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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΤΗΣ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 
2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 

 (ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   16/2021 

      
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ. 
 

          Σήμερα Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:30 μ.μ. συνεδρίασε με τη 
διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 
55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», 
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Έδεσσας, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση με 

αριθμ. πρωτ. 10.646/29-7-2021 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη 
αυτής τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 
3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 

(ΦΕΚ Α΄133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει 
και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
           Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα τέσσερα (4) από τα 

εφτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος  
2. Δημήτριος Γιώγας, Αντιπρόεδρος  
3. Κων/νος Λαμπρόπουλος, Τακτ. μέλος 

4. Ιωάννης Μουράτογλου, Αναπλ. μέλος  
 

1. Σωτήριος Μούκας, Τακτικό μέλος 
2. Ελένη Κίτσου, Τακτικό μέλος 
3. Μαρία Βλάχου–Κατσάρα,Τακτ Μέλος.  

4. Ευάγγελος Θωμάς, Τακτ. μέλος 

         Επιπλέον, στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου εφόσον στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 
θέματα που αφορούν την Κοινότητά τους αλλά δεν συμμετείχε  κανείς. 

           Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ελισάβετ Μητσάκη, τακτική υπάλληλος του 
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 
 Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αρχίζουν να 
συζητούν το  θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

          Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 5ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης είχε κοινοποιήσει στα μέλη την αριθμ. 10516/26-7-2021 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου, η οποία 

αναφέρει τα εξής: 
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ΣΧΕΤ:   1. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΣΔΑ/28165/276/24-03-2021 έγγραφο της 
Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων 
                 2.  Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-2030(ΠΥΣ 39/2020 ΦΕΚ 
185/Α) 
 

 
     Σας υποβάλλουμε προς έγκριση το Αναθεωρημένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 
του Δήμου Έδεσσας. 
 
Το ΤΣΔΑ εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΟΤΑ Α’ Βαθμού, μετά από 

παροχή γνώμης του οικείου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) και υποβάλλεται στο 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ). Το ΤΣΔΑ είναι 5ετούς διάρκειας και επικαιροποιείται 

ετησίως. 

 

H υποβολή του ΤΣΔΑ αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση προτάσεων του ΟΤΑ Α’ βαθμού για 

την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον τομέα διαχείρισης 

αποβλήτων. 

 

Η εκπόνησή του αποτελεί το σχεδιασμό διαχείρισης όλων των αστικών στερεών αποβλήτων που 

παράγονται στο Δήμο και περιλαμβάνει τις διαπιστώσεις, που απορρέουν από την ανάλυση των 

δεδομένων και άλλων πληροφοριών υφιστάμενης κατάστασης και τους στόχους του ΠΕΣΔΑ, ώστε 

να καταστεί δυνατή η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού και των υποδομών διαχείρισης, καθώς 

και η συναγωγή συμπερασμάτων και σχετικών προδιαγραφών, όσον αφορά στην επιλογή της 

δυναμικότητας του απαιτούμενου εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων του 

Δήμου. 

 

Το παρόν ΤΣΔΑ αποτελεί ένα δυναμικό και όχι εξαντλητικό εργαλείο, το οποίο έχει ως στόχο να 

δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές των ενεργειών που πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος, ώστε να 

εναρμονιστεί με τους στόχους του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ, του νέου ΕΣΔΑ και της κείμενης 

νομοθεσίας γενικότερα. Ενδεχομένως να απαιτηθεί πρόσθετη αξιολόγηση τροποποίηση της 

εφαρμογής των δράσεων με στόχο τη βελτιστοποίηση του ΤΣΔΑ και λαμβάνοντας υπόψη κάθε 

φορά τα νεότερα δεδομένα (ετήσια επικαιροποίηση). 

 

Η Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ) αναθεωρήθηκε πρόσφατα (ΕΕ 2018/851), 

προκειμένου να συμπεριλάβει νέους και πιο φιλόδοξους στόχους μείωσης της παραγωγής των 

αποβλήτων και αύξησης της ανακύκλωσης. 

 

Πιο αναλυτικά, στόχος των κρατών μελών της ΕΕ είναι η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 

και η ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων να αυξηθεί σε ποσοστό τουλάχιστον 55% κ.β. μέχρι το 

2025, στο 60% κ.β. μέχρι το 2030 και 65% κ.β. μέχρι το 2035. 

