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ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηελ 29ε Απξηιίνπ 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 17:30, κεηά απφ
γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αξηζκφ 9/24-4-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζω
ηειεδηάζθεψεο ζπλεδξίαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ.
55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν δεκνζηεχζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα
μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης
ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ «Ενημέρωζη για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ
κορωνοϊού COVID-19, αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηων δήμων» ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ψκαηνο:
1) Μειάο Παλαγηψηεο- Πξφεδξνο, 2) νισκνχ Αηθαηεξίλε - Αληηπξφεδξνο, 3) Νηθνιάνπ
Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, 4) Αζαλαζφπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο,
6) Αζπξάγθαζνο Νηθφιανο – Αλη/ξρνο, 7) Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 8) Κνξδάο
Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 9) Πεηξφπνπινο Παλαγηψηεο- Αλη/ξρνο, 10) Πιέζζαο Γηνλχζηνο- Αλη/ξρνο,
11) ακνχξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 12) Σνγηνπνχινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 13) Αζπξνχιηα
νθία, 14) Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία, 15) Γθέζηα Δηξήλε, 16) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 17) Μαγηάθεο
Γεψξγηνο, 18) Μνδέο Αζαλάζηνο, 19) Νηάξνπ Μαξία, 20) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 21) Πειεθνχδαο
Γεκήηξηνο, 22) Σνπιγαξίδεο Θεφδσξνο, 23) Αζαλαζφπνπινο Αζαλάζηνο, 24) Αιεμφπνπινο
Γξεγφξηνο, 25) Βνξίζεο Γηνλχζηνο, 26) Γξεγφξεο Ζιίαο, 27) Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, 28) Γνχξνο
Αζαλάζηνο, 29) Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, 30) Καπθάο Γεψξγηνο, 31) Κνπλάβεο Αληψληνο, 32)
Μνίξαιεο Νηθφιανο, 33) Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, 34) Νηξίληαο Θεφδσξνο, 35) Ξπιηάο Θεφδσξνο,
36) Παπαδεκάηνο Νηθφιανο, 37) Παηνχραο Υξήζηνο, 38) Ρψξνο Γεψξγηνο, 39) βφιεο
Κσλζηαληίλνο, 40) ηαδήκαο Βαζίιεηνο, 41) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 42) Σδαλάθνο Νηθφιανο, 43)
Σξηαληαθπιιφπνπινο Ναπνιέσλ, 44) Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, 45) Υξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο
θαη 46) Φσκάο Πέηξνο.
Ο θ. Μπαθαιάξνο Υξήζηνο δελ ζπκκεηείρε απφ ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγφηεξα
φπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.
Οη θ.θ. Εαθεηξφπνπινο Παλαγηψηεο θαη Φηινπνχινπ Μαξία, δελ ζπκκεηείραλ ζηε
ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε κεηείρε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο
Παηξέσλ.
Αθνχ έγηλε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
………………………………………………………………………………………………................
Γηεπθξηλίδεηαη φηη απφ ηε ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Νηθνιάνπ
Αλδξέαο, Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, Νηξίληαο Θεφδσξνο, βφιεο Κσλζηαληίλνο, Καπθάο Γεψξγηνο,
Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, νισκνχ Καηεξίλα, Νηάξνπ Μαξία, Μνίξαιεο Νηθφιανο, Βνξίζεο
Γηνλχζηνο, Κνπλάβεο Αληψληνο, Γξεγφξεο Ζιίαο θαη ηαλίηζαο Υαξάιακπνο.

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 6 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο:
«Παξάηαζε ηζρχνο ηεο χκβαζεο πλεξγαζίαο γηα ηελ Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε Γεκνηηθψλ
Απνβιήησλ πζθεπαζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κε ηελ Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία
«Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο Α.Δ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΔΔΑΑ
ΑΔ», (ζρεηηθφ εηζεγεηηθφ έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο – Αλαθχθισζεο θαη
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Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ- Γ/λζε Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ- κε
αξηζ.2750/27-2-2020 θαη ζρεηηθφ Γηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ- κε αξηζ. 2777/27-2-2020
Σν ώκα, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηνλ θ. Γήκαξρν θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ
εηζεγεηή- Αλη/ξρνπ, σο θάησζη:
«ην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, φζνλ αθνξά ζηελ αλαθχθισζε ν δήκνο
καο έρεη πνιηηηθή θαηεχζπλζε, πνπ βαζίδεηαη ζηελ δηαινγή ζηελ πεγή κε θξαηηθή ελίζρπζε. Με
ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ απηνχ, κπνξεί λα κεησζεί δξαζηηθά ν φγθνο ησλ απνξξηκκάησλ,
πνπ απνηίζεηαη ζην ΥΤΣΑ θαη λα πξνζηαηεχεηαη ην πεξηβάιινλ κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο
γηα ην δεκφηε.
