ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαχείριση απορριμμάτων

Τάκης Κοροβέσης
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Ανοιχτό Δημοτικό Συμβούλιο – 18 Δεκεμβρίου 2013

Τα προβλήματα του σημερινού συστήματος διαχείρισης
•

•

•

•

Μεγάλο οικονομικό κόστος:
- ΧΥΤΑ
-αμοιβές, καύσιμα, συντήρηση οχημάτων

1.366.000€
3.850.000€

Αποδεκατισμός προσωπικού καθαριότητας:
από 138 άτομα πριν ένα χρόνο, σήμερα εργάζονται 88 άτομα (-36%)
Περιορισμένη ανάκτηση και η ανακύκλωση υλικών:
- περιορισμένα οφέλη για τους πολίτες
- αυξημένη περιβαλλοντική επιβάρυνση για την πόλη
Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων:
βρίσκεται εντός του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού και είναι υπό έξωση από την
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

Ο σχεδιασμός Κυβέρνησης - Περιφέρειας Αττικής
•

Kατασκευή και λειτουργία 4 μεγάλων ιδιωτικών εργοστασίων επεξεργασίας
σύμμεικτων απορριμμάτων, χωρίς διαλογή

•

Aδιαφορία για τη μείωση των απορριμμάτων, την πρόληψη, την ανακύκλωση, την
κομποστοποίηση, την προστασία του περιβάλλοντος, το κόστος διαχείρισης και τις
θέσεις εργασίας

•

Eκτίναξη κόστους διαχείρισης απορριμμάτων, που θα επιβαρύνει Δήμο και πολίτες

Η πρότασή μας: Διαδημοτική μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων
•

•

•
•

Συνεργασία Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης με τους Δήμους Αλίμου και
Γλυφάδας
Σύστημα διαχείρισης:
-διαλογή στην πηγή
-επανάχρηση και ανακύκλωση υλικών
-κομποστοποίηση των οργανικών υλών
-ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων που θα κατευθύνονται στο ΧΥΤΑ.
Περιβαλλοντικά οφέλη
Οικονομικά οφέλη για τους τρεις δήμους:
-4.000.000€/έτος εξοικονόμηση λόγω μείωσης των απορριμμάτων που
οδηγούνται στον ΧΥΤΑ
-5.700.000€/έτος έσοδα από την πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών και του
κομπόστ.

Οι πρωτοβουλίες μας για την υλοποίηση της πρότασής μας
•

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με το ΤΕΙ Πειραιά για θέματα
διαχείρισης απορριμμάτων

•

Σύνταξη προσχεδίου μελέτης για τη Διαδημοτική Μονάδα Διαχείρισης
Απορριμμάτων από δύο εξειδικευμένα εργαστήρια του ΤΕΙ Πειραιά

•

Απόσπαση δέσμευσης του Περιφερειάρχη Αττικής για χρηματοδότηση
του έργου από κοινοτικούς πόρους.

•

Κατάθεση αιτήματος στο ΤΑΙΠΕΔ (που αντιμετωπίστηκε καταρχήν θετικά)
για παραχώρηση έκτασης 15-20στρ. εντός του πρώην αεροδρομίου του
Ελληνικού

•

Οργάνωση δημόσιας συζήτησης / διαβούλευσης πάνω στην πρόταση
που επεξεργαστήκαμε με την ομάδα του ΤΕΙ Πειραιά.

Τα επόμενα βήματα μας
•

Συνέχιση συνεργασίας και συντονισμού της κοινής μας δράσης με το
Δήμο Αλίμου και το Δήμο Γλυφάδας

•

Συνεχής επικοινωνία με την Περιφέρεια Αττικής για εξασφάλιση
χρηματοδότησης για το έργο.

•

Πίεση προς το ΤΑΙΠΕΔ για παραχώρηση της απαιτούμενης έκτασης εντός
του Ελληνικού.

•

Συνέχιση συνεργασίας με τα εργαστήρια του ΤΕΙ Πειραιά, ώστε να
συνταχθεί οριστική μελέτη για το έργο.

Επιπλέον ενέργειες για τη διαχείριση των απορριμμάτων…
•

Υποβολή για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ πρόταση έργου οικιακής
κομποστοποίησης, με δωρεάν διανομή σε κατοίκους του δήμου μας 900
κάδων.

•

Υποβολή αιτήματος την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης για
τη συντήρηση των οχημάτων ανακύκλωσης του Δήμου.

•

Εξασφάλιση 260 νέων κάδων ανακύκλωσης.

•

Συμμετοχή σε σχεδιαζόμενο από τον ΕΔΣΝΑ πρόγραμμα διαχείρισης
βιοαποβλήτων για την παραγωγή κομπόστ, με υπόγειους κάδους σε 11
σημεία του Δήμου.

Για τη δημιουργία της διαδημοτικής μονάδας ήπιας διαχείρισης
απορριμμάτων ζητάμε:
•

την παραχώρηση της απαιτούμενης έκτασης 15-20στρ. εντός του
πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού από το ΤΑΙΠΕΔ.

•

την εξασφάλιση της χρηματοδότησης για το έργο από την Περιφέρεια
Αττικής.

