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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το µε αρ. 12ο /2012 πρακτικό της από 6ης Ιουνίου 2012 τακτικής
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αριθµός απόφασης :

76/ 2012

Περίληψη: Υποβολή πρότασης στην επόµενη πρόσκληση υποβολής
προτάσεων του Ελλάδα- Ιταλία που αφορά στη διαµόρφωση των
στρατηγικών σχεδίων και την οργάνωση των πιλοτικών δοκιµών
για την ορθή συλλογή και διάθεση πλαστικών υλικών που
προέρχονται από τα απόβλητα γεωργικών υλικών.
Στις Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την
6 , του µηνός Ιουνίου του έτους 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30’ , συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 8694/3105-2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόµιµα σε
κάθε µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 95
του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τρία (23) µέλη και απόντα τα τέσσερα (4) και
συγκεκριµένα:
η

1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
2. Μπουτάσης Ελευθέριος
15. Ρούµπης Γεώργιος
3. Κωστάρας Σταύρος
16. Λένης Φίλιππος
4. Φερεντίνος Λάµπρος
17. ∆άλλας Γεώργιος
5. Τσέκας Νικόλαος
18. Γκίκας Θωµάς
6. Βλάχος Παρασκευάς
19. Φερεντίνος Μιλτιάδης
20. Γκίζας Χρήστος (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)
7. Μποροδήµου Γεωργία
8. Μπάντιος Ελευθέριος
21. Μποροδήµος Ιωάννης
9. Στεργίου Παναγιώτης
22. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα
10.Μάνος Κων/νος
23. Καψάλης ∆ηµήτριος
11.Νικολαϊδου Ελένη
24. Λάγκαρη Ειρήνη
12.Τσότσης ∆ηµήτριος
25.Μποροδήµος Κων/νος
13.Μπεράτης Γεώργιος (Γραµ. ∆.Σ.)
26. Τόλης Χριστόφορος
27. Ρέγκας Λαέρτης
14.Σωτηρίου Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα)
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ.46 300 - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2664360150, 2664022213 - FAX:2664022989, E-MAIL:info@filiates.gr

Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β4Λ1ΩΗΦ-ΓΘ0
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ:

1.
2.
3.
4.