Οη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο ζε ζπκθσλία κε ηελ ΔΔ έρνπλ αλαζέζεη ηελ αλαθχθισζε ζε
ηδησηηθέο εηαηξείεο, πνπ φπσο έρεη απνδεηρζεί ζηελ πξάμε δελ έρνπλ ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο αιιά ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο, γη’ απηφ ηα πνζνζηά αλάθηεζεο
είλαη πνιχ ρακειά ζε φιε ηελ Διιάδα.
ην ερζξηθφ απηφ πιαίζην, αληηκεησπίδνπκε πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη γξαθεηνθξαηηθά
εκπφδηα, πνπ πξνθαινχλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ πινπνίεζε έξγσλ θαη ησλ δξάζεσλ, πνπ σο γλσζηφλ
έρνπκε ζρεδηάζεη θαη πινπνηνχκε.
Ο ζρεδηαζκφο καο ζα κπνξνχζε λα είρε πινπνηεζεί ζε πνιχ ιηγφηεξν ρξφλν θαη κε πνιχ
ιηγφηεξεο δαπάλεο, αλ ππήξρε θεληξηθφο ζρεδηαζκφο ζηελ νηθνλνκία, θαη Γεκφζηνο Φνξέαο
δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ζπζθεπαζηψλ ζηελ παξαγσγή, ηελ
εθπφλεζε κειεηψλ θαη θαηαζθεπήο έξγσλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ θαη εηδηθά γηα ηελ
αλάθηεζε πιηθψλ (ΚΓΑΤ) θαη ηελ θεληξηθή δηάζεζε ησλ αλαθηψκελσλ πιηθψλ. Όηαλ απηή ε
αιπζίδα ζπάεη ζε θξίζηκα ζεκεία εμαηηίαο ησλ ζπγθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
νκίισλ, ηφηε δελ παξάγεηαη απνηέιεζκα.
Με νδεγίεο ηεο ΔΔ, νη θπβεξλήζεηο πξνσζνχλ ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ
θαζαξηφηεηαο θαη ηελ θαηαζθεπή εξγνζηαζίσλ επεμεξγαζίαο ζηεξεψλ απνβιήησλ κέζσ ΓΗΣ.
Έρνπλ αλαζέζεη ηελ αλαθχθισζε κφλν ζπζθεπαζηψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Οπζηαζηηθά ζε θνξέα,
πνπ έρνπλ ζπγθξνηήζεη νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, πνπ παξάγνπλ ζπζθεπαζκέλα πξντφληα. Ζ
«Ειιεληθή Εηαηξεία Αμηνπνίεζεο θαη Αλαθύθιωζεο ΑΕ», παηψληαο ζην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ
θπβεξλήζεσλ ΠΑΟΚ, ΤΡΗΕΑ θαη ΝΓ, ραξαηζψλεη δηπιά ηνπο εξγαδφκελνπο. Μία θνξά κε ηελ
αγνξά ηεο ζπζθεπαζίαο - φπνπ ε εθάζηνηε εηαηξεία, πνπ παξάγεη ζπζθεπαζκέλα πξντφληα έρεη
κεηαθπιήζεη ην θφζηνο αλαθχθισζεο ζην ηειηθφ πξντφλ - θαη κηα δεχηεξε κέζσ ησλ
αληαπνδνηηθψλ ηειψλ. Αληηκεησπίδνπκε πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ αλαθχθισζε γηαηί ην ππφιεηκκα
είλαη πνιχ κεγάιν, ε αληηθαηάζηαζε ησλ κπιε θάδσλ γίλεηαη κε ην ζηαγνλφκεηξν, θαη έρνπκε
έιιεηςε αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ επηζθεπή ηνπο, πνπ γίλεηαη απφ ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ. Ο
Γήκαξρνο έζεζε επαλεηιεκκέλα ην ζέκα ζηελ δηνίθεζε ηεο ΔΔΑΑ θαη έρνπκε ππνβάιεη γξαπηά
αηηήκαηα πνιιέο θνξέο, φκσο κέρξη ηψξα έρνπλ αληαπνθξηζεί ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ ζε ζρέζε κε ηηο
