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ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Τοπικό
Σχέδιο
Διαχείρισης
Απορριμμάτων
Δήμου Δράμας

Ο
αντιδήμαρχος
Χατζηγιάννης
Αναστάσιος, αφού καλωσόρισε τους
παραβρισκόμενους, αναφέρθηκε επί του
θέματος αναλυτικά επισημαίνοντας τη
σπουδαιότητα του Τοπικού Σχεδίου
Διαχείρισης Απορριμμάτων για τον Δήμο
της Δράμας σε βάθος χρόνου και
επικεντρώθηκε
στις
βασικές
προτεραιότητες του σχεδίου, καλώντας τα
παρευρισκόμενα μέλη της για την
υποβολή προτάσεων και παρατηρήσεων.

ΑΠΟΦΣΗΣ

3.

Η κυρία Παπαζώτου Κυριακή Τεχνικός
Σύμβουλος της ΔΙΑΜΑΘ, παρουσίασε
αναλυτικά το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης
Απορριμμάτων Δ. Δράμας, καλώντας τα
παρευρισκόμενα μέλη της επιτροπής
διαβούλευσης
για
την
υποβολή
προτάσεων και παρατηρήσεων.
1.

Ο κ. Πρόεδρος Μαμσάκος Χ. Δήμαρχος
Δράμας, επισημαίνοντας στην επιτροπή
διαβούλευσης το γεγονός ότι επιτέλους
μπήκαν σοβαρές βάσεις για τον
σχεδιασμό της ορθολογικής διαχείριση
των απορριμμάτων, αναφέρθηκε στις
υπάρχουσες προτάσεις των τοπικών
συμβουλίων από τις Τοπικές Κοινότητες
και τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου
Δράμας, οι οποίες υιοθετήθηκαν με
ομόφωνες αποφάσεις τους.
Οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις που
αποτυπώθηκαν στην συζήτηση έχουν
ως εξής:

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Δράμας
Τακτική
αποκομιδή
των
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από
τους μπλε κάδους, για να μην
παρατηρείται το φαινόμενο της

καταστροφής
λόγω
καιρικών
συνθηκών
των
υλικών
που
περιέχονται σε αυτούς.
Δημιουργία Δικτύου ανακύκλωσης
παλαιών ελαίων, τα έσοδά του οποίου
θα διατεθούν στις σχολικές επιτροπές.
Θέσπιση ανταποδοτικού τέλους ως
κίνητρο,
σε
πολίτες
αρωγούς
ανακυκλώσιμων υλικών πχ. σε
σχολεία, επιχειρήσεις, καταστήματα
κλπ. Επειδή τα ανακυκλώσιμα υλικά
έχουν μεγάλο κέρδος, μη επιβολή
νέων φόρων στους πολίτες σε αυτή
την δύσκολη εποχή.
Συμμετέχω πρωτοβουλία Δραμινών
Να δοθεί έμφαση στην ανακύκλωση και
στο διαχωρισμό των απορριμμάτων και
συγκεκριμένα: Πράσινοι: κάδοι για
συλλογή σύμμεικτων, Κίτρινο & Μπλε:
χαρτί και πλαστικό, μέταλλο, γυαλί
αντίστοιχα. Καφέ: βιοαπόβλητα. Για να
καταστεί αυτό εφικτό θα πρέπει να
συνοδεύεται από συχνές ημερίδες
ενημέρωσης των πολιτών με σκοπό την
ευαισθητοποίηση τους. Γενικές ημερίδες
ενημέρωσης πολιτών για τον τρόπο
διαλογής των απορριμμάτων σε οικιακό
επίπεδο αλλά και στον εργασιακό του
χώρο. Ενημέρωση των μαθητών στα
σχολεία του Δήμου για ευαισθητοποίηση
των αυριανών ενεργών πολιτών του
Δήμου μας. Ημερίδες ενημέρωσης των
αγροτών για την χρήση και τις
επιπτώσεις χημικών παρασκευασμάτων.
Διότι όπως γνωρίζουμε ο νομός μας είναι
κατά βάση αγροτικός. Κατάρτιση
προγράμματος επιμόρφωσης προσωπικού
υπό την μορφή θεματικών ενοτήτων για
τις διάφορες κατηγορίες απορριμμάτων
και την σωστή διαχείριση αυτών. Ένας
κρίκος ακόμα της αλυσίδας για τη
διαχείριση των απορριμμάτων είναι η
σωστή συγκομιδή αυτών. Ειδικά
απορριμματοφόρα για κάθε έναν τύπο
κάδου (πράσινοι, κίτρινοι, μπλε, καφέ).
Διαφορετικοί κάδοι για τη συγκομιδή
των υπολοίπων από τα φυτοφάρμακα και
γεωργικά εφόδια, όπως και των υλικών
συσκευασίας
τους.
Καθώς
και