Η αναθεωρημένη Οδηγία για τις συσκευασίες (Οδηγία ΕΕ 2018/852), εισήγαγε πιο φιλόδοξους 

συνολικούς στόχους ανακύκλωσης για τις συσκευασίες (65% το 2025 και 70% το 2030 επί 

συνόλου). 
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Η Κυκλική Οικονομία στηρίζεται στην ορθή αξιοποίηση των πόρων και στην ιδέα της 

ανακύκλωσης–επαναχρησιμοποίησης. Επιδιώκει και ενθαρρύνει την χρήση δευτερογενών υλικών 

και αποβλήτων ως παραγωγικών πόρων και χρήσιμων υλικών. 

 

 

 

Τα τελευταία 5 έτη στο Δήμο Έδεσσας παρατηρείται αυξομείωση στην παραγωγή των αποβλήτων 

στο Δήμο, ενώ παρατηρείται σχετική αύξηση των ποσοτήτων αποβλήτων που οδηγούνται προς 

ανακύκλωση. 

 

Επίσης, μόνο το 7,90% κ.β. (μέσος όρος 5ετίας) των συνολικών παραγόμενων ΑΣΑ αξιοποιείται 

(μέσω ανακύκλωσης), ενώ το υπόλοιπο 92,10% κ.β. οδηγείται στο ΧΥΤΑ Έδεσσας για ταφή. 

 

Ακόμα και σε ό,τι αφορά τις ποσότητες των αποβλήτων συσκευασιών που οδηγούνται στο ΚΔΑΥ, 

διαπιστώνεται πως το επιστρεφόμενο υπόλειμμα ανέρχεται σε 27,53 % κ.β. (μέσος όρος 5ετίας) των 

συνολικών απεσταλμένων ποσοτήτων συσκευασιών. 

 

Επιπλέον, η μέση παραγωγή αποβλήτων ανά κάτοικο ανά ημέρα είναι περίπου 1,05 kgr/day, η 

οποία είναι 25,53 % χαμηλότερη από τη μέση παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων σε εθνικό 

επίπεδο 1,41 kgr/day, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat 2018. 

Για την επίτευξη των στόχων του νέου ΕΣΔΑ, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων του 

Δήμου Έδεσσας, θα ληφθούν υπόψη οι ετήσιες παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων για τα έτη 

2021-2025. 

 

 

Πίνακας: Ποσοτικοί Στόχοι Διαχείρισης ΑΣΑ βάσει του ΕΣΔΑ 

ΡΕΥΜΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ 

Βιολογικά 

Απόβλητα 
2023 

Υποχρεωτική ανάπτυξη του συστήματος ΔσΠ 

βιοαποβλήτων σε όλη την έκταση του Δήμου 

έως 31 Δεκεμβρίου 2022 



 4 

Αστικά Στερεά 

Απόβλητα 

2025 
55% κ.β. προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των 

ΑΣΑ 

2030 
60% κ.β. προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των 

ΑΣΑ 

2030 
Το μέγιστο ποσοστό ΑΣΑ που θα καταλήγουν 

σε υγειονομική ταφή να μην ξεπερνά το 10% 

 

Πίνακας: Στόχοι Ανακύκλωσης Αποβλήτων Συσκευασίας βάσει του ΕΣΔΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤ

Α 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑΣ 

ΤΥΠΟΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ / 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ 2025 2030 

Σύνολο ΑΣ 65% κ.β. 70% κ.β. 

Πλαστικά 50% κ.β. 55% κ.β. 

Ξύλο 25% κ.β. 30% κ.β. 

Σιδηρούχα Μέταλλα 70% κ.β. 80% κ.β. 

Αλουμίνιο 50% κ.β. 60% κ.β. 

Γυαλί 70% κ.β. 75% κ.β. 

Χαρτί/Χαρτόνι 75% κ.β. 85% κ.β. 

 

Συγκεκριμένα, το εν λόγω Τοπικό Σχέδιο του Δήμου Έδεσσας αποσκοπεί στην επίτευξη των 

παρακάτω γενικών στόχων: 

 

 

 

Οι προτεινόμενες δράσεις του Τοπικού Σχεδίου παρουσιάζονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας: Προτεινόμενες δράσεις Τοπικού Σχεδίου 

α/α Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης Συνοπτική περιγραφή 

1 
Δημιουργία Πράσινων Σημείων 

και Πολυκέντρων Ανακύκλωσης. 

