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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΛΟΚΟ ΑΚΟΤ 

ΓΖΚΟ ΗΘΑΡΗΑ 
Σαρ. Γηεχζπλζε: Άγηνο Κήξπθνο Ιθαξίαο 
Σαρ. Κψδηθαο : 83300 
Σει. :   2275350401, -412                                                    
Fax  :   2275022215 
Email: dik-proedros.ds@otenet.gr 

            

ΑΠΟΠΑΚΑ 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ’ αξηζκ. 6εο /2016 έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ιθαξίαο 

 

ΠΔΡΗΙΖΦΖ 

 

  Θέκα: πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ δήκνπ 

Ηθαξίαο γηα ηηο δξάζεηο ζηα πιαίζηα ηεο αλαζεώξεζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 

ρεδίνπ δηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΠΕΔΑ) ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ 

 

ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ  55/2016 

   ηνλ Άγην Κήξπθν Ιθαξίαο ζήκεξα 18 Απξηιίνπ 2016, εκέξα Γεπηέξα  θαη ψξα 19:00 

ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπλήιζε ζε Έθηαθηε  ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ 

ηνπ Γήκνπ Ιθαξίαο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ πξση. 2593/15-4-2016 έγγξαθε 

πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ. θ. Ν. Λαξδά, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87/7-6-2010). 

Παξφληνο θαη ηνπ Γεκάξρνπ θ. ηέιηνπ ηακνχινπ, δηαπηζηψζεθε απφ ηoλ Πξόεδξν 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  πσο ππήξρε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 21 

κειψλ παξαβξέζεθαλ παξφληα 15,  απφληα 6 κέιε θαη νλνκαζηηθά νη: 

 

  
           ΠΑΡΟΛΣΔ 

 
 

 
        ΑΠΟΛΣΔ 

1 Λαξδάο  Νηθφιαoο Πξφεδξνο Γ.    1 Λαξδά-Καξίκαιε Βαζηιηθή  

Αλη/ξρνο 

2 Κνπληνχπεο  ηέιηνο               »»    2 Μάδαξεο  Μηράιεο 

3 Κφρπιαο   σηήξηνο                »»    3 ηαπξηλάδεο  Υξηζηφδνπινο  

4 Σέζθνο πχξνο                       »»    4 Ξεξνχ  Υξηζηίλα 

5 Ρνχζζνο Ηιίαο 5 Καιακάξαο   Νηθφιανο 

6 Σζαληέο  ηέθαλνο 6 Καξνχηζνο Αλδξέαο 

7 Καξνχηζνο   Φαλνχξεο   

8 Μνπξζειάο  Δπάγγεινο                        

9 Καδάιαο Υξηζηφδνπινο    

10 Καινγεξήο  Γηψξγνο     

11 Μαπξνγεψξγε  Δηξήλε   

12 Καιακπφγηαο  Νηθφιανο   

13 Μπηληθνπ Μαξία   

14 ηακνχιεο  Κσλζηαληίλνο   

15 Γαγιίαο Ηιίαο   

  

 Παξψλ ήηαλ επίζεο: ν αληηπξφεδξνο ηεο Γ.Θ. Αγίνπ Θεξύθνπ θ. Γεκφπνπινο 

Απνζηφιεο  

 ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ν θ. Πνιίηεο Αξγχξεο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Ιθαξίαο, 

γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 
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 Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη 

θάιεζε ην ζπκβνχιην λα εγθξίλεη ην έθηαθην ηεο ζπλεδξίαζεο, ιφγσ ηνπ φηη πρέπει 

να  στείλοσμε  την πρόταση  μας   μέτρι 18/4/2016 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηνπ ηα παξαπάλσ θαζψο θαη ην άξζξν 

67,παξ.5, ηνπ Ν. 3852/2010 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΧΛΑ 

Σελ δηεμαγσγή έθηαθηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηνλ παξαπάλσ ιόγν 

ηε ζπλέρεηα, αθνχ πήξε ηε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ ν αληηπξόεδξνο ηνπ Γ θ. Ηι. 

Ρνχζζνο ν θ. Λ. Ιαξδάο, αλαθεξφκελνο ζην 1ν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, είπε:  

«Κονίεξ & Κφνημη ζοκάδειθμη, ζπεηηθά με ηεκ πνυηαζε ημο επηθαηνμπμηεμέκμο ΠΓΔΑ 

πμο μαξ ζηάιζεθε απυ ηεκ πενηθένεηα βυνεημο Αηγαίμο έπμομε ανπηθχξ κα παναηενήζμομε 

ηα ελήξ:                            

  Σηξ απυρεηξ μαξ επί ημο ΓΔΑ θαη ημο ΠΓΔΑ Βμνείμο  Αηγαίμο ακαιοηηθά ηηξ έπμομε 

θαηαζέζεη με ηεκ 161/2014 απυθαζε ημο Δ. Ιθανίαξ. οκεπχξ ζήμενα ζα επακέιζμομε 

με μηα ζοκμπηηθή ημπμζέηεζε  επί ημο γεκηθυηενμο πιαηζίμο θαη ζα πνμζπαζήζμομε κα 

δηαηοπχζμομε μνηζμέκεξ πημ ζογθεθνημέκεξ πνμηάζεηξ επί ημο ΠΓΔΑ. 

  Κονίεξ & Κφνημη ζοκάδειθμη, ε δηαπείνηζε ηςκ απμννημμάηςκ με γκχμμκα ηηξ ιασθέξ 

ακάγθεξ,  με ζεβαζμυ ζημ πενηβάιιμκ, ζηεκ ογεία, ζημοξ θοζηθμφξ πυνμοξ, ζημ ιασθυ 

εηζυδεμα, μυκμ ζημ πιαίζημ εκυξ άιιμο, νηδηθά δηαθμνεηηθμφ δνυμμο ακάπηολεξ, με 

ιασθή ελμοζία θαη μηθμκμμία, μπμνεί κα ελαζθαιηζηεί. Η θηιμιασθή ιφζε, πνμτπμζέηεη 

ελμοζία θαη μηθμκμμία, πμο θαηανγεί ηηξ αηηίεξ πμο δεμημονγμφκ θαη μλφκμοκ ηα ζεμενηκά 

πνμβιήμαηα, πμο δεμημονγεί ηηξ πνμτπμζέζεηξ γηα ηεκ ακάπηολε ηεξ πχναξ πνμξ ημ 

ζομθένμκ ηεξ ενγαηηθήξ ηάλεξ, υιςκ ηςκ ιασθχκ ζηνςμάηςκ, δεμημονγχκ ημο θμηκςκηθμφ 

πιμφημο. Σέημηεξ πνμτπμζέζεηξ είκαη: Ο επηζηεμμκηθυξ θεκηνηθυξ ζπεδηαζμυξ, μ εκηαίμξ 

θναηηθυξ θμνέαξ θαηαζθεοχκ πμο ζα οιμπμηεί θηιμιασθά ένγα,  ε θμηκςκηθή θναηηθή 

ηδημθηεζία ζηα ζογθεκηνςμέκα μέζα παναγςγήξ, ε θναηηθή ηδημθηεζία ζηε γε θαη ζηηξ 

ηεπκηθέξ οπμδμμέξ, μ ενγαηηθυξ-ιασθυξ έιεγπμξ, ε ενγαηηθή ιασθή ελμοζία. Γηα κα 

ακμίλμομε αοηυκ ημκ ειπηδμθυνμ δνυμμ ηθακμπμίεζεξ ηςκ ιασθχκ ακαγθχκ παιεφμομε γηα 

ηε βειηίςζε ηςκ υνςκ ακαπαναγςγήξ ηεξ ενγαηηθήξ δφκαμεξ, ηεξ πμηυηεηαξ δςήξ ηςκ 

ενγαδμμέκςκ, πνμβάιιμκηαξ έκα νηδμζπαζηηθυ πιαίζημ αηηεμάηςκ γηα άμεζε δηεθδίθεζε 

θαη πάιε θαη ζημκ ημμέα ηεξ δηαπείνηζεξ ηςκ απμννημμάηςκ με πνμμεηςπίδα ηα ελήξ:  

 ΟΥΙ  ζηεκ εμπμνεομαημπμίεζε ηεξ δηαπείνηζεξ ηςκ απμννημμάηςκ. 

 ΟΥΙ ζηε μεηαηυπηζε ηςκ βανχκ ζηηξ πιάηεξ ηςκ ιασθχκ ζηνςμάηςκ μέζα απυ 

ηα ακηαπμδμηηθά ηέιε θαη με μπμημκδήπμηε άιιμ ηνυπμ υπςξ ημ πανάηζη ηαθήξ θαη ημ 

«πιενχκς υζμ πεηάς».  
 ΟΥΙ  ζηε ηδηςηηθμπμίεζε, ζηηξ ΔΙΣ, ζηηξ ζομβάζεηξ παναπχνεζεξ. 

Παιεφμομε γηα ηεκ δηαζθάιηζε υιςκ ηςκ ενγαδυμεκςκ πςνίξ υνμοξ & πνμτπμζέζεηξ, 

με πιήνε ενγαζηαθά δηθαηχμαηα. 

Γηδηθυηενα ζπεηηθά με ημκ Γζκηθυ πεδηαζμυ Δηαπείνηζεξ ηςκ Απμβιήηςκ: 
  Απαηηείηαη ε δηαμυνθςζε εκυξ κέμο ζπεδηαζμμφ δηαπείνηζεξ ζε Πακειιαδηθυ επίπεδμ, 

ηςκ απμβιήηςκ , ζημκ μπμίμ ζα πενηιαμβάκμκηαη ηα παναθάης: 

 α.  Καζμνηζμυξ θαη ηενάνπεζε ηςκ πνμηεναημηήηςκ, με θφνημ ηεκ πνυιερε ηεξ 

παναγςγήξ απμννημμάηςκ. Αθμιμοζεί ε πνμχζεζε ηεξ ακαθφθιςζεξ με δηαιμγή ζηεκ 

πεγή ηςκ ζοζθεοαζηχκ, ηςκ μεηάιιςκ, ημο έκηοπμο πανηημφ θαη ημο μνγακηθμφ θιάζμαημξ 

(βημαπμβιήηςκ) με θμμπμζημπμίεζε θαη θαηυπηκ ε μεπακηθή ακαθφθιςζε εκυξ μηθνμφ 

ζπεηηθά μένμοξ ημο οπμιεημμαηηθμφ νεφμαημξ ηςκ ζφμμεηθηςκ απμβιήηςκ.  
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  Σμ μένμξ ηςκ ζφμμεηθηςκ .Α. πμο δεκ οπυθεηηαη ζε επελενγαζία θαζχξ θαη ηα 

οπμιείμμαηα ηςκ μμκάδςκ επελενγαζίαξ ηςκ ζφμμεηθηςκ θαη ηςκ πνμδηαπςνηζμέκςκ 

νεομάηςκ, μδεγμφκηαη ζε πχνμοξ αζθαιμφξ ογεημκμμηθήξ ηαθήξ απμβιήηςκ (ΥΤΣΑ).  
 β.  Καζμνηζμυξ ζφγπνμκςκ υνςκ γηα ηεκ μνζμιμγηθή θαη αζθαιή απμθμμηδή (ζοιιμγή θαη 

ημπηθή μεηαθμνά) ηςκ απμννημμάηςκ απυ ηηξ οπενεζίεξ ημο μηθείμο δήμμο θαη  γηα ηεκ 

ελαζθάιηζε ζφγπνμκμο ελμπιηζμμφ θαη οπμδμμήξ. Γίκαη απαναίηεημ κα ελεηάδεηαη θάζε 

θμνά, με ζοκδοαζμέκα θνηηήνηα, ε θαηαζθεοή ζηαζμχκ μεηαθυνηςζεξ (ΜΑ).  
 γ. Γηδηθή μένημκα μθείιεηαη ζημοξ πχνμοξ ακελέιεγθηεξ δηάζεζεξ απμβιήηςκ (ΥΑΔΑ) 

γηα ηεκ μοζηαζηηθή απμθαηάζηαζε υιςκ, θαη υπη ηεκ απιή επηπςμάηςζε, με βάζε 

ζογθεθνημέκμ πνμκμδηάγναμμα ένγςκ πμο ζα ηενείηαη, θαη ελαζθάιηζε πνεμαημδμηήζεςκ 

απυ θεκηνηθμφξ δεμυζημοξ πυνμοξ, θμηκμηηθμφξ θαη εζκηθμφξ.  

