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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
104/2016
από το πρακτικό της 10ης/ 28.06.2016 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 10ο:

Έγκριση δημιουργίας Μικρού Πράσινου Σημείου στο Δήμο Αγιάς.

Στην Αγιά, σήμερα 28 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 5904/24.06.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 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 τις διατάξεις
του άρθρο 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 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
4. Γιαννουλέα Χριστίνα
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Ζιούλη Αναστασία
7. Κασίδας Ιωάννης
8. Κούκας Γεώργιος
9. Μάρκου Σωτήριος
10. Λέτσιος Βασίλειος
11. Ολύμπιος Αθανάσιος
12. Ριζούλης Στέφανος
13. Σκαρκάλης Χρήστος
14. Σουλιώτης Θεόδωρος
15. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
16. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
17. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
18. Αράπης Χρήστος
19. Βατζιάς Αντίγονος
20. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
21. Καλαγιάς Γρηγόριος
22. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
23. Μασούρας Γεώργιος
24. Μπάτσικας Βασίλειος
25. Μπεϊνάς Αντώνιος
26. Σιμούλης Θωμάς
27. Σμυρλής Βασίλειος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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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: Νικόλαος Κολοβός (Καστρίου), Ευάγγελος
Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς) και Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Επίσης στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας Δημήτριος Παπακώστας και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού Θεόδωρος Γκασδράνης.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών 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 10ο:

