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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Θέµα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ Ε∆ΣΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΗΜΟ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµων του Ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010), όπως τροποποιήθηκε µε τον Νόµο 4690 (ΦΕΚ
104/Α’/30-5-2020) άρθρο 21 παρ. 9 Ρυθµίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραµµατικών
συµβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού «Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.
3852/2010 προστίθεται περίπτωση κγ’ ως εξής: ‘’κγ) αποφασίζει για τη σύναψη των
προγραµµατικών συµβάσεων του ∆ήµου’’».

Η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη περιβαλλοντικής πολιτικής κατέχουν µία από τις
πρώτες θέσεις στην κλίµακα προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη βάση αυτή
στηρίζονται το Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΦΕΚ 174/Α’/15-12-2015) και ο Νόµος
4496/2017 για την ανακύκλωση, µε τον οποίο οι ∆ήµοι υποχρεούνται στην χωριστή συλλογή –
σε τέσσερα ρεύµατα – αποβλήτων συσκευασιών (χαρτί, πλαστικό, µέταλλα και γυαλί).
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις των ανωτέρω θα πρέπει να εφαρµόζεται επιπλέον και η χωριστή
συλλογή του οργανικού κλάσµατος (καφέ κάδος – επιλεγµένα απόβλητα τροφίµων και κήπου).
Τα οργανικά ή βιοαποδοµήσιµα απόβλητα είναι αυτά που σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα
δύνανται να αποδοµούνται από µικροοργανισµούς ή άλλα έµβια όντα. Ανήκουν στα αστικά
στερεά απόβλητα, ωστόσο η ανωτέρω ιδιαιτερότητά τους καθιστά απαραίτητη την ιδιαίτερη
διαχείριση και αξιοποίησή τους. Η ορθολογική διαχείρισή τους έχει ως στόχο την µείωση των
ποσοτήτων που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ, την ανάκτηση µεγαλύτερων ποσοτήτων ενέργειας από
αυτά, την πραγµατοποίηση µεγάλης κλίµακας λιπασµατοποίησης και την µείωση της ρύπανσης.
Λαµβάνοντας υπόψη τη σχετική Νοµοθεσία:
1. Νόµος 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α’/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής
∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων και άλλες διατάξεις»
2. Νόµος 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α’/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος…»
3. Η πράξη Υπουργικού Συµβουλίου 49/2015 (ΦΕΚ 174/Α’/15-12-2015) «Τροποποίηση και
έγκριση του Ενικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α) και του Εθνικού
Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης ∆ηµιουργίας Αποβλήτων»
4. Νόµος 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α’/8-11-2017) «Τροποποίηση του 2939/2001 για την
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρµογή στην
Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και
άλλες διατάξεις»
5. ΥΠΕΝ/∆∆ΑΠΠ/74692/25-10-2018 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχετικά µε
την «Χωριστή συλλογή αποβλήτων υλικών στους φορείς του ∆ηµοσίου»

1

Επίσης λαµβάνοντας υπόψη την υπ’ αρ. 26357/13-1-2020 (ΑΠ ∆ήµου 919/14-1-2020)
επιστολή του Περιφερειάρχη Αττικής «Συνεργασία Περιφέρειας Αττικής – Ε∆ΣΝΑ και ∆ήµων, για
την διαλογή στην πηγή των Βιοαποβλήτων»
Σας γνωρίζουµε ότι:
Με την υπ’ αρ. 211/2020 Απόφαση της 23ης25-6-2020 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Ε∆ΣΝΑ (Α∆Α: ΨΚΕ5ΟΡ05-4ΦΓ) ελήφθη οµόφωνη απόφαση για την έγκριση σχεδίου
προγραµµατικής σύµβασης (άρ. 100 Ν. 3852/2010) µε τον ∆ήµο ∆ιονύσου για την διαχείριση
των βιοαποβλήτων του ∆ήµου.
Αντικείµενο της προγραµµατικής σύµβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων
στα διοικητικά όρια του ∆ήµου ∆ιονύσου, η οποία περιλαµβάνει την εγκατάσταση του
απαραίτητου εξοπλισµού για τη συλλογή και µεταφορά των βιοαποβλήτων που παράγονται
στους χώρους του ∆ήµου.
Ο Ε∆ΣΝΑ θα διαθέσει ατελώς στον ∆ήµο 1 όχηµα απορριµµατοφόρο µε σύστηµα πλύσης κάδων
(αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 9037) και 100 καφέ κάδους.
Η διάρκεια της σύµβασης είναι δεκαετής µε δυνατότητα παράτασης για άλλα δέκα έτη, µε κοινή
απόφαση των µερών.
Ως βιοαπόβλητα, στην παρούσα σύµβαση, ορίζονται µόνο τα βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα
κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης (ΕΚΑ 20 01 08)
Ο ∆ήµος θα πρέπει σύµφωνα µε το άρ. 5 παρ. 2 της σύµβασης να ορίσει εκπρόσωπό του που θα
συµµετέχει στην «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» του άρ. 9.
Το σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση για ενηµέρωση
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Οικονοµική Επιτροπή να:
1. Αποφασίσει για την έγκριση της σύναψης και των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης.
2. Εξουσιοδοτήσει το ∆ήµαρχο για την υπογραφή της ανωτέρω Προγραµµατικής Σύµβασης
3. Ορίσει Εκπρόσωπο του ∆ήµου ∆ιονύσου, ο οποίος θα συµµετέχει στην «Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης» του άρ. 9.

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΚΑΦΩΣΗ
Εσωτ. ∆ιανοµή:
Γραφείο ∆ηµάρχου
Γενικός Γραµµατέας
Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών
Αντιδήµαρχος Καθηµερινότητας
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
Προϊσταµένη Τµ. Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Αρχείο: ∆. Περιβάλλοντος – Συµβάσεις – Ε∆ΣΝΑ
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