 δ. Καζμνηζμυξ ηςκ θνηηενίςκ θαηαιιειυηεηαξ ζε θάζε Πενηθένεηα, λεπςνηζηά ακά 

είδμξ εγθαηάζηαζεξ, θαη ζφκηαλε πανηχκ με ηηξ πενημπέξ απμθιεηζμμφ. Καζμνηζμυξ ηςκ 

θνηηενίςκ αλημιυγεζεξ, λεπςνηζηά ακά είδμξ εγθαηάζηαζεξ, γηα ηε βαζμμιυγεζε ηςκ 

οπμρεθίςκ πχνςκ πνμθεημέκμο κα επηιεγεί μ πιέμκ πνυζθμνμξ γηα ηεκ ελοπενεημφμεκε 

πενημπή με ζαθή θαη δεζμεοηηθυ μδεγυ γηα ηε βαζμμιυγεζε πμο ακηηζημηπεί ζημ θάζε 

θνηηήνημ. Απυ ηεκ πιεονά μαξ δεκ ζα πάρμομε κα απμθαιφπημομε  υηη ζε έκα μεγάιμ βαζμυ 

οπαίηηα γηα ηε δοζθμιία ελαζθάιηζεξ θαηάιιειςκ πχνςκ γηα ηε δεμημονγία μμκάδςκ 

δηάζεζεξ θαη επελενγαζίαξ απμννημμάηςκ είκαη ε πμιηηηθή γεξ, πμο μδήγεζε ζηεκ 

θαηαπάηεζε, μηθμπεδμπμίεζε, λεπμφιεμα ζημ μεγάιμ θεθάιαημ, ηενάζηηςκ εθηάζεςκ 

δεμυζηαξ γεξ, ζηεκ εμπμνεομαημπμίεζή ηεξ. 

  ε. Ακηημεηχπηζε ημο ηδηαίηενμο πνμβιήμαημξ ηςκ μηθνυηενςκ κεζηχκ με ζέζπηζε 

θακυκςκ θαη πανμπή ελμπιηζμμφ γηα ηε ζαιάζζηα μεηαθμνά πνμδηαπςνηζμέκςκ ζηεκ πεγή 

λενχκ οιηθχκ αιιά θαη ζφμμεηθηςκ απμβιήηςκ γηα κεζηά με πμιφ μηθνυ πιεζοζμυ.  

  ζη. Γκζςμάηςζε ηςκ παναπάκς θαηεοζφκζεςκ ζε υια ηα νεφμαηα ηςκ απμβιήηςκ πμο 

μθείιεη κα πενηιαμβάκεη μ Γζκηθυξ πεδηαζμυξ. εμακηηθή μένημκα πνέπεη κα δίκεηαη ζηεκ 

μιμθιενςμέκε δηαπείνηζε ηςκ επηθίκδοκςκ απμβιήηςκ, ηδηαίηενα ηςκ βημμεπακηθχκ ιυγς 

ηεξ δηαπηζηςμέκεξ αζοδμζίαξ ηςκ παναγςγχκ ημοξ, μη μπμίμη μθείιμοκ πιέμκ κα 

απμδεηθκφμοκ ζε θάζε έιεγπμ ηε ζφκκμμε δηαπείνηζε ηςκ απμβιήηςκ  ημοξ, απυ ηε 

δεμημονγία ημοξ μέπνη ηεκ ηειηθή επελενγαζία ημοξ, θαη κα θαιφπημοκ ημ ζφκμιμ ηςκ 

ζπεηηθχκ δαπακχκ.  

  δ. Οοζηαζηηθή εκίζποζε ζε ανηζμυ, ελμπιηζμυ θαη μνγάκςζε ημο έμροπμο δοκαμηθμφ 

πμο ενγάδεηαη ζηηξ εγθαηαζηάζεηξ θαη δναζηενηυηεηεξ ζε υιεξ ηηξ θάζεηξ δηαπείνηζεξ 

ηςκ απμβιήηςκ, ζε ζοκζήθεξ πμο κα πνμζηαηεφμοκ ηεκ ογεία θαη ηεκ αζθάιεηά ημοξ 

θαζχξ θαη υια ηα ενγαζηαθά ημοξ δηθαηχμαηα. Ακηίζημηπε εκίζποζε ημο πνμζςπηθμφ 

άζθεζεξ πενηβαιιμκηηθμφ ειέγπμο με ημοξ ίδημοξ πημ πάκς υνμοξ ενγαζίαξ ζημ δεμυζημ, 

θαζχξ θαη πιήνε δηαζθάιηζε ηςκ υνςκ γηα ηεκ ακεμπυδηζηε άζθεζε ημο οπενεζηαθμφ ημοξ 

ακηηθεημέκμο, ηδηαίηενα ζηηξ ηδηςηηθέξ εγθαηαζηάζεηξ.  

     ε θάζε, υμςξ πενίπηςζε γηα μαξ είκαη λεθάζανμ υηη με θεκηνηθή ή με 

απμθεκηνςμέκε δηαπείνηζε, με ημπηθά ζπέδηα ή με πενηθενεηαθυ ζπεδηαζμυ με ηε μηα ή ηεκ 

άιιε μέζμδμ δηαπείνηζεξ (με ΔΙΣ ή πςνίξ) θαη πάιη θενδηζμέκμ ζα είκαη ημ θεθάιαημ, ακ 

δεκ ζέζμομε θαζανμφξ ηαληθμφξ ζηυπμοξ ζημ πιαίζημ ηεξ ζοκμιηθυηενεξ πάιεξ ημο, ζημ 

δνυμμ ημο αγχκα κα γίκμοκ μη ενγαδυμεκμη θονίανπμη  ημο πιμφημο πμο πανάγμοκ. 

 

    Με αοηυ ημ μ πιαίζημ ημπμζεημφμαζηε θαη ζπεηηθά με ημκ ΠΓΔΑ Βμνείμο  Αηγαίμο: 
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1. Όπςξ ζημ ΓΔΑ έηζη θαη ζημ ΠΓΔΑ βαζηθή επηδίςλε παναμέκεη ε ελοπενέηεζε 

ηςκ ζομθενυκηςκ ημο θεθαιαίμο: ηεκ παν.11.4 («Υνεμαημδμηηθά Μέζα»), παν.11.4.2, 

λεθαζανίδεηαη υηη μεηαλφ ηςκ πεγχκ πνεμαημδυηεζεξ πενηιαμβάκμκηαη: Η «μυπιεοζε 
ηδηςηηθχκ θεθαιαίςκ», δηαηφπςζε πμο παναπέμπεη εοζέςξ ζε ΔΙΣ θαη ζε ζομβάζεηξ 

παναπχνεζεξ θαη  «Ιδηςηηθέξ Γπεκδφζεηξ».  «Μ’ έκα ζμπάνμ δομ ηνογυκηα»: θαη 

θενδμθυνα δηέλμδμξ ζηα ιημκάδμκηα θένδε ημο θεθαιαίμο θαη εοζεία ηδηςηηθμπμίεζε 

ζεμακηηθχκ ημμέςκ ηεξ θαζανηυηεηαξ.  Λίγμ παναθάης ςξ βαζηθή πανάμεηνμξ «γηα ηεκ 
επηιμγή ημο βέιηηζημο πνεμαημδμηηθμφ ζπήμαημξ» ακαθένεηαη θαη ε «μηθμκμμηθή 
απμδμηηθυηεηα ηεξ επηιεγμέκεξ μεζυδμο δηαπείνηζεξ ζηενεχκ απμβιήηςκ γηα ηεκ 
πνμζέιθοζε ηδηςηηθχκ θεθαιαίςκ».  Αιιά θαη ζημ πέδημ Απυθαζεξ ημο ΠΓΔΑ ( 
Κεθάιαημ 12 ηεξ Μειέηεξ) μεηαλφ ηςκ «ζηυπςκ γηα ηε δηαπείνηζε ηςκ απμβιήηςκ 

πενηιαμβάκεηαη θαη ε «ζομμεημπή ημο ηδηςηηθμφ θμνέα ζημοξ ημμείξ πμο πανμοζηάδμοκ 
επεκδοηηθυ εκδηαθένμκ». 
2. ηεκ ίδηα πανάγναθμ 11.4 ζεμακηηθυ μένμξ ημο θυζημοξ επέκδοζεξ, μαδί θαη ημ 

ζφκμιμ ημο αολεμέκμο ιεηημονγηθμφ θυζημοξ, θμνηχκμκηαη ζηηξ πιάηεξ ηεξ ιασθήξ 

μηθμγέκεηαξ με μηα «αζχα» απυ πνχηε μαηηά ακαθμνά, ζφμθςκα με ηεκ μπμία ζηηξ πεγέξ 

πνεμαημδυηεζεξ ηςκ ένγςκ ημο ΠΓΔΑ πενηιαμβάκμκηαη θαη μη «πυνμη ηςκ ΟΣΑ ηεξ 
Πενηθένεηαξ», πμο ςξ γκςζηυκ πνμένπμκηαη ζηεκ πνμθείμεκε πενίπηςζε απυ ηα 

ακηαπμδμηηθά ηέιε θαζανηυηεηαξ. Πνυθεηηαη γηα εθανμμγή ηεξ εονςεκςζηαθήξ ανπήξ «μ 
νοπαίκςκ πιενχκεη», ε μπμία ηχνα εμπιμοηίδεηαη ειές ΓΔΑ με πνυζζεηε αθαίμαλε ημο 

ιασθμφ εηζμδήμαημξ μέζς ενγαιείςκ υπςξ «ημ ηέιμξ ηαθήξ», ημ «πιενχκς υζμ πεηάς» 

θαη αγκχζημο αθυμε ηαοηυηεηαξ πενηβαιιμκηηθμφξ θυνμοξ.  

3. Παναμέκεη ε «ζειηά»  ηεξ ΓΓΑΑ ΑΓ γφνς απυ ημοξ δήμμοξ. Καη αοηυ ηε ζηηγμή 

πμο απυ πμιιέξ θαηεοζφκζεηξ ακαγκςνίδεηαη υηη απέηοπε ζηεκ πνμχζεζε ηεξ 

ακαθφθιςζεξ ηςκ ζοζθεοαζηχκ θαη ζηένεζε αοζαίνεηα ηεκ μθεηιυμεκε πνεμαημδυηεζε 

πνμξ ημοξ δήμμοξ γηα ηεκ θάιορε ηεξ πνυζζεηεξ δαπάκεξ απυ ηε ζοιιμγή θαη 

μεηαθμνά ημο πενηεπμμέκμο ηςκ μπιε θάδςκ. Καηάζηαζε γηα ηεκ μπμία έπμοκ δηαπνμκηθά 

ζμβανέξ εοζφκεξ θαη μη εθάζημηε δημηθήζεηξ ηεξ ΚΓΔΓ πμο ζομμεηέπεη ζημ θεθάιαημ θαη 

ηε δημίθεζε ηεξ ΓΓΑΑ ΑΓ πςνίξ θαμηά μοζηαζηηθή πανέμβαζε οπέν ηςκ δήμςκ. 

4.  ε ακηίζεζε με ημ πνμεγμφμεκμ ζπέδημ ΠΓΔΑ υπμο δίκμκηακ οπενβμιηθυ βάνμξ 

ζηεκ επελενγαζία ηςκ απμννημμάηςκ ςξ ζφμμεηθηςκ, ηχνα μη ακηίζημηπεξ μμκάδεξ 

θαηανγμφκηαη θαη υιμ ημ βάνμξ πέθηεη ζηεκ ακαθφθιςζε με δηαιμγή ζηεκ πεγή, με ηεκ 

ογεημκμμηθή ηαθή κα οπμδέπεηαη μυκμ ημ 30% επί ημο ζοκυιμο ηςκ απμννημμάηςκ, θφνηα 

οπμιείμμαηα ηεξ επελενγαζίαξ ηςκ πςνηζηχκ νεομάηςκ. Αοηυ «επηηογπάκεηαη» (αιιά μυκμ 
ζηε ζθαίνα ηεξ θακηαζίαξ) με ηε ζέζπηζε ελςπναγμαηηθχκ «ζηυπςκ ζπεδηαζμμφ» 

ακαθφθιςζεξ γηα ημ 2020, ηεξ ηάλεξ ημο 85% (!!) γηα ηα λενά ακαθοθιχζημα (πίκ. ζει. 7 

ημο ζπεδίμο  Απυθαζεξ ημο ΠΓΔΑ).  Πανυμμηα θαη γηα ηα βημαπυβιεηα ηίζεηαη μ ζηυπμξ γηα 

πςνηζηή ζοιιμγή ημο 70% γηα ημ 2020, υηακ μ εζκηθυξ ζηυπμξ είκαη 40%. Πνυθεηηαη γηα 

επηθίκδοκμοξ πεηνηζμμφξ θαζχξ έηζη οπμβαζμίδμκηαη μη ακάγθεξ ζε ΥΤΣΑ. 

5. μβανά ενςηήμαηα δεμημονγεί ημ απανάδεθηα «πιαδανυ» πνμκμδηάγναμμα ηςκ 

ένγςκ οιμπμίεζεξ ημο ΠΓΔΑ, αθυμε θαη ζε πενηπηχζεηξ θαηεπείγμοζεξ. 

Υαναθηενηζηηθή, είκαη ε πενίπηςζε ηεξ Ιθανίαξ, υπμο ζημ ζπέδημ Απυθαζεξ (Κεθ. 12) 
πνμβιέπεη 5 μήκεξ γηα ηεκ εθπυκεζε ηεξ μειέηεξ θαη 28 μήκεξ γηα ηε δηελαγςγή ημο 

δηαγςκηζμμφ θαη ηεκ θαηαζθεοή ημο ΥΤΣΑ,   ε μιμθιήνςζε ηεξ μπμίαξ ημπμζεηείηαη ζημ 

ηέιμξ Αογμφζημο ημο 2018!   ημ δήηεμα αοηυ πνέπεη κα δμζμφκ ελεγήζεηξ, αιιά θαη κα 

μεηςζμφκ μη πνμηεηκυμεκμη πνυκμη.  
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Γπίζεξ πνέπεη κα δηεοθνηκηζηεί απυ ηηξ οπενεζίεξ ηεξ πενηθένεηαξ  γηαηί δεκ έπεη 

πνμπςνήζεη ε δηαδηθαζία ημο πνμζδημνηζμμφ ηημήξ μμκάδμξ, γηα ηεκ απαιιμηνίςζε ηςκ 

απαηημφμεκςκ εθηάζεςκ γηα ηεκ θαηαζθεοή  ημο ΥΤΣΑ Ιθανίαξ. Σέιμξ ε Πενηθένεηα 

πνέπεη κα πανέμβεη εκενγά ζημ ΣΓ γηα κα εθδηθαζηεί επηηειμφξ ε πνμζθογή (πήνε κέα 
ακαβμιή με εοζφκε ημο ΣΓ), πμο έπεη γίκεη απυ δομ ζοιιυγμοξ ηεξ πενημπήξ, χζηε κα 

απεμπιαθεί κμμηθά ε οπυζεζε ηεξ θαηαζθεοήξ ημο ΥΤΣΑ Ιθανίαξ. 

6. ημ ζπέδημ Απυθαζεξ (Κεθ. 12- ζει 29 ζημ ζεμείμ πμο γίκεηαη ακαθμνά ζε θνίζημα 
ζεμεία πμο αθμνμφκ ημ θάζε κεζί.) ακαθένεηαη ζπεηηθά με ηεκ Ιθανία υηη «……….ζημ γήπεδμ 
υπμο ζα εγθαηαζηαζεί μ ΥΤΣ. Γθεί ζα εγθαηαζηαζεί δεμαημπμηεηεξ ηςκ οπμιεημμάηςκ. 
ηα δεμαημπμηεμέκα οπμιείμμαηα ζα απμζεθεφμκηαη πνμζςνηκά μέπνη ηεκ θαηαζθεοή ημο 
ΥΤΣ υπμο θαη ζα μεηαθενζμφκ ζηε ιεθάκε απμζήθεοζεξ». Τπεκζομίδμομε υηη μ  Δήμμξ 

Ιθανίαξ με ηεκ 161/2014 απυθαζε ημο Δ. (πμο δεκ ακαθένεηαη ζηα  έγγναθα πμο έπμοκ 

ιεθζεί οπ μρηκ)  έπεη εθθνάζεη ηεκ δηαθςκία ημο με ηεκ πναθηηθή ηεξ δεμαημπμίεζεξ. 
ηεκ ίδηα ζειίδα ζε επυμεκμ ζεμείμ ακαθένεηαη: « Μέπνη ηεκ θαηαζθεοή ηςκ οπμδμμχκ, 
θαη ζφμθςκα με ημ Ονηζηηθυ πέδημ Δνάζεξ ακηημεηχπηζεξ ηεξ μνηζηηθήξ παφζεξ 
εκαπμμεηκάκηςκ εκενγχκ ΥΑΔΑ ζηηξ πενηθένεηεξ Βμνείμο θαη Νμηίμο Αηγαίμο, ηεξ 
Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ Αηγαίμο, ηα ΑΑ ζα μεηαθένμκηαη ζημ ΥΤΣΑ Φμφνκςκ, ζε 
ζοκδοαζμυ με δνάζεηξ δηαιμγήξ ζηεκ πεγή θαη ακαθφθιςζεξ». Τπεκζομίδμομε υηη μ  Δήμμξ 

Ιθανίαξ  ημπμζεημφμεκμξ  ζηεκ ζφζθερε γηα ηεκ ακηημεηχπηζε ημο πνμβιήμαημξ ηςκ 

ΥΑΔΑ ζημ Αηγαίμ (28/4/2015 Αν. Πν: 2935).   πεηηθά με ηεκ δοκαηυηεηα  κα οιμπμηεζεί  

αοηυξ  μ ζπεδηαζμυξ ηυκηδε:  «.. πςξ ε δοκαηυηεηα μεηαθμνάξ ηςκ απμννημμάηςκ ζε άιιε 
δηαπεηνηζηηθή εκυηεηα ζε επίπεδμ  ζπεδηαζμμφ, θαη ζε ηεπκηθυ επίπεδμ, μπμνεί κα γίκεη 
υμςξ πνέπεη κα δηεοζεηεζμφκ ηα ζεζμηθά δεηήμαηα πμο πνμακαθένζεθακ αιιά θαη ημ ζέμα 
ημο θυζημοξ  μεηαθμνάξ  ηςκ  απμννημμάηςκ  ζε  άιιε  δηαπεηνηζηηθή  εκυηεηα». Αοηυ δεκ 

γίκεηαη μφηε ζημ «Ονηζηηθυ πέδημ Δνάζεξ» ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ Αηγαίμο, 

μφηε  ζηεκ ακαζεχνεζε ημο ΠΓΔΑ Βμνείμο Αηγαίμο. 

7. Υνεμαημδυηεζε ηςκ Δνάζεςκ Δηαπείνηζεξ ηενεχκ Απμβιήηςκ Πενηθένεηαξ. 
Πμιφ ιυγμξ γίκμκηακ ηειεοηαία γηα ηε γεκκαία, πνεμαημδυηεζε απυ ημ ΓΠΑ  ηςκ ένγςκ 

δηαπείνηζεξ απμβιήηςκ, πμο ζα πενηιαμβάκμκηαη ζηα ΠΓΔΑ θαη ζηα ΣΔΑ ηςκ δήμςκ. 

