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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   

Περίληψη 

«Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  

του Δήμου Δοξάτου». 

 

Στο  Καλαμπάκι και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 17η του μηνός 

Ιανουαρίου  2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα από 12.00΄ 

πραγματοποιήθηκε Μεικτή Συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου 

Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ. Ζεκερίδη Θεμιστοκλή   μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 

335/17-01-2022 πρόσκληση  που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του 

άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  το άρθρο 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία 

Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ. αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών 

οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας» (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5).  

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις αυτών, όλα τα 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΦΥΡΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ  ΜΕΛΟΣ  

   

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την 

τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικό με 

την περίληψη, θέτει υπόψη των μελών της επιτροπής την υπ’ αριθμ.πρωτ. 3/03-01-

2022 εισήγησή της Δ/νσης Περιβάλλοντος,  η οποία έχει ως ακολούθως: 

« 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του 

Δήμου Δοξάτου 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 1/17-01-2022 Μεικτής 

Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 4/2022 
 

ΑΔΑ: ΨΩ5ΔΩ95-ΩΔΗ
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ΣΧΕΤΙΚΑ:  

 

Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για τη διαχείριση των αποβλήτων, τις 

οδηγίες της ΕΕ περί αποβλήτων του πακέτου της δέσμης μέτρων για την κυκλική 

οικονομία και το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), το οποίο 

πρόσφατα εγκρίθηκε με την ΠΥΣ αρ. 39/2020 (ΦΕΚ 185/Α), η διαχείριση των 

αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται στη βάση της ιεράρχησης, πρωτίστως με την πρόληψη 

δημιουργίας αυτών και περαιτέρω και κατά προτεραιότητα με την προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση και εφόσον δεν είναι εφικτή, με άλλου 

είδους ανάκτηση συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης ενέργειας.  

Η επίδοση των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, είναι παράγων καθοριστικής σημασίας για την 

επίτευξη των εθνικών στόχων. Ο προγραμματισμός, η στοχοθεσία, τα μέτρα και οι 

δράσεις για την επίτευξη των στόχων των ΟΤΑ Α’ βαθμού, περιλαμβάνονται στο 

«Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ)» που αποτελεί το επιχειρησιακό 

σχέδιο κάθε ΟΤΑ. Η εκπόνηση και υποβολή του ΤΣΔΑ αποτελεί υποχρέωση του ΟΤΑ 

Α’ βαθμού, που απορρέει ρητά από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και 

ειδικότερα από το άρθρο 84 του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α).  

Το ΤΣΔΑ είναι πενταετούς διάρκειας και θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με 

τους στόχους του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 

και του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Εγκρίνεται με απόφαση 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΟΤΑ Α’ Βαθμού, μετά από παροχή γνώμης του 

οικείου ΦΟΔΣΑ μέσα σε ένα μήνα από την αποστολή του σχετικού ερωτήματος. 

Στους ΟΤΑ Α’ βαθμού για τους οποίους δεν προβλέπεται Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 

το ΤΣΔΑ εγκρίνεται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ήδη με το αριθ. πρωτ. 2/03-01-2022 έγγραφο του Δήμου Δοξάτου προς τη 

ΔΙΑΑΜΑΘ ζητήθηκε η παροχή γνώμης επί του νέου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Δοξάτου.  

Σε εφαρμογή των ανωτέρω η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής καλείται να εγκρίνει το 

νέο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Δοξάτου. ……» . 

 

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  αφού έλαβε υπόψη της:   

1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, 

τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 και με το άρθρο 

102 του Ν. 4876/2021 και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

3. Την  αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα: «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το 

διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» 

(ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5). 

4. Την ανωτέρω εισήγηση με συνημμένο σε αυτήν το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Δοξάτου. 
5. Την ψηφοφορία επί της προτάσεως της κας Κρικοπούλου Κων/νας για την 

παραπομπή του θέματος προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία δεν 

εγκρίθηκε διότι έλαβε 2 ψήφους υπέρ και 5 κατά . 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Με ψήφους 5 υπέρ  

Εγκρίνει το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Δοξάτου, 

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο στην υπ’ αριθμ.πρωτ. 3/03-01-2022 εισήγηση 

της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου.  

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης αποτελεί το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων Δήμου Δοξάτου.  

 

Η κα Κρικοπούλου Κωνσταντίνα δήλωσε παρών. 

Ο κος Παπαδόπουλος Παρασκευάς δήλωσε παρών, διότι στο Τοπικό Σχέδιο 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου, συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία  

Πράσινου Σημείου στην Κοινότητα Αγίου Αθανασίου , για το οποίο έχει τοποθετηθεί 

αρνητικά.  

  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/17-01-2022. 

Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

      (υπογραφή)      (υπογραφές) 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

 

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 
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