Ελληνική Δημοκρατία
Δήμος Χίου
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υπ/ξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου
Δημοτικό Συμβούλιο Χίου
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Εκ της υπ' αριθμ. 23 της 07/10/2016 συνεδριάσεως του Δημ. Συμβουλίου Χίου
Αριθμός απόφασης
720/2016
4ο θέμα Η.Δ.
Περίληψη απόφασης
Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, (Το.Σ.Δ.Α.)-Έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης.
Στη Χίο και στην αίθουσα «Ανδρέας Λοϊζος» Δ. Χίου σήμερα την 7η Οκτωβρίου 2016 ημέρα
της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο στο οποίο προήδρευσε ο κ. , ύστερα από πρόσκληση που έστειλε ο ίδιος με
ημερομηνία 03/10/2016, που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και το Δήμαρχο Χίου, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν 3582/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
α/α
Ονοματεπώνυμο Συμβούλου
α/α
Ονοματεπώνυμο Συμβούλου
1
Χρύσης Αλ. Κλέαρχος
2
Βεργίτσης Ι. Ανδρέας
3
Γδύσης Ν. Ευστράτιος
4
Ζουμίδης Ν. Σταμάτιος
5
Ζώας Σ. Γεώργιος
6
Καραμανής Κ. Γεώργιος
7
Καρασούλης Γ. Νικόλαος
8
Καρατζάς Γ. Κωνσταντίνος
9
Κερμπάτσος Ν. Γεώργιος
10 Μπελέγρης Μ. Γεώργιος
11 Νεαμονίτης Ν. Παντελής
12 Παπαδόπουλος Φ. Γεώργιος
13 Παππής Ν. Παναγιώτης
14 Ποταμούση Η. Παρασκευή
15 Συριώδης Γ. Σωκράτης
16 Τσάκος Σ. Γεώργιος
17 Φαφαλιός Ν. Ματθαίος
18 Λαμπρινούδης Ε. Πολύδωρος
19 Αποστολίδης Ε. Παντελής
20 Καλαγκιάς Ν. Αντώνιος
21 Καμπούρης Ι. Στυλιανός
22 Κοντούδης Χ. Μιχαήλ
23 Λιγνός Ε. Γεώργιος
24 Μαρτάκης Ε. Νικόλαος
25 Μυριαγκός Π. Βασίλειος
26 Νύκτας Α. Νικόλαος
27 Φυτούσης Χ. Μιχαήλ
28 Φρεζούλη Δ. Ερμιόνη
29 Τσαρδάκα Α. Δέσποινα
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)
α/α
Ονοματεπώνυμο Συμβούλου
α/α
Ονοματεπώνυμο Συμβούλου
1
Αμύγδαλος Ν. Ιάκωβος
2
Γεωργιάδης Β. Ιωάννης
3
Καλκούνη Ν. Ευαγγελία
4
Καράλης Ι. Δημήτριος
5
Μπελέγρης Γ. Μιχαήλ
6
Πυργάρης Ο. Λεωνίδας
7
Σμυρνιούδης Ν. Ηλίας
8
Τζιώτης Γ. Απόστολος
9
Αφενδούλης Δ. Κυριάκος
10 Κλεισσάς Κ. Ηλίας
11 Στεφάνου Σ. Παντελής
12 Σκούφαλος Ι. Μάρκος
Ακολούθως o κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα
οποία και υπογράφονται.
---- Απαρτία – Αποχωρήσεις – Προσελεύσεις ----

Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα:
Η.Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, (Το.Σ.Δ.Α.)-Έναρξη διαδικασίας
διαβούλευσης.
Υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τέθηκαν το Σενάριο Διαχείρισης του ΤΟΣΔΑ Χίου για τη
συνολική διαχείριση των στερεών αποβλήτων του Δήμου Χίου, πίνακας με τους Στόχους
Διαχείρισης και Πρόγραμμα Δράσεων του ΤΟΣΔΑ Δήμου Χίου:
ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Το σενάριο του ΤΟΣΔΑ Χίου για τη συνολική διαχείριση των στερεών αποβλήτων του
Δήμου Χίου περιλαμβάνει τα εξής:




















το σύστημα πρόληψης – επαναχρησιμοποίησης υλικών,
το σύστημα ΔσΠ για πέντε υλικά (χαρτί/χαρτόνι, πλαστικά, μέταλλα, γυαλί, βιοαπόβλητα).
Η χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων θα εστιαστεί σε πρώτη φάση στην Κεντρική Χίο και
στη συνέχεια, ανάλογα με τις συνθήκες, θα επεκταθεί και στα χωριά της βόρειας και
νότιας Χίου,
τη δημιουργία δικτύου οικιακής κομποστοποίησης,
την αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών,
την ξεχωριστή συλλογή και διαχείριση των βρώσιμων ελαίων,
την αξιοποίηση των βιοαποβλήτων για παραγωγή compost,
τη δημιουργία Πράσινων Σημείων και περιφερειακών πολυδύναμων μικρών κέντρων
ολοκληρωμένης διαχείρισης,
την επεξεργασία των υπόλοιπων σύμμεικτων υλικών. Η δράση αυτή περιλαμβάνει τη
μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στην οποία θα γίνεται ανάκτηση υλικών και βιολογική
επεξεργασία σταθεροποίηση των αποβλήτων,
τη διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής με βιώσιμο τρόπο τεχνολογιών θερμικής
επεξεργασίας των αποβλήτων για ανάκτηση ενέργειας και σε περίπτωση θετικής
αξιολόγησης ένταξης της δράσης στο ΤΟΣΔΑ και στο ΠΕΣΔΑ.
την εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού ο οποίος λαμβάνει ενεργή
θέση στα προγράμματα πρόληψης – επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης υλικών,
τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων και την κατασκευή των αναγκαίων έργων για την υποδοχή
επιχειρήσεων επεξεργασίας και διάθεσης ΑΕΚΚ,
τη χωριστή συλλογή και διαχείριση ειδικών ρευμάτων αποβλήτων (π.χ. ογκώδη, γεωργικά,
επικίνδυνα, απόβλητα επιχειρήσεων ερευνών και διάσωσης κλπ.),
τη διαχείριση των λοιπών ρευμάτων αποβλήτων,
την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των μέσων και εξοπλισμού της Υπηρεσίας
Καθαριότητας,
την ενίσχυση της στελέχωσης και τη βελτίωση των δεξιοτήτων της Υπηρεσίας
Καθαριότητας,
την αναβάθμιση και επέκταση του ΧΥΤΑ Χίου.

ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Διαχείριση αποβλήτων Δήμου Χίου – επεξεργαζόμενες ποσότητες – παραγόμενα προϊόντα – ποσότητες προς τον ΧΥΤΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ (ΔσΠ)
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗ
ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΕΑ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Είδος
αποβλήτων

Παραγόμενη
ποσότητα
ΑΣΑ
(tn/έτος)

Στόχος
χωριστής
συλλογής
ΑΥ

%

Ποσότητα
υλικών
χωριστής
συλλογής στον
κάδο
(με προσμίξεις
από 3-15%)

ton

Αναμενόμενη
ανάκτηση από τα
συλλεχθέντα υλικά
(tn/έτος και %)

ton

%

Ποσότητα
σύμμεικτων
υλικών για
επεξεργασία
στη ΜΕΑ

ton

ton

Ανάκτηση στη
ΜΕΑ

%

Συνολική
ανάκτηση –
εκτροπή από την
ταφή

ton

%

ton

ΑΣΑ
προς
διάθεση
στο
ΧΥΤΑ

ton

Γυαλί

941

60%

565

649

85%

552

389

30%

117

71%

669

272

Χαρτί/Χαρτόνι

4.858

60%

2.915

3.352

85%

2.849

2.009

40%

804

75%

3.653

1.205

Μέταλλα

853

60%

512

589

85%

500

353

40%

141

75%

641

212

Πλαστικά

3.042

60%

1.825

2.099

85%

1.784

1.258

20%

252

67%

2.036

1.006

Οργανικά

9.694

40%

3.878

3.994

90%

3.595

6.099

80%

4.880

87%

8.474

1.220

Ξύλο

1.007

60%

604

695

85%

591

416

10%

42

63%

632

375

Λοιπά

1.487

0%

0

0

0,00%

0

1.487

0%

0

0%

0

1.487

Σύνολο

21.882

10.298

11.378

9.871

12.011

6.234

74%

16.105

5.777

Στον ανωτέρω πίνακα ο οποίος περιλαμβάνει το σενάριο διαχείρισης των αποβλήτων δεν έχει συμπεριληφθεί μονάδα θερμικής επεξεργασίας.
Στην περίπτωση κατά την οποία η διερεύνηση του θέματος οδηγήσει σε θετική αξιολόγηση για την εφαρμογή της μεθόδου, τότε ο πίνακας του σεναρίου διαχείρισης θα
προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΣΔΑ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

3

α/α

Περιγραφή Δράσης

Είδος Δράσης

Διάρκεια
Δράσης
(σε μήνες)
18

Προϋπολογισμός

Φάση ωριμότητας

Φορέας

1.000.000

Ολοκλήρωση των
μελετών

Δήμος
Χίου,
ΔΙΑΝΟΧ
Α.Ε.

1

Διαχείριση Βιοαποβλήτων – Συλλογή –
Μεταφορά – Επεξεργασία (κομποστοποίηση)

Παροχή υπηρεσιών
Προμήθεια –
Εγκατάσταση

2

Διαχείριση βιοαποβλήτων στο σπίτι και στη
γειτονιά (οικιακή και δημοτική κομποστοποίηση)

Προμήθεια

24

1.000.000

Αρχικός Σχεδιασμός

Δ. Χίου

3

Διαχείριση Αποβλήτων Μεταναστευτικών Ροών
και Επιχειρήσεων Έρευνας – Διάσωσης

Προμήθεια

10

1.300.000

Ώριμη για
δημοπράτηση

Δ. Χίου

4

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός
Εγκαταστάσεων Διαλογής στην Πηγή και
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας – Αξιοποίησης
Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)

Προμήθεια –
Εγκατάσταση

15

500.000

Αρχικός Σχεδιασμός

Δ. Χίου

5

Αναβάθμιση του εξοπλισμού και των μέσων της
Υπηρεσίας Καθαριότητας – Αναδιοργάνωση της
Υπηρεσίας

Παροχή υπηρεσιών
Προμήθεια

15

1.500.000

Αρχικός Σχεδιασμός

Δ. Χίου

6

Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
πολιτών για την ενεργό συμμετοχή στα
προγράμματα πρόληψης – επαναχρησιμοποίησης
– ανακύκλωσης υλικών

Παροχή υπηρεσιών,
Προμήθεια

24

100.000

Αρχικός Σχεδιασμός

Δ. Χίου

7

Πράσινα Σημεία – Πρόληψη και
Επαναχρησιμοποίηση Υλικών

Έργο, Προμήθεια

15

500.000

Αρχικός Σχεδιασμός

Δ. Χίου

8

Χωροθέτηση και Δημιουργία Εγκαταστάσεων
για τη διαχείριση ΑΕΚΚ

Έργο, Προμήθεια

15

500.000

Ολοκλήρωση των
μελετών

Δ. Χίου

9

Δημιουργία Μονάδας Μηχανικής Διαλογής
Αποβλήτων και Βιολογικής Επεξεργασίας
Σύμμεικτων και Προδιαλεγμένων Υλικών

Μελέτη,
Κατασκευή Έργου

32

6.000.000

Συμπλήρωση και
τροποποίηση
εκπονημένων
μελετών

Δήμος
Χίου,
ΔΙΑΝΟΧ
Α.Ε.

4

α/α

Περιγραφή Δράσης

Είδος Δράσης

Διάρκεια
Δράσης
(σε μήνες)
10

Προϋπολογισμός

Φάση ωριμότητας

Φορέας

Ολοκλήρωση του
σχεδιασμού

ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ.
Α.Ε.