αλάγθεο. ηηο 4 Μαξηίνπ ηνπ 2020 απνζηείιακε λέα επηζηνιή πξνο ηελ Δ.Δ.Α.Α κε θνηλνπνίεζε
ζηα ππνπξγεία εζσηεξηθψλ θαη πεξηβάιινληνο θαη ηνλ ΔΟΑΝ. Δλεκεξψζακε ηνπο αξκφδηνπο γηα
ηελ απαξάδεθηε θαηάζηαζε θαη ηηο ειιείςεηο ησλ κπιε θάδσλ, φπσο επίζεο δεηήζακε ηελ αιιαγή
ησλ δξνκνινγίσλ απνθνκηδήο απφ ηελ εηαηξεία πνπ ιεηηνπξγεί ην ΚΓΑΤ θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε
ηεο θνζηνινγεκέλεο θακπάληαο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ. Εεηάκε ηελ
παξάδνζε 2500 θάδσλ γηαηί πεξίπνπ 1500 θάδνη παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο δεκηέο ή έρνπλ απνζπξζεί,
ελψ απαηηνχληαη επηπιένλ 1000 θάδνη γηα ηελ πχθλσζε ηνπ δηθηχνπ. ηηο 12/3/2020 έγηλε
ζπλάληεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Καζαξηφηεηαο κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΔΟΑΝ γηα λα δεηήζνπκε ηελ
παξέκβαζε ηνπ, ψζηε λα ππνρξεσζεί ε Δ.Δ.Α.Α. λα αληαπνθξηζεί ζηα αηηήκαηά καο κε ζθνπφ ηελ
αχμεζε ησλ πνζνζηψλ αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ θαη ραξηηνχ, φκσο δελ είδακε θαλέλα
απνηέιεζκα. Θα ζπλερίζνπκε ηηο πηέζεηο θαη πξνο ηα ππνπξγεία εζσηεξηθψλ θαη πεξηβάιινληνο.
Σα πνζνζηά αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ είλαη πνιχ κηθξά ζε φιε ηελ Διιάδα θαη εμαξηψληαη
απφ ηηο δηεζλείο ηηκέο ησλ αλαθηψκελσλ πιηθψλ. Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ν φγθνο ησλ
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ππνιεηκκάησλ, πνπ νδεγνχληαη ζηνπο ΥΤΣΑ δελ κπνξεί λα εμαξηψληαη απφ ην ρξεκαηηζηήξην θαη
ηελ θεξδνθνξία νχηε απφ ηε ινγηθή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» ψζηε λα ηα πιεξψλεη ν δεκφηεο δηπιά
θαη ηξηπιά. Αληί λα πεξηνξηζηεί ε παξαγσγή απνβιήησλ θαη εηδηθά ζπζθεπαζίαο πξνσζείηαη ε
¨θπθιηθή νηθνλνκία¨ γηα ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. Όζα
πεξηζζφηεξα παξάγνληαη ηφζν αλνίγνληαη λέα πεδία γηα επελδχζεηο θεθαιαίνπ ζηελ επεμεξγαζία
ησλ απνβιήησλ κε κεγάια θέξδε αιιά θαη αλππνιφγηζηεο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ
ηζέπε ησλ δεκνηψλ.
Ζ αλαθχθισζε, πνπ ζέινπκε εκείο, είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή γηαηί ζηεξίδεηαη πξφιεςε θαη
ζηε δηαινγή ζηελ πεγή γηα λα πεηχρνπκε κεγαιχηεξα πνζνζηά αλαθχθισζεο. Αλαγθαδφκαζηε λα
δξνχκε ζε ερζξηθφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο Γήκνπο θαη ηνπο δεκφηεο, κε ηηο επηινγέο ηεο ΔΔ θαη ησλ
ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ. Απαγνξεχνπλ ηελ πξφζιεςε εξγαδνκέλσλ θαη δελ παξέρεηαη θξαηηθή
ρξεκαηνδφηεζε. Έηζη δελ κπνξνχκε λα ιεηηνπξγήζνπκε ην ζχζηεκα ηεο αλαθχθισζεο θαη ην
ΚΓΑΤ.