Έγκριση δημιουργίας Μικρού Πράσινου Σημείου στο Δήμο Αγιάς.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Βασίλειος Λέτσιος, που έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Το Επικαιροποιημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας
Θεσσαλίας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται στην Περιφέρεια,
προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους, σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του Εθνικού
Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Σχεδίου για την Πρόληψη δημιουργίας Αποβλήτων και
υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα που προωθούν ιεραρχικά και συνδυασμένα: α) την πρόληψη, β) την
επαναχρησιμοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και ε) την
ασφαλή τελική διάθεση σε επίπεδο Περιφέρειας.
Το ΠΕΣΔΑ περιλαμβάνει τις βασικές κατευθύνσεις για την υλοποίηση ενός σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας
Αποβλήτων στην Περιφέρεια και προτείνονται εξειδικευμένα μέτρα για την προώθησή της.
Η πρόληψη, σύμφωνα με το Νόμο 4042/2012 ορίζεται ως εξής: «τα μέτρα, τα οποία λαμβάνονται πριν μία
ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν απόβλητα, και τα οποία μειώνουν: α) την ποσότητα των αποβλήτων, μέσω
επαναχρησιμοποίησης ή παράτασης της διάρκειας ζωής των προϊόντων, β) τις αρνητικές επιπτώσεις των
παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, ή γ) την περιεκτικότητα των υλικών και
προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες».
Το ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησής τους, όσον αφορά στον Τομέα της Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. Για την επίτευξη των
στόχων ανακύκλωσης που θέτει ο Νόμος 4042/2012 και την προώθηση της χωριστής συλλογής αποβλήτων,
βάσει του ΠΕΣΔΑ, θα πρέπει να δημιουργηθεί δίκτυο πράσινων σημείων, όπου κατά προτεραιότητα θα
συλλέγονται χωριστά ανακυκλώσιμα υλικά.
Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η λειτουργία των Πράσινων Σημείων, θα πρέπει να γίνεται από τους Δήμους,
ενώ ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ ή οι ΦοΔΣΑ προτείνεται να αναλαμβάνουν τον κεντρικό συντονισμό και τη
διαχείριση των υλικών.
To Πράσινο Σημείο είναι ένας οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος με κατάλληλη υποδομή και
εξοπλισμό, οργανωμένος από το Δήμο, ώστε οι δημότες να αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά
συλλεγέντα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια, κλαδέματα ή χρησιμοποιημένα
αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), αδρανή, με σκοπό
την επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση, ανάλογα κάθε φορά με τις ανάγκες της αγοράς.
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Τα πράσινα σημεία αποτελούν μια διεθνή και δοκιμασμένη πρακτική που βασίζεται στη συμμετοχή των
πολιτών και σκοπεύει στην ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών. Σήμερα αποτελούν σημαντικό κομμάτι των
συστημάτων ανακύκλωσης που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες της ΕΕ και σε όλο τον κόσμο. Με τον τρόπο
αυτό μειώνονται τα απόβλητα που μεταφέρονται προς ταφή, μειώνοντας έτσι το κόστος μεταφοράς αλλά και το
κόστος διάθεσης.
Τα Πράσινα Σημεία διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, βάσει του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας: α) Τοπικό Πράσινο
Σημείο, το οποίο καλύπτει όσο το δυνατό περισσότερα είδη αποβλήτων, απαιτεί περιβαλλοντική αδειοδότηση
και τροφοδοτείται κατά κανόνα με τα υλικά των Σημείων Συλλογής Π.Σ. και β) Μικρό Πράσινο
Σημείο/Σημείο Συλλογής (δορυφορικό πράσινο σημείο), το οποίο περιλαμβάνει χωριστή συλλογή
τουλάχιστον για 4 ρεύματα υλικών, οι πολίτες παραδίδουν σ’ αυτό μικρές σχετικά ποσότητες, ενώ τα
συλλεγόμενα ανακυκλώσιμα υλικά συγκεντρώνονται στο Τοπικό Πράσινο Σημείο.
Για τη δημιουργία του Μικρού Πράσινου Σημείου δεν απαιτείται Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, καθώς
θεωρείται συλλογή ή προκαταρκτική αποθήκευση (βάσει της ΚΥΑ 1958/13‐01‐2012).
Σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Αγιάς, καθώς και το
ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας, στο Δήμο Αγιάς προβλέπεται 1 Τοπικό (Κεντρικό) Πράσινο Σημείο, 1 Μικρό
Πράσινο Σημείο και (4) πράσινα σημεία συλλογής.
Στο Επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ προτείνεται αρχικά η κατασκευή των μικρών πράσινων σημείων/σημείων
συλλογής για τους εξής λόγους:
- Δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση,
- Η εμπειρία από τη συλλογή και τη διαχείριση των υλικών θα αξιοποιηθεί για την καλύτερη
διαστασιολόγηση και διαχείριση των τοπικών ΠΣ.
Ο τελικός αριθμός των ΠΣ δεν είναι δεσμευτικός και μπορεί να συμπληρώνεται με επιπλέον υποδομές από
κάθε Δήμο.
Για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων έχει συνταχθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013
σχετικός ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΝ.
Σύμφωνα με τον οδηγό (Έκδοση: 1/2015 και Έκδοση: Δεκέμβριος 2015) το Μικρό Πράσινο Σημείο (ΜΠΣ)
προϋποθέτει: α) χώρο εγκατάστασης 250 – 750 τ.μ., β) πρόσβαση πολιτών με τα πόδια εντός του χώρου, γ)
δυνατότητα φόρτωσης των οχημάτων μεταφοράς των κάδων εντός ή παραπλεύρως του ΠΣ. Τα Πράσινα
Σημεία ανήκουν στους ΟΤΑ, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη λειτουργίας τους. Οι υποδομές και η διάταξη του
χώρου εγκατάστασης μπορεί να ποικίλλουν, ανάλογα με το μέγεθος του ΠΣ.
Βάσει των προβλέψεων τόσο του Τοπικού, όσο και του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης προτείνεται ο
Δήμος Αγιάς να προβεί καταρχήν στη δημιουργία ενός Μικρού Πράσινου Σημείου σε Δημοτική Έκταση στον
οικισμό του Αγιοκάμπου, που βρίσκεται κοντά στη συμβολή της Ε.Ο. Αγιάς – Αγιοκάμπου με την Δημοτική
Οδό (Κ81) που οδηγεί στην Τοπική Κοινότητα Σωτηρίτσας (δρόμος παράλληλος του παραλιακού) και
συγκεκριμένα στη θέση που σημειώνεται στο συνημμένο της παρούσας απόσπασμα χάρτη.
Στο χώρο εγκατάστασης του ΜΠΣ, θα οργανωθεί και θα διαμορφωθεί κατάλληλα συνολική έκταση περίπου
750 τ.μ. και θα τοποθετηθούν 6 κοντέινερ τύπου σκάφης, χωρητικότητας 8-9 κ.μ. όπου θα υπάρχει η
δυνατότητα οι πολίτες να αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά. Στο ΜΠΣ θα συλλέγονται τα εξής είδη υλικών: α)
ογκώδη αντικείμενα οικιακής χρήσης (όπως στρώματα, χαλιά, ποδήλατα, υαλοπίνακες, ογκώδη πλαστικά,
κ.α.), β) αδρανή υλικά (μπάζα, πλακάκια, είδη υγιεινής κ.α.), γ) κλαδέματα, γρασίδι (πράσινα).
Τα συλλεγόμενα ανακυκλώσιμα υλικά θα μεταφέρονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο Φορέα Εναλλακτικής
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Σελίδα 4 από 6