Σε φάση αρχικής
διερεύνησης

Δήμος Χίου

10

Αναβάθμιση του ΧΥΤΑ Χίου

Προμήθεια –
Εγκατάσταση

11

Δημιουργία μονάδας θερμικής επεξεργασίας

Αρχική Μελέτη Διερεύνηση

12

Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων

Λειτουργία

Το έργο έχει
ολοκληρωθεί

Δ. Χίου

13

Επικίνδυνα ΑΣΑ

Προμήθεια

Αρχικός Σχεδιασμός

Δ. Χίου

200.000

4

ΣΥΝΟΛΟ

12.600.000

5

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλούμαστε να εγκρίνουμε το προτεινόμενο Το.Σ.Δ.Α.
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ: Ήθελα να ρωτήσω, αυτή η παρουσίαση η οποία γίνεται σήμερα, είναι αποτέλεσμα μίας
ομάδας έργου από την υπηρεσία, έτσι δεν είναι; Όμως, η διαδικασία για τη σύνταξη ενός τοπικού σχεδίου
αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, στην προκειμένη περίπτωση είναι το τοπικό σχέδιο
διαχείρισης βέβαια, υπάρχει μία συγκεκριμένη διαδικασία η οποία λέει ότι ξεκινάει με εισήγηση της
επιτροπής ποιότητας ζωής και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία καθορίζει τη συγκρότηση
ομάδας έργου που θα αναλάβει. Καθορίζει επίσης το χρονοδιάγραμμα, την υποχρέωση ένταξης κ.λ.π. Εμείς
τώρα σε ποιο στάδιο είμαστε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν θυμάστε είχαμε προτείνει τη δημιουργία ενός τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων
κάπου το Δεκέμβριο του 2014, όταν είχε έρθει εδώ πέρα το προσχέδιο του ΠΕΣΔΑ, του περιφερειακού
σχεδιασμού. Τότε ακόμα δεν υπήρχε καν η έννοια του τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων και
είχαμε επιμείνει να μην προβλεφθεί τίποτα μέσα στον ΠΕΣΔΑ εάν δε γίνει πρώτα τοπικό σχέδιο διαχείρισης
απορριμμάτων. Είχαμε μάλιστα πάρει και την απόφαση ότι θα κάνουμε τοπικό σχέδιο διαχείρισης
απορριμμάτων, τότε εμείς αυτοτελώς ως δημοτικό συμβούλιο ενώ δεν υπήρχε καν σαν έννοια νομική.
ΦΡΕΖΟΥΛΗ: (..Εκτός μικροφώνου..) Είχε προταθεί και ένα τοπικό σχέδιο, εγώ θυμάμαι να υπάρχουν
κάποια (..μη καταληπτή ομιλία..) Την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ την είχατε στείλει στη Λέσβο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είχαμε προτείνει κάποιες βασικές αρχές. Στη συνέχεια έρχεται η σημερινή κυβέρνηση, η
οποία εισήγαγε αυτό το ζήτημα κάπου το Μάιο- Ιούνιο του 2015, και είπε ότι θα πρέπει να γίνουν τοπικά
σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων και ήταν η πρώτη φορά που εισήχθη και στη νομοθεσία όχι ακόμη.
Μάλιστα ενώ τον Αύγουστο απαιτούσε, φέρτε τα τώρα, μέσα σε 15-20 ημέρες είναι αυτό το γεγονός στο
οποίο αναφέρεται η κυρία Φρεζούλη, τότε ούτε οδηγοί υπήρχαν γιατί αυτό το οποίο λέτε είναι στον οδηγό
για τη δημιουργία τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων.
Εμείς είχαμε αρχίσει πολύ πριν την έκδοση και του οδηγού και του υπόλοιπου ζητήματος. Ο οδηγός
εξάλλου δεν είναι και υποχρεωτικός. Εδώ πέρα συγκροτήθηκε μία ομάδα εργασίας η οποία αποτελείται από
ανθρώπους της υπηρεσίας, από σύμβουλο δικό μου, από τον πρόεδρο του ΦοΔΣΑ, από το γενικό
γραμματέα. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με τα θέματα των απορριμμάτων και κατέληξαν σε
ορισμένα συμπεράσματα. Δηλαδή, θα μπορούσε να ήταν και μία απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, δεν
είναι υποχρεωτικό. Εμείς είχαμε ξεκινήσει πολύ προτού δοθεί στη δημοσιότητα αυτός ο οδηγός. Πότε είχε
βγει αυτός ο οδηγός; Νομίζω ότι ήταν Σεπτέμβριο του 2015, τότε που μας ζητούσαν επειγόντως "φέρτε μας
τα τοπικά σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων".
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δίνω το λόγο στον κύριο Μήλια για την ενημέρωση.
ΜΗΛΙΑΣ: Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Θα τονίζω ορισμένα σημεία από το κείμενο που έχει
καταρτιστεί από την ομάδα μελέτης της υπηρεσίας και θα σταθώ στο μοντέλο που έχει θεσπίσει η
ευρωπαϊκή ένωση και η ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία όσον αφορά την ιεράρχηση των διαδικασιών και
των διεργασιών για τη διαχείριση των αποβλήτων.
Είναι αυτή η πυραμίδα που βλέπετε, όπου ιεραρχικά ανώτερη στο μοντέλο της διαχείρισης είναι η πρόληψη
και ιεραρχικά κατώτερη είναι η τελική διάθεση του ΧΥΤΑ. Έχουμε πρόληψη, ελαχιστοποίηση παραγωγής
αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση υλικών, ανακύκλωση υλικών, ανάκτηση ενέργειας και τελευταία
ιεραρχικά η τελική διάθεση. Σε εφαρμογή αυτού βλέπουμε ένα διάγραμμα το οποίο αποτυπώνει του πως
γίνεται η διαχείριση σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το μπλε σκούρο είναι η διάθεση σε
ΧΥΤΑ και στη συνέχεια βλέπετε την ανακύκλωση, την καύση-αποτέφρωση και την παραγωγή κομπόστας
με αναερόβια χώνευση. Βλέπουμε χώρες όπως είναι η Ελλάδα και η Ρουμανία με πάρα πολύ μεγάλο
ποσοστό των αποβλήτων τους να καταλήγει στο ΧΥΤΑ, ενώ άλλες χώρες όπως είναι το Βέλγιο, η Σουηδία,
η Ολλανδία, να έχουν διάθεση στο ΧΥΤΑ ενός μηδενικού ποσοστού.
Θέλω να πω ότι η Ευρώπη σήμερα συζητάει για μηδενικό υπόλειμμα που πηγαίνει στο ΧΥΤΑ και εμείς
έχουμε ένα 80% των αποβλήτων ως χώρα να καταλήγει στους χώρους υγειονομικής ταφής. Αυτό το
μοντέλο πρέπει να αλλάξει. Η βασική στρατηγική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση
των αποβλήτων είναι εκτροπή από την ταφή, με διάφορους τρόπους, θα τους δούμε στη συνέχεια. Διαλογή
στην πηγή, επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση υλικών, επεξεργασία κ.λ.π.
Περνάω πολύ σύντομα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Χίου. Είχαμε κάποιους ΧΑΔΑ οι οποίοι έχουν
κλείσει. Αυτό αποτυπώνει το τι διαθέτει σήμερα η υπηρεσία καθαριότητας από προσωπικά, οχήματα,
εξοπλισμό και μέσα. Ενδιαφέρων είναι αυτός ο πίνακας που δείχνει την παραγωγή των αποβλήτων τα

