
 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

             Από το  πρακτικό της  12ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις  27-5-2020. 
 
                                                                               Πράξη 80η                                                  

  Ιθάκη, σήμερα, 27 Μαίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο 
ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου 
κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ, έπειτα από την αρ. 2584/22-5-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
του κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΑΜΠΟΛΗ, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του  
άρθρου 74  του Ν. 4555/2018, και στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), καθώς της με αριθ. 
40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας. 

 
  Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον από τα 17 μέλη του ήταν παρόντα τα 16 : 

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  
ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

9. 
ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

1. 
       
 ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

2.  
ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

10. 
ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ  
(αποχ. στο 6ο θέμα Η.Δ.) 

 
Αν και νομίμως 
προσκληθείς 

3.  
ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)  
 

11. 
ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 
 

  

4.  
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ                  

12. 
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π. 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                               

  

5.  
ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ  

13. 
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

  

6.  
ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

14. 
ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

  

7.  ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  15. ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ    

8.  ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ 16. ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 
         Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης (Υποβολή πρότασης 
χρηματοδότησης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και 
Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» (τίτλος 
πρόσκλησης: «Ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Μικρών Νησιών ΠΙΝ» 
κωδικός πρόσκλησης: ΙΟΝ85, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4009)) και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο που εισηγείται 
τα εξής : 
 
        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ  

 
Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ δημοσιεύθηκε πρόσκληση για την 

υποβολή προτάσεων στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ιόνια Νησιά», Άξονας Προτεραιότητας 2 
«Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
Μικρών Νησιών ΠΙΝ». 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν τα Μικρά Νησιά 
της Π.Ι.Ν. με τις ακόλουθες δράσεις της ολοκλήρωσης ή κατασκευής νέων Σταθμών Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), καθώς και άλλων προβλεπόμενων από τον ΠΕΣΔΑ στα Μικρά Νησιά της 
Περιφέρειας, σε συνδυασμό με την αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ 
 

ΑΔΑ: ΩΙΨΑΩΕΟ-ΗΡΣ



 
 
 

Η προτεινόμενη Πράξη «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» αφορά στην ανάπτυξη νέων δράσεων και στην αναβάθμιση των υφιστάμενων 
υποδομών στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών αποβλήτων του Δήμου Ιθάκης. 
Συγκεκριμένα η πράξη θα αφορά:  

 

- Τις μελέτες ωρίμανσης και τα τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση των υποδομών διαχείρισης 
αστικών αποβλήτων του Δήμου Ιθάκης που προβλέπονται στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Ιονίων 
Νήσων.  

- Τη δημιουργία προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης με την προμήθεια οικιακών 
κομποστοποιητών βιοαποβλήτων, με διανομή τους σε νοικοκυριά σύμφωνα με κριτήρια όπως 
εκδήλωση ενδιαφέροντος νοικοκυριών, διάθεση ιδιωτικού χώρου-κήπου κ.λπ. 

- Τη δημιουργία προγράμματος διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων με την προμήθεια εξοπλισμού 
χωριστής συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης και προσομοιαζόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των πράσινων αποβλήτων δηλαδή τα κλαδέματα πάρκων, κήπων κ.λπ. 
(κλαδοτεμαχιστής αποβλήτων κήπων και πάρκων, κάδοι, βιοδιασπώμενοι σάκοι, απορριμματοφόρο 
όχημα, κ.λπ.). 

- Την κατασκευή Πράσινου Σημείου και Πράσινων Νησίδων (υποδομές, εξοπλισμός). 
- Την κατασκευή δημοτικής μονάδας κομποστοποίησης (υποδομή και εξοπλισμός) για την 

επεξεργασία των βιοαποβλήτων από τη ΔσΠ.  

- Την αναβάθμιση του ΣΜΑ (αδειοδοτήσεις, υποδομές και εξοπλισμός). 
- Την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου παρακολούθησης και υποστήριξης της υλοποίησης 

των έργων. 
- Τις δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης. Προτείνεται η οργάνωση και υλοποίηση ενός 

προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με στόχο τη λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών 
που θα συμμετέχει στις ανωτέρω δράσεις, την εξοικείωσή του με νέες έννοιες και πρακτικές, την 
καθοδήγηση και την ενθάρρυνση για συμμετοχή. 

 
ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ 
 
Στο πλαίσιο της προτεινόμενης πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» σε συμφωνία με τους ειδικούς όρους της πρόσκλησης αλλά 
και την κείμενη νομοθεσία και τον εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης των αστικών στερεών 
αποβλήτων, τα προτεινόμενα υποέργα αναλύονται ως εξής: 

 
1. Το ΥΠΟΕΡΓΟ 1 αφορά τις μελέτες ωρίμανσης και τα τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση 

των υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων του Δήμου Ιθάκης που προβλέπονται στον 
αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων με την: 
 

 Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λοιπών υποστηρικτικών μελετών 

 Εκπόνηση τεχνικών μελετών ωρίμανσης έργων 

 Σύνταξη τευχών δημοπράτησης 

 Επικαιροποίηση, συμπλήρωση, τροποποίηση υφισταμένων μελετών και τευχών 
δημοπράτησης. 

