Εκδόθηκε η πρόσκληση υποβολής
προτάσεων
για
«Πράσινα
Σημεία» από την Περιφέρεια
Θεσσαλίας
Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων που αφορούν στη
χρηματοδότηση έργων για τη δημιουργία «Πράσινων Σημείων» στους
Δήμους της Θεσσαλίας, Οικιακής Κομποστοποίησης και Συστημάτων
διαλογής στην πηγή εκδόθηκε από την Περιφέρεια με απόφαση του
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού.
«Πράσινο Σημείο» είναι ένας οργανωμένος χώρος από το Δήμο,
οριοθετηµένος και διαμορφωμένος µε κατάλληλη υποδομή και
εξοπλισμό, ώστε οι πολίτες να εναποθέτουν χωριστά ανακυκλώσιμα
αστικά απόβλητα (π.χ. χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά,
υφάσματα, βρώσιμα έλαια) ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα
(ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό).
Κάθε Δήμος υποχρεούται να λειτουργεί τουλάχιστον ένα «Πράσινο
Σηµείο», σύμφωνα µε τον εγκεκριμένο ΠΕ.Σ.Δ.Α. Θεσσαλίας .
Δυνητικοί Δικαιούχοι για την υποβολή προτάσεων είναι όλοι οι
Δήμοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός
του έργου ανέρχεται σε 23 εκατ. ευρώ και καλύπτει τα
απαιτούμενα έργα του τομέα που προβλέπονται στο ΠΕ.Σ.Δ.Α.
Θεσσαλίας.
«Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση που θα συμβάλει στην
ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων. Είναι ανάγκη να
προχωρήσουν έργα σε όσο το δυνατόν περισσότερους Δήμους έτσι
ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να συμμετέχει ενεργά σε αυτή την
προσπάθεια. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με έργα και παρεμβάσεις
έχει στόχο να κάνει την ανακύκλωση καθημερινότητα για όλους.
Η προστασία του περιβάλλοντος και η μετάβαση σε μια οικονομία
φιλική στο περιβάλλον, αποτελεί Στρατηγική της Περιφερειακής

Αρχής μας και εξ αρχής στόχο μας για τη Θεσσαλία. Με την
σύνταξη του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας από την Περιφέρεια και την έγκρισή
του, τη συνεχή συνεργασία μας με τους 3 ΦΟΔΣΑ της Θεσσαλίας
αλλά και τους Δήμους, εργαζόμαστε για τη Θεσσαλία και τους
κατοίκους της, για την ποιότητα ζωής και την αειφορία.
Εξασφαλίσαμε τις απαιτούμενες πιστώσεις στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και
ειδικότερα:
– Aπό το Περιφερειακό Πρόγραμμα της Θεσσαλίας για τις Δράσεις
που προκηρύσσουμε σήμερα με Π/Υ 23 εκατ. ευρώ και για
συμπληρωματικές δράσεις για τα 3 Νησιά μας με δεύτερη
Πρόσκληση που πρόκειται να εκδοθεί στο αμέσως προσεχές
διάστημα με Π/Υ 2,5 εκ.ευρώ, καθώς και από το Πρόγραμμα
ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την κατασκευή των 3 Μονάδων Επεξεργασίας
Αποβλήτων και
Απορριμμάτων.

συμπληρωματικών

Σταθμών

Μεταφόρτωσης

Εξασφαλίζουμε λοιπόν τη δυνατότητα να συνεχίσει η Θεσσαλία να
είναι μια «πράσινη» Περιφέρεια, επικεντρωνόμενη πλέον στην
Πρόληψη και την Ανακύκλωση, τηρώντας τις προβλέψεις του
περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάνουμε την
Ανακύκλωση πράξη σε ολόκληρη
Περιφερειάρχης κ. Αγοραστός.
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Θεσσαλία»
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ο

«Σειρά τώρα των Δήμων, να ανταποκριθούν ολοκληρώνοντας τις
μελέτες και αδειοδοτήσεις και ωριμάζοντας τα έργα τους, ώστε
να υποβάλουν έγκαιρα προτάσεις στην Πρόσκληση του ΠΕΠ.Θ., για
χρηματοδότηση και υλοποίησή τους. Έχοντας πλέον αντιμετωπίσει
ως χώρα τα θέματα που σχετίζονται με ζητήματα κανονισμών και
χρηματοδότησης για τις δράσεις που προκηρύσσουμε σήμερα,
δίνουμε επαρκές χρονικό διάστημα στους Δήμους για να υποβάλουν
τις προτάσεις τους.
Οι Υποβολές και Εντάξεις των έργων προβλέπεται να γίνονται με
σειρά προτεραιότητας υποβολής. Ως εκ τούτων, αλλά και για
λόγους πραγματικής αναγκαιότητας υλοποίησης των έργων αυτών,
αναμένουμε την άμεση υποβολή εκ μέρους των Δήμων», υποστήριξε
ακόμη ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Τι προβλέπει η πρόσκληση
Η Πρόσκληση «Πράσινα σημεία, Οικιακή Κομποστοποίηση στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας και Συστήματα διαλογής στην πηγή
βιοαποβλήτων ηπειρωτικής Περιφέρειας Θεσσαλίας», αφορά στην
υλοποίηση παρεμβάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Α’
Προτεραιότητας σύμφωνα με το εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων Θεσσαλίας (ΠΕΣΔΑ) που εμπίπτουν στα
μέτρα ΑΣΑ 2, ΑΣΑ 4, ΑΣΑ 6 και ΑΣΑ 8 αυτού. Αναλυτικότερα και
ανά μέτρο:
Α) Μέτρο ΑΣΑ 2 – Ανάπτυξη δικτύου πράσινων σημείων:
προβλέπονται τέσσερα κεντρικά Πράσινα Σημεία στις πρωτεύουσες
των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) και από ένα τοπικό
πράσινο σημείο στους λοιπούς δήμους της Θεσσαλίας.
Ειδικά για τις νήσους Περιφέρειας Θεσσαλίας, προβλέπεται πέραν
των Πράσινων Σημείων και η δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης
Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ).
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Προώθηση

οικιακής

κομποστοποίησης:

προβλέπεται η προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης
προκειμένου να καλυφθεί ποσοστό 4 – 5% των νοικοκυριών των
Δήμων Θεσσαλίας.
Γ) Μέτρο ΑΣΑ 6 – Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής
βιοαποβλήτων: προβλέπεται η χρηματοδότηση Συστημάτων Διαλογής
στην πηγή βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι, οχήματα/απορριμματοφόρα
συλλογής καφέ κάδων).
Δ) Μέτρο ΑΣΑ 8: Προμήθεια τεμαχιστών ογκωδών.
Επίσης, η Πρόσκληση που εκδίδεται, προβλέπει χρηματοδότηση για
την υποστήριξη προς τους Δήμους για ενημέρωση και Τεχνική
Υποστήριξη προς τους πολίτες για τη χρήση των κάδων οικιακής
κομποστοποίησης ή/και για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων για
το πρώτο έτος λειτουργίας τους, μέσω συμβάσεων με επιστήμονες
κατάλληλης ειδικότητας.

