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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 11
ης

/ 27-10-2015 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Θέμα 15
ο
:  Έγκριση Σχεδίου Τοπικής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Αγιάς. 

 

Στην Αγιά, σήμερα 27 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 10820/23-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους 

Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 

3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης
1
 

4. Γιαννουλέα Χριστίνα 5. Βατζιάς Αντίγονος
2
 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Ζιούλη Αναστασία
3
 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος
4
 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Μάρκου Σωτήριος 11. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

12. Μασούρας Γεώργιος 13. Μπεϊνάς Αντώνιος
5
 

14. Λέτσιος Βασίλειος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Ριζούλης Στέφανος 17. Σιμούλης Θωμάς 

18. Σκαρκάλης Χρήστος 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 21. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

22. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

23. Αράπης Χρήστος 24. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

25. Κούκας Γεώργιος 26. Μπάτσικας Βασίλειος 

27. Σουλιώτης Θεόδωρος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. 

                                                 
1
 Προσήλθε στη συζήτηση του 2

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 7

ου
 θέματος της 

ημερήσιας διάταξης. 
2
 Προσήλθε στη συζήτηση του 7

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

3
 Προσήλθε στη συζήτηση του 7

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

4
 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

5
 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), 

Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), 

Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς) και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 

Ιωάννης Σπανός.  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 15
ο
:  Έγκριση Σχεδίου Τοπικής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Αγιάς. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

 

Το «Σχέδιο Τοπικής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Αγιάς» εκπονήθηκε σε 

συνέχεια της 31/07/2014 Επιστολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς τους Δημάρχους και τις τεχνικές 

υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα: ‘Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων και 

Εκπόνηση Τοπικών Δημοτικών Σχεδίων Διαχείρισης’. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της άνω επιστολής, η 

Περιφερειακή Αρχή απευθύνεται στους Δήμους για την κατάρτιση τοπικών σχεδίων διαχείρισης σε 

συμφωνία και με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ιούνιος 2015). 

Επίσης, η υποχρέωση μας για την σύνταξη του παρόντος τοπικού σχεδίου διαχείρισης Αστικών Στερών 

Αποβλήτων απορρέει και από τον αναθεωρημένο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης του αρμόδιου υπουργείου 

ΠΑΠΕΝ όπου καθορίζεται η υποχρέωση των Δήμων να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τοπικά σχέδια 

αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, στο πλαίσιο των εθνικών και των περιφερειακών σχεδιασμών.  

 

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος, ανέλαβε τη συνολική εκπόνηση των τοπικών σχεδίων των  Δήμων ΑΓΙΑΣ, 

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΚΙΛΕΛΕΡ, ΤΕΜΠΩΝ, ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ που  εμφανίζουν όμοια 

χαρακτηριστικά (μέγεθος, αστική πυκνότητα, χρήσεις γης κλπ) και εκπροσωπούνται σήμερα στο Δ.Σ. του 

Συνδέσμου με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών μεταξύ τους ώστε να επιτευχθούν πέραν των 

καθαρών δημοτικών δράσεων και οι απαραίτητες διαδημοτικές δράσεις σε επίπεδο ομάδας 2-3 δήμων 

αλλά και σε επίπεδο όλων Δήμων της Π.Ε Λάρισας. 

 

Δεδομένου του άμεσου χαρακτήρα εκπόνησης του τοπικού σχεδίου όπως απαιτείται από το νέο ΕΣΔΑ , και 

των εξειδικευμένων απαιτήσεων για την εκπόνηση του (εμπειρία στη σύνταξη σχεδίων δράσεων/μελετών 

σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων, στην κοστολόγηση έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

και σε μελέτες διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακύκλωσης), έγινε ανάθεση της υπηρεσίας σύμφωνα με τις 

διαδικασίες του Ν. 3731/2008, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 

3463/06) και επιτρέπει τις αναθέσεις υπηρεσιών από τους ΟΤΑ 

 

Το τοπικό σχέδιο του Δήμου Αγιάς καλύπτει τις προδιαγραφές και τα περιεχόμενα του Οδηγού Σύνταξης 

Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που εστάλη από την  

Περιφέρεια Θεσσαλίας με την ανωτέρω επιστολή, ενώ έχει ληφθεί υπόψη και ο ‘Συνοπτικός οδηγός για τα 

Τοπικά Δημοτικά Σχέδια Αποκεντρωμένης Διαχείρισης με έμφαση στη Διαλογή στην Πηγή’ που 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (Ιούλιος 2015). 