6

τελευταία τρία χρόνια και κυρίως θέλω να σταθώ στο 2014 και στο 2015. Βλέπετε το σύνολο να έχει
αυξηθεί κατά 25% περίπου, από 21.500 τόνους στους 26.000 τόνους και πλέον. Βλέπουμε μία σημαντική
αύξηση της παραγωγής των αποβλήτων. Κατά τη γνώμη μου αποδίδεται στο προσφυγικό.
Η συμμετοχή της κάθε δημοτικής ενότητας φαίνεται εδώ. Το μεγαλύτερο μερίδιο της πίτας είναι η δημοτική
ενότητα Χίου.
Οι δαπάνες αποκομιδής απορριμμάτων το 2014 και το 2015 για το σύνολο είναι το 2014 145 ευρώ ο τόνος,
ενώ το 2015 πέφτει στα 116,78 ευρώ.
Και φθάνουμε στο προτεινόμενο σενάριο διαχείρισης. Το βασικό σενάριο που προτείνεται από το Το.Σ.Δ.Α.
περιλαμβάνει πρόληψη-επαναχρησιμοποίηση, διαλογή στην πηγή, οικιακή κομποστοποίηση,
κομποστοποίηση σε κεντρική μονάδα, ξεχωριστή συλλογή των βρώσιμων ελαίων, τα τηγανέλαια που λέμε,
δημιουργία πράσινων σημείων, διερεύνηση δυνατότητας για θερμική επεξεργασία, σε επίπεδο διερεύνησης
αυτή τη στιγμή και όχι τίποτα περισσότερο. Καμπάνια εκπαίδευσης -ευαισθητοποίησης του πληθυσμού,
χωροθέτηση εγκαταστάσεων για τα απόβλητα εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών. Εκσυχρονισμό
της υπηρεσίας, βελτίωση της υπηρεσίας καθαριότητας, αναβάθμιση του ΧΥΤΑ.
Θα πάω στην προηγούμενη διαφάνεια για λίγο, είναι το βασικό ισοζύγιο μάζας θα το λέγαμε, που δείχνει
του πως προβλέπει το σενάριο το προτεινόμενο να επεξεργάζονται τα απόβλητα στο δήμο Χίου. Ξεκινάμε
από τις μπλε αριστερά στήλες που είναι η είσοδος και φθάνουμε στις μπλε δεξιά στήλες. Όλη αυτή η
διαδικασία που προβλέπουμε είναι διαλογή στην πηγή και το υπόλειμμα από τη διαλογή στην πηγή και τα
σύμμικτα που δεν πηγαίνουν στο μπλε κάδο, πηγαίνουν στον γκρίζο κάδο, θα πηγαίνουν στη μονάδα
επεξεργασίας αποβλήτων από όπου θα γίνεται η μηχανική διαλογή και η κομποστοποίηση των υπολοίπων.
Το σενάριο προβλέπει να έχουμε ένα 74% περίπου να ανακτάται και το υπόλοιπο 26% να πηγαίνει στο
ΧΥΤΑ.
Τα προτεινόμενα έργα έχουν να κάνουν μ' αυτά που σας είπα και πριν και έχουν να κάνουν με
κομποστοποίηση, με διαχείριση των αποβλήτων από τις επιχειρήσεις έρευνας διάσωσης και το προσφυγικό
με το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, με τα πράσινα σημεία, με τις εγκαταστάσεις που είναι για
τη διαχείριση των μπαζών, με τη μονάδα μηχανικής διαλογής και βιολογικής επεξεργασίας των σύμμεικτων,
την αναβάθμιση του ΧΥΤΑ και την αναβάθμιση της υπηρεσίας καθαριότητας. Αυτό είναι το βασικό σχέδιο
το οποίο προτείνεται να τεθεί σε διαβούλευση και στη συνέχεια αφού ολοκληρωθεί η διαβούλευση θα
επανέλθει στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη της απόφασης επί του θέματος. Ευχαριστούμε πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε ερωτήσεις παρακαλώ; Η κυρία Φρεζούλη.
ΦΡΕΖΟΥΛΗ: Τι χρονικό περιθώριο έχουμε σε σχέση με την κατάθεση; Δηλαδή πόσο σύντομα πρέπει να
γίνει η διαβούλευση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει οριστεί η διαβούλευση, κυρία Φρεζούλη.
ΦΡΕΖΟΥΛΗ: Το γνωρίζω. Έχει οριστεί η επιτροπή διαβούλευσης. Σήμερα πέρασε από την επιτροπή.
Βέβαια σήμερα πέρασε από την επιτροπή μόνο το power point. Είδα ότι το μεσημέρι στις 15:00 ανέβηκαν
στο δημοτικό συμβούλιο τα πλήρη κείμενα, προφανώς η επιτροπή ποιότητας ζωής δεν είχε θέμα να μη δει
τα πλήρη κείμενα. Το ερώτημα μου είναι, αν έχουμε καταληκτική ημερομηνία, ότι πρέπει αυτό να το
καταθέσουμε 30 του Οκτώβρη ή 30 του Ιανουαρίου. Αυτό ρωτάω, γιατί θέλω να τοποθετηθώ σε σχέση με
τη διαβούλευση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα, έχουμε απάντηση κύριε Γενικέ;
ΜΗΛΙΑΣ: Έχουμε διανείμει ένα σχέδιο απόφασης για τη σημερινή συνεδρίαση. Η διαβούλευση θα οριστεί
από το δημοτικό συμβούλιο αλλά το σχέδιο απόφασης εγώ θεωρώ ότι είναι αναγκαίο σήμερα να ψηφιστεί
επειδή συμπεριλαμβάνει την έγκριση του βασικού σεναρίου, το οποίο κινείται στα πλαίσια του εθνικού
σχεδιασμού και του περιφερειακού σχεδιασμού. Δεν ξεφεύγει απ' αυτά. Είναι κάτι που όπως και να έχει θα
το ακολουθήσουμε. Αυτοί οι ευρωπαϊκοί κανόνες, αυτοί είναι οι εθνικοί, έτσι θα πάμε. Με διαλογή στην
πηγή, με κομποστοποίηση κ.λ.π. Αυτά είναι διαδικασίες και διεργασίες που θα εφαρμοστούν.