Δημιουργία δύο (2) Πράσινων Σημείων και 

τεσσάρων (4) Πολυκέντρων Ανακύκλωσης. 
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α/α Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης Συνοπτική περιγραφή 

2 Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων 
Οργάνωση δικτύου χωριστής συλλογής 

βιοαποβλήτων καλύπτοντας το σύνολο του Δήμου. 

3 Οικιακή κομποστοποίηση 

Προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης (δωρεάν 

διανομή κάδων & δημιουργία μηχανισμού 

υποστήριξης και ελέγχου). 

4 
Χωριστή συλλογή αποβλήτων 

βρώσιμων ελαίων και λιπών 

Δίκτυο συλλογής αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και 

λιπών μέσω συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς. 

5 
Χωριστή συλλογή 

χαρτιού-χαρτονιού 

Δίκτυο κάδων χωριστής συλλογής χαρτιού-

χαρτονιού για τις οικίες, αλλά και για σημεία 

ειδικού ενδιαφέροντος (σχολεία, δημόσιες 

υπηρεσίες, μεγάλοι παραγωγοί κλπ). 

6 Χωριστή συλλογή γυαλιού 

Δίκτυο κάδων χωριστής συλλογής γυαλιού για τις 

οικίες, αλλά και για σημεία ειδικού ενδιαφέροντος 

(σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, μεγάλοι παραγωγοί 

κλπ). 

7 Χωριστή συλλογή πλαστικού 

Δίκτυο κάδων χωριστής συλλογής πλαστικού για τις 

οικίες, αλλά και για σημεία ειδικού ενδιαφέροντος 

(σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, μεγάλοι παραγωγοί 

κλπ). 

8 
Χωριστή συλλογή 

μέταλλου & ξύλου 

Δίκτυο κάδων χωριστής συλλογής μέταλλου και 

ξύλου για τις οικίες, αλλά και για σημεία ειδικού 

ενδιαφέροντος (σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, 

μεγάλοι παραγωγοί κλπ). 

9 Χωριστή συλλογή ογκωδών 

Βελτίωση του συστήματος συλλογής ογκωδών 

ενισχύοντας τη χωριστή συλλογή στα Πράσινα 

Σημεία. 

10 
Χωριστή συλλογή πράσινων-

κλαδεμάτων 

Βελτίωση του συστήματος συλλογής πρασίνων-

κλαδεμάτων ενισχύοντας τη χωριστή συλλογή στα 

Πράσινα Σημεία. 

11 

Διαλογή στην πηγή 

λοιπών αποβλήτων (ΑΕΚΚ, 

«μπαζοαπορρίμματα» κλπ) 

Υλοποίηση προγραμμάτων διαλογής στην πηγή στο 

πλαίσιο συμβάσεων με Συλλογικά Συστήματα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης (π.χ. ΑΕΚΚ, 

«μπαζοαπορρίμματα» κλπ). 

12 Εκστρατείες ευαισθητοποίησης 

Υλοποίηση εκστρατείας ευαισθητοποίησης των 

πολιτών για τη χωριστή συλλογή και τη λειτουργία 

των Πράσινων Σημείων. 
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α/α Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης Συνοπτική περιγραφή 

13 Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου 

Δημιουργία κατάλληλου κεντρικού μηχανισμού σε 

επίπεδο Δήμου για το συντονισμό και 

παρακολούθηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Αποβλήτων. 

 
      Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου να αποφασίσουν σχετικά. 

       Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ. πρωτ. 10.516/26-7-2021 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου καθώς και τις 

σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 40 παρ. 3 του Ν. 4735/2020 ( ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση 
οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής 

Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,  

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

         Την έγκριση του Αναθεωρημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του 
Δήμου Έδεσσας, όπως αυτό αναφέρεται στο σκεπτικό της απρούσας. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

14:00 μ.μ. 
                 Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 16/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 9/8/2021 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ 
 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Γιώγας, Ιωάννης Μουράτογλου, 
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος. 

 
 

 Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 
- Αναπλ. Προϊστάμενο Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας. 

 

Εσωτερική διανομή (ηλεκτρονικά): 
- Αντιδήμαρχο, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Πρασίνου υπαίθριας διαφήμισης , 

υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών κα Κατσάρα-Βλάχου. 