 

Το παρόν τοπικό σχέδιο στοχεύει στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης ΑΣΑ στο 

Δήμο Αγιάς το οποίο θα: 

 Συμβάλει στην αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας. 
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 Ενσωματώνει τις νέες απαιτήσεις και στόχους της νομοθεσίας για τη διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων με έμφαση στις αρχές της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης. 

 Αναδεικνύει τα απαιτούμενα τοπικά έργα υποδομής και δράσεις καθώς και τις αναγκαίες 

συμπληρωματικές κεντρικές υποδομές διαχείρισης αποβλήτων. 

 Προτείνει δράσεις: 

o για τη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται για ταφή και κατ’ επέκταση του κόστους 

διαχείρισης για το Δήμο, 

o για την αύξηση των ποσοστών διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης  προκειμένου να 

συμβάλει στο στόχο του 50% το 2020, 

o Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, 

 Διαμορφώσει τον απαιτούμενο προϋπολογισμό για την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου προκειμένου 

να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης  στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-

2020.  

 

Ακολούθως στο Παράρτημα τα βασικά στοιχεία του τοπικού σχεδίου του Δήμου Αγιάς: 

 

1. Υφιστάμενη Διαχείριση ΑΣΑ 

2. Προτεινόμενοι Στόχοι & Δράσεις Τοπικού Σχεδίου 

3. Κόστος Επένδυσης 

  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Υφιστάμενη διαχείριση ΑΣΑ 

Κατά  το έτος 2014, στο Δήμο Αγιάς, παρήχθησαν 6.014 tn αποβλήτων. Δεδομένου του μόνιμου πληθυσμού 

του Δήμου που ανέρχεται σε 11.470 μόνιμους κατοίκους (Πηγή ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2011), προκύπτει ότι η μέση 

παραγωγή ανά κάτοικο είναι περίπου 1,43 kg/day (524 kg/έτος), η οποία είναι αυξημένη σε σχέση με το 

Μ.Ο. των λοιπών Δήμων της Π.Ε. Λάρισας, λόγω του εποχικού πληθυσμού. 

Η διακύμανση των σύμμεικτων ΑΣΑ και ανακυκλώσιμων υλικών απεικονίζεται για το έτος 2014 στο 

παρακάτω διάγραμμα: 
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Οι ποσότητες που συλλέγονται χωριστά και οδηγούνται προς ανακύκλωση φαίνονται στον ακόλουθο 

πίνακα. 

    ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - 

ΤΑΦΗ 

  
Σύνολο 

παραγόμενων ΑΣΑ 

ΚΔΑΥ 
Σύμμεικτα προς 

ΧΥΤΑ  Μεικτά Υπόλειμμα 
Καθαρά 

Ανακυκλ. 

2013 6.135 304,46 147,54 156,92 5.830,3 

2014 6.014 373,77 129,25 244,52 5.640 

 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι κατά το έτος 2014 μόνο το 6,21% κβ. των συνολικών παραγόμενων 

ΑΣΑ συλλέγεται χωριστά, εκ των οποίων 4,07% αξιοποιείται (μέσω ανακύκλωσης), ενώ το υπόλοιπο 

93,79% κ.β. οδηγείται ως σύμμεικτα απόβλητα, στο ΧΥΤΑ Λάρισας. 

Προτεινόμενες Στόχοι & Δράσεις Τοπικού Σχεδίου 

Το παρόν Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων δίνει έμφαση στην αύξηση του ποσοστού χωριστής 

συλλογής με κύριες δράσεις τη δημιουργία ενός κεντρικού πράσινου σημείου (και επιμέρους σημείων 

συλλογής), την 100% εκτροπή των πρασίνων από την ταφή, τη διαλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων 

(αποβλήτων τροφίμων) σε ποσοστό 20% μέχρι το έτος 2020 και ενίσχυση της διαλογής στην πηγή του 

συνόλου των ρευμάτων αποβλήτων.  

Οι βασικοί στόχοι για το έτος 2020 του Δήμου Αγιάς είναι οι εξής: 

  
Ποσότητες 

(tn) 
Ποσοστό   

Εθνικοί Στόχοι 

Χωριστή συλλογή 

συνολικών ΑΣΑ 
2.720 45% 

 επί των συνολικών 

ΑΣΑ  

ΕΣΔΑ -50% 

Χωριστή συλλογή 4 

ανακυκλώσιμων υλικών 

(χαρτί, πλαστικό, 

μέταλλο, γυαλί) 

1.255 47% 
 επί των 

παραγόμενων υλικών  

Ν.4042/2012 – 

50% (χωρίς 

χωριστή 

συλλογή) 