Νικολαίδου Ελένη
Γκίζας Χρήστος
Καψάλης ∆ηµήτρης
Ρέγκας Λαέρτης

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι
Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ Μάνος
Νικόλαος, Σταύρου Χρήστος, Φωτιάδης Απόστολος, Καπουράνης Γεώργιος, Λιαµύρας
Αθανάσιος, Σιοκόλης Ευάγγελος, Μπότσιου ∆ηµητρούλα, Γκρέµος Θωµάς, Μπότος
Ηλίας, Στεργίου Γεώργιος, Μπότος Μάρκος, Μπόκας Κοσµάς, ∆ηµητρίου Χρήστος,
Γκόγκος Αλέξανδρος, Ζπήτας ∆ηµήτριος, Ντέλλος Βασίλειος, Κάτσιος Μιχάλης,
∆όβρας Μιχαήλ, Βασιληγιάννης Ιωάννης, Γιοβάνης Ευάγγελος, Αναστασίου
Σωκράτης, Νάστος Μηνάς, Καραµπίνας Βασίλειος.
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς,
χωρίς ψήφο.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Φιλιατών,
κα ∆ιαµάντη Άννα.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπάλληλοι του ∆ήµου κ. Ταφέκη Αρτέµις και
∆εµερτζή Όλγα
για διευκρινήσεις σε θέµατα Προϋπολογισµού και Τεχνικού
Προγράµµατος
Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα
αποφασίστηκε η συζήτηση τριών (3) θεµάτων εκτός ηµερησίας διάταξης, τα οποία
κρίθηκαν ως εξαιρετικά επείγοντα λόγω προθεσµιών και είναι τα εξής : α) «Υποβολή
πρότασης στην επόµενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Ελλάδα- Ιταλία που
αφορά στη διαµόρφωση των στρατηγικών σχεδίων κι την οργάνωση των πιλοτικών
δοκιµών για την ορθή συλλογή και διάθεση πλαστικών υλικών που προέρχονται από
τα απόβλητα γεωργικών υλικών», β) «Παράταση µίσθωσης καταστήµατος» και γ)
«Πρόσληψη 8 ατόµων µε 2/µηνη σύµβαση για πυρασφάλεια έτους 2012».
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης έδωσε το
λόγο στον Α/δήµαρχο κ. Στεργίου Παναγιώτη ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου τα εξής:
Κρίνεται σηµαντικό να υποβάλει ο ∆ήµος µας πρόταση στη επόµενη πρόσκληση
υποβολής προτάσεων του Ελλάδα – Ιταλία και αφορά στη διαµόρφωση των
στρατηγικών σχεδίων κι την οργάνωση των πιλοτικών δοκιµών για την ορθή
συλλογή και διάθεση πλαστικών υλικών που προέρχονται από τα απόβλητα
γεωργικών υλικών.
Το πρόγραµµα EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE ITALY 2007-2013 έχει καταληκτική ηµεροµηνία:
20 Ιουνίου 2012 και
παρουσιάζεται ως εξής:
Άξονας 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας
Μέτρο 1.1 Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης µεταξύ έρευνας/καινοτοµίας,
επιχειρηµατικότητας και ερευνητικών κέντρων.
Τίτλος έργου: “AWARD”: Συλλογή και επεξεργασία αγροτικών ρυπογόνων
πλαστικών για την δηµιουργία ανταγωνιστικής και βιώσιµης περιφερειακής
ανάπτυξης.
Υπότιτλος: Εφαρµογή τεχνολογιών βιώσιµης συλλογής και διάθεσης αγροτικών
πλαστικών συσκευασιών, προώθησης νέων βιοτεχνικών µονάδων συλλογής των
πλαστικών συσκευασιών και ανακύκλωσής των.
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Σύντοµη Περιγραφή του έργου
Η συνεχώς αυξανόµενη χρήση λιπασµάτων στην γεωργία, τα οποία διατίθενται εντός
πλαστικών, έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγικότητας, µείωση της
χρήσης εντοµοκτόνων και ζιζανιοκτόνων, αύξηση της προστασίας των παραγόµενων
προϊόντων, και ελάττωση της χρήσης νερού. Αυτή η τακτική έχει ως αποτέλεσµα την
συσσώρευση µεγάλων ποσοτήτων πλαστικών σε αγροτικές περιοχές ή και σε εκείνες
που υπάρχει µεγάλη συγκέντρωση αγροτικών δραστηριοτήτων, µε αποτέλεσµα την
συνεχή υποβάθµιση της ποιοτικής βιωσιµότητας της αγροτικής ανάπτυξης.
Η συσσώρευση αγροτικών πλαστικών περιτυλιγµάτων εάν δεν διαχειριστεί
καταλλήλως, µπορεί να δηµιουργήσει µεγάλα περιβαλλοντικά προβλήµατα που
προέρχονται εξαιτίας της καύσης ή ενταφιασµού τους στους αγρούς ή εξαιτίας της
ελεύθερης διάθεσης τους στο περιβάλλον. Αυτές οι διαδικασίας έχουν ως
αποτέλεσµα την δηµιουργία ρυπογόνων προβληµάτων στα επιφανειακά νερά, µη
αντιστρέψιµη µόλυνση του εδάφους και δηµιουργία προβληµάτων υγείας στους
καταναλωτές των αγροτικών προϊόντων. Επιπλέον όµως, αυτές οι παράνοµες
πρακτικές έχουν ως αποτέλεσµα την καταστροφή των ελαίων προστιθέµενης αξίας
από τα οποία αποτελούνται τα πλαστικά.
Η πρόταση αυτή πηγάζει από τις εξής παραδοχές:
1. Τα συνήθη εµπόδια που συνυπάρχουν και απαγορεύουν την συστηµατική συλλογή των
πλαστικών συσκευασιών των αγροτικών λιπασµάτων, πλαστικών σωλήνων, µεµβρανών
θερµοκηπίων, κλπ.
2. Τις υφιστάµενες δυνατότητες µετατροπής πλαστικών σε προϊόντα προστιθέµενης αξίας,
συµβάλλοντας στην οικονοµική ανάπτυξη της κάθε περιοχής, την δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας, την προώθηση βιώσιµων αγροτικών προϊόντων και στην
περιβαλλοντική προστασία.
3. Την σοβαρή µη αντιστρέψιµη περιβαλλοντική υποβάθµιση και τα αναµενόµενα
προβλήµατα υγείας λόγω της αδυναµίας ορθής διαχείρισης των πλαστικών
περιτυλιγµάτων.

