΗΒΑ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΥΑΟΤΡΑ ΒΑΗΛΔΗΟ, ΚΑΡΑΒΗΓΑ 
ΑΝΓΡΔΑ, ΜΠΑΡΜΠΔΡΖ ΔΤΘΤΜΗΟ, ΜΔΣΗΚΑΡΗΓΖ  ΘΔΟΓΧΡΟ, ΦΑΛΣΖ  
ΔΤΣΑΘΗΟ, ΜΠΟΣΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ, ΠΛΟΤΜΠΗΓΖ ΔΗΡΖΝΖ, ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 
ΑΓΖΗΛΑΟ (ΑΓΖ). (χλνιν 41 κέιε) 
   
 
Σα κέιε ηνπ Γ..  πξνζθιήζεθαλ λφκηκα  κε ηελ σπ’ αριθ. 3748/04-3-2016  
πξφζθιεζε ηνπ  θ. Πξνέδξνπ θαη απνπζίαδαλ νη  Γ..  θ.θ.  ΚΑΚΟΤΡΗΓΖ ΚΧΝ/ΝΟ, 
ΚΑΝΣΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΠΗΣΑΡΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, ΒΟΤΡΣΖ ΗΧΑΝΝΖ, ΚΑΛΛΗΡΖ ΚΧΝ/ΝΟ, ΒΑΡΑΜΗΓΑΚΖ 
ΜΑΡΗΑ, ΜΑΡΗΝΖ ΠΔΣΡΟ, ΠΔΣΣΑ ΑΝΣΧΝΗΟ, ΓΡΗΒΑ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΥΑΟΤΡΑ 
ΒΑΗΛΔΗΟ, ΜΔΣΗΚΑΡΗΓΖ  ΘΔΟΓΧΡΟ, ΦΑΛΣΖ  ΔΤΣΑΘΗΟ, ΜΠΟΣΟΤ 
ΑΝΑΣΑΗΑ.  (χλνιν  απφλησλ   14  κέιε). 
 

Δπνκέλσο ππάξρεη απαξηία  παξνχζεο θαη ηεο θαο Γεκάξρνπ. 
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Λφγσ απνπζίαο ηεο Γ.. θ. ΒΑΡΑΜΗΓΑΚΖ ΜΑΡΗΑ, τρέη Γραμμαηέα ζε 

νιφθιεξε  ηε ζπλεδξίαζε  διεηέλεζε  η  Γ.. κ. ΠΟΤΡΝΑΡΑ-ΒΟΗΚΑ ΗΩΑΝΝΑ.  

 
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ηαθηηθψλ ζεκάησλ ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο ν Πξφεδξνο  

αλαθνίλσζε  ένα (1) έκηακηο ζέκα   γηα ην  νπνίν   ην Γ..  εξσηήζεθε γηα ηνλ έθηαθην 
ραξαθηήξα ηνπ θαη γηα ην θαηεπείγνλ. Ζ πξφηαζε  απηή έγηλε δεθηή ΟΜΟΦΩΝΑ  θαη 
ζπδεηήζεθε  πξηλ απφ ηα ηαθηηθά  ζέκαηα  ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο.  

 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ έθηαθηνπ ζέκαηνο πξνζήιζαλ νη Γ.. 

ΒΟΤΡΣΖ ΗΧΑΝΝΖ, ΓΡΗΒΑ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΜΔΣΗΚΑΡΗΓΖ  ΘΔΟΓΧΡΟ. 
 
ην  1ν  ηαθηηθφ  ζέκα  πξνζήιζε ν   Γ.. θ. ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

ν νπνίνο θαη   απερψξεζε  ζην 2ν ηαθηηθφ  πξηλ ηελ ςεθνθνξία.   
ην 1ν ηαθηηθφ  πξηλ ηελ ςεθνθνξία  απερψξεζε  ν Γ.. θ. ΚΑΠΠΖ 

ΓΔΧΡΓΗΟ. 
ην 2ν ηαθηηθφ ζέκα (πξηλ ηελ ςεθνθνξία) απερψξεζαλ  νη  Γ.. θ.θ. 

ΒΟΤΨΓΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ, ΓΡΗΒΑ ΓΔΧΡΓΗΟ. 
 

