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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
11ης/

129/2020

από το πρακτικό της
23.09.2020 δια περιφοράς συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα :

Έγκριση θέσεων για την εγκατάσταση Οικίσκων και Γωνιών Ανακύκλωσης και δέσμευση
κάλυψης ιδίας συμμετοχής στα πλαίσια της υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση της
πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ».

Σήμερα Τετάρτη 23.09.2020, ώρα 20:00, συνεδρίασε δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκαν με τις
αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του Ν. 4635/2019, μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 9026/22.09.2020
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 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1.
Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)
2.
Αγγελάκας Ιωάννης
3.
4.
Γαλλής Γεώργιος
5.
6.
Ευσταθίου Ηλίας
7.
8.
Κασίδας Ιωάννης
9.
10.
Καφετσιούλης Απόστολος
11.
12.
Κρανιώτης Ευάγγελος
13.
14.
Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία
15.
16.
Μπατζιόλας Ζάχος
17.
18.
Ντάγκας Νικόλαος
19.
20.
Σκαρκάλης Χρήστος
21.
22.
Σωτηρίου Βασίλειος
23.
24.
Τσιαγκάλης Νικόλαος
25.
26.
Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
27.
Αλεξανδρίδου Βασιλική

ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο

Αναστασίου Ιωάννης
Γιάνναρος Γεώργιος
Καλαγιάς Γρηγόριος
Κατσιάβας Αστέριος
Κορδίλας Δημήτριος
Μακροβασίλης Βασίλειος
Μπαρμπέρης Πέτρος
Μπελιάς Αντώνιος
Ολύμπιος Αθανάσιος
Σμυρλής Βασίλειος
Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Τσιντζιράκος Ιωάννης

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών Τετάρτη 23.09.2020, ώρα 21:15.
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Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου δήλωσαν την παρουσία τους και απέστειλαν την ψήφο τους με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στο διάστημα που ορίσθηκε και συγκεκριμένα την
Τετάρτη 23/09/2020 από ώρα 20:00 μ.μ. έως ώρα 21:00 π.μ.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Για τα διαδικαστικά της συνεδρίασης φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.
Η συνεδρίαση κρίθηκε κατεπείγουσα καθώς η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020», στα πλαίσια εξέταση της αίτησης
χρηματοδότησης της πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ» που υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα να αποσταλούν
συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις από το Δήμο Αγιάς. Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία
αξιολόγησης της υποβληθείσας πρότασης πρέπει να αποσταλούν τα συμπληρωματικά στοιχεία ως
25/09/2020 και απαιτείται η λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
Θέμα :

Έγκριση θέσεων για την εγκατάσταση Οικίσκων και Γωνιών Ανακύκλωσης και δέσμευση
κάλυψης ιδίας συμμετοχής στα πλαίσια της υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση της
πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ».