Αυτό το σχέδιο απόφασης θεωρώ ότι είναι καλό να το εγκρίνει το δημοτικό συμβούλιο υπό την έννοια ότι
είναι προαπαιτούμενο για οποιαδήποτε πρόταση κατατεθεί στο ΕΣΠΑ για τη διαχείριση αποβλήτων. Είναι
καλό να υπάρχει από σήμερα αυτό. Και στη συνέχεια θα τεθεί σε διαβούλευση το Το.Σ.Δ.Α. Το σχέδιο
απόφασης που έχουμε διανείμει, το οποίο λέει ότι εγκρίνουμε το βασικό σενάριο, εγκρίνουμε τους στόχους,
(το πινακάκι που σας έδειξα) και το βασικό πρόγραμμα δράσεων. Αυτό είναι το σχέδιο απόφασης που έχει
διανεμηθεί και πρέπει να εγκριθεί.
Αυτό το σχέδιο απόφασης θεωρώ ότι είναι καλό να ψηφιστεί σήμερα από το δημοτικό συμβούλιο. Δε
σημαίνει ότι με το Το.Σ.Δ.Α τελειώνουμε. Το Το.Σ.Δ.Α συνεχίζει να διαβουλεύεται και θα έρθει το
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δημοτικό συμβούλιο στο σύνολό του πια το μεγάλο κείμενο των 200 περίπου σελίδων να το συζητήσει και
να το εγκρίνει σε επόμενη συνεδρίαση.
ΦΡΕΖΟΥΛΗ: Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο είναι καλό να εγκρίνουμε, παρότι μπορεί να έχετε δίκιο ότι
είναι υποχρεωτικό και ούτως ή άλλως θα μας φορέσουν καπέλο θέλουμε δε θέλουμε από τον περιφερειακό
και τον εθνικό σχεδιασμό. Δεν κατανοώ για ποιο λόγο είναι καλό, ξεκινώντας τη διαβούλευση να πούμε ότι
προεγκρίνουμε κάτι το οποίο δεν έχουμε προλάβει καν να το διαβάσουμε. Εγώ προσωπικά τις 150 σελίδες
δεν έχω προλάβει. Δε θέλω να προεγκρίνω κάτι χωρίς να το διαβάσω και χωρίς να έχει περάσει διαδικασία
διαβούλευσης. Θέλετε να μας εξηγήσετε, υπάρχουν κάποιες χρηματοδοτήσεις που κυνηγάμε; Για ποιο λόγο
είναι καλό να προεγκριθεί;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η ερώτηση αυτή ήταν και δική μου κυρία Φρεζούλη. Θα σας απαντήσει.
ΜΗΛΙΑΣ: Δεν προτείναμε να εγκρίνετε το συνολικό τοπικό σχέδιο. Να εγκρίνετε το σχέδιο απόφασης. Το
σχέδιο απόφασης είναι ολιγοσέλιδο, 3-4 σελίδες.
Κατ' αρχάς δεν έχετε τίποτα ως καπέλο, για να το διευκρινίσω. Διαφοροποιούμαστε από το περιφερειακό
σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων και το έχουμε συζητήσει και σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο, έχει
ληφθεί απόφαση και ως προς τους στόχους, γιατί το συμβούλιο έχει ήδη αποφασίσει σε προηγούμενη
συνεδρίαση να έχουμε κατά το 1/3 μειωμένους στόχους σε σχέση με το ΠΕΣΔΑ, πρώτη διαφοροποίηση. Η
δεύτερη διαφοροποίηση από το ΠΕΣΔΑ είναι, ότι ενώ το ΠΕΣΔΑ έχει σενάριο μόνο με διαλογή στην πηγή,
το δικό μας τοπικό σχέδιο προτείνει σενάριο με διαλογή στην πηγή και μηχανική διαλογή αποβλήτων.
Μονάδα μηχανικής διαλογής. Άρα δεν έχουμε καπέλο. Το αντίθετο, έχουμε μία πρόταση που θέλουμε να
επιβληθεί στο υπερκείμενο σχέδιο.
Από κει και πέρα θεωρώ ότι είναι καλό να έχουμε αυτήν την κατ' αρχήν έγκριση του συμβουλίου ώστε να
υποβληθούν οι προτάσεις του δήμου στο ΕΣΠΑ που έχουν ήδη ωριμάσει και πρέπει να κατατεθούν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθετήσεις ποιοι θα κάνουν; Κύριε Καμπούρη ορίστε.
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατ' αρχήν επιμένω ότι θα έπρεπε να προηγηθεί η απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου για τη συγκρότηση της ομάδας με την εξής έννοια:
Κατ' αρχήν θέλω να συγχαρώ τους συμμετέχοντες στην ομάδα διότι παρουσίασαν ένα σχέδιο το οποίο, κατά
την άποψή μου, σε πολύ μεγάλο ποσοστό καλύπτει αυτό το οποίο πρέπει να καταθέσει η Χίος. Όμως, θα
μπορούσαμε μέσα σ' αυτήν την ομάδα να είχαμε και εκτός από τους τεχνοκράτες και ανθρώπους που έχουν
υπηρετήσει στην αυτοδιοίκηση απ' αυτό το δύσκολο μετερίζι της διαχείρισης των απορριμμάτων και οι
οποίοι θα μπορούσαν να προσφέρουν με τη γνώση της εμπειρίας. Όχι βέβαια την τεχνοκρατική αντίληψη
που έχει κατατεθεί από την ομάδα εργασίας, αλλά η κατάθεση της γνώσης από την εμπειρία νομίζω ότι θα
μπορούσε να βοηθήσει στην κατεύθυνση ενός πιο ολοκληρωμένου σχεδίου. Παρόλα αυτά το
αντιπαρέρχομαι διότι επί της ουσίας θα πρέπει να μιλήσουμε σήμερα και θέλω να καταθέσω δυο -τρεις
σκέψεις.
Είναι επιτυχία το γεγονός και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Μήλια, ότι, το τοπικό σχέδιο
διαχείρισης, έτσι όπως κατατίθεται σήμερα, είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει την κατεύθυνση από κάτω προς