ΕΣΔΑ – 65% 

Χωριστή Συλλογή 

Βιοαποβλήτων 
1.191 42% 

 επί των 

παραγόμενων 

βιοαποβλήτων  

Ν.4042/2012 – 

10% 

ΕΣΔΑ – 40% 

 

Οι βασικές προτεινόμενες δράσεις του Τοπικού Σχεδίου, παρουσιάζονται ακολούθως: 
 Κατασκευή κεντρικού πράσινου, μικρού πράσινου σημείου και 4 δορυφορικών πράσινων σημείων  

Τα πράσινα σημεία είναι χώροι συλλογής, διαλογής, προεπεξεργασίας και διάθεσης/επαναχρησιμοποίησης 

υλικών που συγκεντρώνουν εκεί οι πολίτες, ενώ θα στεγάσει και χώρο κοινωνικού παντοπωλείου. Στα 

πράσινα σημεία 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 κεντρικό πράσινο σημείο θα γίνεται τεμαχισμός και πελλετοποίηση των 

πρασίνων για διάθεση των πέλλετ.  
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Συμπληρωματικά των δύο πράσινων σημείων κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία δορυφορικών πράσινων 

σημείων συλλογής σε διάφορους οικισμούς του Δήμου. Τα σημεία συλλογής εγκαθίστανται συνήθως σε 

κοινόχρηστους χώρους, δεν απαιτούν περιβαλλοντική αδειοδότηση και έχουν ως στόχο την εξυπηρέτηση 

πολιτών σε επίπεδο γειτονιάς.  

 
 Αύξηση της ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών μέσω της τοποθέτησης 50 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, μπλε κάδος κλπ) 

 Μείωση των οργανικών υπολειμμάτων που καταλήγουν στους πράσινους κάδους μέσω υλοποίησης 

προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης. Θα διανεμηθούν 900 κάδοι 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) και εκσυγχρονισμού 

του τοπικού ΣΜΑ για τη μεταφορά βιοαποβλήτων.   
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 Δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών μέσω ενημέρωσης, ανταποδοτικών οφελών, διάθεσης προϊόντων 

κλπ. 

Οι νέες βασικές υποδομές προς χωροθέτηση /υλοποίηση στο Δήμο Αγιάς που προτείνονται στο πλαίσιο του 

εν λόγω σχεδίου είναι οι ακόλουθες: 

- Κεντρικό πράσινο σημείο Α φάσης 

- Μικρό πράσινο σημείο Β φάσης 

- 4 Δορυφορικά σημεία συλλογής  

- Αναβάθμιση υφιστάμενου ΣΜΑ για τη μεταφορά προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων 

 

Αναλυτικά όλες οι προτεινόμενες δράσεις (πρόληψη, ανακύκλωση, ευαισθητοποίηση, νέες υποδομές) 

περιγράφονται στο κείμενο του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου 

Αγιάς.  

Κόστος επένδυσης Τοπικού Σχεδίου 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών και την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων θεωρείται ως απαραίτητη 

προϋπόθεση η ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου αλλά και η εξεύρεση πόρων για τη 

χρηματοδότηση και υλοποίησή τους.  

Το κόστος επένδυσης του προτεινόμενου τοπικού σχεδίου παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
  

Τίτλος Προτεινόμενης 

Δράσης 

Προϋπολογισμός - 

Α' Φάσης (2015-

2018) 

Προϋπολογισμός 

- Β' Φάσης  

(2018-2020) 

Περιγραφή Δαπάνης 
Πηγή 

Χρηματοδότησης 

1 

Δράσεις πρόληψης - 

επαναχρησιμοποίησης 

υλικών 

    

Για την υλοποίηση των 

δράσεων απαιτείται ανθρώπινο 

δυναμικό - οι δράσεις 

ευαισθητοποίησης έχουν 

ενσωματωθεί στην αντίστοιχη 

κατηγορία 

  

2 

Οικιακή 

κομποστοποίηση 

(προμήθεια κάδων) 

63.000 €   70€ ανά κάδο x 900 νέοι κάδοι 
ΕΣΠΑ – Πράσινο 

Ταμείο 

3 
Χωριστή συλλογή 

πράσινων αποβλήτων  
220.000,00 €   

Εγκατάσταση κλαδοτεμαχιστών 

στα πράσινα σημεία.  

