
 
ΔΗΜΟΣ 

ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 8ης / 2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου 
Κοινότητας Μεσολογγίου 

 
Αριθμ. Απόφασης : 26 / 2020 

  
Σήμερα την 22η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και              
ώρα 6:00 μ.μ. συνήλθε το Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου σε έκτακτη          
συνεδρίαση ύστερα από την υπ’αριθμ.πρωτ. ΚΟΙΝ_ΜΕΣ 89/17-07-2020 έγγραφη        
πρόσκληση της Προέδρου. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο            
των έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα οκτώ  (8) μέλη δηλαδή: 
 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΔΑΣΚΑΛΗ   ΟΛΓΑ  ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ 
ΧΑΛΑΖΙΑ–ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ 
ΑΝΔΡΙΑΝΗ   

ΦΟΥΝΤΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ     
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗΣ      
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΑΝΟΣ     
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΦΡΙΚΑΣΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  
Ο ειδικός Γραμματέας ορισθείς σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.1289/2019 απόφαση          

Δημάρχου Δημοτικός υπάλληλος Ντρέλιας Αριστείδης συμμετείχε στην συνεδρίαση        

διατηρώντας τα πρακτικά.  

Εξαιτίας της πανδημίας του κορονοιου που βιώνει ολόκληρη η ανθρωπότητα, η           

συνεδρίαση έγινε κεκλεισμένων των θυρών.  

Διαπιστωθείσης νόμιμης απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης          

και εισάγει το ημερησίας διατάξεως θέμα: «Χωροθέτηση κάδων στο Μεσολόγγι:          

προτάσεις, εισήγηση προς την Υπηρεσία Καθαριότητας και την Δημοτική         

αρχή». 

 



 

Η Πρόεδρος ξεκίνησε ως εξής: Αυτή την στιγμή η ευρύτερη περιοχή του            

Μεσολογγίου είναι ένας μεγάλος σκουπιδότοπος με πολλές εστίες εναπόθεσης         

απορριμμάτων, τόσο στη στεριά όσο και στην λιμνοθάλασσα. Αυτό δεν μας τιμά            

καθόλου και οφείλουμε να συμβάλλουμε στον σχεδιασμό της διαχείρισης των          

απορριμμάτων και την απορρύπανση της περιοχής μας. Αναφέρω ενδεικτικά στην          

παρακάτω παρουσίαση τι δεν έχουμε, το γεγονός ότι η παρούσα δημοτική αρχή            

συνεχίζει να παίρνει αποφάσεις που υποβαθμίζουν το περιβάλλον και την ζωή των            

πολιτών, καθώς και την αναγκαιότητα να ληφθούν άμεσα αποφάσεις. Σας παραθέτω           

επίσης πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής σε πλήρη αντίθεση με           

την απόφαση μας και πλήρη αντίθεση με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.            

Επίσης πρόσφατη επιστολή προς την Αντιδήμαρχο καθαριότητας για την αυθαίρετη          

μετακίνηση κάδων και την υποβάθμιση της ζωής των πολιτών.  

Συγκεκριμένα: παρουσίαση της προέδρου και επιστολή της προέδρου προς την          

Αντιδήμαρχο Καθαριότητας: 

 
 
 
 
 
 
 



ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ 
 
1. Σχέδιο 

Διαχείρισης 
Απορριμμάτων 

2. Λειτουργικό ΧΥΤΑ 
3. Χωροθετημένα 

Πράσινα Σημεία 
4. Αδειοδοτημένα 

Σημεία Μπάζων 
5. Χωροθέτηση 

Κάδων 
6. Επικαιροποιημέν

ο Κανονισμό 
Καθαριότητας  



ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ  
• Να δεχόμαστε να είμαστε σκουπιδότοπος 
• Να συντηρούμε τις παθογένειες 
• Να λειτουργούμε χωρίς πρόγραμμα, χωρίς 

σχέδιο 
• Να γίνεται αυθαίρετη τοποθέτηση και 

μετακίνηση κάδων 
• Να μην έχει γίνει ΚΑΜΙΑ ενέργεια για τον 

σχεδιασμό της διαχείρισης των απορριμμάτων 

ΌΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ 
Α. Υποβάθμιση περιβάλλοντος 

Β. Υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων  



ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ  



Απόφαση της 
Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής 
 
1. Απορρίπτει το 

σκεπτικό μας 
χωρίς 
αιτιολογία 

2. Συντηρεί τις 
παθογένειες 
τοποθετώντας 
αυθαίρετα 
κάδους χωρίς 
σχεδιασμό, σε 
σημεία που 
υποβαθμίζουν 
την ποιότητα 
ζωής των 
πολιτών αλλά 
και την 
αισθητική του 
χώρου 



Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου 
Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και 

Συνήγορος του πολίτη 

 (ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΡ2-Χ22) στο άρθρο 8 ορίζεται ότι: οι κάδοι τοποθετούνται σε 

προκαθορισμένα σημεία σύμφωνα με την υφιστάμενη μελέτη της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας του Δήμου, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια για τον καθορισμό ή τον 

επανακαθορισμό των μόνιμων ή προσωρινών θέσεων.   