 
Για τα ανωτέρω θα τηρηθούν οι οικείες διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και των σχετικών 

εξουσιοδοτικών διατάξεων και εγκυκλίων, όπως κατά περίπτωση εφαρμόζονται. 
 
2. Το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 αφορά την «Οικιακή Κομποστοποίηση» με διανομή οικιακών 

κομποστοποιητών σε νοικοκυριά του Δήμου. Οι οικιακοί κομποστοποιητές θα αποκτηθούν για 
την υλοποίηση προγράμματος οικιακής και τοπικής κομποστοποίησης στο Δήμο Ιθάκης, 
σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων. Στόχος της προμήθειας είναι η ολοκληρωμένη 
διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο και συγκεκριμένα η μείωση των προς 
διάθεση δημοτικών αποβλήτων με την κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων: όπως φλούδες 
από φρούτα και λαχανικά, τεμαχισμένα φυτά, χόρτα, φύλλα κ.ο.κ. Οι κομποστοποιητές θα είναι 
ανοιχτής βάσης, κατάλληλοι για κατοικίες, τουριστικές επιχειρήσεις που διαθέτουν αυλή ή κήπο, 
καθώς επίσης και για επιλεγμένους κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους όπως: πάρκα, πλατείες, 
σχολεία κ.ο.κ. Η διαδικασία της κομποστοποίησης θα είναι βιολογική και αερόβια, αξιοποιώντας 
παράλληλα τα φυτικά υπολείμματα των κήπων. 

3. Το ΥΠΟΕΡΓΟ 3 αφορά τη «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων» και θα περιλαμβάνει: 

ΑΔΑ: ΩΙΨΑΩΕΟ-ΗΡΣ



 
 
 

 • διαχείριση πράσινων αποβλήτων πάρκων (δημοτικών χώρων), με συλλογή  και επεξεργασία 
των αποβλήτων αυτών με προμήθεια κάδων τύπου  σκάφης και ενός κλαδοτεμαχιστή, ώστε 
στη συνέχεια να  μεταφέρονται με μικρότερο κόστος στη δημοτική μονάδα 
 κομποστοποίησης. Σκοπός της σχετικής προμήθειας του κλαδοτεμαχιστή  είναι η 
διαχείριση του συνόλου των πράσινων αποβλήτων του Δήμου όπως  κλαδιά, κορμοί, ρίζες 
δέντρων κ.λπ. 

 • ανάπτυξη ρεύματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στο σύνολο του  Δήμου Ιθάκης 
με την απόκτηση του απαιτούμενου εξοπλισμού (μέσα  συλλογής και μεταφοράς, δίκτυο 
καφέ κάδων προσωρινής αποθήκευσης, απορριμματοφόρο όχημα). Η προμήθεια θα αφορά: 

 

- πλαστικούς τροχήλατους κάδους απορριμμάτων 240lt, 360lt, 660lt ή/και 1100 lt 
- εσωτερικούς κάδους κουζίνας 10 lt 
- βιοδιασπώμενους σάκους κουζίνας συλλογής βιοαποβλήτων (10lt και 50lt). 
- ενός απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων τύπου 
πρέσας (μη αυτόματη) με σύστημα ανύψωσης κάδων για τη συλλογή και μεταφορά των 
βιοαποδομήσιμων αποβλήτων του Δήμου. 

 
4. Το ΥΠΟΕΡΓΟ 4 αφορά την κατασκευή ενός Πράσινου Σημείου και τεσσάρων (4) Πράσινων 

Νησίδων. Η κατασκευή της υποδομής θα πραγματοποιηθεί σε δημοτική έκταση σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της νομοθεσίας και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την υποστήριξη της διαλογής 
στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών και άλλων ροών αποβλήτων με την παραλαβή και 
προσωρινή αποθήκευση μεγάλου αριθμού διαφορετικών ροών όπως απόβλητα ελαίων, 
απόβλητα εκσκαφών και κατεδαφίσεων, απόβλητα χαρτιού, πλαστικού, γυαλιού, μετάλλων, 
ξύλου, ογκωδών, ελαστικών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.λπ.. Οι ενέργειες 
περιλαμβάνουν την προμήθεια εξοπλισμού μέσων αποθήκευσης, εργασίες διαμόρφωσης του 
χώρου, κατασκευές στεγάστρων και κτιρίου ή αναβάθμιση υφιστάμενου και την προμήθεια 
λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού.  
 