 
ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη κε αξηζκφ   1o  ηαθηηθφ ππήξρε θαη ην ζέκα πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ πεξίιεςε ηεο επηθεθαιίδαο.  
 
Παξνχζα ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ θαη ε θ. ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΚΑΣΗΑ (Καζεγήηξηα απφ ην 

Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην θαη επηθεθαιήο ηεο Οκάδαο έξγνπ γηα ηελ Καηάξηηζε ηνπ 
Σ..Γ.Α.) ε νπνία παξνπζίαζε θαη αλέιπζε δηεμνδηθά ην ππφ ζπδήηεζε ρέδην, ελψ 
αθνινχζσο πξνέβε ζε  δηεπθξηλήζεηο θαη απαληήζεηο επί ησλ εξσηήζεσλ ησλ  
Γεκνηηθψλ πκβνχισλ. 

 
 

ρεηηθέο  κε ην ζέκα ήηαλ  :  

 ε κε αξ. 1/29-02-2016 απόθαζη ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο κε 
ηελ νπνία ε Δπηηξνπή γλσκνδνηεί ππέξ ηεο έγθξηζεο ηνπ  ΣΟΠΗΚΟΤ 
ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΓΖΜΟΤ ΕΩΓΡΑΦΟΤ,  

 ε  κε αρ. 44/2016    απφθαζε-εηζήγεζε   ηεο Δ.Π.Ε. πξνο ην Γ..  θαζψο θαη  
 ε κε αξ. 3941/9-03-2016 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ  Καζ/ηαο, Πξαζίλνπ & 

Μερ/θνχ  Δμνπιηζκνχ, ε νπνία έρεη σο εμήο: 
 

       ηηο 02/10/2014 ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, κέζσ ηεο Πεξηθεξεηάξρε Ρ. Γνχξνπ, 
απέζηεηιε επηζηνιή πξνο ηνπο Γεκάξρνπο θαη ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα ηεο 
Πεξηθέξεηαο κε ζέκα: «Γηα έλα λέν κνληέιν δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ». Ζ λέα 
Πεξηθεξεηαθή Αξρή έρνληαο ιάβεη ππφςε ηνπο πνιηηηθνχο, ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαη 
ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο, θάιεζε ηνπο Γήκνπο λα πξνρσξήζνπλ αθελφο ζηελ 
εθπφλεζε Σνπηθψλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη αθεηέξνπ ζηελ αλάπηπμε 
ηνπηθψλ δξάζεσλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πξφιεςεο, δηαινγήο ζηελ πεγή θαη 
επαλαρξεζηκνπνίεζεο.  

Κάζε Σνπηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο δχλαηαη λα είλαη είηε ζε επίπεδν Γήκνπ, είηε νκάδαο 
Γήκσλ, ελψ γεληθφηεξα εληζρχεηαη ε δηαδεκνηηθή ζπλεξγαζία, ηδίσο γηα ηελ αλάπηπμε 
θνηλψλ ππνδνκψλ / εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο. Σν κνληέιν απηφ ηεο Πεξηθέξεηαο 
ζηνρεχεη ζηελ έληαμε ησλ Σνπηθψλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ, νξγαληθά θαη 
ιεηηνπξγηθά, ζην επξχηεξν Πεξηθεξεηαθφ ρέδην Αηηηθήο, φπνπ θαζνξηζηηθφο ζα είλαη ν 
ξφινο ησλ ηνπηθψλ ζρεδηαζκψλ, ζε επίπεδν Γήκσλ. 

Σνλ Απξίιην ηνπ 2015 θαηαξηίζηεθε απφ ηνλ ΔΓΝΑ (Δληαίνο Γηαβαζκηδηθφο 
χλδεζκνο Ννκνχ Αηηηθήο) ν «Οδεγφο χληαμεο Σνπηθνχ ρεδίνπ Απνθεληξσκέλεο 
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Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΣΓ)» κε ζηφρν λα ππνβνεζήζεη ηνπο Γήκνπο ζηελ 
εθπφλεζε ηνπ Σνπηθνχ ηνπο ρεδηαζκνχ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ΑΑ, ζην πιαίζην 
εθαξκνγήο ηνπ λένπ κνληέινπ πνπ πξνσζεί ε Πεξηθέξεηα.  

