Ερωτήσεις στο δημοτικό συμβούλιο
(10/12/2012)

Ι. Διαχείριση απορριμμάτων δήμου
Α. Σύμμεικτα απορρίμματα
Τα σύμμεικτα απορρίμματα οδηγούνται στη Φυλή. Οι δήμοι χρεώνονται από τον ΕΔΣΝΑ για τις
ποσότητες των απορριμμάτων, που οδηγούνται:
 απευθείας στο ΧΥΤΑ Φυλής, μέσω του τοπικού σταθμού μεταφόρτωσης
 στο ΧΥΤΑ Φυλής, με τη μορφή υπολείμματος της ανακύκλωσης, μέσω του ΚΔΑΥ (η
ποσότητα που αντιστοιχεί στο δήμο).
 στη μονάδα μηχανικής επεξεργασίας ΕΜΑΚ, στη Φυλή (αν στέλνει)
1) Ποιες είναι οι παραπάνω ποσότητες, ανά κατηγορία, για τα έτη 2010, 2011, α΄ εξάμηνο
του 2012;
2) Στις ποσότητες αυτές τι αντιστοιχεί σε πράσινα - κλαδοκάθαρα και τι σε ογκώδη;
3) Υπάρχουν περιπτώσεις, στις οποίες το περιεχόμενο των μπλε κάδων να έχει οδηγηθεί
στη Φυλή, αντί στο ΚΔΑΥ;
Β. Ανακύκλωση - ανάκτηση
4) Ποια συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων εφαρμόζονται στο δήμο,
πλην του μπλε κάδου και της κομποστοποίησης των κλαδοκάθαρων.
5) Τι ποσότητες, από κάθε κατηγορία, έχουν εκτραπεί για τα έτη 2010, 2011, α΄ εξάμηνο
του 2012;
6) Υπάρχουν συμβάσεις με τα υφιστάμενα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ΕΕΑΑμπλε κάδοι κλπ.); Μπορούν να δοθούν οι συμβάσεις;
7) Τι έχει εισπράξει ο δήμος, με τη μορφή υλικού ή πρόσθετης ενίσχυσης, από το σύστημα
διαχείρισης των μπλε κάδων της ΕΕΑΑ, ανά έτος;
8) Πόσοι μπλε κάδοι είναι εγκατεστημένοι ή αποθηκευμένοι, πόσα οχήματα και τι
προσωπικό χρησιμοποιούνται για την αποκομιδή τους;
Γ. Κομποστοποίηση κλαδοκάθαρων
9) Τι ποσότητες κλαδοκάθαρων οδηγούνται στο χώρο της κομποστοποίησης;
10) Υλοποιείται ο συμφωνημένος, με το ανάδοχο ΤΕΙ, τρόπος επεξεργασίαςκομποστοποίησης;
11) Τι ποσότητες προϊόντος-κομπόστ έχουν παραχθεί, μέχρι σήμερα, και πως έχουν
διατεθεί;
12) Χρησιμοποιείται προσωπικό το δήμου σε αυτήν τη διαδικασία;
13) Ποιες από τις χρησιμοποιούμενες υποδομές και τα μέσα θα παραμείνουν στο δήμο μετά
τη λήξη της σύμβασης;
14) Σκέφτεστε την επέκταση της κομποστοποίησης, με την προσθήκη προδιαλεγμένων
οργανικών;
15) Πως διασφαλίζεται η συνέχιση και η επέκταση της διαδικασίας κομποστοποίησης, από
άποψη υποδομών, μέσων και τεχνογνωσίας, μετά τη λήξη της σύμβασης;

ΙΙ. Οικονομικά στοιχεία της διαχείρισης των απορριμμάτων του δήμου
16) Ποιο είναι το ετήσιο κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων του δήμου και πως
κατανέμεται στους τομείς: οδοκαθαρισμός - αποκομιδή και μεταφορά σύμμεικτων –
κόστος διάθεσης στη Φυλή - αποκομιδή και μεταφορά ανακυκλώσιμων μπλε κάδων –
διαχείριση κλαδοκάθαρων - διαχείριση άλλων εναλλακτικών συστημάτων (με
κατανεμημένα και ενσωματωμένα τα αντίστοιχα κόστη μισθοδοσίας προσωπικού και τα
κόστη λειτουργίας και συντήρησης των αντίστοιχων υποδομών);
17) Ειδικότερα, ποιο είναι το κόστος διάθεσης των σύμμεικτων στη Φυλή, τα έτη 2010 και