ΑΔΑ: 7ΛΒΑΩ6Ι-ΤΦΘ

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010:
«1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που
ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό
συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να εγκρίνουμε με απόφασή μας τη δημιουργία ενός Μικρού Πράσινου
Σημείου σε Δημοτική Έκταση στον οικισμό του Αγιοκάμπου, στη θέση που σημειώνεται στο επισυναπτόμενο
απόσπασμα χάρτη, για τη συλλογή των εξής κατηγοριών ανακυκλώσιμων υλικών: α) ογκώδη αντικείμενα
οικιακής χρήσης (όπως στρώματα, χαλιά, ποδήλατα, υαλοπίνακες, ογκώδη πλαστικά, κ.α.), β) αδρανή υλικά
(μπάζα, πλακάκια, είδη υγιεινής κ.α.), γ) κλαδέματα, γρασίδι (πράσινα)».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» Ιωάννης
Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του: «Τα μικρά πράσινα σημεία υπάγονται στα Τοπικά Σχεδία Διαχείρισης
Απορριμμάτων και γενικότερα στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Είχαμε τοποθετηθεί για το
θέμα όταν συζητήθηκε η έγκριση του Σχεδίου Τοπικής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο
Αγιάς και έχουμε μια συνολική διαφωνία μ’ αυτό. Είναι εμφανώς σε αντιλαϊκή κατεύθυνση, χρεώνει νέα βάρη
στις λαϊκές οικογένειες και τους κατοίκους της περιοχής. Γι’ αυτό και δεν θα ψηφίζουμε και αυτό το κομμάτι
που αφορά στη δημιουργία Μικρού Πράσινου Σημείου στο Δήμο Αγιάς και γενικότερα τα σημεία υλοποίησης
αυτού του Σχεδίου. Για όσους ενδιαφέρονται μπορούν να ανατρέξουν στην 189/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και να δούνε τη συνολική τοποθέτησή μας για το θέμα και τους λόγους που καταψηφίζουμε».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης πλειοψηφίας Στέφανος Ριζούλης είπε στην τοποθέτησή
του: «Κάνουμε μια σοβαρή προσπάθεια να διατηρήσουμε την καθαριότητα σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο. Και
ενώ πάμε πολύ καλά όλη αυτή την προσπάθεια μας τη “χαλάνε” τα μπάζα, η καρέκλες, οι καναπέδες και τα
χόρτα κλπ , κυρίως στα παράλια μας. Δεν είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχουμε με τη δημιουργία του Μικρού
Πράσινου Σημείου, έχουμε και εμείς τις αμφιβολίες μας, αλλά πρέπει κάτι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να
στεκόμαστε απ’ έξω και να περιμένουμε πότε θα πετάξει ο πολίτης την τριανταφυλλιά, την πλαστική καρέκλα
του και τον καναπέ του. Πρέπει να ενημερώσουμε μέσω του τύπου, μέσω της ιστοσελίδας μας, μέσα από το
λογαριασμό της ΔΕΥΑ, ώστε να μην έχει κανείς τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχει χώρος εναπόθεσης τέτοιου
είδους υλικών. Έτσι θα δώσουμε την ευκαιρία και την επιλογή στους πολίτες να εναποθέσουν τα υλικά τους.
Έτσι σιγά – σιγά να μειώνεται αυτό το φαινόμενο και η άσχημη εικόνα που προκαλεί. Μπαίνουμε σε full σεζόν
και ενώ έχουμε κάνει αποκομιδή την προηγούμενη εβδομάδα, πρέπει πάλι να ξαναμαζέψουμε.
Όσον αφορά τα τοπικά πράσινα σημεία ποιος άλλος άραγε και όχι Δήμος θα έπρεπε να φροντίσει γι αυτό το
πρόβλημα; Η κεντρική Κυβέρνηση θα μας το λύσει αυτό; Μόνο ο Δήμος μπορεί να φροντίσει για το θέμα αυτό.
Για τα μικρά σημεία είμαστε εμείς και για τα κεντρική τα μεγάλα ασχολούνται άλλοι».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου Βασίλειου Λέτσιου,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του ν. 4042/12 (Α΄24): «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»,
- το Επικαιροποιημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας
Θεσσαλίας,
- την 185/2015 (ΑΔΑ: ΨΒΕΚΩ6Ι-Ρ64) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση
Σχεδίου Τοπικής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Αγιάς»,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία
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Εγκρίνουμε τη δημιουργία ενός Μικρού Πράσινου Σημείου σε Δημοτική Έκταση στον οικισμό του
Αγιοκάμπου, στη θέση που σημειώνεται στο επισυναπτόμενο απόσπασμα χάρτη, για τη συλλογή των εξής
κατηγοριών ανακυκλώσιμων υλικών:
α) ογκώδη αντικείμενα οικιακής χρήσης (όπως στρώματα, χαλιά, ποδήλατα, υαλοπίνακες, ογκώδη
πλαστικά, κ.α.),
β) αδρανή υλικά (μπάζα, πλακάκια, είδη υγιεινής κ.α.),
γ) κλαδέματα, γρασίδι (πράσινα).
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Μειοψήφισε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας: «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου
Αγιάς» Ιωάννης Κασίδας, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 104/2016.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