Η ζπεηηθή πνεμαημδυηεζε πνμβιέπεηαη κα γίκεη απυ δφμ θφνηα Πνμγνάμμαηα ημο ΓΠΑ, 

ημ ημμεαθυ πνυγναμμα «Τπμδμμέξ Μεηαθμνχκ, Πενηβάιιμκ θαη Αεηθυνμξ Ακάπηολε» 
(ΤΜΓΠΓΡΑΑ) θαη απυ ημ ΠΓΠ Β. Αηγαίμο.  Πμηα είκαη υμςξ ε πναγμαηηθυηεηα;  Αξ 

δμφμε ηη πνμβιέπεηαη γηα ημ ΠΓΔΑ Β. Αηγαίμο.  ημ ΠΓΠ Β. Αηγαίμο πνμβιέπεηαη ε 

πνεμαημδυηεζε ένγςκ ςξ ελήξ:  Κςδ.017: «Δηαπείνηζε μηθηαθχκ απμννημμάηςκ 
(πενηιαμβακμμέκεξ ηεξ ειαπηζημπμίεζεξ, ηεξ δηαιμγήξ θαη μέηνςκ ακαθφθιςζεξ) 
4.500.000 €» απυ ΓΣΠΑ (ζομμεημπή 80%)  [πίκ.7-11, ζ. 244] με ζφκμιμ Δεμυζηαξ 

Δαπάκεξ (Δ.Δ.) 5.625.000 €,  Κςδ.018: «Δηαπείνηζε μηθηαθχκ απμννημμάηςκ 
(ζομπενηιαμβακμμέκεξ ηεξ μεπακηθήξ βημιμγηθήξ επελενγαζίαξ, ηεξ ζενμηθήξ 
επελενγαζίαξ, ηεξ απμηέθνςζεξ θαη ηεξ ογεημκμμηθήξ ηαθήξ) 4.500.000,00» απυ ΓΣΠΑ 

(80%) [πίκ.7-11, ζ. 244] με Δ.Δ. 5.625.000 €. φκμιμ Δ.Δ.: 11.250.000 €.  
Γθπςνμφκηαη, επίζεξ, απυ ημ ΤΜΓΠΓΡΑΑ, ζηεκ Πενηθένεηα με βάζε ηεκ ΤΑ οπ’αν. 

3848/18.3.15 (ΦΓΚ 805/6.5.15), μυιηξ 1.400.000 € γηα ηηξ πημ πάκς δνάζεηξ με θςδ. 

017.  Δειαδή ημ ζφκμιμ ηςκ δεμυζηςκ πυνςκ, εζκηθχκ θαη θμηκμηηθχκ, πμο 

δηαηίζεκηαη μέζς ημο ΓΠΑ γηα ηα ένγα ημο ΠΓΔΑ Βμνείμο  Αηγαίμο πενημνίδμκηαη 

ζηα 12.650.000 €.  ημ μπμίμ ζα πνέπεη κα πνμζζέζμομε ημ άγκςζημ αθυμε πμζυ πμο   

ζα δηαηεζεί απ΄εοζείαξ απυ ημ ΤΜΓΠΓΡΑΑ γηα ηα ένγα ημο θςδ.018.   
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 ε θάζε πενίπηςζε  ημ ζφκμιμ ηεξ δαπάκεξ γηα ηα ένγα ημο ΠΓΔΑ εθηημάηαη απυ ηε 

μειέηε ημο ΠΓΔΑ ζε 46.065.000 € (Κεθ.11, παν. 11.3). ημ πμζυ αοηυ δεκ 

πενηιαμβάκμκηαη μη ιεγυμεκεξ «Άιιεξ Δνάζεηξ» (παν.11.3.8) πμο αθμνμφκ ζηεκ 

ακακέςζε/ζομπιήνςζε ημο ελμπιηζμμφ απμθμμηδήξ (απμννημμαημθυνα, πιοκηήνηα θάδςκ, 
γενακμθυνα. Κάδμη θαη ηςκ ζοκαθχκ οπμδμμχκ).  Γίκαη θακενυ υηη ηα οπυιμηπα πμζά πμο 

ζα πνεηαζημφκ, μαδί με ηα αολεμέκα ιεηημονγηθά έλμδα θαη ημ επαπεηιμφμεκμ απυ ημ 2016 

«εηδηθυ ηέιμξ ηαθήξ»  ζα αθαηνεζμφκ με ημκ έκα ή ημκ άιιμ ηνυπμ απυ ημ ιεειαηεμέκμ 

ήδε εηζυδεμα ηςκ δεμμηχκ  μέζς ηςκ ακηαπμδμηηθχκ ηειχκ.» 
 

Η δεκνηηθή ζχκβνπινο θ. Κ. Κπηλίθνπ (ΠΕΑ) ζηελ ηνπνζέηεζε είπε: 

  «Κιεζήθακε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ζρεηηθά κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Γήκνπ γηα ηηο δξάζεηο 

ζηα πιαίζηα ηεο αλαζεψξεζεο  ηνπ ΠΔΓΑ  ηεο Πεξ. Βνξείνπ Αηγαίνπ. 

  Θεσξνχκε φηη ην ζέκα ησλ απνξξηκκάησλ είλαη ην ππ’ αξηζκφλ 1ν ζέκα ηεο Ηθαξίαο ,κηα 

βξαδπθιεγήο βφκβα ,πνπ αλ δελ ηαθηνπνηεζεί ζα ζθάζεη κε απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο ζε 

πνιιά επίπεδα. Οπνηαδήπνηε ξεαιηζηηθή πξόηαζε πνπ ζα πξνσζεί ηε ιύζε ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, θαηά ηε γλώκε καο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη από όιεο ηηο 

παξαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 
  Όκσο ε εληχπσζε πνπ απνθνκίδνπκε απφ ηα εηζεγεηηθά θείκελα είλαη φηη ε Γεκνηηθή 

Αξρή πνπ έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο ιχζεο ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθέξεηαη σο 

εμήο: Μεηαζέηεη ηηο επζχλεο ζε άιινπο , έρεη ηδενινγηθέο εκκνλέο κεηαθέξνληαο ηε ιχζε 

ζ΄έλα νπηνπηθφ  πεξηβάιινλ, ακειεί θαη ζπκπεξηθέξεηαη αλεχζπλα ,πξνβάιινληαο 

δηθαηνινγίεο, φηαλ ην ζέκα αθνξά ελέξγεηεο πνπ εθείλνη έπξεπε λα θάλνπλ ή αληίζεηα 

δείρλεη ππεξβνιηθφ δήιν ζην λα θαηεγνξήζεη ηνπο άιινπο γηα ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο. 

  Έηζη ζηελ παξέκβαζε ηνπ Γήκνπ Ηθαξίαο ζηηο 21-12-2015 ζηελ 8
ε
 ζπλεδξίαζε ηεο 

επηηξνπήο ρσξνηαμίαο  θαη πεξηβάιινληνο ,έιεγαλ φηη ιφγσ ππεξεζηαθήο αδπλακίαο ,δελ 

έρεη νινθιεξσζεί ε εθπφλεζε ηνπ ηνπηθνχ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη φηη απηφ 

ζα γίλεη ζηηο αξρέο ηνπ λένπ έηνπο. 

  Λέλε φηη θαη ζήκεξα δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία , πξνβάιινληαο δηθαηνινγίεο φηη 

δελ έρνπλ βάιεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ (ποσ ηην αναμόρθωζη ηοσ ηην έκαναν ηον 

προηγούμενο μήνα ) ρξήκαηα γηα ηηο κειέηεο  ή φηη ε εθπφλεζε ελφο ηνπηθνχ ζρεδηαζκνχ 

δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα ηεο εκπεηξίαο θαη ησλ απφςεσλ ηνπ 

Γήκνπ Ηθαξίαο. Καη ην ιέλε απηφ άλζξσπνη πνπ, αλ εμαηξέζνπκε ην δηάζηεκα ησλ 3,5 εηψλ 

ηεο πξνεγνχκελεο Γεκνηηθήο Αξρήο, εδψ θαη 15 ρξφληα βξίζθνληαη ζηε ζέζε επζχλεο ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

  Λέλε λα ρσξνζεηήζεη άκεζα ε πνιηηεία ηνπο αλαγθαίνπο ρψξνπο, γλσξίδνληαο θαιά φηη 

απηφ είλαη πξψηα θαη θχξηα επζχλε ηνπ Γήκνπ. Κάλνπλ  πξνηάζεηο ηνπ ηχπνπ:                           

Να δηαζθαιηζηνχλ κε επζχλε ηνπ θξάηνπο νη δαπάλεο, ελψ γλσξίδνπλ φηη θαη ην θφζηνο 

θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ ΥΑΓΑ θαιχπηνληαη απφ ρξήκαηα ηνπ 

ΔΠΑ.   Κάλνπλ δειψζεηο ηνπ ηχπνπ: Εεηάκε ζρέδην δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ απφ εληαίν 

θξαηηθφ θνξέα ή λα κεησζνχλ δξαζηηθά ηα πνζά πνπ πιεξψλεη ν ιαφο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνξξηκκάησλ ή θακηά ζπκκεηνρή ησλ ηδησηψλ ζηελ αλαθχθισζε θαη έηζη κπνξνχλ λα 

είλαη ήζπρνη γηα ηελ έιιεηςε ππνδνκψλ ζην λεζί , αθνχ ζα πξέπεη  λα εμαζθαιηζηεί έλα 

άιιν πιαίζην αλάπηπμεο, κε ιατθή εμνπζία ,αιιηψο, αλ δελ ζέζνπκε θαζαξνχο ηαμηθνχο 

ζηφρνπο ,ιέλε, θεξδηζκέλν ζα είλαη ην θεθάιαην. Έηζη κέρξη ηφηε θαη ην πην κηθξφ λεζάθη ζα 

έρεη πεηχρεη ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ,ελψ εκείο ζα  πεξηκέλνπκε λα ιχζνπκε ην 

πξφβιεκα ζην άγλσζην κέιινλ ,φηαλ ν ιαφο ζην πιαίζην ηεο ζπλνιηθφηεξεο πάιεο ηνπ 

γίλεη θπξίαξρνο ηνπ πινχηνπ πνπ  παξάγεη.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά ε Γεκνηηθή αξρή βξίζθεη απαξάδεθηα «πιαδαξφ» ην ρξνλνδηάγξακκα 

γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ηνπ ΥΤΣΑ Ηθαξίαο (5 μήνες για ηην εκπόνηζη ηης μελέηης και 

28 μήνες για ηην εκπόνηζη ηης μελέηης και καηαζκεσή ηοσ ΥΤΣΑ). Εεηάεη κάιηζηα λα δνζνχλ 

εμεγήζεηο θαη λα κεησζνχλ νη πξνηεηλφκελνη ρξφλνη! 
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  Ζ αιήζεηα είλαη φηη ην ζέκα ηνπ ΥΤΣΑ Ηθαξίαο βξίζθεηαη εθεί πνπ ην άθεζε πξνεγνχκελε 

Γεκνηηθή Αξρή. Σφηε είρε νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο ρσξνζέηεζεο, είραλ εθδνζεί νη 

ζρεηηθέο πεξηβαιινληηθέο άδεηεο, έγηλε ε ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 

πκβνπιίνπ (Ιούλιος ηοσ 2011),εγθξίζεθαλ νη πεξηβαιινληηθνί φξνη, (Ιούνιος ηοσ 

2012),εληάρζεθε ην έξγν ζην ΔΠ «Κρήηης και Νήζων Αιγαίοσ» θαη έρνπλ εθπνλεζεί νη 

θηεκαηνινγηθνί πίλαθεο κε κειέηε πνπ πιεξψζεθε απφ ην Γήκν Ηθαξίαο.  

  Σν ζέκα φκσο βξίζθεηαη ζην ίδην ζεκείν εδψ θαη 2 ρξφληα , αθνχ δελ έρεη πξνρσξήζεη ε 

δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηηκήο κνλάδνο γηα ηελ απαιινηξίσζε θαη νχηε εθδηθάζηεθε 

απφ ην πκβνχιην Δπηθξαηείαο ε πξνζθπγή ησλ 2 ζπιιφγσλ, παξφηη  καο είπαηε ζηελ 

απφθαζε 161|2014 φηη ν Γήκνο Ηθαξίαο έθαλε άκεζα παξέκβαζε (Φεβροσάριος 2015) θαη 

«μεθφιιεζε» ε ππφζεζε κε ηελ ππνβνιή πξφηαζεο γηα ην δηθαζηηθφ θαζνξηζκφ ηηκήο 

κνλάδνο, Μαο είπαηε επίζεο φηη εζείο δεηήζαηε αλαβνιή ζηελ εθδίθαζε ηεο έλζηαζεο γηα 

ην Μάην ηνπ 2015 γηα λα ελεκεξσζείηε. Γελ είλαη παζηθαλέο όηη ην ζέκα ηνπ ΦΥΤΑ 

έπξεπε λα γίλεη εδώ θαη ρξόληα θαη όηη βξηζθόκαζηε ζε αδηέμνδν;  
  Οη 3 θάδνη αλαθχθισζεο είλαη έλα ζεηηθφ βήκα πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε ,ην νπνίν 

βεβαίσο ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή ην πηνζέηεζε, ην επέθηεηλε θαη ζηηο Ράρεο, έθεξε 

έλα κηθξφ απηνθίλεην γηα ηελ αλαθχθισζε (δωρεά ηοσ Δήμοσ Αθηναίων), έθαλε ζχκβαζε 

κε ηελ ΔΔΑΑ ε νπνία έζηεηιε ζην λεζί θαη έλα κεγάιν απηνθίλεην ηεο αλαθχθισζεο θαη 

πξνζπαζνχζε βεβαίσο φιν ην δηάζηεκα λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο θαηνίθνπο ζην λα θάλνπλ 

αλαθχθισζε γηα λα κεηψλεηαη ν φγθνο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ ξίρλνληαη ζηνπο ΥΑΓΑ ηεο 

Ηθαξίαο. Τπήξραλ βέβαηα πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ηε ζηειέρσζε ησλ θέληξσλ δηαινγήο , 

ηελ απνζηνιή ησλ αλαθπθιψζηκσλ (καθώς δεν σπήρταν νόμιμες ζσμβάζεις με ηοσς 

μεηαθορείς) ή κε ηα θέληξα πνπ δέρνληαη ην πιαζηηθφ. Παξαηεξήζακε φκσο φηη ηελ 

πεξαζκέλε ρξνληά ην απηνθίλεην ηεο αλαθχθισζεο ζην Βφξεην  κέξνο ηνπ λεζηνχ παξέκελε 

ραιαζκέλν γηα κεγάιν δηάζηεκα θαζψο αξγήζηε λα ην επηζθεπάζεηε, έηζη έγηλε 

νπηζζνδξφκεζε θαη ζ’ απηφ ην ζέκα θαη ηα απνξξίκκαηα ηεο αλαθχθισζεο νδεγήζεθαλ  

ηειηθά θαη απηά ζηνπο ΥΑΓΑ. 

   Κιείλνληαο ζέινπκε λα ηνλίζνπκε όηη θάλνπκε δεθηή νπνηαδήπνηε ξεαιηζηηθή 

πξόηαζε πνπ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη πξνσζεί ηε ιύζε απηνύ ηνπ 

ζέκαηνο κε γλώκνλα ηελ πγεία ησλ πνιηηώλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.» 
 

Ο δεκνηηθφο ζχκβνπινο  θ. Θ. ηακνύιεο (Ιθα.Ρη.Α) είπε: 

 Α)  Καη’ αξρήλ ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζην ΔΣΓΑ (Εθνικό τεδιαζμό Διατείριζης 

Αποβλήηων).  Ο ΔΓΑ πξέπεη λα πξνρσξήζεη παξά ηηο θαζπζηεξήζεηο θαη ηελ ππνλφκεπζε 

παξαγφλησλ ηεο Απηνδηνίθεζεο Α΄θαη Β΄ Βαζκνχ παξαγφλησλ πνπ βξίζθνληαη ζην 

αληίζεην ζρέδην ηεο ζπγθεληξσηηθήο δηαρείξηζεο θαη ηεο ηδησηηθνπνίεζεο. 

 Θέισ λα ηνλίζσ φηη: Ο δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ είλαη 

αδηαπξαγκάηεπηνο. Δπνκέλσο νη ζπκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα (ΔΙΣ), πξέπεη 

λα θαηαξγεζνχλ θαη λα αλνίμεη ν δξφκνο γηα ηελ νηθνινγηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ 

κε θνηλσληθή δηθαηνζχλε  

 Β) Ωο πξνο ηελ επηθαηξνπνηεκέλε πξφηαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο 

Απνβιήησλ (ΠΕΔΑ) ηεο Πεξηθέξεηαο Β. Αηγαίνπ έρνπλ σο εμήο: 

1. Ωο πξνο ην ηερληθφ κέξνο: Δίλαη κηα ηεθκεξησκέλε πξφηαζε ε νπνία θαηαγξάθεη κε 

ζπγθξνηεκέλν ηξφπν ηα ζηνηρεία, ηηο παξακέηξνπο θαη ηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο φισλ 

ησλ απνβιήησλ. Γελ έρσ θακία έλζηαζε σο πξνο ην ηερληθφ κέξνο (ηο οποίο ζσνηάτθηκε 

από μητανικούς περιβαλλονηολόγοσς) 

2. Ωο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηεο πξφηαζεο: Σν ζεκαληηθφηεξν κέξνο ηεο πξφηαζεο πνπ βέβαηα 

ζπληάρζεθε απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηεο Πεξηθέξεηαο 

3. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο είλαη: «Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε ηνκείο 

πνπ παξνπζηάδνπλ επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ». Γελ κηιάκε γηα ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ 

θαη ηδησηηθνχ ηνκέα  (ΔΙΣ). Αλαθέξεηαη γηα εθρψξεζε ηνκέσλ Γηαρείξηζεο απνβιήησλ 
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ζε ηδηψηεο. Μηιάκε γηα ηδησηηθνπνίεζε. Απηή είλαη ε πξφζεζε ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Πξνθαλψο είκαη θάζεηα αληίζεηνο ζε απηφλ ηνλ ζηφρν. 

4. Άιινο βαζηθφο ζηφρνο ηεο πξφηαζεο είλαη:  «Ο ρσπαίνων πληρώνει». Ση ζεκαίλεη απηφ; 

Καηά κηα έλλνηα φινη ξππαίλνπκε αθνχ παξάγνπκε απνξξίκκαηα. Καη απηνί πνπ δελ 

κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ; Ση γίλεηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε; 

5. Μελ θνξντδεπφκαζηε: Ο ζηφρνο απηφο νδεγεί ζηελ άπνςε, πνπ ιέεη φηη φιν ην θφζηνο 

ηεο Γηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη απηφ ζα είλαη ηεξάζηην, ζα θιεζεί λα ην 

πιεξψζεη ν Γεκφηεο. 

Γηαθσλψ κε απηή ηελ άπνςε. Πηζηεχσ φηη ε Πνιηηεία πξέπεη λα λαλιάβεη ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ- απνβιήησλ θαη λα κελ επηβαξπλζνχλ 

πεξηζζφηεξν νη δεκφηεο, νη νπνίνη είλαη ήδε νηθνλνκηθά ηζνπεδσκέλνη. 

Γ) Με  δεδνκέλν φηη ην βαζηθφηεξν ζεκείν κηαο πξφηαζεο είλαη ε ζηφρεπζε ηεο θαη ε 

ζηφρεπζε ηεο πεξηθέξεηαο είλαη ε ηδησηηθνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ αιιά 

θαη ε επηπιένλ επηβάξπλζε ησλ δεκνηψλ ηελ θαηαςεθίδσ.  Ωο πξνο ηελ πξόηαζε ηνπ 

Γήκνπ, δειψλσ παξώλ.» 
 

Ο δεκνηηθφο ζχκβνπινο θ. Ζι. Γαγιίαο (ΑΠΙ) είπε: 

«Α)  Ο ραξαθηήξαο ηεο δηαρείξηζεο 

 ε κηα πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε πθίζηαηαη κηα ζπζηεκαηηθή 

αθαίκαμε πφξσλ θαη νπζηαζηηθψλ αξκνδηνηήησλ, ν ηνκέαο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ δελ έρεη κείλεη αλέπαθνο. Δίλαη ζαθήο ε πξφζεζε εθρψξεζεο ηνπ ζπλφινπ, 

ζρεδφλ, ηεο δηαρείξηζεο (ακόμη και ηης αποκομιδής και ηοσ οδοκαθαριζμού) ζε ηδηψηεο, 

ζπλδπαζκέλε κε ηε κφληκε απεηιή θαη λέσλ δηαζεζηκνηήησλ θαη απνιχζεσλ πξνζσπηθνχ. 

  ε απηέο ηηο ζπλζήθεο, είλαη ζεκαληηθφ λα ππελζπκίδνπκε δηαξθψο φηη ππεξαζπηδφκαζηε 

ην δεκφζην θαη θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. Οη φπνηεο 

θνηλσληθέο πξσηνβνπιίεο, πνπ αλαπφθεπθηα γελληνχληαη, ζε απηφ ην πεδίν πηζηεχνπκε φηη 

πξέπεη λα ππεξεηνχλ θαη λα ελαξκνλίδνληαη κε απηφ ην ζηφρν.   

Β) Ση πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε δηαρείξηζεο γηα ηελ Ηθαξία 

 Σα πιεζπζκηαθά θαη γεσγξαθηθά δεδνκέλα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

δεδνκέλα ησλ ΑΑ ηνπ λεζηνχ, νδεγνχλ, ζρεδφλ αλαγθαζηηθά, ζην βέιηηζην κνληέιν 

δηαρείξηζεο. Απηφ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έκθαζε ζηε δηαινγή ζηελ πεγή θαη ζε απιέο 

ππνδνκέο κε ηε ινγηθή ηεο εγγχηεηαο θαη ηεο κηθξήο θιίκαθαο. Βαζηθά εξγαιεία θαη, 

ηαπηφρξνλα, επηδίσμε ελφο ηέηνηνπ κνληέινπ απνηεινχλ: 

•      Ζ κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ, κέζσ ηεο πξφιεςεο θαη ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

•      Ζ κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ, πνπ ζα νδεγνχληαη ζε εηδηθέο κνλάδεο επεμεξγαζίαο 

ζχκκεηθησλ, κέζσ ηεο κε αλάκεημεο θαη ηεο κέγηζηεο πξνδηαινγήο ησλ πιηθψλ 

(ανακσκλώζιμων και οργανικών) 

 Έλα ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζηελ Ηθαξία ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί, θαηά ην 

θπξηφηεξν κέξνο ηνπ ζε ηξεηο ηνπηθέο ελφηεηεο (Αγίοσ Κηρύκοσ, Εσδήλοσ, Ρατών) θαη, 

δεπηεξεπφλησο, ζε επίπεδν λεζηνχ. Με ηη κέζα θαη κε ηη ππνδνκέο; 

 Σε ηνπηθό επίπεδν 

1.      Με δηαξθή θαη ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε γηα φιν ην θάζκα ηεο νξζήο δηαρείξηζεο 

ησλ απνξξηκκάησλ 

2.    Με ηελ θαζηέξσζε θηλήηξσλ (ηθικών και σλικών) ζε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο 

3.    Με πξαθηηθέο θαη δξάζεηο (αηομικές και ζσλλογικές) γηα ηε κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ 

θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Ζ επαλαρξεζηκνπνίεζε ζα κπνξνχζε λα 

πεξηιακβάλεη θαη νξγαλσκέλε επηζθεπή θαη επαλαδηάζεζε πιηθψλ, φπσο παιηά έπηπια 

θαη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. 

4.    Πξνψζεζε ηεο ηδέαο ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο 
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5.    Σξεηο ηνπηθέο κνλάδεο-ζεκεία αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ, ζηεξηγκέλεο ζηε ινγηθή 

ησλ μερσξηζηψλ θάδσλ θαη κε δπλακηθφηεηεο πνπ λα αληαλαθινχλ ηηο πξαγκαηηθέο 

αλαινγίεο ζηε ζχλζεζε ησλ απνξξηκκάησλ. 

6.    Απεκπινθή απφ ην ζχζηεκα ηνπ κπιε θάδνπ (ΕΕΑΑ) θαη αμηνπνίεζε ησλ 

πξνζδνθψκελσλ σθειεηψλ απφ ην δήκν, γηα ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ 

αλαθχθισζεο. 

7.    Σξία «πράζινα» ζεκεία γηα ηε ζπιινγή άιισλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, πιελ 

ζπζθεπαζηψλ. 

8.    Σξεηο κνλάδεο αεξφβηαο θνκπνζηνπνίεζεο πξνδηαιεγκέλσλ, ζε μερσξηζηφ θάδν, 

νξγαληθψλ, αλάινγεο δπλακηθφηεηα. 

 ε επίπεδν λεζηνχ: 

1.    Να εμεηαζηεί ε ζθνπηκφηεηα κηαο απιήο, κηθξήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο-δηαρσξηζκνχ 

ζχκκεηθησλ ΑΑ 

2.    Λεηηνπξγία ηνπ ΥΤΣΤ  

3.    Κιείζηκν θαη άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ ΥΑΓΑ  

 

 Παξαηεξήζεηο  επί ηνπ  ΠΔΣΓΑ  Βνξείνπ  Αηγαίνπ γηα ηελ Ιθαξία 

  ρεηηθά κε ηελ πξφηαζε ηεο πεξηθέξεηαο γηα ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν, ζα ηελ 

ραξαθηεξίδακε αζαθή θαη πξφρεηξε, θαη ηειηθά επηθίλδπλε γηα ηελ δεκφζηα πγεία, αθνχ ε 

πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ ΑΑ φπνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί έρεη κεηαηξέςεη νιφθιεξεο 

πεξηνρέο ζε πξφρεηξνπο ΥΑΓΑ.  Όζν δε αθνξά ζηελ πξνηεηλφκελε κεηαθνξά ηνπο ζηνλ 

ΥΤΣΑ Φνχξλσλ αλαξσηηφκαζηε πσο απηφ ζα γίλεη αθνχ πέξα απφ δηάθνξα ζέκαηα 

νηθνλνκηθά θαη άιια πνπ πξέπεη λα ιπζνχλ, ν ΥΤΣΑ απηφο δελ ιεηηνπξγεί. Πξνθαλψο 

πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ άιιεο ιχζεηο νη νπνίεο λα είλαη ξεαιηζηηθέο ρσξίο φκσο λα 

δεκηνπξγνχλ θαηαζηάζεηο ρεηξφηεξεο απφ απηέο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα κε ηνπο 

αλεμέιεγθηνπο ρψξνπο απφζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ.  

 Πξνηείλνπκε ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ πξφηαζε , 

-         Πξάζηλα ζεκεία (π.ζ.) ζε θάζε ΓΔ. Γειαδή πξάζηλν ζεκείν θαη ζηηο Ράρεο ιφγσ ησλ 

κεγάισλ  απνζηάζεσλ, φπνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ θαη νη δεκνηηθέο κνλάδεο αεξφβηαο 

θνκπνζηνπνίεζεο πξνδηαιεγκέλσλ  

-         πκκεηνρή θαη ζπλέξγηα ησλ θαηνίθσλ ζηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ πνπ νη ίδηνη 

παξάγνπλ  κέζα απφ δνκέο ζπιινγηθέο, ζπλεηαηξηζηηθέο, ρσξίο ζηφρν ην θέξδνο, αιιά ηελ 

ππνβνήζεζε ηνπ Γήκνπ θαη πάληα ζε ζηελή ζπλεξγαζία θαη ζρεδηαζκφ απφ θνηλνχ. 

Παξάδεηγκα ηέηνηαο δνκήο είλαη ν Αζηηθφο κε θεξδνζθνπηθφο πλεηαηξηζκφο ηεο 

Μπθφλνπ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη κε απφιπηε επηηπρία ζηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε 

απνξξηκκάησλ. 

-         Έληαμε ηεο Ηθαξίαο ζην δίθηπν ησλ λεζηψλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ε πιαζηηθή 

ζαθνχια, έηζη ψζηε λα κεησζεί δξαζηηθά ν φγθνο ησλ πιαζηηθψλ απνβιήησλ. Απηφ λα 

γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Αλαθχθισζεο (Ε.Ο.ΑΝ) 

     Πάλησο ζε γεληθέο γξακκέο πηζηεχνπκε φηη ν λένο ζρεδηαζκφο (ΠΕΣΔΑ) βειηησκέλνο κε 

ηηο παξαπάλσ πξνηεηλφκελεο δξάζεηο θαη ππνδνκέο βξίζθεηαη ζε ζσζηή θαηεχζπλζε αθνχ 

δηαπλέεηαη απφ ηεο αξρέο ηεο εγγχηεηαο, ηεο κηθξήο θιίκαθαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

δεκνηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ. Με βάζε απηέο ηηο 

παξαηεξήζεηο  ηνπνζεηνχκε ππέξ ηνπ ζρεδίνπ απφθαζεο ηεο πιεηνςεθείαο » 
  Σν Γ. αθνχ έιαβε ππ’ φςηλ ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε, 

ηηο εηζεγήζεηο ησλ παξαηάμεσλ θαζψο θαη: 

-  ηελ απφθαζε Γ. 161/14 (Αξ. πξση.:13871/11-12-2014, ΑΓΑ: ΩΔΒΘΩΔ4-ΠΥΣ)– 

πξνηάζεηο Γήκνπ Ιθαξίαο γηα αλαζεψξεζε ΠΔΓΑ  Β. Αηγαίνπ 

- ηελ παξέκβαζε Γήκνπ Ιθαξίαο ζηελ 8ε/15  ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο  Υσξνηαμίαο                        

& Πεξηβάιινληνο.  

- ην έγγξαθν Γ/λζε Πεξηβάιινληνο & Υσξ. ρεδηαζκνχ 11-3-2016 (Απ. Ππωη: 12290/395)  

- ην έγγξαθν Γ/λζε Πεξηβάιινληνο & Υσξ. ρεδηαζκνχ 16-3-2016 (Απ. Ππωη: 12886/450) 
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- Σν  θάθειν ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΠΔΓΑ (Γεκέμβπιορ 2015) 

Με ςήθνπο δεθαηέζζεξηο (14) ππέξ θαη κία (1) παξψλ 

                                 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ 

  Πξνηείλεη ζηελ Πεξηθέξεηα   Βνξείνπ Αηγαίνπ λα ζέζεη σο ζηόρνπο :  

 Σε δηακόξθσζε Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ, ζηα πιαίζηα ελόο  εζληθνύ ζρεδίνπ 

αζθαινύο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ από Δληαίν Θξαηηθό Φνξέα, ν νπνίνο ζα 

ιεηηνπξγεί κε γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο ζρεδηαζκφο λα 

πινπνηεζεί απφ ην θξάηνο θαη λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

 Λα κεησζνύλ δξαζηηθά ηα πνζά πνπ πιεξώλεη ν ιαόο γηα ηε δηαρείξηζε 

απνξξηκκάησλ, κε ζηόρν ηελ θαηάξγεζε ησλ αληαπνδνηηθώλ ηειώλ πνπ απνηεινχλ κηα 

δεχηεξε θαη ηξίηε θνξνινγία ηνπ ιανχ.  

 Λα ρσξνζεηήζεη άκεζα ε πνιηηεία (ςναπμόδια ςποςπγεία –αποκενηπωμένη διοίκηζη – 

Πεπιθέπεια- Γήμορ ) ηνπο αλαγθαίνπο ρώξνπο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαη 

ηαθήο ησλ απνξξηκκάησλ, κε βάζε ηεθκεξησκέλεο επηζηεκνληθνηερληθά κειέηεο, ρσξίο 

πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο θαη κε φξνπο δηαθάλεηαο φζν απηφ είλαη δπλαηφλ ζήκεξα ζην 

εθκεηαιιεπηηθφ ζχζηεκα.  

 Λα δηαζθαιηζηνύλ κε επζύλε θαη δαπάλεο ηνπ θξάηνπο νη πόξνη πνπ απαηηνύληαη 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ελόο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Απνξξηκκάησλ πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: Α) Δηαινγή ζηελ πεγή. Β) ηαζκνύο 

κεηαθόξηωζεο όπνπ ηεθκεξηώλεηαη ε ζθνπηκόηεηά ηνπο. Γ) Μνλάδεο δηαινγήο 

πξνδηαιεγκέλωλ αλαθπθιώζηκωλ απνβιήηωλ. Γ) Αζθαιή απνξξόθεζε ηωλ 

αλαθπθιωκέλωλ πιηθώλ. Δ) ΥΤΣΤ/ΥΤΣΑ. Σ) Μνλάδα αεξόβηαο επεμεξγαζίαο 

(κομποζηοποίηζηρ) βηνινγηθώλ απνβιήηωλ.  

 Λα πξνρσξήζεη παξάιιεια ε πιήξεο απνθαηάζηαζε ησλ ΥΑΓΑ  

 Λα απνθιεηζηεί ε θαύζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη θάζε κνξθή ηδησηηθνπνίεζεο κέξνπο 

ή ηνπ ζπλόινπ ησλ ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο.  

  Να δεκνζηεπηεί, επηηέινπο, ν ζρεδηαζκόο  θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο,  λα πξνρσξήζεη ε 

ρσξνζέηεζε θαη λα αξρίζνπλ ηα έξγα δηαρείξηζεο ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ κε 

δαπάλεο ησλ παξαγσγώλ ηνπο. 

  Λα αξρίζεη άκεζα ε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε 

ησλ επηθίλδπλσλ ηαηξηθώλ απνβιήησλ ηφζν απφ ηα δεκφζηα λνζνθνκεία φζν θαη απφ ηηο 

ηδησηηθέο κνλάδεο.  

 Θακία ζπκκεηνρή ησλ ηδησηώλ ζηελ αλαθύθισζε, ε νπνία δπζηπρψο έρεη παξαδνζεί 

ακαρεηί ζηνπο ηδηψηεο, πνπ «ηπώγονηαι» θαη κεηαμχ ηνπο. ρεδηαζκόο θαη εθπόλεζε κειεηώλ 

από ηελ ηνπηθή δηνίθεζε γηα ηα πξνγξάκκαηα αλαθύθισζεο κε δηαινγή ζηελ πεγή, πνπ 

είλαη αλαγθαία ζε θάζε πεξηνρή. Υξεκαηνδόηεζε θαη ζηήξημε ησλ δξάζεσλ αλαθχθισζεο            

(κάδοι, οσήμαηα και ζςμβολή ζηο λειηοςπγικό κόζηορ) εμ νινθιήξνπ απφ θεληξηθνύο 

δεκόζηνπο πόξνπο.  

 Σελ δηαζθάιηζε ζηαζεξήο θαη κόληκεο εξγαζίαο όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε πιήξε 

δηθαηώκαηα, ζην ππόςε αληηθείκελν αλεμάξηεηα από ηε ζρέζε εξγαζίαο ηνπο.                                 

Σε ζηειέρσζε, κε κφληκν πξνζσπηθφ, ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο – και όσι μόνο – ησλ δήκσλ 

θαη ησλ άιισλ θνξέσλ δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ.  

 Σε κείσζε ησλ παξαγόκελσλ απνξξηκκάησλ, ηελ πξνώζεζε ηεο αλαθύθισζεο κε 

δηαινγή ζηελ πεγή, ζε ζπλδπαζκό κε ην δξαζηηθό πεξηνξηζκό ησλ ζύκκεηθησλ θαη ηελ 

νξζνινγηθή κεηαθνξά, κέζσ ζηαζκψλ κεηαθφξησζεο φπνπ ηεθκεξηψλεηαη ε ζθνπηκφηεηά ηνπο.  

  Λα θαιπθζνύλ ηα θελά πνπ ππάξρνπλ αθόκε ζηε λνκνζεζία δηαρείξηζεο ησλ 

απνβιήησλ, ζηε βάζε εμππεξέηεζεο ησλ πξαγκαηηθψλ ιατθψλ αλαγθψλ θαη φρη ησλ 

επελδπηηθψλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ άιισλ ζπκθεξφλησλ ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ. 

ρεηηθά κε ηα πξνηεηλόκελα έξγα ηνπ ΠΕΔΑ ζηελ Ιθαξία. 

 Αξρηθά δηαηππώλνπκε ζύκθσλε γλώκε ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηόηεηα πινπνίεζεο 

όζσλ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 12-13 ηνπ ζρεδίνπ απόθαζεο (κεθ. 12.4.1 & 12.4.2 )      

 Δθθξάδνπκε επηθύιαμε γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο δεκαηνπνίεζεο θαη ηεο πξνζσξηλήο 

απνζήθεπζεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ζειίδα 29 ηνπ ζρεδίνπ απφθαζεο (κεθ. 12.6), 

πηζηεχνληαο φηη δελ είλαη θαηαιιειφηεξε κέζνδνο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο.  

 ρεηηθά κε ηελ πξφηαζε  κεηαθνξάο ησλ απνξξηκκάησλ ηεο Ιθαξίαο ζε άιια λεζηά ηεο  

πεξηθέξεηαο,  απφθαζε πνπ έρεη ιεθζεί απφ ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Αηγαίνπ.  Να γίλεη  
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θαζαξό πωο γηα λα πινπνηεζεί απηόο ν ζρεδηαζκόο ρξεηάδεηαη εθηόο από ηελ ζρεηηθή 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ΠΕ..Δ.Α  βνξείνπ Αηγαίνπ.  

Να ζεζκνζεηεζεί ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλ απνξξηκκάησλ ζε άιιε δηαρεηξηζηηθή ελφηεηα 

όρη κόλν ζε επίπεδν ζρεδηαζκνύ, αιιά θαη ζε  ηερληθό  θαη  νηθνλνκηθό επίπεδν, θαη λα 

πξνβιεθζεί  δηαδηθαζία εμαζθάιηζεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηνδνηηθά  

πξνγξάκκαηα (π.σ  Π.Δ.Π Βοπείος Αιγαίος η Π.Γ.Δ ). 

 Δθθξάδνπκε επηθύιαμε γηα ηελ δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ πνιχ κηθξψλ κνλάδσλ 

θνκπνζηνπνίεζεο πξνδηαιεγκέλνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο εηήζηαο δπλακηθφηεηαο ρακειφηεξεο 

ησλ 1.000 ηφλσλ, φπσο πξνηείλνληαη γηα ηελ Ιθαξία (ε Άγιο Κήπςκο – Δύδηλο - Ράσερ  έκαζηη 

200 ηόνων). 

  Σέινο θξίλνπκε  απαξάδεθηα «ραιαξό» ην  ρξνλνδηάγξακκα ησλ έξγσλ πινπνίεζεο 

ηνπ ΠΔΓΑ, ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηθαξίαο, φπνπ ζην ζρέδην Απφθαζεο (Κεθ. 12) πξνβιέπεη 5 

κήλεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο θαη 28 κήλεο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ΥΤΣΑ,  ε νινθιήξσζε ηεο νπνίαο ηνπνζεηείηαη ζην ηέινο Απγνύζηνπ ηνπ 2018!  

ην δήηεκα απηφ πξέπεη λα δνζνχλ εμεγήζεηο, αιιά θαη λα κεησζνύλ νη πξνηεηλόκελνη 

ρξόλνη. Δπίζεο πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο πεξηθέξεηαο  γηαηί δελ έρεη 

πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηηκήο κνλάδνο, γηα ηελ απαιινηξίσζε ησλ 

απαηηνχκελσλ εθηάζεσλ γηα ηελ θαηαζθεπή  ηνπ ΥΤΣΑ Ιθαξίαο. Σέινο ε Πεξηθέξεηα πξέπεη λα 

παξέκβεη ελεξγά ζην ΣΔ γηα λα εθδηθαζηεί επηηεινχο ε πξνζθπγή (πήπε νέα αναβολή με εςθύνη 

ηος ΣΔ), πνπ έρεη γίλεη απφ δπν ζπιιφγνπο ηεο πεξηνρήο, ψζηε λα απεκπιαθεί λνκηθά ε ππφζεζε 

ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ΥΤΣΑ Ιθαξίαο. 

  Να ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ζρεδηαζκφ ε δεκηνπξγία  ΚΑ γηα ηα κεηθηά απνξξίκκαηα, φπσο 

πξνηείλνπκε ζηνλ ζπλεκκέλν  πίλαθα δξάζεσλ . 

ρεηηθά κε ηελ αλαγθαηόηεηα ελόο λένπ ζρεδηαζκνύ ζηελ Ιθαξία. 

  Ο  Δήκνο Ιθαξίαο  δεηά λα πξνζιεθηεί όιν ην απαηηνύκελν ηερληθό - επηζηεκνληθό 

κόληκν πξνζωπηθό κε πιήξε εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα πνπ ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ ηνλ όιν ζρεδηαζκό.   

  Ο Δήκνο καο δελ κπνξεί ζηεξηδόκελνο κόλν ζηα δηθά ηνπ έζνδα λα αληαπνθξηζεί ζηα 

έμνδα ηνπ λένπ κνληέινπ δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο ηωλ απνξξηκκάηωλ. Απαηηνύληαη 

πεξίπνπ 550.000 επξώ εηεζίωο από ηα νπνία ζηνρεύνπκε λα δηεθδηθήζνπκε έλα κέξνο 

ηνπιάρηζηνλ  από ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα πζηήκαηα Ελαιιαθηηθήο Δηαρείξηζεο 

Απνξξηκκάηωλ .  

  Επίζεο ζα αλαδεηεζνύλ ιύζεηο ζηελ παξαπέξα επεμεξγαζία απνξξηκκάηωλ εθηόο 

πιαηζίνπ ηδηωηηθνπνίεζεο. 

ην πιαίζην απηό απαηηείηαη: 

 Δπέκηαζη ηηρ διαδικαζίαρ διαλογήρ ζηην πηγή ζε  ξενοδοσεία, εζηιαηόπια, αγοπέρ, κλπ, με 

πιθανή σπήζη μικπών μονάδων κομποζηοποίηζηρ. ςζηημαηοποίηζη ηηρ ζςλλογήρ ηος σαπηιού 

ζςζκεςαζίαρ κςπίωρ σαπηονιού με ένα καλύηεπα οπγανωμένο ππόγπαμμα ζςλλογήρ . 

  Ππομήθεια 300 κάδων 1.100 lt με ειδική θςπίδα αζθαλείαρ για ηην διαλογή ζηην πηγή  

σαπηιού , μεηαλλικών  κοςηιών και πλαζηικού, καθώρ και 20 κάδων (κώδωνερ) για γςάλινα 

μποςκάλια.  

 Να σπημαηοδοηηθεί επιθεηική καμπάνια ενημέπωζηρ ηων Γημοηών για ηα οθέλη και ηον 

ηπόπο Γιαλογήρ ζηην Πηγή ανακςκλώζιμων ςλικών.  

 Γημιοςπγία δικηύος οπθολογικήρ διασείπιζηρ και αποκομιδήρ με αγοπά καθέ κάδων σωπιζηήρ 

ζςλλογήρ αποβλήηων (ςπολείμμαηα ηποθήρ, κήποι), ζε ζηοσεςμενερ πεπιοσέρ (π.σ ζηον Άγιο  Κήπςκο). 

 Πολλά επί μέποςρ μέηπα για αδπανή, ζςζκεςέρ κλπ. 

   εκεηώλνπκε όηη  απηόο ν ζρεδηαζκόο είλαη ζχγρξνλνο έρεη θηινιατθά ραξαθηεξηζηηθά, θαη 

αλ πινπνηεζεί ζε απηή ηελ θαηεύζπλζε, δελ ζα επηβαξπλζνχλ νη δεκφηεο καο κε ηεξάζηηνπ 

χςνπο πξφζζεηα αληαπνδνηηθά ηέιε, ελψ ζα απμήζεη ηνπο εξγαδφκελνπο ζε απηφ ηνλ ηνκέα. 

εκαληηθό επίζεο είλαη όηη ζα ζέζεη ζε θίλεζε ρηιηάδεο καζεηέο, δεκόηεο θιπ, ζα 

βειηησζεί ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Ο λένο ζρεδηαζκφο, ζα απνηξέςεη ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο θαζαξηφηεηαο, ηελ 

άκεζε εμάξηεζε απφ θάπνην κνλνπψιην θαη ηελ νπνία ζχλζεηε, παλάθξηβε ηερλνινγία πνπ είλαη 

επηπιένλ αληίζεηε ζηηο ζχγρξνλεο θαηεπζχλζεηο. 

  Σέινο θαινύκε ηνλ ιαό ηνπ λεζηνύ καο ζ' επαγξύπλεζε γηαηί ζα επηρεηξήζνπλ λα 

εθβηάζνπλ γηα ιύζεηο πνπ ζα πνιιαπιαζηάζνπλ ηελ επηβάξπλζε ηνπ κε αξθεηά 

εθαηνκκύξηα επξώ ηα πξνζερή ρξόληα.(π.σ απειλή για επιβολή και ζηο Γήμο μαρ πποζηίμων 

ηαθήρ λόγω μη «ζςμμόπθωζηρ») .     
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ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ επηζπλάπηνπκε πίλαθα κε πξνηεηλφκελεο δξάζεηο γηα ηελ 

απνθεληξσκέλε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Ιθαξίαο . 
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ΔΡΑΣΗ 
 ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΓΙ 

 ΙΚΑΡΙΑ  

Πνυιερε θαη Δηαιμγή ζηεκ πεγή ζε επίπεδμ Δήμμο 

1. Δίθηομ θάδςκ 

πςνηζηήξ ζοιιμγήξ 

ακαθοθιχζημςκ οιηθχκ 

άκς ηςκ 3                  

εηδχκ απμβιήηςκ                               
(πανηί, γοαιί, πιαζηηθυ, 

μέηαιιμ) 

 

ΝΑΙ εθανμυδεηαη 

ζε θάπμηεξ 

πενημπέξ 

 

ήμενα οπάνπμοκ 50 

ζεμεία ζοιιμγήξ ηνηχκ 

νεομάηςκ πμο 

ελοπενεημφκ ηα 2/3 ημο 

πιεζοζμμφ ημ κεζημφ 

2. Δίθηομ θάδςκ 

πςνηζηήξ ζοιιμγήξ 

βημαπμβιήηςκ 
(μνγακηθχκ – θαθέ 

θάδμξ) 

ΝΑΙ οπάνπεη 

πνυβιερε – αιιά δεκ 

έπεη γίκεη ζπεδηαζμυξ 

ημπεφμομε πηιμηηθά κα 

λεθηκήζεη ε ακάπηολε  

Καθέ Κάδμο ζηεκ  Δ. Κ   

Αγ. Κενφθμο .                   

Σεκ Θενηκή πενίμδμ θαη 

ζηηξ πενημπέξ πμο 

δέπμκηαη πίεζε απυ ηηξ 

ημονηζηηθέξ νμέξ                 

(π.Υ Ανμεκηζηήξ) 

3. Κάδμη μηθηαθήξ 

θμμπμζημπμίεζεξ 

ΝΑΙ οπάνπεη 

πνυβιερε – αιιά δεκ 

έπεη γίκεη ζπεδηαζμυξ 

Τπάνπεη πνυβιερε γηα 

πνμμήζεηα θάδςκ              

ζηεκ εκηαγμέκε δναζε 
«Απμθαηάζηαζε ΥΑΔΑ - 

πνμμήζεηα ελμπιηζμμφ γηα ηα 
ζοκμδά ένγα δηαπείνηζεξ 

ζηενεχκ απμβιήηςκ δήμμο 
Ιθανίαξ».   

4. Υςνηζηή ζοιιμγή 

πνάζηκςκ απμβιήηςκ 

με ζηυπμ ηεκ εθηνμπή 

απυ ηεκ ηαθή 

ΝΑΙ οπάνπεη 

πνυβιερε – αιιά δεκ 

έπεη γίκεη ζπεδηαζμυξ 

ημπεφμομε πηιμηηθά κα 

λεθηκήζεη ε ζοιιμγή ζηεκ                 

Δ. Κ  Αγημο Κενφθμο .                   

Σεκ Θενηκή πενίμδμ               

θαη ζηηξ πενημπέξ πμο 

δέπμκηαη πίεζε απυ ηηξ 

ημονηζηηθέξ νμέξ                                     

(π.Υ Ανμεκηζηήξ) 

5. Πνάζηκα ζεμεία ζημ Δήμμ 

γηα ηε ζογθέκηνςζε 

οιηθχκ πνμξ 

επακαπνεζημμπμίεζε – 

ακαθφθιςζε                   
(Ανηζμυξ Π, πηζακυκ 

εκδεηθηηθή πςνμζέηεζε) 

ΝΑΙ οπάνπεη 

πνυβιερε – αιιά δεκ 

έπεη γίκεη ζπεδηαζμυξ 

Πνμηείκεηαη ε ιεηημονγία            

3 πνάζηκςκ ζεμείςκ μηα ζε 

θάζε  Δ. Γ, γηα  οιηθά 

ζοζθεοαζίαξ με ζηαδηαθή 

επέθηαζε  θαη ζε άιια είδε  

απμβιήηςκ 

6. Δνάζεηξ εκεμένςζεξ – 

ζομμεημπήξ ηςκ 

πμιηηχκ 

ΝΑΙ εθανμυδεηαη 

ζε θάπμηεξ 

πενημπέξ 

 

Γίκεηαη εκεμένςζε με 

απμζημιή μμαδηθχκ 

επηζημιχκ μαδί με ημοξ 

ιμγανηαζμμφξ φδνεοζεξ  

Κμμπμζημπμίεζε – δηαιμγή – δηαπείνηζε ζφμμεηθηςκ ζε επίπεδμ Δήμμο 

7. Υχνμξ οπμδμπήξ θαη 

δηαιμγήξ ακαθοθιχζημςκ 

οιηθχκ (π.π. ΚΔΑΤ) πμο 

ζα ιεηημονγεί μ Δήμμξ 

 

 
  ΝΑΙ εθανμυδεηαη 

 

ήμενα ιεηημονγμφκ δομ 

δεμμηηθά ΚΔΑΤ ζηηξ Δ.Γ 

Αγημο Κενφθμο θαη 

Γοδήιμο 
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Ο δεκνηηθφο ζχκβνπινο θ. Θ. ηακνύιεο (Ιθα.Ρη.Α) δήισζε παξψλ, γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ εμήγεζε ζηελ εηζήγεζή ηνπ. 

 

Ζ παξνύζα  απόθαζε έιαβε αύμνληα  αξηζκό  55/2016 

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζζεθε ην πξαθηηθφ απηφ, ππνγξάθεηαη φπσο θαησηέξσ:  

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ηνπ  

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

 

 

ΛΗΘΟΙΑΟ ΙΑΡΓΑ 

ΣΑ ΚΔΙΖ 

 

 
 

8. Μμκάδα 

θμμπμζημπμίεζεξ 

πνμδηαιεγμέκςκ 

βημαπμβιήηςκ πμο ζα 

ιεηημονγεί μ Δήμμξ 

  

  

ΝΑΙ οπάνπεη 

πνυβιερε –             

αιιά δεκ έπεη γίκεη 

ζπεδηαζμυξ 

Πνμηείκεηαη ε 

ιεηημονγία 3 μηθνχκ 

μμκάδςκ μηα ζε θάζε            

Δ. Γ δοκαμηθυηεηαξ  

έθαζηε 200 ηυκςκ,  

βημιμγηθήξ 

επελενγαζίαξ 

πνμδηαιεγμέκμο 

μνγακηθμφ οπμιείμμαημξ  

9. Απμθεκηνςμέκε 

επελενγαζίαξ 

ζφμμεηθηςκ απμβιήηςκ 

πμο ζα ιεηημονγεί μ 

Δήμμξ 

 

 

ΟΥΙ ζα αλημπμηεζμφκ 

μη μμκάδεξ πμο 

πνμγναμμαηίδμκηαη 

απυ ΦΟΔΑ  ζημ 

πιαίζημ ημο κέμο 

ΠΓΔΑ 

 

10. ηαζμυξ 

Μεηαθυνηςζεξ 

φμμεηθηςκ ή  

Βημαπμβιήηςκ ή                                      

θαη Ακαθοθιχζημςκ 

  

ΝΑΙ οπάνπεη 

πνυβιερε –             

αιιά δεκ έπεη γίκεη 

ζπεδηαζμυξ 

Πνμηείκεηαη ε ιεηημονγία 

ΜΑ Ακαθοθιχζημςκ 

ζηεκ Δ.Γ Ραπχκ   

ΜΑ ζηεκ Δ.Γ Γοδήιμο   

 

11. Γγθαηάζηαζε 

επελενγαζίαξ αδνακχκ 

θαη οιηθχκ θαηεδάθηζεξ 

πμο ζα ιεηημονγεί          

μ Δήμμξ 

  

ΟΥΙ ζα αλημπμηεζμφκ 

μη μμκάδεξ πμο 

πνμγναμμαηίδμκηαη 

απυ ΦΟΔΑ  ζημ 

πιαίζημ ημο κέμο 

ΠΓΔΑ 

 

Υχνμη  Τγεημκμμηθήξ  Σαθήξ  Τπμιεημμάηςκ 

12. Νέμξ πχνμξ 

ογεημκμμηθήξ ηαθήξ 

οπμιεημμάηςκ 

εκηυξ ημο Δήμμο 

  

ΝΑΙ έπεη 

πνμγναμμαηηζηεί  / 

έπεη βνεζεί 

θαηάιιειμξ πχνμξ 

 

Έπεη μιμθιενςζεί ε 

Υςνμζέηεζε, απυ ημκ 

7μ ημο 2011 έπμοκ 

εγθνηζεί μη 

πενηβαιιμκηηθμί υνμη, 

απυ ημκ 6μ  ημο 2012 

έπεη εκηαπζεί ζημ 

ΓΠΑ, έπμοκ 

ζοκηαπζεί  μη 

θηεμαημιμγηθμί 

πίκαθεξ.  
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