τα επάνω και είναι πάρα πολύ σημαντικό υπό την έξης έννοια:
Θα θυμάστε και εσείς κύριε Δήμαρχε τότε που κουβεντιάζαμε το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης
αποβλήτων ότι υπήρξε έντονος προβληματισμός και σε εκείνη την κουβέντα αλλά και σε εκείνη τη
συνάντηση που είχαμε κάνει με τη συμμετοχή και του κυρίου Τσούχλη από εκείνη την επίσκεψη που είχατε
πάει στη Γερμανία. Είχαμε εντοπίσει και εστιάσει από τότε ότι κανένα εθνικό ή περιφερειακό σχέδιο
διαχείρισης απορριμμάτων είναι αυτό το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει στη λύση του προβλήματος εάν και
εφόσον δε δούμε εμείς τα του οίκου μας και ιδιαίτερα λέγαμε ότι οι νησιωτικές περιοχές είναι περιοχές οι
οποίες χρήζουν απολύτως του τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν και
επειδή στο σύνολο της πρότασης εγώ αλλά και ο συνδυασμός, δεν έχουμε πρόβλημα, συμφωνούμε σ' αυτές
τις κατευθυντήριες γραμμές που κατατίθενται σήμερα και με δεδομένο ότι βρισκόμαστε σ' ένα επίπεδο
διαβούλευσης το οποίο θα μας οδηγήσει στην εισαγωγή εκ νέου του θέματος προς συζήτηση στο δημοτικό
συμβούλιο για την τελική λήψη απόφασης, εμείς θα στηρίξουμε αυτήν την πρόταση της ομάδας εργασίας
για το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Φρεζούλη.
ΦΡΕΖΟΥΛΗ: Εμείς διαφωνούμε σε σημεία, ενώ η προσέγγιση της διαλογής της πηγής κ.λ.π. είναι σωστή,
έχουμε πολύ σοβαρή διαφωνία και για τη δημιουργία μονάδας μηχανικής διαλογής αποβλήτων, το οποίο
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είναι και πολύ μεγάλο το ποσό 6.000.000 και μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό απ?αυτό που είχαμε
συζητήσει τότε σε σχέση με μία μικρή μονάδα που θα δούμε αν χρειάζεται με χειροκίνητα κ.λ.π.
Επίσης για να συμφωνήσουμε σε κάτι, εγώ θέλω να διαβάσω ολόκληρη την εισήγηση. Επίσης διαφωνούμε
κάθετα ακόμα και στη διερεύνηση σε σχέση με τη θερμική επεξεργασία που μπαίνει μέσα, διότι είναι πολύ
συγκεκριμένο τι σημαίνει θερμική επεξεργασία. Μου απάντησε κάποια πράγματα ο κύριος Μήλιας το πρωί,
περί νέων τεχνολογιών, παρόλα αυτά μίλησα και με ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί πολλά χρόνια και με
την Green piece και με την οικολογική εταιρία ανακύκλωσης. Δεν υπάρχει κάτι τόσο νεότερο σε σχέση με
την καύση απ' αυτά που ξέρουμε μέχρι σήμερα.
Επιφυλάσσομαι να καταθέσουμε συγκεκριμένο υπόμνημα σε σχέση μ' αυτό. Οπότε διαφωνούμε, δεν
πρόκειται να το ψηφίσουμε έτσι εν λευκώ χωρίς να το έχουμε διαβάσει σε βάθος και να το έχουμε
μελετήσει αλλά θα ήθελα να σταθώ στη διαβούλευση. Επειδή κανένα πρόγραμμα διαχείρισης
απορριμμάτων που βάζει και πολύ σωστά κάνει ψηλά την ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή, δεν
πρόκειται να περπατήσει αν δεν έχει τους πολίτες, τους δημότες οπαδούς. Θεωρούμε ότι η διαβούλευση
είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι.
Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να περιοριστεί στην επιτροπή διαβούλευσης όπου ξέρουμε πολύ καλά πως
λειτουργεί και πως έχει λειτουργήσει στο παρελθόν, με μία μόνο συνεδρίαση, όσοι έρθουν να παραστούν
πραγματικά, όσοι έχουν διαβάσει 200 σελίδες κείμενο, όσοι γνωρίζουν αυτά τα ζητήματα που είναι αρκετά
ειδικά. Θα πρέπει να υπάρξει μια πολύ ουσιαστική διαβούλευση αν θέλουμε να έχει μία ελπίδα αυτό που
λέμε διαλογή στην πηγή και ουσιαστικά μείωση - επαναχρησιμοποίηση-ανάκτηση υλικών κ.λ.π. και γι' αυτό
ρώτησα ποια είναι τα χρονικά περιθώρια που έχουμε για διαβούλευση. Μην το ξεπετάξουμε με μία
συνεδρίαση αλλά να γίνουν συνεδριάσεις και διαβούλευση όπως έχει γίνει για άλλα ζητήματα, με τον
εμπορικό σύλλογο, με τους παραγωγούς απορριμμάτων. Τι προτείνουν, να τους εξηγήσει η ομάδα εργασίας
τι είναι όλα αυτά. Τι θα πει το ΚΔΑΠ, τι είναι η ανάκτηση, να μας πείτε και εμάς για ποια τεχνολογία
compact σε σχέση με τη θερμική μιλάμε. Ποια είναι η τεχνολογία που βγάζει μη τοξική τέφρα, που δε
χρειάζεται να ταφεί σε ειδική χωματερή, ούτως ώστε να υπάρχει μια πλήρη ενημέρωση για να είναι και
ουσιαστική η διαβούλευση.
Και το ξαναλέω, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα γιατί για να έχει επιτυχία το οποιοδήποτε