Ο µακροπρόθεσµος στόχος της πρότασης είναι η αύξηση της βιωσιµότητας της
αγροτικής ανάπτυξης και η συµβολή και στην συνεχή αύξηση της τοπικής οικονοµίας
µέσω της ορθολογικής διαχείρισης των πλαστικών για την παραγωγή προϊόντων
προστιθέµενης αξίας και ενέργειας. Συγκεκριµένα, η πρόταση αφορά στην
οργανωµένη
συλλογή
αγροτικών
ή
και
άλλων
δραστηριοτήτων
(πχ
υδατοκαλλιέργειες, εταιρείες, σουπερµάρκετ κλπ), πλαστικών περιτυλιγµάτων και
την µεταποίηση αυτών σε κάποιο προϊόν προστιθέµενης αξίας. Επιπρόσθετα, θα
δηµιουργήσει πρόσθετες συνεργασίες στην διαχείριση αγροτικών πλαστικών για την
παραγωγή διαφόρων προϊόντων σε γειτονικές περιοχές και αύξηση της
περιβαλλοντικής βιωσιµότητας αυτών των περιοχών.
Γενικοί στόχοι:
•

•

Συµβολή στην συνεργασία µεταξύ ερευνητικών κέντρων, δηµοσίων υπηρεσιών,
αγροτικών εταιρειών και συνεταιρισµών για την δηµιουργία και εφαρµογή κοινών
πρακτικών, σε συµφωνία µε τις Ευρωπαϊκές και ∆ιεθνείς πρακτικές, µε αποτέλεσµα την
µείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης, ιδιαίτερα αυτής που προκαλείται µέσω
παράνοµων πρακτικών.
Προώθηση της επιχειρησιακής ανάπτυξης που αφορά στην συλλογή πλαστικών (APW)
και την παραγωγή νέων προϊόντων.

Ειδικοί στόχοι:
•

Συγκέντρωση πλαστικών και ιδιαίτερα εκείνων που προέρχονται από αγροτικά
περιτυλίγµατα, πλαστικές θερµοκηπιακές µεµβράνες και µεµβράνες περιτυλίγµατος,
δίχτυα, σωλήνες, κουτιά, κλπ, και την ανακύκλωσή των για την παραγωγή ενέργειας.
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•

Μεταφορά της τεχνογνωσίας σε µικρές αγροτικές µονάδες των δυνατοτήτων
αντικατάστασης κοινών µη ανακυκλώσιµων πλαστικών µε πλαστικά βιολογικής
τεχνολογίας, ανακυκλώσιµης βιοµάζας κλπ.
Ενθάρρυνση της δηµιουργίας νέων εταιρειών συλλογής και ανακύκλωσης πλαστικών.

Πακέτα εργασίας (work packages)
1. ∆ιαχείριση και
συντονισµός του
προγράµµατος
2. ∆ηµοσιοποίηση και
διάχυση των
αποτελεσµάτων