Για το θέμα είχε αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο η παρακάτω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Αγιάς:
Με βάση την με αρ. 78/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020»,
στον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής
χρήσης των πόρων (ΤΣ)», στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 4460/25-05-2020 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης
ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4115) με τίτλο: «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα
πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ» με τα παρακάτω Υποέργα:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Κινητός εξοπλισμός διαλογής στη Πηγή του Δήμου Αγιάς», που αφορά στην
προμήθεια: α) Σύστημα διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών – Κινητό Πράσινο Σημείο, β)
Κινητό Πράσινο Σημείο για συλλογή ογκωδών και κλαδεμάτων, γ) Οικίσκος διακριτής συλλογής
ανακυκλώσιμων υλικών, δ) Νησίδα διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, ε) Νησίδες
ημιυπόγειων κάδων 3.000 lt, στ) Πράσινη Νησίδα ανακύκλωσης καλλωπιστικών κατασκευών για
κάδους χωρητικότητας 1.100 lt.
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Οργάνωση Δράσεων Ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας του Κινητού
Εξοπλισμού διαλογής στην Πηγή του Δήμου Αγιάς», που αφορά στην υποστήριξη της υπηρεσίας
για την οργάνωση δράσεων και ευαισθητοποίησης του κινητού εξοπλισμού (Υποέργο 1) στο δήμο
Αγιάς.
Προβλέπεται η οργάνωση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος
Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας, με στόχο τη λεπτομερή ενημέρωση του κοινού που θα
συμμετέχει στις δράσεις διαλογής, την εξοικείωση του με νέες έννοιες και πρακτικές, την
καθοδήγηση και την ενθάρρυνση για συμμετοχή.
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την εφαρμογή και παρακολούθηση του
Κινητού Εξοπλισμού διαλογής στην Πηγή Δήμου Αγιάς», που αφορά στις συμβουλευτικές
υπηρεσίες στις υπηρεσίες του Δήμου για τη διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του
συνόλου της Πράξης.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. με το υπ΄ αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 7356/2-09-2020
έγγραφό της μας γνωστοποιείσαι ότι κατά την εξέταση της αίτησης χρηματοδότησης διαπιστώθηκε η
αναγκαιότητα να αποσταλούν συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις από το Δήμο Αγιάς.
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Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης της υποβληθείσας πρότασης πρέπει να αποσταλούν
τα συμπληρωματικά στοιχεία ως 25/09/2020.
Σύμφωνα με την με αρ. 189/2015 (ΑΔΑ: ΨΒΕΚΩ6Ι-Ρ64) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει
εγκριθεί το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του Δήμου Αγιάς. Το προτεινόμενο δίκτυο των
Οικίσκων διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και των Νησίδων διακριτής συλλογής
ανακυκλώσιμων υλικών (Γωνιών Ανακύκλωσης) του Υποέργου 1 δεν περιγράφονται στο εγκεκριμένο
Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ). Προκειμένου να είναι επιλέξιμο θα πρέπει να προβλεφθεί
και να περιληφθεί στην επικαιροποίησή του.
Οι Οικίσκοι διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών προτείνεται να είναι δύο (2), αποτελούνται ο
καθένας από μία (1) κατασκευή από μπετό σε προκατασκευασμένο κοντέινερ για την τοποθέτηση έξι (6)
συμβατικών κάδων χωρητικότητας 1.100 λίτρων και οι γενικές διαστάσεις της κατασκευής, θα είναι
περίπου:
• Μήκος: 5,50 m - 6,00 m
• Πλάτος: 2,50 m-2,80 m
• Συνολικό ύψος: 2,50 m-2,60 m
Οι εν λόγω Οικίσκοι προτείνεται να τοποθετηθούν: 1) στον Κ/Χ του Ο.Τ. 213 στο κέντρο της
Αγιάς και 2) στον Κ/Χ στο Ο.Τ. Γ3 του οικισμού Βελίκας σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα αποσπάσματα
χάρτη.
Οι Νησίδες διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών (Γωνιών Ανακύκλωσης) προτείνεται να είναι δέκα
(10), αποτελούνται η καθεμία από μία μεταλλική κατασκευή τεσσάρων θέσεων που θα λειτουργεί ως
περίβλημα για μεταλλικούς κάδους ανακυκλώσιμων υλικών και οι γενικές διαστάσεις της κατασκευής, θα
είναι περίπου:
• Μήκος: 6,00 m - 7,00 m