Ο Γήκνο Εσγξάθνπ, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2015 
(255/16.07.15),αλέζεζε ζε νκάδα έξγνπ απνηεινχκελε απφ ηνλ αξκφδην αληηδήκαξρν 
θαη ηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο ηεο δηεχζπλζεο θαζαξηφηεηαο πξαζίλνπ θαη 
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηελ επίβιεςε θαη παξνρή ζηνηρείσλ ζηελ εξεπλεηηθή 
νκάδα ηνπ Xαξνθφπεηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ηελ ζχληαμε ΣΓΑ γηα ηνλ δήκν καο, ζηε 
βάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο γηα πην βηψζηκεο ιχζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ 
πξφιεςε,ηελ επαλάρξεζε, ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ θνκπνζηνπνίεζε.  

Ζ πξνηεηλφκελε ηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ, φπσο εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ 
πξναλαθεξζέληνο  έξγνπ απφ ην Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην, απνηειεί έλα ζπλνιηθφ 
ζρέδην πνπ βαζίδεηαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ηεξάξρεζεο ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ 
(πξφιεςε, αλαθχθισζε – θνκπνζηνπνίεζε, επαλάρξεζε), ζην πιαίζην βέβαηα ησλ 
πεξηνξηζκψλ ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ θαη ησλ δηαζέζηκσλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ καο 

Σν Σνπηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ ππφθεηηαη ζηνλ 
βαζηθφ πεξηνξηζκφ ηεο πφιεο καο, ηελ έιιεηςε ρψξσλ θαηάιιεινπ κεγέζνπο θαη 
επηηξεπφκελσλ ρξήζεσλ, θαζψο φινη γλσξίδεηε πσο ν δήκνο καο πεξηθιείεηαη απφ 
Παλεπηζηήκην θαη Πνιπηερλείν, ελψ ν αζηηθφο ηνπ ηζηφο είλαη ηδηαίηεξα 
ππθλνδνκεκέλνο .  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αθφκε θαη ε αλάπηπμε ελφο Πξάζηλνπ εκείνπ, πνπ απνηειεί 
ηελ ειαθξφηεξε ππνδνκή, απαηηεί έθηαζε ηνπιάρηζηνλ 1 ζηξέκκαηνο. 

Βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ πξνηεηλφκελνπ ΣΓ είλαη ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ σο 
αμηνπνηήζηκσλ πφξσλ, φπνπ ν θάζε ζσζηά ελεκεξσκέλνο θαη επαηζζεηνπνηεκέλνο 
θάηνηθνο ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ ζα έρεη ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ 
παξαγφκελσλ απνβιήησλ ζπλεηζθέξνληαο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ.  

Με  ηε ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα ΓζΠ  ησλ δηαθφξσλ επηκέξνπο ξεπκάησλ 
απνβιήησλ, ν πνιίηεο απφ κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο κεηαηξέπεηαη ζε κέξνο ηεο ιχζεο 
ζπκβάιινληαο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηαζθεπή θαη 
ιεηηνπξγία ησλ απαηηνχκελσλ εγθαηαζηάζεσλ απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο 
απνβιήησλ.  

πλνπηηθά, νη βαζηθέο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο είλαη νη αθφινπζεο:  

• αλάπηπμε δξάζεσλ πξφιεςεο,  

• ελίζρπζε ηεο αλαθχθισζεο ησλ μεξψλ αλαθπθιψζηκσλ κέζσ ηεο πχθλσζεο ηνπ 
δηθηχνπ ησλ κπιε θάδσλ θαη ησλ θσδψλσλ γηα ην γπαιί, φπσο θαη ηεο αλάπηπμεο 
δηθηχνπ ρσξηζηήο ζπιινγήο γηα ην έληππν ραξηί ζε κεγάινπο παξαγσγνχο θαη ηεο 
εγθαηάζηαζεο κηθξψλ «Πξάζηλσλ εκείσλ πιινγήο» κε ζπζηάδεο βπζηδφκελσλ 
θάδσλ ζε θεληξηθά ζεκεία ηεο πφιεο,  

• ρσξηζηή ζπιινγή ησλ πξάζηλσλ απνβιήησλ,  

• έλαξμε πξνγξάκκαηνο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο, έηζη ψζηε λα εθηξέπεηαη κέζσ 
απηήο κέξνο ησλ βηναπνβιήησλ,  