 Με βάση πορίσματα του Συνηγόρου του πολίτη: Επισημαίνεται η  αναγκαιότητα 

εκπόνησης κατάλληλων µελετών από τους ∆ήµους, οι οποίες θα προβλέπουν 

χωροθέτηση των κάδων απορριµµάτων σε θέσεις που να µη δηµιουργούνται 

προβλήµατα υγιεινής και υποβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ενώ 

παράλληλα θα παρέχουν βέλτιστες λύσεις για την αποκοµιδή των απορριµµάτων. 
•  

 



Εισήγηση 

• Άμεση και επείγουσα σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης 
Απορριμμάτων του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου 

• Άμεση και επείγουσα σύνταξη μελέτης χωροθέτησης 
κάδων 

• Άμεση και επείγουσα επικαιροποίηση του Κανονισμού 
Καθαριότητας Μεσολογγίου 

• Απαγόρευση αυθαίρετης μετακίνησης κάδων 
• Πρόταση για προσωρινή απόφαση της υπηρεσίας 

καθαριότητας για μετακίνηση των κάδων της οδού 
παραπλεύρως της Αγίας Παρασκευής, διαγώνια του 
ξενοδοχείου Λίμπερτυ. Η προσωρινότητα θα ισχύει μέχρι 
την εκπόνηση της μελέτης χωροθέτησης κάδων και την 
διαβούλευση με την κάθε γειτονιά.  



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Ταχ. Δ/νση: Ραδιομέγαρο, 
Μεσολόγγι 
Ταχ. Κώδικας : 30200  
Πληροφορίες  : Πρόεδρος 
Συμβουλίου Κοινότητας - Όλγα 
Δασκαλή 
Τηλ      : 6978539302  
E-mail: olgadaskali@gmail.com 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Προς:Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Δήμου 
Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου 
 
Κοινοποίηση: 1.Δήμαρχο Ιεράς 
Πόλεως Μεσολογγίου 
 
2.Υπηρεσία Καθαριότητας  
 
Ιερή Πόλη Μεσολογγίου:  01-07-2020 
Αριθμ. Πρωτοκ: ΚΟΙΝ_ΜΕΣ/082 

 
Θέμα: Αυθαίρετη τοποθέτηση κάδων - Επείγουσα ανάγκη για χωροθέτηση 

κάδων 
 
Κύρια Αντιδήμαρχε Καθαριότητας,  
 
Με βάση τον Κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου          
(ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΡ2-Χ22) στο άρθρο 8 ορίζεται ότι: ῾ οι κάδοι τοποθετούνται σε           
προκαθορισμένα σημεία σύμφωνα με την υφιστάμενη μελέτη της Διεύθυνσης         
Καθαριότητας του Δήμου, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια για τον καθορισμό ή τον               
επανακαθορισμό των μόνιμων ή προσωρινών θέσεων῾.  
Με βάση πορίσματα του Συνηγόρου του πολίτη: ῾Επισημαίνεται η αναγκαιότητα          
εκπόνησης κατάλληλων µελετών από τους ∆ήµους, οι οποίες θα προβλέπουν          
χωροθέτηση των κάδων απορριµµάτων σε θέσεις που να µη δηµιουργούνται          
προβλήµατα υγιεινής και υποβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ενώ          
παράλληλα θα παρέχουν βέλτιστες λύσεις για την αποκοµιδή των απορριµµάτων῾ . 
 
Με βάση την κοινή λογική και συνήθη πρακτική σε άλλους Δήμους, η χωροθέτηση             
των κάδων αποτελεί θέμα σχεδιασμού και ενημέρωσης τόσο των κατοίκων όσο και            
των λοιπών εμπλεκόμενων (Συμβούλιο Κοινότητας, Υπηρεσία Καθαριότητας).  



 
1. Με βάση ποιο σχεδιασμό είναι τοποθετημένοι οι κάδοι στην Κοινότητα 

Μεσολογγίου;  
2. Υπάρχει υφιστάμενη μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας; 
3. Για ποιο λόγο μετακινήθηκαν κάδοι χωρίς πρότερο σχεδιασμό;  
4. Για ποιο λόγο δεν απομακρύνονται όλοι οι κάδοι που βρίσκονται πλησίον 

της Αγίας Παρασκευής από την στιγμή που δημιουργείται έντονο πρόβλημα 
συμφόρησης, εστία μικροβίων και υποβάθμιση της ζωής των κατοίκων; 

 
Με την παρούσα επιστολή μας εισηγούμαστε το εξής: 

Α. Αν δεν υπάρχει υφιστάμενη μελέτη για την χωροθέτηση των κάδων να γίνει             
ΑΜΕΣΑ.  
Β. Να ειδοποιηθούν οι κάτοικοι ότι υπάρχει πρόβλημα με την χωροθέτηση           
των κάδων στο κέντρο της πόλης και ότι θα ξεκινήσει σχεδιασμός με            
διαβούλευση για να βρεθεί η βέλτιστη λύση. Μέχρι να γίνει αυτό, όλοι οι             
κάδοι να μεταφερθούν στο σημείο απέναντι-διαγώνια από το ξενοδοχείο         
Λίμπερτυ. Πρόκειται για ανοιχτό χώρο που δεν περιβάλλεται από κατοικίες          
και υπάρχει πρόσβαση για το απορριμματοφόρο.  

 
Έχουμε παραλάβει επιστολή-διαμαρτυρία κατοίκων της περιοχής που αναφέρονται        
στην αυθαίρετη μετακίνηση των κάδων, έχουμε δεχτεί πολλά τηλεφωνήματα από          
τους κατοίκους της περιοχής πλησίον της Αγίας Παρασκευής και διαπιστώνουμε και           
οι ίδιοι ότι η κατάσταση στο σημείο είναι ανυπόφορη.  
 