Προμήθεια οχήματος φορτηγού 

με αρπάγη για την αποκομιδή 

των πρασίνων και μεταφορά 

τους στους χώρους τεμαχισμού 

(πράσινο σημείο, μονάδα 

κομποστοποίησης) 

ΕΣΠΑ 
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Τίτλος Προτεινόμενης 

Δράσης 

Προϋπολογισμός - 

Α' Φάσης (2015-

2018) 

Προϋπολογισμός 

- Β' Φάσης  

(2018-2020) 

Περιγραφή Δαπάνης 
Πηγή 

Χρηματοδότησης 

4 

Χωριστή συλλογή 

βιοαποβλήτων 

(αποβλήτων τροφίμων) 

190.000 €   

1. Προμήθεια κάδων κουζίνας 

και εξωτερικών κάδων , 

βιοδιασπώμενων σάκων και 1 

οχήματος 12m
3
 115.000€.  

2. Η εκστρατεία 

ευαισθητοποίησης έχει 

ενσωματωθεί στην αντίστοιχη 

κατηγορία 

ΕΣΠΑ – ίδιοι πόροι  

5 

Ενίσχυση ΔσΠ 

ανακυκλώσιμων υλικών 

& λοιπών αποβλήτων 

    

1. κόστος αντικατάστασης - 

επέκτασης κάδων. 2. 

ενημερωτικό υλικό.  

3. σε Β φάση ένα 

απορριμματοφόρο 16 m
3
 για την 

επέκταση του συστήματος 

 ΣΣΕΔ - 

Ανακύκλωση 

(ΕΕΑΑ) 

6 

Χωριστή συλλογή 

υλικών μέσω 

δημιουργίας κεντρικού 

πράσινου σημείου Α 

φάσης (πλησίον Αγιάς) 

και μικρού πράσινου 

σημείου Β φάσης 

(πλησίον Αγιόκαμπου) 

457.000 € 250.000 € 

1 Τοπικό Πράσινο Σημείο με 

ασφαλτοστρωμένους χώρους 

και κτιριακή εγκατάσταση (βλ. 

ανάλυση) 

ΕΣΠΑ 

7 

Χωριστή συλλογή 

υλικών μέσω 

δημιουργίας 

δορυφορικών Σημείων 

Συλλογής 

240.000 €   

4  Δορυφορικά Σημεία 

Συλλογής - 60.000€ έκαστο για 

κάδους. σήμανση. διαμόρφωση 

χώρου) 

ΕΣΠΑ 

8 

Ενίσχυση δικτύου 

χωριστής συλλογής 

χαρτιού 

13.000 €   
Προμήθεια 50 κάδων χαρτιού 

(260 € έκαστος) 

ΕΣΠΑ – Πράσινο 

ταμείο – ίδιοι πόροι 

9 
Χωριστή συλλογή 

γυάλινων συσκευασιών 
    Προμήθεια εξοπλισμού ΕΕΑΑ 

ΣΣΕΔ - 

Ανακύκλωση 

(ΕΕΑΑ) 

10 
Χωριστή συλλογή 

ογκωδών αποβλήτων 
    Εντός των πράσινων σημείων ΕΣΠΑ – ίδιοι πόροι 

11 
Χωριστή συλλογή 

ΑΗΗΕ 
    

εντός των πράσινων σημείων – 

ΣΣΕΔ 

  

12 
Χωριστή συλλογή 

ΑΦΗΣ 
    

εντός των πράσινων σημείων – 

ΣΣΕΔ 

  

13 

Χωριστή συλλογή 

μικρών ποσοτήτων 

επικίνδυνων αποβλήτων 

    εντός των πράσινων σημείων 

  

14 

Χωριστή συλλογή 

βρώσιμων ελαίων 

(τηγανέλαιων) 

    εντός των πράσινων σημείων 

  

15 
Χωριστή συλλογή 

ΑΕΚΚ 
    

εντός των πράσινων σημείων, 

διαχείριση στα πλαίσια της 

συλλογής ογκωδών 

  

16 

Σχεδιασμός και αρχική 

υλοποίηση εκστρατείας 

ευαισθητοποίησης 

50.000 €   

Υλοποίηση εκστρατείας 

ευαισθητοποίησης των πολιτών 

για την ενίσχυση 

προγραμμάτων/ δράσεων που 

ήδη εφαρμόζονται και για τις 

νέες προτεινόμενες δράσεις 

(χωριστή συλλογή 

βιοαποβλήτων και πράσινα 

σημεία) 

ΕΣΠΑ 
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Τίτλος Προτεινόμενης 

Δράσης 

Προϋπολογισμός - 

Α' Φάσης (2015-

2018) 

Προϋπολογισμός 

- Β' Φάσης  

(2018-2020) 