• εηζαγσγή ηεο ΓζΠ ησλ βηναπνβιήησλ θνπδίλαο, κε πηινηηθή δνθηκή ζπζηήκαηνο 
θεληξηθήο ζπιινγήο (φπσο ν πξάζηλνο θαη κπιε θάδνο ζήκεξα) θαη ζπιινγήο Πφξηα-
Πφξηα (έλαο θάδνο αλά θηήξην), θαη  

• αλάπηπμε ζπζηεκαηηθήο εθζηξαηείαο ελεκέξσζεο.  
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Δπηπιένλ, ζε επίπεδν δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο, ν Γήκνο Εσγξάθνπ έρεη ζηφρν λα 
αλαπηπρζνχλ θαη λα έρεη πξφζβαζε ζε: 

• Οινθιεξσκέλν Πξάζηλν εκείν θαη  

• Μνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο πξάζηλσλ απνβιήησλ  

Σέινο, ζε θεληξηθφ επίπεδν απαηηνχληαη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ηνπ 
ππνιείκκαηνο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο δξάζεηο. 

Σν Σνπηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ έρεη βαζηζηεί ζε 
ηξία βαζηθά ζελάξηα ζηελ βάζε ηεο εχξεζεο πφξσλ. 

Σν πξψην νδεγεί ζηελ πιήξε ελαξκφληζε κε ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο ,απαηηεί φκσο 
κεγάιε ρξεκαηνδφηεζε, ην δεχηεξν θηλείηαη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ρσξίο φκσο λα 
πεηπραίλεη πιήξσο ηνπο ζηφρνπο ελψ ην ηξίην  είλαη ε ζπλέρηζε ηεο ζεκεξηλήο 
δηαρείξηζεο. 

Πξέπεη λα ζπλνκνινγήζνπκε πσο δελ πξέπεη λα ζπλερίζνπκε ηνλ ζεκεξηλφ ηξφπν 
δηαρείξηζεο,λα πηνζεηήζνπκε ηηο δξάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξνηεηλφκελν 
Σ..Γ.Α.,κε βήκαηα πξνζεθηηθά θαη έκθαζε ζηελ ελεκέξσζε ,ψζηε λα κελ 
ππνλνκεχζνπκε νη ίδηνη κε βηαζηηθέο θηλήζεηο ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο. 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δ.Σ. να απουασίσει για :  

1. Σελ απνδνρή ηνπ «Σοπικού  τεδίοσ Αποκενηρφμένης Γιατείριζης 

Απορριμμάηφν Γήμοσ Εφγράθοσ» φπσο απηφ παξειήθζε απφ ην 

Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην &  

2. Σελ πινπνίεζε ηνπ δεχηεξνπ ζελαξίνπ (κεηαβαηηθφ) πνπ θηλείηαη ζην πιαίζην 

ησλ εζληθψλ ζηφρσλ. 

    Σν Γ.. αθνχ έιαβε ππφςε ηα αλσηέξσ, είδε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Ννκνζεζίαο,  

κεηά  απφ ηε  δηαινγηθή ζπδήηεζε     

 
          Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η     καηά πλειουηθία 

 
σμθφνεί με ηην σπ’ αριθ. 44/2016 απόθαζη-ειζήγηζη ηης Δπιηροπής 

Ποιόηηηα Εφής   και   εγκρίνει:  
 

1. Σην αποδοτή ηοσ «Σοπικού  τεδίοσ Αποκενηρφμένης Γιατείριζης 

Απορριμμάηφν Γήμοσ Εφγράθοσ» φπσο παξειήθζε απφ ην Υαξνθφπεην    

Παλεπηζηήκην θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο απφθαζεο απηήο. 

2. Σην σλοποίηζη ηοσ δεύηεροσ ζεναρίοσ (μεηαβαηικό) πνπ θηλείηαη ζην 

πιαίζην ησλ εζληθψλ ζηφρσλ. 

  
 Μεηνςήθεζαλ  εθ κέξνπο ηεο «Λατθήο πζπείξσζεο Εσγξάθνπ» νη  Γ.. θ.θ. 

