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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 12ης /29 Οκτωβρίου 2021 
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καβάλας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Διαβίβαση για έγκριση του Τοπικού Σχεδίου 
Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Καβάλας (έκδοση 
1.0 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021)»

Αριθ. απόφασης  41/2021
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ           ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑ
Στο Δημοτικό Κατάστημα Καβάλας, σήμερα στις 29 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα 
της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 12.00 συνεδρίασε, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, με 
μεικτή συνεδρίαση, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ. 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20, το 
18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, την υπ΄163/29-5-2020 , την υπ΄ αριθ.426/Α.Π. 77233/13-11-
2020 και την 643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής Δήμου Καβάλας μετά την από 25 Οκτωβρίου 2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που 
δόθηκε στα μέλη της. Λόγω του ότι το τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. 
Κωνσταντίνος Βακιρτζής, είχε δηλώσει κώλυμα συμμετοχής στην εν λόγω συνεδρίαση, 
κλήθηκε και ήταν παρών, το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής, κ. Χρόνης Απόστολος

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Διά Ζώσης: Ιακωβίδης Ιωάννης 
Με τηλεδιάσκεψη: Μιχαηλίδης Γεώργιος, Μούτλιας Ιωάννης, Παπαδόπουλος Θεόδωρος, 
Χρόνης Απόστολος

             Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ
Αν και κλήθηκαν νόμιμα με τη με αριθμό 12/2021 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω:
Βακιρτζή Σαΐα, Ιωσηφίδου Αναστασία, Παπαδόπουλος Σωτήριος.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Προσήλθαν: 
Απεχώρησαν: Ο κ. Ιωάννης Μούτλιας αποχώρησε πριν τη συζήτηση της απόφασης 41
Επανήλθαν: 

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας (άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 77 παρ. 1 του Ν. 4555/2018) και έχοντας υπόψη τις υπ’ αριθ. 438/2019 & 475/2019 
αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, την υπ’ αριθ. πρωτ. 28205/2-9-2019 απόφαση 
Δημάρχου Καβάλας, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (09) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
συμμετείχαν στη συνεδρίαση έξι (06) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης θέμα «Διαβίβαση για έγκριση 
του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Καβάλας (έκδοση 1.0 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
2021) ανέγνωσε την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 29493/2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και 
Πολιτικής Προστασίας 

0003506577

Καβάλα, 29/10/2021
Α. Π.: 29493

Απάντηση στο έγγραφο: 29493
Απάντηση στις : 29/10/2021

ΑΔΑ: ΩΙΑΝΩΕ6-Ι6Δ
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Διαβίβαση για έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Καβάλας 
(έκδοση 1.0 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021)

Αποστέλλεται συνημμένα προς  έγκριση το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου 
Καβάλας, σύμφωνα με το Άρθρο 56 του Νόμου 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α’).
Εν συντομία, οι προτεινόμενες δράσεις διαχείρισης των παραγόμενων Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων, όπως αυτές συνοψίζονται στο 7ο Κεφάλαιο, συνολικού προϋπολογισμού 8.543.931,14 
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, έχουν ως βασικό στόχο τη σταδιακή βελτίωση των επιδόσεων 
του Δήμου Καβάλας αναφορικά με το συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης με χωριστή συλλογή από 9% 
περίπου το 2021 σε 31% περίπου το 2025, με την προϋπόθεση της έγκαιρης αξιολόγησης των 
σχετικών προτάσεων χρηματοδότησης και της επιτάχυνσης αντίστοιχων διαγωνιστικών διαδικασιών 
έργων και προμηθειών. Κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, το ποσοστό των παραγόμενων 
Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται προς υγειονομική ταφή αναμένεται να μειωθεί έως και 
το 69% περίπου, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν (συντηρητικός σχεδιασμός) η απόδοση της 
λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων Καβάλας.
Οι δράσεις αυτές συνοδεύονται από εκτεταμένο πλαίσιο δράσεων ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των πολιτών, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται σε 178.666,44€.
Η κύρια στόχευση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Καβάλας, πέρα από την 
προφανή συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Νόμου 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α’) συνίσταται:
• στη Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) οργανικών βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων (απόβλητα 
τροφίμων καθώς και απόβλητα κηπευτικών εργασιών), που αποτελούν σημαντικό κλάσμα (άνω του 
1/3) της συνολικής παραγωγής Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο.
• Στη ΔσΠ ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί, πλαστικό και μέταλλα), πέραν των 
συσκευασιών, μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης και Πράσινων Σημείων.
Στο Τοπικό Σχέδιο πραγματοποιείται καταγραφή και των θεμάτων που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν 
κατά την επόμενη επικαιροποίησή του (Μάρτιος 2022, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 56 
του Νόμου 4819/2021).
Στη Συνεδρίαση παρέστη ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής 
Προστασίας κ. Γεώργιος Μουμτζής και ο Ειδικός Σύμβουλος κ. Κώστας Κητής ο οποίος ανέλυσε 
τις παραμέτρους και τα μεγέθη του Προγράμματος. 
 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, λαμβάνοντας υπ΄όψιν το άρθρο 56 του Νόμου 4819/2021), το 
επισυναπτόμενο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Καβάλας (έκδοση 1.0 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021), τον επισυναπτόμενο χάρτη «Χρήσεις γης και προστασία περιβάλλοντος Π2» 
του Γ.Π.Σ. Καβάλας  και  την εισήγηση της Υπηρεσίας.

Αποφασίζει   ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Υπέρ της έγκρισης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Καβάλας, 
σύμφωνα με το Άρθρο 56 του Νόμου 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α’),  , όπως αυτές συνοψίζονται 
στο 7ο Κεφάλαιο, συνολικού προϋπολογισμού 8.543.931,14 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%, έχουν ως βασικό στόχο τη σταδιακή βελτίωση των επιδόσεων του Δήμου Καβάλας 
αναφορικά με το συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης με χωριστή συλλογή από 9% περίπου το 
2021 σε 31% περίπου το 2025, με την προϋπόθεση της έγκαιρης αξιολόγησης των σχετικών 
προτάσεων χρηματοδότησης και της επιτάχυνσης αντίστοιχων διαγωνιστικών διαδικασιών 
έργων και προμηθειών. Κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, το ποσοστό των παραγόμενων 
Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται προς υγειονομική ταφή αναμένεται να μειωθεί 
έως και το 69% περίπου, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν (συντηρητικός σχεδιασμός) η 
απόδοση της λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων 
Καβάλας.
Οι δράσεις αυτές συνοδεύονται από εκτεταμένο πλαίσιο δράσεων ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των πολιτών, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται σε 178.666,44€.
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Η κύρια στόχευση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Καβάλας, πέρα 
από την προφανή συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Νόμου 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α’) 
συνίσταται:
• στη Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) οργανικών βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων (απόβλητα 
τροφίμων καθώς και απόβλητα κηπευτικών εργασιών), που αποτελούν σημαντικό κλάσμα 
(άνω του 1/3) της συνολικής παραγωγής Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο.
• Στη ΔσΠ ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί, πλαστικό και μέταλλα), πέραν των 
συσκευασιών, μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης και Πράσινων 
Σημείων.
Στο Τοπικό Σχέδιο πραγματοποιείται καταγραφή και των θεμάτων που πρέπει να ληφθούν 
υπ’ όψιν κατά την επόμενη επικαιροποίησή του (Μάρτιος 2022, σύμφωνα με τις προβλέψεις 
του Άρθρου 56 του Νόμου 4819/2021).

          Ο Πρόεδρος 
               της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

               Κυριάκος Σταυρίδης
              Αντιδήμαρχος Καβάλας
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