• Πλάτος: 1,20 m - 1,40 m
• Συνολικό ύψος: 2,00 m-2,50 m
Οι εν λόγω νησίδες προτείνεται να τοποθετηθούν:
1. σε Κ/Χ στο Ο.Τ. 320Β της Αγιάς
2. σε Κ/Χ (πλησίον Αθλητικού χώρου) στο κέντρο του οικισμού Δήμητρας
3. σε δημοτική έκταση δυτικά πίσω από το Πνευματικό Κέντρο στον οικισμό Δήμητρας
4. σε Κ/Χ στο κέντρο του οικισμού Καστρίου
5. σε Κ/Χ πλησίον του Δημοτικού σχολείου του οικισμού Μελιβοίας
6. σε Κ/Χ στο ΟΤ 152 στο κέντρο του οικισμού Κόκκινου Νερού
7. σε Κ/Χ πλησίον του Δημοτικού σχολείου του οικισμού Ομολίου
8. σε παραχωρημένη έκταση πλησίον δημοτικού καταστήματος του οικισμού Στομίου
9. σε Κ/Χ πλησίον αγροτικού ιατρείου του οικισμού Σωτηρίτσας
10. σε Κ/Χ πλησίον ανάπλασης παραλίας του οικισμού Αγιοκάμπου
σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα αποσπάσματα χάρτη.
Επιπλέον, επειδή από το φάκελο κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της έκθεσης τεκμηρίωσης και
χρηματοοικονομικής ανάλυσης των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) υπολείπεται το
ποσό των 29.150,76€ της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης σε σχέση με το συνολικό κόστος της
πράξης, είναι απαραίτητη η λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία θα δεσμεύεται για
την κάλυψη του ποσού αυτού, από ίδιους πόρους ή άλλο πρόγραμμα.
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:
➢ Την με αριθμό 4460/25-05-2020 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4115)
➢ Την ανάγκη για την Υλοποίησης της πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ»
➢ το υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 7356/2-09-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Ε.Π. περί συμπληρωματικών στοιχείων
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εισηγούμαστε με απόφασή σας:
1. Να δεσμευτείτε ότι το δίκτυο των Οικίσκων διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και των
Νησίδων διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών (Γωνιών Ανακύκλωσης) στα πλαίσια της
υλοποίησης της πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ», θα προβλεφθεί και θα ενταχθεί στο Τοπικό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του Δήμου Αγιάς, κατά την επικαιροποίησή του.
2. Να εγκρίνετε τις επιλεγμένες θέσεις όπως αναφέρθηκαν παραπάνω και σύμφωνα με τα
επισυναπτόμενα αποσπάσματα χάρτη για την εγκατάσταση των Οικίσκων διακριτής συλλογής
ανακυκλώσιμων υλικών και των Νησίδων διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών (Γωνιών
Ανακύκλωσης).
3. Να δεσμευτείτε ότι θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου το ποσό των 29.150,76€ της
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που υπολείπεται σε σχέση με το συνολικό κόστος της
πράξης, όπως προκύπτει από το φάκελο κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Γενικού
Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ).
4. Να ορίσετε Υπεύθυνο της πράξης την υπάλληλο του Δήμου Αγιάς Μπαρτζώκα Αθανασία,
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις:
Ο Ιωάννης Αγγελάκας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», απέστειλε με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την παρακάτω τοποθέτησή του: «Αναμφίβολα, επιθυμούμε την δημιουργία ενός
ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στον Δήμο μας.
Στην οικονομική επιτροπή δεν ψηφίσαμε υπέρ της απόφασης 78/2020 αλλά αυτό συνέβη όχι για λόγους ουσίας
αλλά ως διαμαρτυρία για άλλα θέματα που αφορούν την λειτουργία της οικονομικής επιτροπής και του
Δημοτικού Συμβουλίου. Επομένως δεν διαφωνούμε επί της ουσίας.
Δυστυχώς όμως καλούμαστε να αποδεχτούμε μια γεωγραφική κατανομή των οικίσκων και των νησίδων
καθώς και την τοποθέτησή τους σε σημεία των οικισμών, χωρίς προηγουμένως να έχουμε προλάβει να
συζητήσουμε επ’ αυτών, πχ αμφισβητούμε την επιλογή μπροστά στην γέφυρα στην Αγιά. Δεν κάνατε καμία
διαβούλευση με τους δημότες. Το γεγονός ότι το έγγραφο με το οποίο σας ζητάνε περεταίρω διευκρινίσεις το
λάβατε 2/9/2020, δεν αποτελεί δικαιολογία αφού γνωρίζατε ότι κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει αυτή η
χωροθέτηση. Επομένως μπορούμε να θεωρήσουμε πως είτε προσπαθείτε να το περάσετε στα γρήγορα είτε
υπήρξε μια προχειρότητα και αμέλεια με αποτέλεσμα να πρέπει τελευταία στιγμή να το κάνετε. Αν