Η χωρίς σχεδιασμό και χωρίς ενημέρωση μετακίνηση των κάδων δεν λύνει κανένα            
πρόβλημα, αντίθετα εντείνει το υπάρχον, αφού οι πολίτες δεν γνωρίζουν ότι έχει γίνει             
η μετακίνηση και συνεχίζουν να πετούν τα σκουπίδια τους στο ίδιο σημείο με             
αποτέλεσμα να συσσωρεύονται εκτός κάδων ακόμα περισσότερα. Η χωρίς         
σχεδιασμό χωροθέτηση κάδων δημιουργεί τεράστια καθημερινά προβλήματα που        
άπτονται της υγείας των πολιτών. Η όποια ενέργεια θα πρέπει να γίνει με σχεδιασμό,              
διαβούλευση, ενημέρωση και πάντα με σεβασμό στην ποιότητα ζωής των πολιτών. 
 
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα για τις ενέργειες σας.  
 
Με εκτίμηση, 
Όλγα Δασκαλή  
Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου 
 



Στην συνέχεια τον λόγο πήρε η σύμβουλος Ανδριανή Χαλαζιά η οποία παρουσίασε            

προτάσεις και λύσεις για τα πράσινα σημεία και το σχέδιο διαχείρισης           

απορριμμάτων: 

Η χωροθέτηση των πράσινων σημείων και των κάδων αποκομιδής υλικών σε μια            

πόλη είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης απορριμμάτων         

και κομμάτι του Κανονισμού Καθαριότητας. 

Επειδή η χωροθέτηση των πράσινων σημείων και κάδων είναι μια δύσκολη υπόθεση            

και σχεδόν πάντα δημιουργεί προστριβές και αντιπαραθέσεις, καλό είναι να          

προκύπτει από τη συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας, της Υπηρεσίας         

Καθαριότητας και τις εισηγήσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων. Άρα, είναι πολύ          

σημαντικό να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί μια τεχνική μελέτη χωροθέτησης          

των πράσινων σημείων και γενικά των κάδων που θα συμπεριληφθεί και           

στον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου. 

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου εφαρμόζει το σύστημα μηχανικής αποκομιδής          

των υπόγειων και των υπέργειων κυλιόμενων κάδων και έχει την ευθύνη της            

χωροθέτησης, της προμήθειας και της τοποθέτησής τους. Οι κάδοι αποτελούν          

περιουσία του Δήμου και σ’ αυτόν ανήκει η αποκλειστική ευθύνη για τον τρόπο             

χρησιμοποίησής τους. Δεν επιτρέπεται η κατοχή τους και η αποκλειστική χρήση τους            

από οποιονδήποτε, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και την έγκριση της υπηρεσίας           

καθαριότητας του Δήμου. 

Για την οριοθέτηση των κάδων υπάρχουν καλές πρακτικές που πηγάζουν από την            

ελληνική και διεθνή εμπειρία.  

Οι κάδοι απορριμμάτων π.χ. δεν τοποθετούνται σε: 

γωνίες δρόμων, 

σηματοδότες κυκλοφορίας, 

διαβάσεις πεζών, 

ράμπες ατόμων με ειδικές ανάγκες, 

στάσεις λεωφορείων, 

ράμπες ασθενοφόρων, 

πυροσβεστικούς κρουνούς, 

χώρους, όπου ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα ασφαλείας. 



Είναι αυτονόητο ότι οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς σε αυτή τη διαδικασία            

έχουν το δικαίωμα να προτείνουν αλλαγές, όπως είναι η τροποποίηση της           

απόστασης μεταξύ των κάδων ή η διόρθωση της θέση τους για λόγους ασφαλείας ή              

λειτουργικότητας, λαμβάνοντας υπόψη κάποιους κανόνες όπως: 

● την οικονομία κλίμακας (απόσταση από κάδο σε κάδο, μείωση στάσεων 

οχημάτων αποκομιδής), 

● την ασφάλεια του προσωπικού, των οχημάτων και των δημοτών (κυρίως 

αποφυγή στενών οδών, ευκολία αποκομιδής από το απορριμματοφόρο), 

● την προστασία τουριστικών και αρχαιολογικών ζωνών και ζωνών αστικού 

ενδιαφέροντος, 

● την όσο το δυνατόν, μικρότερη όχληση των δημοτών (θόρυβοι από 

οχήματα, μικρές αποστάσεις κατοικίας-κάδου), 

● την ύπαρξη καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, την ύπαρξη 

πολυκατοικιών, κ.α., 

● την πυκνότητα των κατοικιών, 

● τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών. 

● την πυκνότητα των κάδων που καθορίζεται με βάση την ποσότητα 

απορριμμάτων κάθε περιοχής.  

 

Οι υποδομές καθαριότητας πρέπει ν' αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη δυνατή          

αντίληψη κοινωνικότητας. Βέβαια, η βασική αρχή διάθεσης και χρησιμοποίησης των          

κάδων απορριμμάτων ορίζει ότι: Κάθε παραγωγός απορριμμάτων υποχρεούται        

να χρησιμοποιεί συγκεκριμμένους κάδους απορριμμάτων (και μόνο αυτούς)        

και κατ΄ αντιστοιχία, αυτοί οι συγκεκριμένοι κάδοι να εξυπηρετούν μια          

συγκεκριμένη ομάδα παραγωγών απορριμμάτων.  

