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Κατάρτιση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔ) 
Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων 

 
 
Σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ που τέθηκε σε ισχύ με την αρ. πρωτ. 258/24-07-2015 Πράξη 
του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΑΠΕΝ, και σε συνέχεια της υπ’ 
αριθμ. 256/2015 Απόφασης Δ.Σ. του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων 
περί «Λήψης Απόφασης για Κατάρτιση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» 
(ΑΔΑ: Ω72ΒΩΛ3-7ΛΧ), ο Δήμος με την παρούσα ανακοίνωση ενεργοποιεί την 
διαδικασία διαβούλευσης και κοινωνικής συμμετοχής  σε πρώτη φάση αναφορικά με 
την διάγνωση των προβλημάτων και την διατύπωση προτάσεων κατά την εκπόνηση 
του Τ.Σ.Δ. 
 
Οι αρμοδιότητες των δήμων σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων 
προσδιορίζονται στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 και στο άρθρο 94 του Ν. 3852/2010. 
Οι Δήμοι μέχρι τώρα περιορίζονταν στη συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων. 
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, τα αστικά απόβλητα πρέπει να 
αξιοποιούνται ώστε να εξοικονομούνται πρώτες ύλες και ενέργεια. Με τον Ν. 4042/2012 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η οδηγία 2008/98/ΕΚ, η οποία έχει στον πυρήνα 
της την εξής ιεράρχηση στη διαχείριση των αποβλήτων : πρόληψη, 
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, απόρριψη. 
Σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΕΣΔΑ αναβαθμίζεται ο ρόλος των Δήμων στο νέο 
Σχεδιασμό, αναφορικά με τις δράσεις που μπορούν να προωθήσουν στα πλαίσια της 
αποκεντρωμένης  διαχείρισης των αποβλήτων, σύμφωνα με  την ανωτέρω ιεράρχηση. 
 
Η πολιτική του Δήμου για τη διαχείριση των αποβλήτων , θα αποτυπωθεί στο υπό 
κατάρτιση Τ.Σ.Δ.  και θα δώσει έμφαση : 

(1)  Στην πρόληψη και διαλογή στη πηγή με στόχο την εκτροπή του μεγαλύτερου 
μέρους των απορριμμάτων με ορίζοντα μέχρι το έτος 2020. Ενδεικτικά θα 
περιλαμβάνει :  
 Δίκτυο κάδων για την προδιαλογή βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών 

σε διακριτά ρεύματα 
 Ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων κήπου (κλαδέματα κ.λ.π.) 
 Λειτουργία Πράσινου Σημείου 
 Ορθολογικό σύστημα αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων 
 Δράσεις υποκίνησης της συμμετοχής των πολιτών  

(2) Στην κομποστοποίηση – διαλογή – διαχωρισμό 
 
Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων γνωρίζοντας την σοβαρότητα και 
την κρισιμότητα του θέματος της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων, έχει ήδη 
προβεί στην ανάθεση της εκπόνησης των κάτωθι μελετών αναφορικά με την κατασκευή 
Πράσινου Σημείου: 

  Περιβαλλοντική Μελέτη Αδειοδότησης για την κατασκευή “Πράσινου Σημείου”  
(Green Point) για τη διαχείριση απορριμμάτων  

 Υδραυλική Μελέτη Έργων Υποδομής και Τεύχη Δημοπράτησης για την 
κατασκευή “Πράσινου Σημείου”  (Green Point) για τη διαχείριση απορριμμάτων. 



 
Με την παρούσα ανακοίνωση ο Δήμος καλεί τους φορείς αλλά και τον κάθε πολίτη 
χωριστά, να διατυπώσουν απόψεις, να εκφράσουν σκέψεις και προβληματισμούς με 
στόχο την δρομολόγηση βέλτιστων δυνατών κατευθύνσεων για αποτελεσματική 
διαχείριση των απορριμμάτων , έχοντας υπόψη και τους στόχους που θέτει το νέο 
ΕΣΔΑ αλλά και σε συνεργασία και συνάρτηση με τους όμορους Δήμους. 
 
Σύμφωνα με το ΕΣΔΑ , στο Παράρτημα του οποίου ορίζονται οι βασικές παράμετροι 
σχεδιασμού για την κατάρτιση των ΤΣΔ, μεταξύ των ζητημάτων που εξετάζονται και για 
τα οποία θεωρούμε απαραίτητη τη γνώμη, τη γνώση και την συμβολή όλων σας είναι τα 
ακόλουθα: 
 

(1) Καταγραφή των ιδιαίτερων προβλημάτων που πρέπει να επιλυθούν 
(2) Εκτίμηση της εξέλιξης των αναγκών σε βάθος τουλάχιστον 5ετίας 
(3) Επιλογή δράσεων διαχείρισης καθώς και των  στόχων που αυτές πρέπει να 
επιτύχουν σε βάθος τουλάχιστον 5ετίας 
(4) Προτάσεις για διαδημοτικές συνεργασίες  

 
Παρακαλούμε, με βάση το παραπάνω εισηγητικό σημείωμα, όπως καταθέσετε ως 
ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες και φορείς σκέψεις, προβληματισμούς και τεκμηριωμένες 
απόψεις, για την κατάρτιση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου, 
εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανάρτησή του, σύμφωνα με το 
συνημμένο ερωτηματολόγιο. 
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Η Ομάδα Έργου κατάρτισης Τ.Σ.Δ.  
Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων 

(όπως  ορίστηκε με την αριθμ. 256/2015 Α.Δ.Σ.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