Περιγραφή Δαπάνης 
Πηγή 

Χρηματοδότησης 

17 

Λειτουργία 

ανταποδοτικής κάρτας 

δημοτών 

50.000 €   

Κατασκευή συστήματος 

διαχείρισης καρτών. έκδοση 

καρτών 

ΕΣΠΑ 

18 
Εκσυγχρονισμός 

Τοπικού ΣΜΑ 70.000 €    
Προμήθεια δύο container 

μεταφόρτωσης βιοαποβλήτων 
ΕΣΠΑ 

19 

Οργάνωση συστήματος 

διαχείρισης και ελέγχου 

– Εκσυγχρονισμός και 

οργάνωση υπηρεσίας 

καθαριότητας 

      ΕΣΠΑ 

  ΣΥΝΟΛΟ 1.353.000 € 250.000 €     

  ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) 1.664.190 € 307.500 €     

 

Συνοψίζοντας, το τοπικό σχέδιο του Δήμου Αγιάς στοχεύει στην αποκεντρωμένη διαχείριση των 

αποβλήτων με έμφαση στην προδιαλογή των υλικών και κατά συνέπεια στη μείωση των σύμμεικτων 

αποβλήτων που οδηγούνται προς επεξεργασία και τελική διάθεση.  

  

Πρόσθετα, στο πλαίσιο του τοπικού σχεδίου καταρτίζεται ο προϋπολογισμός των προτεινόμενων δράσεων/ 

νέων υποδομών ώστε να είναι δυνατή η ένταξή τους σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.  

 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:  

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ. 

Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του:  «Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο θέμα που πάει να περάσει 

στα τυφλά. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ, αλλά για να μπορέσουμε να συζητήσουμε ή να αντιληφθούμε το 

βάθος και το μέγεθος αυτού του ζητήματος χρειάζεται ενημέρωση. Κανένας μα κανένας, φαντάζομαι εδώ 

μέσα, δεν έχει ενημερωθεί για το τι σημαίνει αναερόβια χώνευση και αερόβια κομποστοποίηση. Είμαστε 

αγροτική περιοχή και αυτό σημαίνει ότι από τη διαδικασία αυτή θα μπορούσαμε να ωφεληθούμε. 

Υπήρξε στην αρχή ένας γενικώς προβληματισμός για τη σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Απορριμμάτων, δηλαδή αν θα δοθεί βάρος στην αερόβια κομποστοποίηση ή στην αναερόβια ζύμωση και 

χώνευση. Αυτό έχει σχέση με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Δηλαδή ανάλογα με τη μέθοδο που θα επιλέξεις θα 

έχεις ως αποτέλεσμα είτε την παραγωγή μεθανίου, είτε την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών υποπροϊόντων. Σαν 

αγροτική περιοχή, αλλά και σαν Ελλάδα που έχει βάρος στον αγροτικό τομέα, μας συνέφερε να εγκριθεί η 

αερόβια κομποστοποίηση, με σκοπό να παράγεις αυτά  τα εδαφοβελτιωτικών υποπροϊόντων και για να 

διατηρήσεις τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων. Στην 

πράξη περνάμε στην αναερόβια ζύμωση και χώνευση που θα έχει ως αποτέλεσμα, όχι άμεσο αλλά σε βάθος 

χρόνου, την παραγωγή μεθανίου γιατί έχουν σαν σκοπό την καύση του για την ιδιωτική παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Επίσης δεν παίρνουμε καθόλου υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν. Δηλαδή, για να μπορέσει να λειτουργήσει 

αυτό το σύστημα και οι υποδομές, χρειάζεται προσωπικό. Ξέρετε πολύ καλά όμως ότι οι Τοπικές Διοικήσεις, 

οι Δήμοι ως τελευταίο κομμάτι της Κρατικής Διοίκησης, τελούν υπό καθεστώς απαγόρευσης για πρόσληψη 

μόνιμου προσωπικού. Επίσης δεν έχουν χρηματοδότηση για την κατασκευή αυτόν των δομών. 

Στην ουσία όλο αυτό το πλαίσιο, το οποίο κατεβαίνει και με το Εθνικό Σχέδιο και με τα Περιφερειακά και 

Τοπικά Σχέδια, γίνεται για να μπουν τα ιδιωτικά συμφέροντα. Αυτή τη φορά όχι μόνο στην κατασκευή αυτών 

των δομών, αλλά ακόμα και στη λειτουργία αυτών των δομών, όταν και αν γίνουν, θα μπουν πάλι τα ιδιωτικά 

συμφέροντα. 

Γι αυτό μη τον παίρνετε ελαφρά την καρδιά. Στην ουσία θα υπάρχουν άξονες: Ο πρώτος λέγεται ΠΟΠ δηλαδή 

“πληρώνω όσο πετάω» και ο δεύτερος “χαράτσια” με την ονομασία οικολογικές επιβαρύνσεις.  Τι σημαίνουν 

αυτά;  Μεταβιβάζεται το βάρος κατασκευής και λειτουργίας αυτών των μονάδων και υποδομών στις λαϊκές 

οικογένειες, γιατί οι Δήμοι θα αναγκάζονται να βάλουν αυξημένα δημοτικά τέλη και ταυτόχρονα τα 
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οικολογικά χαράτσια, σαν το τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, αντίστοιχα 

θα μπουν και εδώ. 

Αυτά λοιπόν τα Σχέδια διαχείρισης έχουν και λάθος κατεύθυνση γιατί δεν έχουν δημόσιο χαρακτήρα, αφού δεν 

έχουν τη δυνατότητα να απασχολούν κόσμο και ταυτόχρονα το υποπροϊόν που θα παράγουν θα είναι προς 

όφελος συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων, χωρίς να δίνουν στον αγροτικό τομέα τα  εδαφοβελτιωτικά 

υποπροϊόντα. 

Δεν ξέρω αν βοήθησα στο να κατανοήσετε κάποια πράγματα. Είναι πολύ μεγάλη η παγίδα που πάμε να 

πέσουμε. Είμαστε ενάντια, γιατί ο στόχος και ο τρόπος που στήνεται όλο αυτό το κατασκεύασμα είναι ενάντια 

στα λαϊκά συμφέροντα. Θα αναγκασθείτε ως δημοτική αρχή να βάλετε νέες αυξήσεις πάνω στα δημοτικά τέλη. 

Για τους λόγους αυτούς η “Λαϊκή Συσπείρωση” θα καταψηφίσει». 

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Σιμούλης 

Θωμάς είπε στην τοποθέτησή του:  «Αγαπητοί συνάδελφοι, με δημόσιο χαρακτήρα μόνο χωματερές μπορεί 

να υποστηρίξει το Κράτος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υποστηρίξει τέτοια σχέδια. Αυτό το Σχέδιο είναι 

πραγματικά φιλόδοξο και υπερβολικά κοστοβόρο. Το θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών ειδικά στην 

Ελλάδα είναι πολύ μεγάλο. Είχα πραγματικά την τύχη να είμαι υπεύθυνος στην καθαριότητα όταν κλείσαμε τη 

χωματερή και περάσαμε στη διαδικασία των ΣΜΑ. Χρωστάμε πολλά στον τότε Περιφερειάρχη τον κ. Γκούπα, 

που είχε πάρει προσωπικά το θέμα και έκλεισε αυτή η γάγγραινα των χωματερών στην περιοχή μας, ενώ 

βλέπουμε ότι αυτό ταλανίζει ακόμα πολλές περιοχές στη Χώρα μας. Ήμουνα πάλι υπεύθυνος στην 

καθαριότητα όταν ξεκινήσαμε, οφείλω να πω με την πρωτοβουλία του τότε Δημάρχου Μελιβοίας και 

σημερινού Δημάρχου μας, τη διαδικασίας της ανακύκλωσης στον Δήμο μας. Σίγουρα όλα αυτά συμβάλλουν.  

Τώρα για το σημερινό Σχέδιο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να υλοποιηθεί. Εγώ εύχομαι να περάσουμε σε ένα 

τέτοιο μοντέλο διαχείρισης των σκουπιδιών, γιατί χωρίς υπερβολή “βογγάει” ο τόπος από απορρίμματα. Ενώ 

πάμε σε χώρες του εξωτερικού και απορούμε πως αυτοί τα καταφέρνουν να έχουν τέτοια καθαριότητα». 

 

 

Ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνης είπε στην τοποθέτησή του:  «Εγώ δεν θα συμφωνήσω με τον Γιάννη 

Κασίδα. Ίσα - ίσα αυτό το σχέδιο είναι προς την κατεύθυνση στο να μπορέσουμε συγκρατήσουμε και να 

δημιουργήσουμε κομπόστ, δηλαδή εδαφοβελτιωτικό υλικό. Θα έλεγα μάλιστα ότι καθ’ υπερβολή το κάνει αυτό. 

Ενώ θα μπορούσε να παράγει RDF, δεν το κάνει και παράγει χαμηλής ποιότητας κομπόστ, που δεν είναι 

αποκλειστικά από πράσινα απόβλητα. Αν ήταν αποκλειστικά από κλαδέματα, πράσινα απόβλητα κλπ. τότε θα 

μιλούσαμε για ένα κομπόστ το οποίο πραγματικά θα ήταν πολύ υψηλής ποιότητας, που θα μπορούσε να 

διατεθεί εύκολα. Ενώ λοιπόν θα μπορούσε να παράξει μια ποσότητα RDF, η οποία είναι γνωστό ότι 

χρησιμοποιείται στη βιομηχανία ως καύσιμο υλικό,  παρόλα αυτά και επειδή έχει αυτή την κατεύθυνση, στο να 

στηρίξει δηλαδή μια διαδικασία που είναι πολύ πιο φιλική προς το περιβάλλον, λέει ότι “όχι θα παράξω 

κομπόστ έστω και χαμηλότερης ποιότητας”. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια κυρίως όσον αφορά τα πράσινα 

απόβλητα και ιδιαίτερα στο Δήμο της Αγιάς. 