Το δε δίκαιο κριτήριο για την επιτυχία του προγράμματος καθαριότητας είναι το εξής: 

Ο δημότης πρέπει να έχει πλησίον του τα απορρίμματα που ο ίδιος παράγει             

και όχι τα απορρίμματα του γείτονά του. 

Τα δεδομένα στη διαχείριση απορριμμάτων, που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες           

αλλά κυρίως όσοι εμπλέκονται στο σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων  είναι: 

α) Η δέσμευση της χώρας στις κοινοτικές οδηγίες που προβλέπουν ότι μέχρι το             

τέλος της δεκαετίας το 2030 θα πρέπει να οδηγείται σε ταφή λιγότερο του 10% των               



αστικών απορριμμάτων. Σήμερα, οδηγείται το 80% περίπου σε εθνικό επίπεδο,          

απογοητευτικό ποσοστό όταν γνωρίζεις ότι η Περιβαλλοντική εκπαίδευση υλοποιείται         

για περισσότερο από 20 χρόνια σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.  

Τα στοιχεία που διαθέτουμε για το Δήμο μας, δε γνωρίζουμε, εάν είναι πραγματικά.             

Εξάλλου, είναι κοινό μυστικό ότι πολλά από τα απορρίμματα απορρίπτονται          

ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. Δε νομίζουμε λοιπόν, ότι υπάρχει αξιόπιστο σύστημα          

καταγραφής σε επίπεδο δήμου. 

Το κρίσιμο ωστόσο, στοιχείο που αφορά την οικονομία της τσέπης μας είναι ότι το              

τέλος ταφής που θα επιβληθεί για τα ανεπεξέργαστα απόβλητα θα ξεκινάει από 15 €              

ανά τόνο, ενώ για τα επεξεργασμένα από 5 €, ποσό που σταδιακά θα αυξηθεί στα 35                

€. Αυτό το μέτρο προβλέπεται ήδη από το 2012, απλά αναβάλλεται η εφαρμογή του.              

Άρα, η χρέωση αυτή για τα απορρίμματα που θα οδηγούνται για ταφή, είναι ένα              

κίνητρο για να προχωρήσει η σταδιακή μείωση τους. Τα τέλη ταφής προορίζονται για             

το πράσινο ταμείο και το 40% των τελών θα μοιράζεται στους Δήμους, που θα              

φέρνουν καλά αποτελέσματα στην ανακύκλωση. 

β) Η υποχρέωση ανακύκλωσης του 60% του συνόλου των αστικών αποβλήτων ως            

το 2030. Εδώ σημειώνουμε ότι σήμερα βρισκόμαστε κάτω του 20% σε εθνικό            

επίπεδο. Γι αυτό ενισχύονται τα Κέντρα Διαλογή Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ). 

γ) Η πρόβλεψη για τη δημιουργία δύο νέων ρευμάτων ανακύκλωσης για: 1)            

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και 2) επικίνδυνα οικιακά απόβλητα, συσκευασίες        

από μπογιές, συσκευασίες αεροζόλ). Η δημιουργία των δύο ρευμάτων υφίσταται και           

στον υπάρχοντα σχεδιασμό  όμως, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα το  ουσιαστικό. 

 

Το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων θα τεθεί σε διαβούλευση μέσα σε            

αυτό το μήνα. Δεν έχει μεγάλες διαφορές με τον προηγούμενο σχεδιασμό, απλά με             

το νέο σχεδιασμό στενεύουν ακόμη περισσότερο τα χρονικά όρια για επίτευξη           

στόχων και έχει συμπεριληφθεί ξεκάθαρα πλέον το στάδιο της καύσης για την            

ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων, στάδιο, που θα μπορεί να υλοποιηθεί          

μετά την ανακύκλωση και την ανάκτηση των ωφέλιμων υλικών και πριν την ταφή.             

Να θυμίσουμε ότι η ιεραρχία των ενεργειών για την ολοκληρωμένη διαχείριση           

προβλέπει κατά σειρά την πρόληψη απορριμμάτων, την επαναχρησιμοποίηση, τη         

διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση, την καύση και  τέλος την ταφή. 



 

Επομένως για να είναι επιτυχημένος οποιοσδήποτε σχεδιασμός σε επίπεδο Δήμου          

θα πρέπει να ακολουθηθεί ο Εθνικός σχεδιασμός στη διαχείριση των αποβλήτων           

(ΕΣΔΑ). 

Θα πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε ό,τι μας δίνει ζωή. Θα πρέπει να σεβαστούμε το              

περιβάλλον, το έδαφος, το υπέδαφος, το νερό, τον αέρα, κάθε οργανισμό που            

συνυπάρχει μαζί μας. 

Τέλος, αναφέρουμε μερικούς ακόμη κανόνες οι οποίοι καλό θα είναι να λαμβάνονται            

υπόψη: Απαγορεύεται η, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο,          

αυθαίρετη μετακίνηση κάδου από τις προκαθορισμένες θέσεις σε άλλες, από ιδιώτες,           

καθώς και η ακινητοποίησή τους με διάφορους τρόπους (π.χ. κλειδαριές, πρόσδεση           

σε κινητά και ακίνητα μέσα, όπως τρέιλερ, φράχτες κλπ). Η μετακίνηση από τις             

προκαθορισμένες θέσεις γίνεται μόνον κατόπιν σχετικής εγκρίσεως της Επιτροπής         

Ποιότητας Ζωής. (Ν. 3852/2010). 