3. Τεχνολογική ανάλυση

4. Ανάπτυξη

5. Πιλοτικοί
πειραµατισµοί

6. Αξιολόγηση,
ανταλλαγή καλών
πρακτικών

 Συντονισµός δράσεων συνεργασίας,
 Οικονοµική διαχείριση,
 Εκθέσεις προόδου.
 ∆ράσεις δηµοσιοποίησης και διάχυσης των αποτελεσµάτων
µέσω συνεδρίων, εργαστηρίων, σεµιναρίων, συµµετοχή σε
εκθέσεις, εκδόσεων, κλπ
 Οδηγίες εφαρµογής ιδιωτικών συνεργασιών εφαρµογής των
στρατηγικών πλάνων διαχείρισης των πλαστικών.
 Ανάλυση της υφιστάµενης τοπικής κοινωνικής, οικονοµικής,
πολιτικής και τεχνικής κατάστασης που αφορά στην
συλλογή και διαχείριση των πλαστικών ρύπων του
γεωργικού τοµέα,
 Μεταφορά εµπειριών σχετικών µε την συλλογή και την
χρήση των πλαστικών,
 Στατιστικά δεδοµένα, συνεντεύξεις µε τους τοπικούς
γεωργούς,
 ∆ηµιουργία σχετικών µελετών µέσω ανάλυση SWAT.
 Προετοιµασία οδηγιών συγκεκριµένων κατευθυντήριων
γραµµών,
 Καθορισµός στρατηγικών τοπικών σχεδίων για την
διαχείριση των πλαστικών ρύπων και προώθηση νέων
σχετικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων,
 Οργάνωση σεµιναρίων πληροφόρησης και ενηµέρωσης για
την δηµιουργία µικρών αγροτικών επενδύσεων,
 Οργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων για την δηµιουργία
επιχειρηµατικών συνεργασιών σ’ αυτόν τον τοµέα.
 Πιλοτικές ενέργειες και παρουσιάσεις έργων στις περιοχές
που συµµετέχουν στην πρόταση ως παραδείγµατα
συνεργασιών και στρατηγικών
 Σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) και βάσεων
δεδοµένων Web-GIS, βελτιστοποίησης της ροής συλλογής
γεωργικών ρύπων.
 Εκτίµηση πιλοτικών καινοτόµων εφαρµογών, µε στόχο την
µεταφορά της τεχνογνωσίας εντός και εκτός των ορίων των
περιοχών των συνεργαζόµενων φορέων

Εταίροι του έργου:
1. Επικεφαλής Εταίρος (LP): Ιταλικός ∆ηµόσιος φορέας µε εµπειρία στη διαχείριση
ρύπων και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
2. IFOA (PP2):
Ιταλική ιδιωτική εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στην παροχή
τεχνογνωσίας σε διάφορους τοµείς
3. Confagricoltura Puglia (PP3): Τοπικός αγροτικός συνεταιρισµός που αποτελεί
θυγατρική εταιρεία της µεγαλύτερης γεωργικής ένωσης της Ιταλίας
4. Πανεπιστήµιο του Μπάρι (PP4): ∆ιαθέτει τεράστια εµπειρία στην τεχνογνωσία
διαχείρισης ρύπων προερχόµενων από πλαστικά
5. Ελληνικός Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (PP5): Αγροτικός ∆ήµος που έχει
την διαχείριση συλλογής απορριµµάτων και µε εµπειρία στην υλοποίηση σχεδίων
εδαφικής συνεργασίας
6. (PP6) Αγροτικός συνεταιρισµός της περιοχής που να εκπροσωπεί ένα µεγάλο αριθµό
αγροτών ή ένας ακόµη αγροτικός ∆ήµος.
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∆ιάρκεια: 24 µήνες
Προϋπολογισµός: ± 2.000.000 €

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να
αποφασίσουν σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του κ. Στεργίου Παναγιώτη την
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την υποβολή πρότασης στην επόµενη πρόσκληση του προγράµµατος EUROPEAN
TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE - ITALY 2007-2013 που αφορά
στη διαµόρφωση των στρατηγικών σχεδίων και την οργάνωση των πιλοτικών
δοκιµών για την ορθή συλλογή και διάθεση πλαστικών υλικών που προέρχονται από
τα απόβλητα γεωργικών υλικών.
Επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για κάθε παραπέρα
ενέργεια. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους
που έλαβαν µέρος στη συνεδρίαση αυτή.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(Υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ
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