ΚΑΡΑΒΗΓΑ ΑΝΓΡΔΑ, ΜΠΑΡΜΠΔΡΖ ΔΤΘΤΜΗΟ κε ην θάησζη ζθεπηηθφ :  

 

“Καηαςεθίδνπκε ην ΣΓΑ ηεο δηνίθεζεο ζεσξνχκε φηη βάδεη ηελ βάζε γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ζηα 

Απνξξίκκαηα.  Βαζηθή καο ζέζε είλαη φηη ε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ κε γλψκνλα ηηο ιατθέο αλάγθεο, 

κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ, ζηελ πγεία, ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο, ζην ιατθφ εηζφδεκα, κφλν ζην πιαίζην 
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ελφο άιινπ, ξηδηθά δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ αλάπηπμεο, κε ιατθή εμνπζία θαη νηθνλνκία κπνξεί λα 

εμαζθαιηζηεί. Ζ θηινιατθή ιχζε πξνυπνζέηεη εμνπζία θαη νηθνλνκία, πνπ θαηαξγεί ηηο αηηίεο πνπ 

δεκηνπξγνχλ θαη νμχλνπλ ηα ζεκεξηλά πξνβιήκαηα, πνπ δεκηνπξγεί ηηο ζηέξεεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, φισλ ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ, δεκηνπξγψλ 

ηνπ θνηλσληθνχ πινχηνπ. Σέηνηεο πξνυπνζέζεηο είλαη: Ο επηζηεκνληθφο θεληξηθφο ζρεδηαζκφο, ν εληαίνο 

θξαηηθφο θνξέαο θαηαζθεπψλ πνπ ζα πινπνηεί θηινιατθά έξγα, ε θνηλσληθή θξαηηθή ηδηνθηεζία ζηα 

ζπγθεληξσκέλα κέζα παξαγσγήο, ε θξαηηθή ηδηνθηεζία ζηε γε θαη ζηηο ηερληθέο ππνδνκέο, ν εξγαηηθφο – 

ιατθφο έιεγρνο, εξγαηηθή ιατθή εμνπζία.  

 Γηα λα αλνίμνπκε απηφλ ηνλ ειπηδνθφξν δξφκν ηθαλνπνίεζεο ησλ ιατθψλ αλαγθψλ παιεχνπκε γηα ηελ 
«εδψ θαη ηψξα» βειηίσζε ησλ φξσλ αλαπαξαγσγήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 
εξγαδνκέλσλ, πξνβάιινληαο έλα ξηδνζπαζηηθφ πιαίζην αηηεκάησλ γηα άκεζε δηεθδίθεζε θαη πάιε ζηνλ 
ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ κε πξνκεησπίδα:  
 
- ΟΥΗ ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. ΟΥΗ ζηελ κεηαηφπηζε ησλ βαξψλ 

ζηηο πιάηεο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ κέζα απφ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε θαη κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν 

φπσο ην ραξάηζη ηαθήο θαη ην «πιεξψλσ φζν πεηάσ».  

- ΟΥΗ ζηελ ηδησηηθνπνίεζε, ζηηο ΓΗΣ θαη ζηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο. Παιεχνπκε γηα ηελ απφιπηε 

δηαζθάιηζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, κε πιήξε εξγαζηαθά δηθαηψκαηα. 

Γηα εκάο ζαλ ιατθή ζπζπείξσζε ζεσξνχκε φηη  κφλν ην αλαζπληαγκέλν ιατθφ θίλεκα κπνξεί θαη ζα βάιεη 

ηε ζθξαγίδα ηνπ θαη ζηε ιχζε απηνχ ηνπ νμπκέλνπ ιατθνχ πξνβιήκαηνο.” 

 Μεηνςήθεζε επίζεο θαη ε Γ.. θ.  ΠΛΟΤΜΠΗΓΖ  ΔΗΡΖΝΖ ζχκθσλα θαη κε ηε 

ηνπνζέηεζή ηεο θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ελ ιφγσ ζέκαηνο. 

 

 
Πξνο ην ζθνπφ απηφ ζπληάρζεθε ε απφθαζε απηή απφ ην πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη. 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 
 
 
 

ΚΛΑΓΔΤΣΖΡΑ ΥΡΖΣΟ 

Ζ  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Γ.. 
 
 
 

ΠΟΤΡΝΑΡΑ-ΒΟΗΚΑ ΗΧΑΝΝΑ 
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