ε απηφ ην ζχζηεκα ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη ηεο θεξδνθνξίαο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ,
εκείο αληηζηεθφκαζηε θαη δηεθδηθνχκε θεληξηθφ ζρεδηαζκφ, κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο παξαγσγήο
ζπζθεπαζηψλ, θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη δηνξηζκφ κφληκσλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ
απνξξηκκάησλ θαη ηελ αλαθχθισζε κε δηαινγή ζηελ πεγή, ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ θαη ηελ
ιεηηνπξγία ησλ ΚΓΑΤ. Σα αλαθηψκελα πιηθά ηεο αλαθχθισζεο ζα πξέπεη λα θαηαιήγνπλ ζε
θεληξηθφ θνξέα δηάζεζεο ηνπο γηα βηνκεραληθή επεμεξγαζία.
Απφ ππεξεζηαθά ζηειέρε έρεη ζπληαρζεί ζρέδην γηα ηελ δηαινγή ζηελ πεγή ζε ρσξηζηά
ξεχκαηα ζπζθεπαζηψλ θαη έληππνπ ραξηηνχ. Έρνπλ ζπληαρζεί κειέηεο γηα ζπιινγή θαη
επεμεξγαζία βηναπνβιήησλ, γηα πξάζηλν ζεκείν, γσληέο αλαθχθισζεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο
ηνπ θνηλνχ. Σα πξνβιεπφκελα ζην εγθεθξηκέλν ζρέδην πςειά πνζνζηά αλαθχθισζεο ήηαλ
ππνρξεσηηθά κε βάζε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΔ θαη ηνλ Δζληθφ ρεδηαζκφ.
Παξά ηηο ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ έρεη ζπγθξνηεζεί νκάδα απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ γηα
ηελ πξνψζεζε ηεο αλαθχθισζεο, ε νπνία έρεη εθπνλήζεη ζρέδην γηα ηελ θακπάληα ελεκέξσζεο θαη
επαηζζεηνπνίεζεο ησλ δεκνηψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ καζεηψλ. Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο
εθδειψζεηο πξνβνιήο ηεο αλαθχθισζεο ζην πιαίζην ηνπ θαξλαβαιηνχ 2020.
Ζ νκάδα αλαθχθισζεο έρεη πξνεηνηκάζεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλαθχθισζε έληππνπ
ραξηηνχ θαη αξρίζακε ηελ ζηαδηαθή εθαξκνγή ηνπ. Σνπνζεηήζακε θίηξηλνπο θάδνπο γηα έληππν
ραξηί θνληά ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ηξάπεδεο, θαη νξγαλψζακε ζχζθεςε κε εθπξνζψπνπο
ππεξεζηψλ γηα λα ηνπο ελεκεξψζνπκε γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη λα έρνπκε ζπλερή ζπλεξγαζία γηα ηελ
επηηπρία ηνπ ζρεδίνπ καο. Δίλαη ζε εμέιημε πξφγξακκα γηα ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ησλ θίηξηλσλ
θάδσλ γηα ηελ ζπιινγή ραξηηνχ ζηα ζρνιεία. ηηο 12/3/2020 είρε πξνγξακκαηηζηεί ζχζθεςε κε
δάζθαινπο θαη θαζεγεηέο απφ 100 πεξίπνπ ζρνιεία, πνπ έρνπλ πξνηαζεί απφ ηηο αληίζηνηρεο
δηεπζχλζεηο ηεο Α θαη Β-βάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο θακπάληαο αλαθχθισζεο ζηα
ζρνιεία. Με ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηνπ θνξσλντνχ ε εθδήισζε αλαβιήζεθε θαη αλαγθαζηήθακε
λα αλαζηείινπκε ην πξφγξακκα ελεκέξσζεο. Παξ’ φιν πνπ ε ΔΔΑΑ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα
αηηήκαηά καο εκείο ζα ζπλερίζνπκε ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ
δεκνηψλ κε ηα πεξηνξηζκέλα κέζα πνπ δηαζέηνπκε, φηαλ νκαινπνηεζνχλ νη ζπλζήθεο.