συνυπολογίσουμε ότι δεν είχατε τοποθετήσει κανέναν οικίσκο στην περιοχή των παρακάρλιων χωριών και
σπεύσατε να το αποδεχτείτε μόλις σας το επισημάναμε, μάλλον καταλήγουμε στο δεύτερο λόγο.
Επομένως ψηφίζουμε ΝΑΙ επί της αρχής στην συγκεκριμένη εισήγηση, διατηρώντας όμως έντονες τις
επιφυλάξεις ως προς την ορθότητα της επιλογής των θέσεων για τους λόγους που αναφέραμε πιο πάνω».
Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», απέστειλε με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την παρακάτω τοποθέτησή του:
«Εμείς τοποθετηθήκαμε για το θέμα στην υπ’ αριθμ. 189/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
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
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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
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 Αγιάς” θα καταψηφίσει».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του Ν. 4635/2019 (Α΄ 167) : «Επενδύω
στην Ελλάδα και άλλες διατάξει»,
- την υπ’ αριθμ. 189/2015 (ΑΔΑ: ΨΒΕΚΩ6Ι-Ρ64) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
«Έγκριση Σχεδίου Τοπικής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Αγιάς»,
- την υπ’ αριθμ. 78/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΖΣΩ6Ι-55Η) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:
«Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του
περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», στην με αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020 Πρόσκληση (κωδικός ΟΠΣ 4115) με τίτλο: «Δημιουργία Πράσινων
Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», για τη
χρηματοδότηση της πράξης: “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ”»,
- την με αριθμό 4460/25-05-2020 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4115),
- την ανάγκη για την Υλοποίησης της πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ»,
- το υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 7356/2-09-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Ε.Π. περί συμπληρωματικών στοιχείων,
- το γεγονός ότι τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου δήλωσαν την παρουσία τους και απέστειλαν την
ψήφο τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στο διάστημα που ορίσθηκε
και συγκεκριμένα την Τετάρτη 23/09/2020 από ώρα 20:00 μ.μ. έως ώρα 21:00 π.μ.
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζο υμε κατά πλειο ψηφία
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1. Δεσμευόμαστε ότι το δίκτυο των Οικίσκων διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και των
Νησίδων διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών (Γωνιών Ανακύκλωσης) στα πλαίσια της
υλοποίησης της πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ», θα προβλεφθεί και θα ενταχθεί στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΤΣΔΑ) του Δήμου Αγιάς, κατά την επικαιροποίησή του.
2. Εγκρίνουμε τις επιλεγμένες θέσεις σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα αποσπάσματα χάρτη για την
εγκατάσταση των Οικίσκων διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και των Νησίδων διακριτής
συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών (Γωνιών Ανακύκλωσης).
3. Δεσμευόμαστε ότι θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου το ποσό των 29.150,76€ της
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που υπολείπεται σε σχέση με το συνολικό κόστος της
πράξης, όπως προκύπτει από το φάκελο κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Γενικού
Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ).
4. Ορίζουμε Υπεύθυνο της πράξης την υπάλληλο του Δήμου Αγιάς Μπαρτζώκα Αθανασία,
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.
Καταψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή»: Κατσιάβας Αστέριος, και
Ολύμπιος Αθανάσιος.
Καταψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» Ιωάννης Κασίδας
(επικεφαλής) και Βασίλειος Σωτηρίου, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της
παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 129/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

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