τέτοιο σχέδιο απαιτεί να έχεις τους δημότες και τους κατοίκους του νησιού μαζί σου και χρειάζεται
ενημέρωση και συζήτηση. Οπότε αυτό που ζητάμε είναι να μην περιοριστούμε στη διαβούλευση που θα
γίνει την άλλη Παρασκευή αλλά η δημοτική αρχή παρότι κατανοούμε ότι είναι μεγάλος ο φόρτος για να
γίνει ένα τέτοιο ουσιαστικό πράγμα, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και ζητάμε να μην περιοριστούμε
σε μια τυπική διαδικασία,ειδικά γι' αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ.
ΦΥΤΟΥΣΗΣ: Συγκράτησα κάτι από τον πίνακα που έλεγε 165 ευρώ ο τόνος. Στοιχίζει τώρα;
ΜΗΛΙΑΣ: Όχι. 145 το '14 και 116 το '15.
ΦΥΤΟΥΣΗΣ: Με αυτά που λέμε θα μειωθεί αυτό ή θα αυξηθεί;
ΜΗΛΙΑΣ: Δε μπορώ να το απαντήσω.
ΦΥΤΟΥΣΗΣ: Γιατί εάν είναι να αυξηθεί, να διερευνήσουμε καλύτερα την περίπτωση της καύσης, μήπως
είναι πιο φθηνή. Το λέω ξεκάθαρα. Την καύση δεν την κάνουμε στο βουνό. Η ΔΕΗ καίει 150 τόνους την
ημέρα πετρέλαιο και ανεμογεννήτριες δε βάζουμε. Δηλαδή το να κάψουμε τα απορρίμματα δεν είναι κακό
αν υπάρχει τεχνολογία.
ΦΥΤΟΥΣΗΣ: Εγώ κάπου έχω διαβάσει για μια πόλη μέσα στην Ευρώπη που τα καίνε μέσα στην πόλη. Εδώ
γιατί το αποκλείουμε και λέμε όχι. Εγώ είμαι υπέρ του να το διερευνήσουμε, εφόσον μπορεί να μειώσει το
τελικό κόστος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ κατ' αρχήν θα συμφωνήσω με την κυρία Φρεζούλη ότι το θέμα αυτό χρειάζεται όσο
γίνεται πιο ευρεία διαβούλευση, γι' αυτό το λόγο δε χρειάζεται να περιοριστεί κανείς μόνο στη λειτουργία
της επιτροπής διαβούλευσης. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να φροντίσουμε να μπει κύριε Γενικές στο site του
δήμου, στην ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση την οποία έχουμε και ασφαλώς είναι ανοιχτή η ομάδα
εργασίας και σε οποιαδήποτε άλλη εισήγηση έρθει, μετά τη λειτουργία της επιτροπής διαβούλευσης. Δε θα
αποκρυσταλλώσει κάτι εξάλλου η επιτροπή διαβούλευσης. Είναι μόνο σημείο στο οποίο κατατίθενται
απόψεις και συζητώνται ζητήματα. Πρόσθετες συζητήσεις είναι πολύ καλό να γίνουν, ιδιαίτερα από
ευαισθητοποιημένες ομάδες μεταξύ των συζητήσεων για να καταθέσουν πιο συγκροτημένες απόψεις,
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κριτικές, προτάσεις και αυτές θα αξιολογηθούν και από την τελική ομάδα και θα έρθει στο τέλος για ψήφιση
εδώ πέρα.
Δεύτερον, για το θέμα της καύσης, εγώ να σας πω την αλήθεια μέσα σ' αυτά τα 1,5-2 χρόνια έχω δει να
αλλάζουν κατά καιρούς, όχι μόνο για την καύση και για άλλα πράγματα οι απόψεις και αντιλήψεις. Έχω την
αίσθηση ότι είναι κάτι το δυναμικό, το οποίο αλλάζει διαρκώς. Τους τελευταίους 3 μήνες έχουν έρθει σε
δική μου τουλάχιστον γνώση, όχι μόνο αυτό το οποίο λέτε για το εσωτερικό πόλεων, αυτό το είχα δει και
εγώ και άλλες φορές στο παρελθόν, αλλά εκεί πέρα έχουμε τεράστιες καταναλώσεις και ο λόγος για τον
οποίο δε φαινόταν να είναι εναλλακτική για τα νησιά είναι διότι δεν υπήρχε τεχνολογία. Τα δικά μας
σκουπίδια ήταν πολύ λίγα για να είναι βιώσιμο κάτι τέτοιο.
Αυτό το οποίο φάνηκε πριν από δύο -τρεις μήνες περίπου, είναι ότι υπάρχουν νέες τεχνολογίες πολύ πιο
μικρών σταθμών θερμικής επεξεργασίας, είναι μεγέθους ενός container. Ήρθε λοιπόν και μία μελέτη η
οποία δεν αφορά τη Χίο, αφορά την Καλαμάτα και στην οποία δείχνει ότι με 35.000 τόνους το χρόνο
βγάζεις 10 ευρώ/τόνο κέρδος. Δε μπαίνεις μέσα. Παράγοντας ενέργεια και πουλώντας με net metering.
Αυτό δεν ξέρουμε αν είναι βιώσιμο για την Χίο ωστόσο τον τελευταίο 1,5 με 2 μήνα έχουν έρθει κι άλλα
μηχανήματα που μας προτείνουν στα οποία έχουν φτάσει μέχρι 3.000 τόνους ετησίως μηχάνημα το οποίο
καταναλώνει. Πρέπει να δούμε λοιπόν ήρεμα και χωρίς να έχουμε εδώ πέρα ταμπού εάν αυτό το πράγμα
είναι βιώσιμο για την Χίο ή δεν είναι βιώσιμο.
Το δεύτερο δεν νομίζω ότι επιτρέπεται, η Γερμανία που θεωρείται μακράν το πιο πράσινο κράτος στην
Ευρώπη δεν νομίζω ότι οι βιομηχανίες εκεί πέρα έχουν την δύναμη να παράγουν τοξικά αέρια και τοξικά
απόβλητα ελευθέρως. Αυτό κι απ?ότι φαίνεται μάλιστα είναι τεχνολογία η οποία υπάρχει και στην Ιαπωνία,
υπάρχει και στην Κορέα κι υπάρχει σ?όλο τον κόσμο ας το δούμε λοιπόν σαν εναλλακτική. Εγώ πρέπει να