Όζν νη θπβεξλήζεηο ζπλερίδνπλ ηελ αλάζεζε ηεο αλαθχθισζεο ζε Αλψλπκε ηδησηηθή
εηαηξεία θαη κε ηελ απαγφξεπζε ησλ δηνξηζκψλ θαη ηελ δξακαηηθή κείσζε ηεο θξαηηθήο
ρξεκαηνδφηεζεο δελ κπνξεί ν Γήκνο λα αλαιάβεη ηφζν ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΓΑΤ φζν θαη ην
ζχζηεκα ηεο ζπιινγήο, απνθνκηδήο θαη δηάζεζεο ησλ αλαθηψκελσλ πιηθψλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ
ζπζθεπαζίεο. Δπφκελα πξνηείλεηαη ε παξάηαζε ηεο ηξέρνπζαο ζχκβαζεο κε ηελ ΔΔΑΑ κέρξη ην
ηέινο ηνπ 2020. Δκείο ζα ζπλερίζνπκε ηελ πξνζπάζεηα, γηα άιιε πνιηηηθή ζηε ρψξα καο, πνπ ζα
θάλεη εθηθηνχο ηνπο ζηφρνπο, πνπ βάδνπκε θαη έρνπλ αλαιπζεί ζε πξνεγνχκελεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Αγωληδόκαζηε θαη δηεθδηθνύκε
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Να θαηαξγεζεί ην ηδησηηθνπνηεκέλν ζχζηεκα αλαθχθισζεο θαη λα ζπγθξνηεζεί Γεκφζηνο
Φνξέαο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ πνπ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ
αλαθχθισζε.
ην πιαίζην κηαο πνιηηηθήο πξφιεςεο ν Γεκφζηνο Φνξέαο ζα εθδψζεη θαλνληζκνχο
πεξηνξηζκνχ ηεο παξαγσγήο ησλ ζπζθεπαζηψλ κε αληίζηνηρα πξφζηηκα γηα φζεο εηαηξείεο
δελ ζπκκνξθψλνληαη. Σν θφζηνο αλαθχθισζεο ζα ρξεψλεηαη ζηηο εηαηξείεο θαη φρη ζηνπο
θαηαλαισηέο.
Ο Κξαηηθφο Φνξέαο ζα πηνζεηήζεη απνθιεηζηηθά ην ζχζηεκα αλαθχθισζεο κε δηαινγή
ζηελ πεγή φρη κφλν ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, ζπζθεπψλ θιπ., αιιά θαη ησλ
πξνδηαιεγκέλσλ νξγαληθψλ. Θα αλαπηχμεη ηελ ζρεηηθή ηερλνγλσζία θαη ζα ζηεξίμεη
νηθνλνκηθά θαη ηερλνινγηθά ηνπο Γήκνπο ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δηαινγήο
ζηελ πεγή, κε έζνδα πνπ ζα εηζπξάηηεη απφ ηηο εηαηξείεο πνπ παξάγνπλ ζπζθεπαζίεο θαη ηηο
θξαηηθέο επηδνηήζεηο .
Θα παξέρεη ζηνπο Γήκνπο Σερληθή θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε γηα ηε νινθιεξσκέλε
δηαρείξηζε αλαθπθιψζηκσλ, φπσο επίζεο θαηαλέκεη ζέζεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ
απνθνκηδή θαη εμνπιηζκνχ (θάδνπο, νρήκαηα), θαη ζα αλαιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή
ηερλνινγηθά ζχγρξνλσλ ΚΓΑΤ κε πςεινχ επηπέδνπ απηνκαηνπνίεζε, εξγαδφκελνπο ζε
κφληκεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη απζηεξή ηήξεζε ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.
Θα ζρεδηάδεη θαη ζα πινπνηεί ζε Παλειιαδηθφ θαη Σνπηθφ επίπεδν ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
Γήκνπο θακπάληεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλσλίαο κε ηδηαίηεξε έκθαζε
ζηα ζρνιεία θαη ζηελ λενιαία.
Ζ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κξαηηθνχ απηνχ ζπζηήκαηνο αλαθχθισζεο ζα είλαη
θαηαιπηηθή ζηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ αλαθχθισζεο ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ
απνξξηκκάησλ.
Θα ζπγθεληξψλεη ηα αλαθηψκελα πιηθά απφ ηνπο Γήκνπο θαη ζα θξνληίδεη γηα ηελ δηάζεζε
ησλ αλαθηψκελσλ πιηθψλ ζηηο αληίζηνηρεο βηνκεραληθέο κνλάδεο παξαγσγήο ηειηθνχ
πξντφληνο».