Επί αμφισβήτησης, η θέση του κάδου απορριμμάτων μπορεί να αλλάξει με τη            

σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκόμενων, εφόσον δεν ενοχλεί και δεν διαταράσσει           

τη σωστή λειτουργία της μηχανικής αποκομιδής (συχνές στάσεις        

απορριμματοφόρων, κυκλοφοριακά προβλήματα). Σε περίπτωση μη σύμφωνης       

γνώμης όλων των εμπλεκόμενων ως προς τη νέα θέση των κάδων ή την αλλαγή των               

ήδη υφιστάμενων, αρμοδιότητα έχει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Ν. 3852/2010). Η           

υλοποίηση των αποφάσεων της Επιτροπής γίνεται αποκλειστικά από αρμόδιους         

υπαλλήλους της υπηρεσίας καθαριότητας. 

Απαγορεύεται η, με οποιοδήποτε τρόπο, παρεμπόδιση τοποθέτησης κάδων        

απορριμμάτων, κατασκευής ανάλογων εσοχών ή υποδομών, τοποθέτησης       

προστατευτικών «Π» κλπ. 

Επίσης, απαγορεύεται το κλείσιμο των εσοχών που προορίζονται για τις θέσεις των            

κάδων από αναρμόδια άτομα, είτε με υλικά που παρέχουν μόνιμο αποτέλεσμα (π.χ.            

μπετόν), είτε με υλικά που παρέχουν προσωρινό αποτέλεσμα (π.χ.ξύλα, πέτρες,          

σίδερα κ.α.) καθώς και η αυθαίρετη αφαίρεση των προστατευτικών «Π». Σε           

περίπτωση ύπαρξης αντιρρήσεων ως προς τη θέση τοποθέτησης των κάδων          

δύναται να υποβληθεί εγγράφως ένσταση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εντός          

δέκα ( 10 ) ημερών από την ημέρα τοποθέτησής του. 



Σε περίπτωση αιτιολογημένης έντονης όχλησης άμεσα εμπλεκόμενων από την         

υφιστάμενη θέση τοποθέτησης των κάδων απορριμμάτων, η Επιτροπή Ποιότητας         

Ζωής εξετάζει το θέμα, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Καθαριότητας και δύναται           

να αλλάξει τις θέσεις των κάδων. 

Το σύστημα των κάδων που πρέπει να χωροθετηθούν είναι: 

Κάδος για χαρτί, Κάδος για Βιολογικά απορρίμματα , Κάδος για Γυαλί, Κάδος            

για συσκευασίες, Κάδος για Ρούχα- υποδήματα 

 

Εδώ η παρουσίαση της συμβούλου: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 



 
Χωροθέτηση κάδων στο Μεσολόγγι  

Προτάσεις, εισήγηση προς 

 την Υπηρεσία Καθαριότητας και την Δημοτική αρχή. 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ   
 Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 



Κανονισμός 
καθαριότητας 

Χωροθέτηση 
 κάδων 

Τοπικό Σχέδιο  
Διαχείρισης  
απορριμμάτων 

Πράσινα 
σημεία 



 συνεργασία 
1.  της Τεχνικής Υπηρεσίας,  
2. της Υπηρεσίας Καθαριότητας και  
3. των Κοινοτικών Συμβουλίων  
4.     με τους δημότες 

Η χωροθέτηση των κάδων είναι μια δύσκολη υπόθεση αλλά είναι 
ένας τρόπος να αμβλυνθούν αυτά τα φαινόμενα . 

Χρειαζόμαστε   άμεσα τεχνική μελέτη χωροθέτησης 
 πράσινων σημείων και  των κάδων  που θα συμπεριληφθεί 
στον Κανονισμό Καθαριότητας 
Μια τεχνική  μελέτη που να έχει στόχο να εξαφανίσει τις 
άσχημες εικόνες και μυρωδιές που βιώνουμε  στην πόλη 



Η βασική αρχή  
της διάθεσης και χρησιμοποίησης των κάδων απορριμμάτων  

 Κάθε οικία ή συγκρότημα οικιών υποχρεούται 
να χρησιμοποιεί συγκεκριμένους κάδους 
απορριμμάτων (και μόνο αυτούς) και κατ΄ 
αντιστοιχία, αυτοί οι συγκεκριμένοι κάδοι να 
εξυπηρετούν μια συγκεκριμένη ομάδα 
παραγωγών απορριμμάτων.  

 

Ο δημότης πρέπει να έχει πλησίον του τα 
απορρίμματα που ο ίδιος παράγει και όχι τα 

απορρίμματα του γείτονά του. 

Το δε δίκαιο κριτήριο  



 

Χωρίς νομοθετικό πλαίσιο  η επιλογή της 
θέσης ενός κάδου οικιακών απορριμμάτων  
 

Υπάρχουν  βέβαια καλές πρακτικές  
 

Οι κάδοι απορριμμάτων π.χ. δεν τοποθετούνται σε: 
γωνίες δρόμων, 
σηματοδότες κυκλοφορίας, 
 διαβάσεις πεζών, 
ράμπες ατόμων με ειδικές ανάγκες, 
στάσεις λεωφορείων, 
 ράμπες ασθενοφόρων, 
πυροσβεστικούς κρουνούς, 
χώρους, όπου ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα 
ασφαλείας. 

 
 



Επιπλέον κανόνες  !!! 