σας πω ότι θεωρώ ότι ειδικά για τα νησιά που έχουν πολύ σημαντικές δεσμεύσεις στην χωροθέτηση χώρων
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων είναι μάλλον ο δρόμος, ιδιαίτερα αν το συνδυάσει κανείς με αυτό που
είπε ο κύριος Φυτούσης με το γεγονός ότι εμείς στην Χίο δεν είμαστε διασυνδεδεμένο νησί. Πάει να πει ότι
οποιεσδήποτε κιλοβατόρες παράγονται είναι πρόσθετο και μάλιστα μια τέτοια μονάδα θα μπορεί να ήταν
μια πάρα πολύ μικρή μονάδα βάσης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Συριώδη έχετε καλυφθεί; Ψηφίζουμε.
ΤΣΑΡΔΑΚΑ: Λοιπόν για την Γερμανία δήμαρχε θα σας πω μετά γιατί δεν έχω το δικαίωμα να το πω on the
record τι γίνεται και πως βγαίνει το πολύ πράσινο. Σε σχέση με την καύση, ναι στην Γερμανία τα καίνε αλλά
αποθηκεύονται σε συγκεκριμένες χωματερές δεν πάνε οπουδήποτε, ένα. Δεύτερον, σε σχέση με την
ποσότητα των απορριμμάτων θα το ξανακοιτάξω αλλά εγώ δεν έχω βρει κάποια τεχνολογία που να μιλάει
για 3000 τόνους. Αλλά πάντα η καύση είναι public private partnership είναι σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού
τομέα και είναι ιδιωτικές εταιρίες οι οποίες την τρέχουν και ο δήμος δεσμεύεται στην εταιρία ότι θα του
δίνει 3, 5,10.000 τόνους για χ χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι βάζεις τον δήμο σώνει και ντε να βρίσκει αυτές τις
ποσότητες και τρίτον όταν μιλάμε για ανάκτηση θερμότητας όπως υπάρχει ο λιγνίτης που είναι α, β, γ δεν
ξέρω εγώ τι ποιότητας κι έχει συγκεκριμένη απόδοση αντίστοιχα είναι και τα απορρίμματα. Αν θέλεις εσύ
να κάνεις μια πολύ καλή διαλογή στην πηγή αυτό σημαίνει ότι η ανάκτηση θερμότητας απ?τα απορρίμματα
τα οποία θα ξεμένουν για να φτάσουν στην καύση δεν θα είναι τόσο καλής θερμικής απόδοσης όσο άλλα.
Είναι συγκεκριμένες οι αποδόσεις του κάθε απορρίμματος και στην Ευρώπη πλέον κινούνται σε μια
κατεύθυνση που λέει παύση της χρηματοδότησης των μονάδων καύσης αν το είδατε είναι το προ τελευταίο
στάδιο πριν την ταφή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε τελειώσει; Ψηφίζουμε.
ΤΣΑΡΔΑΚΑ: Ψηφίζουμε ναι στην έναρξη της διαβούλευσης και με τους όρους που βάλαμε αλλά όχι στην
αποδοχή του ΤοΣΔΑ χωρίς να το έχουμε μελετήσει. Δεν βρίσκουμε τον λόγο να το αποδεχτούμε χωρίς να
χουμε διαβάσει το κείμενο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία λοιπόν.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του
Έχοντας υπόψη:
1. To ν. 3463/2006
2. To ν. 3852/2010
3.
Την Υ.Α. Οικ. 51373/4684/2015 (ΦΕΚ 2706 Β? / 15-12-2015) - Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων
4.
Τη Μελέτη Επικαιροποίησης - Τροποποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Αύγουστος 2016
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5. Τις αποφάσεις του Δ.Σ. Χίου (635/2014, 591/2016)
6. Την αριθ. 58/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
7. Τις τοπικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά του Δήμου Χίου, όπως καταγράφονται και αποτυπώνονται
στο σχέδιο του ΤΟΣΔΑ Δ. Χίου
8. Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου όπως εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ως
κείμενο διαβούλευσης
9. Τη συζήτηση επί του θέματος
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Ψήφισαν θετικά 26 δημοτικοί σύμβουλοι σε σύνολο 28 παρόντων.
Ψήφισαν αρνητικά η κ. Φρεζούλη και η κ. Τσαρδάκα.
Εγκρίνει κατ' αρχήν:
α) Το σενάριο διαχείρισης του ΤΟΣΔΑ Δήμου Χίου.
β) Τους στόχους διαχείρισης του ΤΟΣΔΑ Δήμου Χίου.
γ) Το Πρόγραμμα Δράσεων που προτείνεται από το ΤΟΣΔΑ Δήμου Χίου.
δ) Την αναζήτηση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για την υλοποίηση των Δράσεων του
Προγράμματος,
ε) Να τεθεί το ΤΟΣΔΑ Δήμου Χίου σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του
Δημοτικου΄Συμβουλίου.
στ) Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης να επανέλθει το θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, στην Πρόεδρο και τα μέλη της
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
H απόφαση αυτή πήρε α/α 720/2016
O Πρόεδρος
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Χίος 10/10/2016
Η επί των πρακτικών
Νίκη Κούτσουρα
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