Σν ώκα, κε ηε δηεπθξίληζε φηη ελ ησ κεηαμχ επαλήιζε ζηε ζπλεδξίαζε ν θ. ηαλίηζαο
Υαξάιακπνο, ελψ απνρψξεζαλ ν θ. Ξπιηάο Θεφδσξνο θαη ε θα Γθέζηα Δηξήλε, άθνπζε
επίζεο ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ θαη ηνπο ινηπνχο νκηιεηέο –
δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη αθνχ θαηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. Φσκάο Πέηξνο, ηαλίηζαο
Υαξάιακπνο θαη Γνχξνο Αζαλάζηνο δήισζαλ «απνρή», ελψ ν θ. Σδαλάθνο Νηθφιανο
ςήθηζε ηελ δηθή ηνπ πξφηαζε, φπσο απηή θαηαγξάθεηαη ζηα αλαιπηηθά πξαθηηθά,
ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ:

1.
2.

3.

4.

Έρνληαο ππφςε:
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2939/2001 (ΦΔΚ 179/Α΄/2001), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Σελ αλάγθε ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζηελ θαηάξηηζε πξνγξάκκαηνο ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο.
Σελ ππ’ αξηζκ. 1054/19.12.2018 (ΑΓΑ: ΦΘΛΥΧΞΗΛΟΕ) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κε ηελ νπνία εγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηζρχνο ηεο
χκβαζεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο «ΔΔΑΑ ΑΔ», πνπ ιήγεη ζηηο
31.12.2019.
Σελ απφ 27.09.2018 παξάηαζε ηζρχνο ηεο χκβαζεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη
ηεο «ΔΔΑΑ ΑΔ», πνπ ιήγεη ζηηο 31.12.2019.
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5. Σελ ππ’ αξηζκ. 106453/20.02.2003 Απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ φπσο αλαλεψζεθε
κε ηελ ππ’ αξηζκ. 118019/18.03.2009 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ.
6. Σελ κε αξ. πξση. 65839/09.01.2020 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο «ΔΔΑΑ ΑΔ» ζηελ νπνία
επηζπλάπηεηαη θείκελν παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο.
α)
Εγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηεο απφ 31-12-2019 χκβαζεο πλεξγαζίαο γηα ηελ
Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε Γεκνηηθψλ Απνβιήησλ πζθεπαζίαο, ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κε ηελ
Αλψλπκε Δηαηξεία «Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο Α.Δ» θαη ηνλ
δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΔΔΑΑ ΑΔ». Ζ παξάηαζε ηζρχνο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο χκβαζεο
πλεξγαζίαο γηα ηελ Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε Γεκνηηθψλ Απνβιήησλ πζθεπαζίαο Γήκνπ
Παηξέσλ ζα ηζρχζεη έσο ηελ 31ε /12/2020, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ζηηο
ζπδεηήζεηο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηεο ΔΔΑΑ Α.Δ., ζρεηηθά κε ηελ πεξαηηέξσ
πξνψζεζε ηνπ έξγνπ, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπλεξγαζίαο.
ην δηάζηεκα κέρξη ηηο 31.12.2020 ηζρχνπλ φινη νη φξνη ηεο απφ 19.12.2003 χκβαζεο
πλεξγαζίαο θαη ησλ ζπκθσλεζέλησλ (κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 49556/30-12- 2015 επηζηνιή
ηεο ΔΔΑΑ).
β)
Εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Κψζηα Πειεηίδε - Γήκαξρν Παηξέσλ, λα ππνγξάςεη ηελ
ζρεηηθή παξάηαζε ηζρχνο ηεο χκβαζεο πλεξγαζίαο γηα ηελ Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε
Γεκνηηθψλ Απνβιήησλ πζθεπαζίαο, ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κε ηελ Αλψλπκε Δηαηξεία
«Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο Α.Δ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΔΔΑΑ
ΑΔ», ε νπνία εδξεχεη ζηνλ Γήκν Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο ελ ιφγσ παξάηαζεο ζχκβαζεο απφ ηνλ θ. Γηάλλε Ραδή.
Ο Πξόεδξνο
ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ

Ο Γξακκαηεύωλ
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΘΚΗΣΑ

