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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης 93/2020
Ημερ. Απόφασης 28/9/2020
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό
14/2020 από 28/9/2020
Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο σήμερα την 28η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00
συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ. 5386/ 23/9/2020 έγγραφης πρόσκλησης του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα επτά (-17-) βρέθηκαν να είναι
παρόντα -11- μέλη, ήτοι
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αγάλλου Μαρία (Πρόεδρος), Αναγνώστου Αλεξάνδρα (Μέλος), Αναγνώστου Παναγιώτης (Μέλος), Καλογιάννη
Αικατερίνη (Μέλος), Καλογιάννης Μιχαήλ (Μέλος), Μαλαματενιας Θεόδωρος (Μέλος), Σκιάνης Δημητριος
(Μέλος), Στέλλας Αλέξανδρος (Μέλος), Τσουκανάς Κ. Παναγιώτης (Μέλος), Τσουκανάς Μ. Παναγιώτης (Μέλος),
Χλίβας Κωνσταντίνος (Μέλος)
ΑΠΟΝΤΕΣ
Αθανασίου Νικόλαος (Μέλος), Θεοδώρου Χαρίκλεια (Μέλος), Καλογιάννης Θεόδωρος (Γραμματέας),
Κοντοστάθη Σπυριδούλα (Αντιπρόεδρος), Μπέλλος Γεώργιος (Μέλος), Φλωρούς Χρήστος (Μέλος)
Σύμβουλοι που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθηκαν.
ΘΕΜΑ 6
Περί ανακύκλωσης ή αξιοποίησης των θαλάσσιων απορριμμάτων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Στην συνεδρίαση παρεβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Πέτρος Βαφίνης και η υπάλληλος κ. Δημητρακοπούλου Ιόλη
για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέγνωσε την κάτωθι επιστολή
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Αγαπητέ κ. Δήμαρχε,
Με την επιστολή αυτή έχω τη χαρά να σας ενημερώσω για την προτεινόμενη ιδέα υλοποίησης καινοτόμου
προγράμματος στην περιοχή της Αλοννήσου που στοχεύει στην αποκομιδή, ανακύκλωση ή επαναξιοποίηση των
θαλάσσιων απορριμμάτων. Το γεγονός αυτό αποκτά σημασία δεδομένου ότι ο Δήμος Αλοννήσου θα είναι ο
πρώτος στις Σποράδες που θα συμμετάσχει ενεργά στο εγχείρημα αυτό, το οποίο πλέον έχει προσελκύσει το
αυξημένο ενδιαφέρον διεθνών και εθνικών φορέων και μέσων. Ένα εγχείρημα το οποίο έχει αναδειχθεί στην
πρώτη θέση μεταξύ 472 ιδεών σε όλη την Ευρώπη στο πλαίσιο του Advocate Europe.
Πλαίσιο και σκεπτικό προγράμματος
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το φορέα μας σε συνεργασία με τοπικούς φορείς. Η ιδέα μας
προβλέπει τη δημιουργία ενός υπαίθριου σταθμού συλλογής θαλάσσιων και παράκτιων απορριμμάτων και
αποσκοπεί στην υλοποίηση ενός προγράμματος απορρύπανσης των θαλασσών, θεμελιωμένου στις αρχές της
κυκλικής οικονομίας, το οποίο θα μπορέσει να τροφοδοτήσει τις τοπικές κοινωνίες και τους τοπικούς
αλιευτικούς συλλόγους με πολλαπλασιαστικά ανταποδοτικά οφέλη. Το πρόγραμμα θα επικεντρώνεται στη
χαρτογράφηση, ανέλκυση, συλλογή και ανακύκλωση των παράκτιων και θαλάσσιων απορριμμάτων. Με
επίκεντρο το σταθμό συλλογής θα επιδιώκεται σε αρχικό στάδιο η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η
εκπαίδευση της αλιευτικής και σχολικής κοινότητας, η δημιουργία βάσης δεδομένων για την επιβάρυνση της
περιοχής όπως και η παροχή τεχνογνωσίας σε δομές του Δήμου. Το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να αποτελέσει
μοντέλο και για τα υπόλοιπα τμήματα της κοινωνίας, μέσω της προβολής και επέκτασης των δράσεων.
Βασίζεται σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές αλλά και στην εμπειρία των εμπνευστών σχετική με την υλοποίηση
παρόμοιων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ήδη η ομάδα μας έχει δημιουργήσει δίκτυο σταθμών στις Κυκλάδες
αλλά και τον πρώτο σταθμό στον Αργοσαρωνικό και στο Ιόνιο.