2011; Η πληρωμή γίνεται απευθείας στον ΕΔΣΝΑ ή εφαρμόζεται η παρακράτηση από τα
δημοτικά τέλη που εισπράττει η ΔΕΗ;
18) Υπάρχουν οφειλές του δήμου στον ΕΔΣΝΑ και ποιες;
19) Επειδή από δηλώσεις πολιτικών προσώπων και κρατικών λειτουργών διαφαίνεται ότι
υπάρχει πρόθεση αξιοποίησης του συνόλου των πόρων του ΕΣΠΑ, αποκλειστικά, για τα
συγκεντρωτικά - φαραωνικά έργα διαχείρισης απορριμμάτων, στο επίπεδο της
περιφέρειας:
Έχει διερευνηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης υποδομών και έργων διαχείρισης
απορριμμάτων στο δήμο από πόρους του ΕΣΠΑ και ποιο είναι το αποτέλεσμα;
20) Στον προϋπολογισμό του δήμου για το 2013, προτίθεστε να προβλέψετε κονδύλια για
υποδομές και έργα τοπικής διαχείρισης των απορριμμάτων και σε τι ύψος;
ΙΙΙ. Περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής
Πρόσφατα, ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 2008/98/ΕΚ, με το ν. 4042/2012.
Σύμφωνα με αυτόν, προβλέπονται στόχοι διαλογής στην πηγή και η ιεράρχηση στη διαχείριση
των απορριμμάτων, απ’ όπου απορρέει η αναγκαιότητα διαμόρφωσης νέου εθνικού
σχεδιασμού και εθνικού σχεδίου πρόληψης παραγωγής απορριμμάτων. Επίσης, σύμφωνα με
τον υφιστάμενο ΠΕΣΔΑ, προβλέπεται η αναθεώρησή του, ήδη, από το 2011. Όλες οι
παραπάνω διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση και ο ΕΔΣΝΑ
δημοπρατούν τέσσερες νέες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αττική με τη μέθοδο
ΣΔΙΤ και τον ανταγωνιστικό διάλογο, που σημαίνει εκχώρηση, στην καλύτερη περίπτωση
πλήρη εξάρτηση, του σχεδιασμού της διαχείρισης από τις διαθέσεις των εργολάβων. Από την
άποψη του μοντέλου διαχείρισης, έχουμε συγκεντρωτισμό και απαξίωση της ανακύκλωσης ανάκτησης - κομποστοποίησης, αφού η δυναμικότητα των νέων μονάδων, μαζί με την
υφιστάμενη ΕΜΑΚ, είναι 1.700.000 τόνοι/έτος, δηλαδή, το 80% του συνόλου των αστικών
απορριμμάτων της Αττικής. Επιπλέον, πριμοδοτείται ανοιχτή η ενεργειακή αξιοποίηση και η
καύση, πράγμα που σημαίνει νέες μονάδες καύσης και νέους χώρους ταφής επικίνδυνων
αποβλήτων (τέφρας κλπ.). Το κόστος διαχείρισης και τα δημοτικά τέλη αναμένεται να
τριπλασιαστούν και να ανέβουν ακόμη περισσότερο αν προχωρήσει και η καύση. Με βάση τα
παραπάνω:
21) Συμφωνεί η δημοτική αρχή με τη fast track υλοποίηση έργων, προτού ολοκληρωθεί ο
νέος εθνικός σχεδιασμός και η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ;
22) Συμφωνεί με το συγκεντρωτικό, αντιπεριβαλλοντικό και πανάκριβο ιδιωτικοποιημένο
μοντέλο που προωθείται και το οποίο ακυρώνει τους στόχους της πρόληψης, της
μείωσης, της διαλογής στην πηγή, της αρχής της εγγύτητας και της μικρής κλίμακας στη
διαχείριση των απορριμμάτων;
23) Προτίθεται η δημοτική αρχή να τοποθετηθεί δημόσια, ενάντια στις παραπάνω επιλογές;
24) Τι θέσεις μεταφέρει στο ΔΣ του ΕΔΣΝΑ ο κ. δήμαρχος, σαν μέλος του οργάνου;