• Η πυκνότητα των κάδων  καθορίζεται συνήθως με βάση την 
ποσότητα απορριμμάτων κάθε περιοχής και την πυκνότητα των 
κατοικιών 

• την οικονομία κλίμακας (απόσταση από κάδο σε κάδο, μείωση 
στάσεων οχημάτων αποκομιδής), 

• Η ασφάλεια του προσωπικού, των οχημάτων και των δημοτών 
(κυρίως αποφυγή στενών οδών, ευκολία αποκομιδής από το 
απορριμματοφόρο) είναι  η σημαντική 

• Η προστασία τουριστικών και αρχαιολογικών ζωνών και ζωνών 
αστικού ενδιαφέροντος, 

• Η όσο το δυνατόν, μικρότερη όχληση των δημοτών (θόρυβοι από 
οχήματα, μικρές αποστάσεις κατοικίας-κάδου), 

• η ύπαρξη καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, την ύπαρξη 
πολυκατοικιών, κ.α., 

• τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών. 



Απαγορεύεται η μετακίνηση κάδου; 

 Απαγορεύεται η, με οποιονδήποτε 
τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, 
αυθαίρετη μετακίνηση κάδου από τις 
προκαθορισμένες θέσεις σε άλλες, από 
ιδιώτες, καθώς και η ακινητοποίησή 
τους με διάφορους τρόπους (π.χ. 
κλειδαριές, πρόσδεση σε κινητά και 
ακίνητα μέσα, όπως τρέιλερ, φράχτες 
κλπ). Η μετακίνηση από τις 
προκαθορισμένες θέσεις γίνεται μόνον 
κατόπιν σχετικής εγκρίσεως της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

     (Ν. 3852/2010). 

 



Τη  χωροθέτηση κάδων  και τη δημιουργία πράσινων σημείων  
δεν την μελετάμε  χωρίς να λάβουμε υπόψη μας από τις εθνικές μας 

υποχρεώσεις  για χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε χαρτί, πλαστικό, 
γυαλί, μέταλλα, βιολογικά κλπ  που περιλαμβάνουν, καθορισμένους 

ποσοτικούς στόχους και χρονοδιαγράμματα που περιγράφονται στις οδηγίες 
της ΕΕ 851/2018 και 852/2018 



Τι πρέπει να  γνωρίζουμε 

• Την  εθνική μας δέσμευση στις κοινοτικές οδηγίες ότι μέχρι 
το τέλος της δεκαετίας το 2030 θα πρέπει να  οδηγείται σε 
ταφή  λιγότερο του 10% των αστικών απορριμμάτων.  

• Η υποχρέωση ανακύκλωσης του 60% του συνόλου των 
αστικών αποβλήτων ως το 2030. Ενισχύονται τα Κέντρα 
Διαλογή Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) 

• Μέχρι το Δεκέμβριο του 2022 την υποχρεωτική συλλογή 
των βιοβιασπόμενων απορριμμάτων σε ξεχωριστό κάδο 

•  Τη δημιουργία δύο νέων ρευμάτων ανακύκλωσης  

     1) κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα  

     2) επικίνδυνα οικιακά απόβλητα 



Η επίσημη ιεραρχία της ΕΕ στη 
διαχείριση των απορριμμάτων  

Καλύτερα είναι η αποφυγή των απορριμμάτων παρά η αξιοποίησή τους 



O στόχος για το 2030  
ρεύματα το χρόνο ανά οικογένεια 



Η βέλτιστη επιλογή που προβάλλεται 
από  την ΕΕ 

 η τοπική διαχείριση των απορριμμάτων σε 
επίπεδο Δήμων με αποτελεσματική διαλογή 
στην πηγή. 



Η υφιστάμενη κατάσταση 

 
 • Απουσιάζουν ουσιαστικές  πολιτικές πρόληψης, 

μείωσης των απορριμμάτων, διαλογής στην πηγή, 
ανακύκλωσης και κομποστοποίησης.  

• η συλλογή και αποκομιδή του μεγαλύτερου μέρους 
των απορριμμάτων σε σύμμεικτη μορφή και  η 
ανεξέλεγκτη εναπόθεσή τους,  ή η ταφή τους  σε 
ποσοστό …. 

• η περιορισμένη και αναποτελεσματική ανακύκλωση με 
το σύστημα των μπλε κάδων 

• Η ανεξέλεγκτη επιμόλυνση των αστικών 
απορριμμάτων από επικίνδυνα και βιομηχανικά 
απόβλητα.  

 



Ανάγκη ενός αποκεντρωμένου (τοπικού) σχεδίου 
διαχείρισης απορριμμάτων  



Γιατί  ένα τοπικό 
αποκεντρωμένο σχέδιο με 
έμφαση στην προδιαλογή 

Γιατί στηρίζεται στις βασικές αρχές : 

της εγγύτητας και της μικρής κλίμακας, 

 

απαραίτητη προϋπόθεση 

 μιας οικονομικής και φιλικής περιβαλλοντικά διαχείρισης,  

σε όφελος των πολιτών και της κοινωνίας.  



Η συνταγή της  
επιτυχίας 

 ισχυρή βούληση  

Προσαρμογή του σχεδίου μας για το δικό μας 
καλύτερο περιβαλλοντικό  και οικονομικό 
συμφέρον,  

ακολουθώντας παράλληλα τις επιταγές της Ε.Ε. 
και τον Εθνικό σχεδιασμό στη διαχείριση 
των  αποβλήτων (ΕΣΔΑ). 

