
                                                    Κομοτηνή Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020  
                                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛΑΤ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1  

691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α.Ευτυχιάκος  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (25310) 22810  
FAX: (25310) 72172  
  
  

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση για την Τροποποίηση του Τοπικού Σχεδίου  Αποκεντρωμένης 
Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Κομοτηνής  

 

Το τοπικό σχέδιο διαχείρισης (Τ.Σ.Δ.) αποβλήτων του Δήμου Κομοτηνής , το οποίο εκπονήθηκε 

σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ, Ιούνιος-Ιούλιος 2015) και προωθεί 

την αποκεντρωμένη διαχείριση αποβλήτων, δίνοντας έμφαση στη διαλογή στην πηγή εγκρίθηκε με 

την αριθμ. 342/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΥΔΠΩΛΟ-8Ψ9) και έχει περίοδο 

εφαρμογής έως τα τέλη το 2020.   

Η τροποποίηση του (Τ.Σ.Δ.) αποβλήτων του Δήμου Κομοτηνής κρίνεται απαραίτητη μετά την 

πρόσκληση με αρ. πρωτ. 4976/30-10-2019 της ΕΥΔ ΠΑΜΘ για την υποβολή πρότασης στο 

επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» άξονα 

προτεραιότητας: 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής 

χρήσης των πόρων (ΤΣ)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής με τίτλο «Δράση 

14.6i.26.5.2: δημιουργία πράσινων σημείων και δικτύωσή τους στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης». Προς υποβοήθηση των Δήμων της ΠΑΜΘ εκδόθηκε ο Οδηγός Ανάπτυξης 

Δικτύου Κινητών Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης από τη 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ ΑΑΕ. Ο Δήμος μας επιθυμεί να συμπεριλάβει στο τοπικό σχέδιο τις προτεινόμενες 

υποδομές από τον παραπάνω οδηγό και να υποβάλει πρόταση για χρηματοδότηση. Οι προτάσεις θα 

πρέπει να κατατεθούν έως τις 30-4-2020 

Με βάση τα παραπάνω οι Υπηρεσίες του δήμου Κομοτηνής συνέταξαν το επικαιροποιημένου  

Τ.Σ.Δ. Αποβλήτων του δήμου Κομοτηνής το οποίο είναι διαθέσιμο διαδικτυακά στην Ιστοσελίδα 

του Δήμου Κομοτηνής (Komotini.gr) στην ενότητα «Δημόσια Διαβούλευση».  

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προτάσεις σχετικά με τη διαχείριση των 

απορριμμάτων στο Δήμο μας ή να εκφράσουν αντιρρήσεις για το περιεχόμενο του προτεινόμενου 

επικαιροποιημένου  Τ.Σ.Δ. Αποβλήτων του δήμου Κομοτηνής , να τις αποστείλουν στη  Δ/νση 

 Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και  Ανακύκλωσης  έως  τις  3/04/2020 στο  email: 

gdkomot@otenet.gr.  
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