Η διαδικασία των ΣΔΙΤ, που την έχουμε συζητήσει  πολλές φορές εδώ, έχει σταματήσει και πλέον πάμε σε 

μονάδες που κατασκευάζονται με δημόσια χρήματα και με διαγωνισμούς της τεχνοοικονομικής μελέτης. Έχει 

σταματήσει η διαδικασία των ΣΔΙΤ, δεν προχωράει. Για τις δαπάνες που απαιτούνται ώστε να αρχίσουν να 

λειτουργούν τα Τοπικά Σχέδια πιστεύω ότι τουλάχιστον για την πρώτη φάση τα περισσότερα χρήματα να 

εξασφαλισθούν. Ειδάλλως δεν έχει νόημα και όλη αυτή η διαδικασία που κάνουμε. Αν μετά από τόσο αγώνα 

και τόσες μελέτες δεν μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τα ελάχιστα χρήματα για να ξεκινήσουμε την πρώτη 

φάση, θα πάει στον βρόντο όλη μας η δουλειά. 

Πάντως σε γενικές γραμμές το επαναλαμβάνω, το είπε και ο Θωμάς Σιμούλης άλλωστε, είναι πράγματι ένα 

πάρα πολύ φιλόδοξο σχέδιο. Να φαντασθείτε ότι στα βιοαπόβλητα, αυτά που λέμε πράσινα, στον Δήμο είμαστε 

πιο πάνω από αυτό που επιτάσσει ο Εθνικός Σχεδιασμός, είναι 40% εμείς πάμε στο 42%, και γενικά έχει 

κάποια νούμερα πολύ υψηλά χρειάζεται να γίνει πάρα πολύ δουλειά, όχι μόνο σε υποδομές, όχι μόνο στη 

διάθεση κάποιων μέσων, δηλαδή οικιακών κομποστοποιητών ή καφέ κάδων,  χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά 

και στο θέμα της πληροφόρησης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών.  

Εγώ νομίζω, παρ’ όλες αυτές τις υπερβολές, βρίσκεται στην σωστή κατεύθυνση  το Σχέδιο, είναι πάρα πολύ 

δύσκολο να πετύχουμε τους στόχους, αλλά εάν δουλέψουμε συστηματικά και υπάρξει η απαραίτητη βοήθεια 

της Πολιτείας μπορούμε να πετύχουμε αρκετά πράγματα. 
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Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Λέτσιος Βασίλειος είπε στην 

τοποθέτησή του:  «Αυτό το Σχέδιο έστω και αν μας υποχρέωνε η Πολιτεία να το κάνουμε θα έπρεπε να το 

κάνουμε από μόνοι μας. Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία των τελευταίων ετών βλέπουμε ότι είναι 

μονόδρομος η ανακύκλωση στην πηγή.  

Τους καλοκαιρινούς μήνες το  60% των απορριμμάτων είναι καθαρά ανακυκλώσιμα υλικά που επιβαρύνουν 

τον ΧΥΤΑ, που ναι μεν πριν λίγα χρόνια πήραμε χρηματοδότηση για να κάνουμε τις κυψέλες αλλά αυτές οι 

χρηματοδοτήσεις δεν θα δίνονται εσαεί. Οπότε θα κληθούμε με την γρήγορη πλήρωσή τους, σε κάποια χρόνια, 

να φτιάξουμε νέες κυψέλες και αν δεν υπάρχουν χρήματα καταλαβαίνετε ότι το κόστος θα μετακυλήθει στους 

δημότες και θα είναι πάρα πολύ υψηλό. Γι αυτό και ιδιαίτερα στην περιοχή μας, θα πρέπει να πάμε προς αυτή 

την κατεύθυνση και τα περισσότερα των υλικών πρέπει να ανακυκλωθούν. Μην ξεχνάτε ότι από τους 6.500 

τόνους απορριμμάτων που είχαμε πέρυσι τουλάχιστον οι 4.000 τόνοι ήταν μπάζα και πράσινα, τα οποία 

μπορούν να κομποστοποιηθούν κλπ. Απλά θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση και διαχείριση.  