 

 



& 
 Καινοτόμες Επενδύσεις  και  ενέργειες  

για τη στήριξη  
της κυκλικής οικονομίας και της βιοοικονομίας 



: 
 

 

Συνοπτικά  τα οφέλη ενός τέτοιου σχεδίου 
• Ενσωματώνει, στην πράξη, τις διεθνείς εμπειρίες και τις καλές πρακτικές,  
• Απαιτεί απλά μέσα και εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας άρα εφαρμόζεται ταχύτερα 

από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο διαχείρισης 
• Έχει το χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας και εξασφαλίζει τα 

χαμηλότερα δημοτικά τέλη. 
• Παράγει ανακυκλώσιμα προϊόντα υψηλότερης ποιότητας και αξίας 
• μπορεί να συμβάλει άμεσα στη μείωση της ανεργίας.  
• Μπορεί να υποστηρίξει συμπληρωματικά επαγγέλματα στην επαναχρησιμοποίηση 

και στην ανακύκλωση των υλικών, στην ενημέρωση κλπ.  
 
• Είναι η ασφαλέστερη περιβαλλοντικά λύση, αφού δημιουργεί τη μικρότερη 

δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση και  είναι  ενεργειακά αποδοτικότερη 
 

• Απαιτεί τη συμμετοχή των πολιτών , τους ενεργοποιεί και  τους ευαισθητοποιεί 
τους πολίτες, αφού  Έτσι, επιτυγχάνονται ευρύτεροι στόχοι περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης και συμμετοχής.  

 
• Εξασφαλίζει τ ον καλύτερο κοινωνικό έλεγχο του κυκλώματος διαχείρισης  των 

απορριμμάτων και την αντιμετώπιση φαινόμενων παράνομης διάθεσης 
 



 
Τα πράσινα σημεία (ΠΣ) 

σε επίπεδο γειτονιάς  με επιφάνεια κάλυψης  
 (50 - 100 m2 )  

  

 

 

 

Τοποθέτηση  4 ‘η 5 ρευμάτων για 
συγκέντρωση υλικών 
Χαρτί, χαρτόνι 
Αλουμίνιο 
Γυαλί 
Πλαστικό  
Μέταλλα 
Άλλες συσκευασίες 
  



Πράσινο σημείο γειτονιάς  στην 
Ελλάδα 

 



Τα σχολεία και οι δημόσιες υπηρεσίες 
μπορούν να γίνουν πράσινα σημεία 

Για χαρτί 
Πλαστικά 
Αλουμινένιες συσκευασίες 
Μπαταριών 
Μελανιών εκτυπωτών 

Καλό παράδειγμα Γυμνάσιο Αιτωλικού 

Οι  σχολικές  επιτροπές 
θα μπορούσαν να 
οργανώσουν τη 
διαδικασία και τη 
διάθεση και να 
υπάρχουν και 
οικονομικά οφέλη για 
τα σχολεία 



Το Δορυφορικό Πράσινο Σημείο (ΔΠΣ), με χώρο 
εγκατάστασης 250 - 750 m2 για συλλογή 

 βιομηχανικών προϊόντων 
 
Η πρόσβαση  πολιτών με τα πόδια εντός του χώρου 
 δυνατότητα φόρτωσης των οχημάτων μεταφοράς των κάδων εντός ή παραπλεύρως του ΠΣ 
 

Καλή πρακτική πράσινου σημείου   στην 
Βαρκελώνη 
https://www.youtube.com/watch?v=-
BHQnmzxxCA 

ο πολίτης μπορεί να φέρνει ανακυκλώσιμα 
υλικά, ογκώδη (π.χ. έπιπλα, απόβλητα από 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), ειδικά 
απόβλητα (όπως μπαταρίες, χρώματα, κλπ.), 
άλλα είδη με σκοπό την 
επαναχρησιμοποίηση/ προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση, 
ανάλογα κάθε φορά.  

https://www.youtube.com/watch?v=-BHQnmzxxCA
https://www.youtube.com/watch?v=-BHQnmzxxCA
https://www.youtube.com/watch?v=-BHQnmzxxCA


Σημαντικό κομμάτι είναι η προώθηση 
της επαναχρησιμοποίησης -

ανταλλαγής υλικών όπως ρουχισμού, 
επίπλων και παλαιών αντικειμένων 

 
Υπηρεσία μεταχειρισμένων ειδών 



Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή (Κ.Α.Ε.Δ.Ι.Σ.Π.) 
 προβλεπόμενος  χώρος 350 - 1.000 m2  

 

 
Zero Waste Lab  Θεσσαλονίκη   
 

εργαστήρι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,  
 
 
εργαστήρι καλλιτεχνικής περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, 

χώρο περιβαλλοντικών παιχνιδιών 
 
 

μηχανήματα ανταποδοτικής ανακύκλωσης 
 
 

οικολογικούς λαχανόκηπους, 
 
 
food lab (εργαστήριο επεξεργασίας τροφών), 
 
 



 Ένα τέτοιο κέντρο θα μπορούσε να λειτουργήσει σε συνεργασία με το Γεωπονικό 
πανεπιστήμιο και  τη  Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(ΚΠΕ Μεσολογγίου και τη Γενική Γραμματεία νέας γενιάς     

 για  Περιβαλλοντική εκπαίδευση κάθε ηλικίας 

Λαγκαδάς -Θεσσαλονίκη 

πρόσβαση πολιτών 
με όχημα εντός του 
χώρου ή με τα 
πόδια, αναλόγως 
της έκτασης του 
χώρου και 
δυνατότητα 
πρόσβασης των 
οχημάτων 
μεταφοράς των 
ανακυκλώσιμων 
υλικών και των 
κάδων. 