δημιουργία χώρων για την συγκέντρωση
αυτών. Οικιακοί κάδοι κομποστοποίησης
οι οποίοι θα είναι προσαρμοσμένοι στις
ανάγκες των πολιτών που ζουν σε
πολυκατοικίες. Συχνός θα πρέπει να είναι
και ο καθαρισμός των κοινόχρηστων
χώρων που φιλοξενούν τους κάδους
ιδιαιτέρως τους θερινούς μήνες, καθώς
και τις περιόδους που η πόλη μας
φιλοξενεί μεγάλο πλήθος επισκεπτών
(Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους,
Ονειρούπολη, Δραμοινογνωσία). Ένα
σημαντικό θέμα επίσης, είναι τα
δρομολόγια των απορριμματοφόρων. Σε
ένα μεγάλο ποσοστό της χώρα μας τα
δρομολόγια αυτών γίνονται τις βραδινές
ώρες
μετά
το
κλείσιμο
των
καταστημάτων. Υιοθετώντας το ίδιο
μοντέλο θα καταφέρουμε να αποφύγουμε
το κυκλοφοριακό πρόβλημα που
δημιουργείται κατά τις πρωινές ώρες στο
κέντρο της πόλης μας.
Ένωση
Κυριών
Εκφράστηκε
προβληματισμός σχετικά με τα πράσινα
σημεία για το που θα είναι αυτά και αν με
την πάροδο του χρόνου μετατραπούν σε
σκουπιδότοπο.
Τεχνικό
Επιμελητήριο
Ελλάδος
Επισημάνθηκε η θετική έκβαση της
ανακύκλωσης σχετικά με την οικιακή
κομποστοποίηση και την ανακύκλωση
του
γυαλιού
και
αναπτύχτηκε
προβληματισμός σχετικά με τα πέντε
σημεία που αναφέρονται στο σχέδιο. Για
να επιτευχθούν οι υψηλοί στόχοι της
διαλογής στην πηγή, θα πρέπει να
προηγηθεί
δυναμική
καμπάνια
ενημέρωσης και εκπαίδευσης του
κόσμου.

Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Δράμας
Προτάθηκε τα πράσινα σημεία να είναι
περισσότερα από δύο, να λειτουργούν με
διευρυμένο ωράριο και να είναι
ευμετάβλητα, π.χ. ως ανταλλακτήρια
ηλεκτρικών, βιβλίων, κλπ
Δικηγορικός σύλλογος Εκφράστηκαν
παρατηρήσεις
περί
του
ωραρίου