Το κομβικό για μένα είναι τα πράσινα σημεία. Και σήμερα άλλωστε βρίσκουμε άτυπα πράσινα σημεία σε 

διάφορους οικισμούς του Δήμου μας, που μόνο ως πράσινα σημεία δεν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε. Αν 

και τα καθαρίζουμε μετά από λίγο καιρό γίνονται χειρότερα από πριν. Γι αυτό και πρέπει να θεσμοθετηθεί και 

να οργανωθεί καλύτερα αυτή η δομή και να υπάρξει πληροφόρηση στον κόσμο για τη χρήση των πράσινων 

σημείων. Γιατί εμείς ακούμε συνέχεια ότι η Ελλάδα είναι βρώμικη περιοχή αλλά πρέπει να βρεθεί λύση για τον 

πολίτη που π.χ. έχει τα κλαδέματα του και δεν έχει κάπου να τα απορρίψει. Δεν υπάρχει τέτοιο σωστό σημείο. 

Τα αποτελέσματα γνωστά σ’ όλους μας. Γεμίζουν τα ρέματα και οι πλαγιές με απορρίμματα με ότι αυτό 

συνεπάγεται. 

Γενικά το Σχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση, αν και φιλόδοξο και πιστεύω ότι με καλή πληροφόρηση 

μπορούν να επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα. Θα διατηρήσω όμως μια επιφύλαξη για το πράσινο σημείο της 

Αγιάς. Το σημείο που προτείνεται, δηλαδή το ΣΜΑ, δεν ικανό για να ανταποκριθεί στο φορτίο που θα υπάρξει 

στο μέλλον. Πρόκειται για κομβικό σημείο και ίσως χρειάζεται ένας πολύ πιο μεγάλος χώρος, αλλά και 

καλύτερα προσβάσιμος και ελκυστικός για τους πολίτες. Παράδειγμα στο βιολογικό υπάρχει μια τέτοια έκταση, 

στην οποία δεν θα χρειασθούν μεγάλες δαπάνες στις υποδομές λόγω της μορφολογίας της και θα ήταν 

προτιμότερο να κάνουμε χρήση αυτής παρά της προτεινόμενης από το Σχέδιο. Ακόμα υπάρχει και η δημόσια 

έκταση, έμπροσθεν του πρώην ΑΣΕΠΟ Αγιάς, που και αυτή θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τον σκοπό του 

Σχεδίου Τοπικής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Αγιάς». 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου κου Αντώνη Γκουντάρα, 

- τις διατάξεις του Νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ24/Α/13-2-2012) που ενσωματώνει την οδηγία-πλαίσιο για τα 

απόβλητα 2008/98/EΚ, 

- το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Αγιάς που συντάχθηκε από την 

ΕΠΤΑ Α.Ε., 

- την Επιστολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας με ημερομηνία 31/7/2015 προς τους Δημάρχους και τις 

τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα: «Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης 

Αποβλήτων και Εκπόνηση Τοπικών Δημοτικών Σχεδίων Διαχείρισης», 

- το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, 

- το γεγονός ότι κατά τη διαβούλευση που προηγήθηκε δεν καταγράφηκαν παρατηρήσεις ή προτάσεις, 

- τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, 

- την αρνητική ψήφο των δημοτικών συμβούλων της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» 

κ.κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιου και Μασούρα Γεώργιου,  

- την αρνητική ψήφο των δημοτικών συμβούλων της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή 

Συσπείρωση Δήμου Αγιάς», κ. Κασίδα Ιωάννη (επικεφαλής) και κα Λιαράτσικα-Μαρούδα Χαδίνας, 

- το γεγονός ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ.κ. 

Βατζιάς Αντίγονος και Ολύμπιος Αθανάσιος δήλωσαν “παρών”, 

- την παρατήρηση του Αντιδημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κου Λέτσιου 

Βασίλειου, 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΒΕΚΩ6Ι-Ρ64



Σελίδα 11 από 11 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 
Α. Εγκρίνει το Σχέδιο Τοπικής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Αγιάς, όπως αυτό 

αναφέρεται συνοπτικά στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της. 

 

Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί 

αρμοδίως. 

 

Ψήφισαν “παρών” και μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον 

Πεδίον» κ.κ. Βατζιάς Αντίγονος και Ολύμπιος Αθανάσιος. 

 

Καταψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ.κ. 

Μασούρας Γεώργιος, Τριανταφύλλου Αθανάσιος και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος 

μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ. Κασίδας Ιωάννης (επικεφαλής) και κα Μαρούδα – 

Λιαράτσικα Χαδίνα, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 189/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 

http://sites.diavgeia.gov.gr/dimos_agias
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