Η υλοποίηση προβλέπει τη χαρτογράφηση, τον εντοπισμό ζωνών και πηγών επιβάρυνσης από παράκτια και
θαλάσσια απορρίμματα, τη συλλογή και ανέλκυση απορριμμάτων σε παράκτιες και θαλάσσιες ζώνες. Για τα
απορρίμματα επιδιώκεται αξιοποίηση στο πλαίσιο του υφιστάμενου αστικού δικτύου ανακύκλωσης (όπου
φυσικά κάτι τέτοιο κρίνεται εφικτό) ή επαναξιοποίηση των υλικών σε νέα προϊόντα (περίπτωση των αλιευτικών
εργαλείων και των εγκαταλελειμμένων διχτυών). Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα μας έχει ήδη συνάψει συμφωνία
με το πρόγραμμα Blue Cycle προκειμένου τα αλιευτικά εργαλεία που θα συλλέγονται μέσω του σταθμού να
μεταφέρονται στην Αθήνα σε σχετικές υποδομές. Παράλληλα, οι δράσεις μας περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά
σεμινάρια σε σχολεία και τοπικές ενώσεις αλιέων με σκοπό να διασφαλιστεί ο προληπτικός χαρακτήρας του
προγράμματος.. Τέλος, στο πλαίσιο του σταθμού σκοπεύουμε να αναπτύξουμε και ερευνητικές δραστηριότητες
και βάσεις δεδομένων για την περιοχή.
Σε επίπεδο υποστήριξης του προγράμματος, υφίστανται κίνητρα για τις τοπικές αρχές, δεδομένων των
σημαντικών ποιοτικών και ποσοτικών οφελών που θα μπορούσαν να προκύψουν για τις τοπικές οικονομίες και
κοινωνίες. Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί και η πρόθεση εταιρειών να συμβάλλουν σε ένα τέτοιο εγχείρημα
μέσω συμπληρωματικών δράσεων που εντάσσονται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τους. Για την
επιτυχή υλοποίηση προσβλέπουμε στην άψογη συνεργασία με τις τοπικές αρχές και την τοπική κοινωνία με
σκοπό την εξασφάλιση της προστιθέμενης αξίας και της βιωσιμότητας του προγράμματος.

Χρονοδιάγραμμα δράσεων
Είναι σαφές πως η υλοποίηση του έργου θα κριθεί επιτυχής, μόνο αν οι συνεργαζόμενοι φορείς
ενσωματώσουν το σκεπτικό του προγράμματος στην στρατηγική τους. Το χρονοδιάγραμμα των σχετικών
δράσεων θα μπορούσε να παρουσιαστεί στον πίνακα παρακάτω,
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Διαχείριση των απορριμμάτων
Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται απαραίτητη η παροχή πληροφοριών σχετικά με τη δημιουργία και τη διαχείριση των
θαλάσσιων απορριμμάτων που θα συλλέγονται. Η δημιουργία υπαίθριου σταθμού αφορά στην εγκατάσταση α)
μικρών κάδων ανακύκλωσης για το γυαλί, αλουμίνιο και πλαστικό, β) κάδου για τα απορριπτόμενα αλιευτικά
εργαλεία και δίχτυα, αλλά και γ) ενός κάδου εναπόθεσης σύμμεικτων υλικών. Το σύνολο αυτών θα πρέπει να
βρίσκονται ιδανικά σε ένα αλιευτικό σταθμό (λιμάνι), κάτω από ένα στέγαστρο και υπό ειδική σήμανση και
οδηγίες.