 
Προώθηση της  

οικιακής κομποστοποίησης για τα 
νοικοκυριά που μπορούν   

 



Το μεγαλύτερο στοίχημα και το κλειδί στο πρόβλημα είναι η 
οργάνωση της διαχείρισης βιοαποδομήσιμων υλικών 

(Απαιτείται προσήλωση, πολύ καλή οργάνωση και εκπαίδευση 
των πολιτών και Μονάδα διαχείρισης των οργανικών)  

Στο  Δήμο Χαλανδρίου (ένα επιτυχημένο μοντέλο) 

 
 

 
 
Το οργανικό υλικό απορρίπτεται στον φορητό κάδο 30 λίτρων 

που είναι μέσα στο σπίτι και στον οποίο έχει τοποθετηθεί  
χάρτινη σακούλα.  

Από εκεί βρίσκεται σε καφέ κάδο των 120 λίτρων κοντά στο 
σπίτι που ανοίγει με κλειδί. 

 Στη συνέχεια οδηγείται σε ξηραντήρα/τεμαχιστή στον Δήμο 
και μετατρέπεται σε FORBI (βιομάζα από τροφικό 
υπόλειμμα) και οδηγείται για αξιοποίηση στο ΕΜΠ.  

Ο ξηραντήρας-τεμαχιστής είναι ένα μηχάνημα που αφαιρεί 
την υγρασία από τα τρόφιμα μειώνοντας έτσι το βάρος 
τους στο 1/4 ενώ τα τεμαχίζει και τα ομογενοποιεί. Το 
τελικό προϊόν (που ονομάζεται FORBI) δεν μυρίζει, μπορεί 
να συντηρηθεί πολύ χωρίς αλλοίωση και να αξιοποιηθεί 
στη συνέχεια για παραγωγή βιοκαυσίμων, κομπόστ κ.α.“. 



Διαχείριση κλαδεμάτων και φυτικού υλικού-  
σε χώρο κομποστοποίησης 

Τα κλαδέματα και το φυτικό υλικό από κήπους και 
δημόσιους χώρους είναι πολύτιμη πρώτη ύλη, 
εξαιρετική ποιότητας βιομάζας που για την παραγωγή 
εδαφοβελτιωτικού –κομπόστ 

Κρίνεται απαραίτη η προμήθεια μηχανής θρυμματισμού 
κλαδιών για την παραγωγή κομπόστ υψηλής 



 
 

Χώρος απόρριψης και διαχείρισης χωμάτων και 
μπαζών.  

  
 

 Ο δήμος θα μπορούσε με διάφορες τεχνικές 
επεξεργασίας να παράγει ο ίδιος οικοδομικά υλικά τα 
οποία πιθανόν  να χρησιμοποιήσει σε διάφορα έργα 

συμβατικός σπαστήρα αδρανών 
για την μετατροπή σε αμμοχάλικο 
των αδρανών που διαχωρίζονται, 
αν υπάρξει τέτοια επιλογή. 



&   Rutine GYM  

Η ελευθερία και η αειφορία 
 δεν είναι ‘ιδέες’,  
είναι πρακτικές... 

Ευχαριστώ για το χρόνο σας 



Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Άρης Τριβλής ο οποίος αναφέρθηκε στο έντονο            
και απαράδεκτο πρόβλημα που έχει προκύψει στην γειτονιά του μετά από την            
αυθαίρετη μετακίνηση κάδων έμπροσθεν της επαγγελματικής του στέγης και της          
οικίας του. Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής            
απόφασης. Το Συμβούλιο της Κοινότητας Μεσολογγίου μετά από διαλογική         
συζήτηση και σκέψη 

ΟΜΟΦΩΝΑ    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
1. Προτείνει την άμεση και επείγουσα σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης        

Απορριμμάτων του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, την άμεση και         
επείγουσα σύνταξη μελέτης χωροθέτησης κάδων, την άμεση και        
επείγουσα επικαιροποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας     
Μεσολογγίου, την απαγόρευση αυθαίρετης μετακίνησης κάδων.      
Προτείνει την λήψη προσωρινής απόφασης της Υπηρεσίας       
Καθαριότητας για μετακίνηση των κάδων της οδού       
Αλεξανδροπούλου-Λιακατά και των κάδων παραπλεύρως της Αγίας       
Παρασκευής, στην θέση διαγώνια του ξενοδοχείου Λίμπερτυ στον        
ανοιχτό χώρο. Η προσωρινότητα θα ισχύει μέχρι την εκπόνηση της          
μελέτης χωροθέτησης κάδων και την διαβούλευση με την κάθε γειτονιά.  

 

2. Η απόφαση να σταλεί στον Δήμαρχο, στους αρμόδιους        
Αντιδημάρχους, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και τις αρμόδιες        
υπηρεσίες του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου προς γνώση τους.  

 
               Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   26 / 2020. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΔΑΣΚΑΛΗ  ΟΛΓΑ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακριβές αντίγραφο 

Ιερή Πόλη Μεσολογγίου  29 – 07 – 2020 
Ο  Ειδ. Γραμματέας 

 
 

ΝΤΡΕΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

 

 