αποκομιδής των απορριμμάτων και πως ο
σύλλογος εστίασε στην περιοχή του
δικαστικού
μεγάρου
την
ύπαρξη
προβλήματος σχετικά με την ποσότητα
του
παραγόμενου
ανακυκλώσιμου
χαρτιού.
Δημοτικός Σύμβουλος Ηλιόπουλος
Στέργιος ως μέλος της ομάδας
επίβλεψης έργου Η βασική πρόταση
είναι η λειτουργία των δομών να γίνεται
με προσωπικό του δήμου και ίδια μέσα
αλλά λόγω των προβλημάτων που
παρουσιάζονται από τον Καλλικράτη,
είναι καλό να προχωρήσουμε ως
κοινωνία της Δράμας, σε σύσταση
Εταιρίας Λαϊκής Βάσης, η οποία θα
πρέπει να πάρει όσο το δυνατόν
«πανδραμινή» Δράση. Το αποτέλεσμα θα
είναι τα οφέλη να γυρίζουν σε όλη την
δραμινή κοινωνία. Στην Εταιρία αυτή θα
πρέπει να έχει ποσοστό ο Δήμος ή οι
Δήμοι της περιοχής του Ν. Δράμας.
Δημότης
Στέλιος
Μελισσινός
εκπρόσωπος Οικολογικής Κίνησης
Δράμας στο πλαίσιο της Δημόσιας
Διαβούλευσης Τα δύο πράσινα σημεία
κρίνονται ανεπαρκή σε σχέση με την
έκταση της πόλης. Πρέπει να αυξηθούν
συμμετρικά λαμβάνοντας υπόψη τις
συνοικίες της αλλά και τα Δημοτικά
Διαμερίσματα. Να αναφέρεται ότι το
επιπλέον κόστος θα μετακυλήσει στον
πολίτη, με τη διαδικασία των τελών και
δικαιωμάτων. Να καθορίζεται ο τρόπος,
ώστε να εφαρμοστεί η ρήση "ο ρυπαίνων
πληρώνει". Η ευαισθητοποίηση του
πολίτη να γίνεται με φυλλάδια κλπ που
αναφέρεται στο σχέδιο, αλλά και μέσα
από τη μείωση των τελών, όταν
αποδεικνύεται η καλή χρήση της
ανακύκλωσης ή της κομποστοποίησης
κλπ. Να υπάρχει κατεύθυνση ώστε ο
καθένας να πληρώνει, ανάλογα με τα
απορρίμματα
που
παράγει.
Να
προβλεφθεί η κατασκευή σε κεντρικά
σημεία της πόλης ή όπου έχει
διαπιστωθεί
μεγάλος
όγκος
απορριμμάτων και άλλων υπόγειων

κάδων. (υπόψη ότι ένας τέτοιος κάδος
αντιστοιχεί με 10 πράσινους ή μπλε). Στο
σχέδιο δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για
την τύχη των ιατρικών αποβλήτων
Μονάδων Υγείας (νοσοκομείο, ΚΥ, ΙΚΑ
κλπ) και των ιδιωτικών κλινικών και
ιατρείων.
Στις
προτάσεις
και
παρατηρήσεις των μελών φορέων της
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης,
τοποθετήθηκαν
ο
Πρόεδρος
της
επιτροπής
Δημοτικής
Επιτροπής
Διαβούλευσης
κος
Μαμσάκος
Χριστόδουλος Δήμαρχος Δράμας, ο
αντιδήμαρχος
Δ/νσης
Τεχνικής
Υπηρεσίας κος Παπαδόπουλος Γεώργιος
και
ο
αντιδήμαρχος
Δ/νσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κος
Χατζηγιάννης Αναστάσιος, όπως θα
αναφέρονται αναλυτικά στα πρακτικά
της συνεδρίασης.
Η
Δημοτική
Επιτροπή
Διαβούλευσης αφού άκουσε τον κ.
πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων
Είδε τις διατάξεις του άρθρου 76
του Ν. 3852/2010, το Τοπικό Σχέδιο
Διαχείρισης Απορριμμάτων Δ. Δράμας και
τις προτάσεις – παρατηρήσεις των τοπικών
συμβουλίων από τις Τοπικές Κοινότητες
και τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου
Δράμας
Η Δημοτική Επιτροπή
Διαβούλευσης

Γνωμοδοτεί ομόφωνα
θετικά
Προς το δημοτικό συμβούλιο, σχετικά
με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης
Απορριμμάτων του Δήμου Δράμας, όπως
αυτό εισήχθη στην Δημοτική Επιτροπή
Διαβούλευσης
από
την
Δ/νση
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Δράμα 29.10.2015
H γραμματέας

Σοφία Μαχαιρίδου