Οφέλη για τις τοπικές αργές και τους συνεργαζόμενους φορείς
Τα οφέλη είναι πολλαπλά και σημαντικά καθώς το νησί της Αλοννήσου θα αποτελεί ένα από τα πρώτα νησιά
που θα εφαρμόζει ένα πρόγραμμα ελληνικό που έχει βραβευτεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και το γεγονός αυτό
επιτρέπει στο Δήμο που θα το εφαρμόσει να θεωρηθεί δήμος-μοντέλο για τη διαχείριση των θαλάσσιων
απορριμμάτων σε εθνικό επίπεδο. Τα ίδια οφέλη μπορούν να προκύψουν για το Δήμο και σε όρους συμμετοχής
σε ένα πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας που ξεκινά με την αποκομιδή των θαλάσσιων απορριμμάτων έως την
παραγωγή νέων προϊόντων μέσω της επαναξιοποίησης τους. Παράλληλα, για ένα χρόνο η τοπική κοινωνία και
οι δημοτικές υπηρεσίες θα εκπαιδευτούν και θα αποκτήσουν τεχνογνωσία σχετικά με τη διαχείριση ενός τόσο
σοβαρού ζητήματος, γεγονός που θα επιτρέψει τη βιωσιμότητα του προγράμματος ακόμα και μετά από το
πρώτο έτος. Παράλληλα, οι συνεργαζόμενοι φορείς θα καταστούν συμμέτοχοι στο πλαίσιο των προγραμμάτων
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, σε ένα εγχείρημα χαμηλού κόστους, υψηλής προστιθέμενης αξίας, αυξημένης
απήχησης με σημαντικές δυνατότητες επέκτασης των δράσεων. Τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν είναι
πολλαπλά και σημαντικά για τις τοπικές αρχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Αντιπάρου όπου στο
συγκεκριμένο βίντεο παρουσιάζεται αναλυτικά η λειτουργία του σταθμού και τα οφέλη που προέκυψαν για την
τοπική κοινωνία.
Ελπίζω με αυτό το σημείωμα να δόθηκαν οι απαραίτητες πρώτες διευκρινίσεις για την υλοποίηση ενός
καινοτόμου εγχειρήματος που θα μπορέσει να αποτελέσει ορόσημο σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο.
Αντικατοπτρίζει το σκεπτικό μας, την εμπειρία μας και τις προτάσεις μας προκειμένου να επιτύχουμε τα μέγιστα
δυνατά οφέλη για την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Είναι σημαντικό πως ο φορέας μας έχει ήδη προχωρήσει σε συζητήσεις με εσάς για τη δημιουργία σημείου
συλλογής αλιευτικών εργαλείων ενώ έχει συζητήσει με τη διεύθυνση του Triton Dive Center για σχετική
συνεργασία. Ωστόσο, είναι σαφές πως το συνολικό περιεχόμενο της πρότασης θα διαμορφωθεί κατόπιν
ενσωμάτωσης των εμπειριών και των προτάσεων της δημοτικής αρχής και των τοπικών φορέων που
γνωρίζουν πλήρως τόσο τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της περιοχής όσο και τις δυνατότητες συμβολής
των
μηχανισμών
της.
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λειτουργεί περισσότερο ως ένα προσχέδιο προτάσεων παρά ως ένας τελικός οδηγός υλοποίησης, καθώς
εφόσον κινούμαστε προς ένα έργο τοπικού χαρακτήρα η τοπική κοινωνία θα είναι αυτή η οποία θα
καθορίσει και το τελικό περιεχόμενο των δράσεων. Σε κάθε περίπτωση το εξαιρετικά χαμηλό κόστος
υλοποίησης, η τεχνογνωσία και η εμπειρία των συνεργαζόμενων φορέων καθώς και η ύπαρξη του αναγκαίου
δικτύου αξιοποίησης των απορριμμάτων θέτουν τις βάσεις για μια επιτυχημένη συνέργεια πολλαπλών οφελών.
Στο πλαίσιο αυτό, παραμένω στη διάθεση σας για πιθανές επιπρόσθετες διευκρινίσεις.
Με εκτίμηση
Γιώργος Σαρελάκος g+306932644435
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ΕΞ3 aegeanrebreath@gmail.com
https://www.aegeanrebreath.org
Επί των ανωτέρω κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψιν του τις διατάξεις του ν.
3463/2006 και 3852/2010
Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ
Την υπογραφή σύμβασης για την ανακύκλωση μόνο αλιευτικών δυχτιών με την ως άνω εταιρεία, που θα
γίνεται με έξοδα της ανωτέρω εταιρείας χωρίς καμμία επιβάρυνση του δήμου, από κάδο όπου θα
συγκεντρώνονται τα αλιευτικά διχτυα από τον βυθό της θάλασσας, που θα τοποθετηθή στην παραλία
Πατητηρίου.
Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 93/2020
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Αγάλλου Μαρία
Αναγνώστου Αλεξάνδρα
Αναγνώστου Παναγιώτης
Καλογιάννη Αικατερίνη
Καλογιάννης Μιχαήλ
Μαλαματενιας Θεόδωρος
Σκιάνης Δημητριος
Στέλλας Αλέξανδρος
Τσουκανάς Κ. Παναγιώτης
Τσουκανάς Μ. Παναγιώτης
Χλίβας Κωνσταντίνος