Ενδεικτικός εξοπλισμός: 
 

o Skip container ανοιχτού τύπου 
o Press container  
o Container ανοιχτού τύπου  
o Μεταλλικοί κάδοι 1100 L 
o Παλετοδεξαμενές IBC  
o Κάδος απόθεσης ρούχων 
o Ανυψωτικό περονοφόρο μηχάνημα (clark) 
o Φορτωτής 
o Χειροκίνητο σάρωθρο πεζού χειριστή 
o Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης 
o Πρέσσα Συμπίεσης 
o Τεμαχιστής Κλαδεμάτων 
o Πλάστιγγα 
o Ζυγαριά ακριβείας 
o ISOBOX 
o Σπαστήρας για ογκώδη 

 
5. Το ΥΠΟΕΡΓΟ 5 αφορά την κατασκευή δημοτικής μονάδας κομποστοποίησης για την 

επεξεργασία των βιοαποβλήτων από τη ΔσΠ. Η μονάδα θα δέχεται καταρχήν τα συλλεγόμενα, 
μέσω του δικτύου ΔσΠ, βιοαπόβλητα, τα οποία περιλαμβάνουν κύρια απόβλητα τροφίμων 
(κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης) και πράσινα απόβλητα (κήπων και πάρκων). Λόγω της φύσης 
τους, θα απαιτηθούν επιπλέον ποσότητες από πρόσθετα, κύρια υλικά δομής (γεωργικά 
απόβλητα - κύρια κλαδέματα, πριονίδια κ.ά.). Από τη μελέτη σχεδιασμού της μονάδας θα 
προκύψει η κατάλληλη τεχνολογία που θα εφαρμοστεί λαμβάνοντας υπόψη αρκετές 
παραμέτρους, όπως το μέγεθος, τις δυνατότητες χωροθέτησης, τα κόστη επένδυσης και 
λειτουργίας, τις δυνατότητες των δημοτικών υπηρεσιών κ.ά. καθώς και ο εξοπλισμός της. 

6. Το ΥΠΟΕΡΓΟ 6 αφορά την αναβάθμιση του ΣΜΑ (αδειοδοτήσεις, υποδομές και εξοπλισμός). 
Με την αναβάθμιση του ΣΜΑ θα πραγματοποιείται η μεταφόρτωση των σύμμεικτων αποβλήτων 
ή/και των ανακυκλώσιμων, κατόπιν εφαρμογής των προγραμμάτων ΔσΠ και τη μεταφορά τους 
στη ΜΕΑ Κεφαλονιάς και στο αντίστοιχο ΚΔΑΥ τα ανακυκλώσιμα. Το εν λόγω υποέργο 

ΑΔΑ: ΩΙΨΑΩΕΟ-ΗΡΣ



 
 
 

περιλαμβάνει ενδεικτικά την προμήθεια χοάνης μεταφόρτωσης, κλειστά containers 
μεταφόρτωσης, όχημα μεταφοράς container και τα έργα αναβάθμισης και κατασκευής. 

7. Το ΥΠΟΕΡΓΟ 7 αφορά την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου του βασικού μελετητή 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την υποστήριξης της υλοποίησης της πράξης. 
Ο ρόλος του τεχνικού συμβούλου - μελετητή θα είναι η υποστήριξη της κατασκευής των έργων 
σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, η παροχή υπηρεσιών εποπτείας, κατά την κατασκευή 
των έργων, η εφαρμογή των μελετών που έχει εκπονήσει, και την οποία καλείται ο ανάδοχος 
των έργων να εφαρμόσει.  

8. Το ΥΠΟΕΡΓΟ 8 αφορά την «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τις δράσεις της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων στο Δήμο Ιθάκης». Οι δράσεις 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών για τη συμμετοχή και την ορθή εφαρμογή των 
συστημάτων χωριστής συλλογής και την ευαισθητοποίηση για την προώθηση της Διαλογής 
στην Πηγή (ΔσΠ) των ανακυκλώσιμων και των βιοαποβλήτων θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένες 
δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης. Με τη υλοποίηση των παραπάνω, ο Δήμος 
Ιθάκης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, έχει ως στόχο τη συνεχή ευαισθητοποίηση των 
πολιτών, την ενθάρρυνσή τους για συμμετοχή καθώς και την ενεργοποίηση αυτών που δεν θα 
συμμετέχουν στις νέες δράσεις / προγράμματα. Οι περαιτέρω δράσεις θα καθορίζονται από τα 
αποτελέσματα των προγραμμάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης της υπηρεσίας. Ο Δήμος 
θα ενημερώνει το κοινό για τον τρόπο χρήσης του δικτύου καφέ κάδων συλλογής 
βιοαποβλήτων, τις ώρες αποκομιδής αυτών,  τα απόβλητα που μπορούν να προσκομίζονται σε 
αυτά, τον τρόπο χρήσης των οικιακών κομποστοποιητών, τις ώρες λειτουργία του Πράσινου 
Σημείου, τα υλικά που μπορούν να προσκομίζονται στο ΠΣ κ.α. Ακολούθως παρουσιάζονται 
ενδεικτικά οι δράσεις που θα πραγματοποιήσει ο Δήμος στα πλαίσια της υποχρέωσης 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Δημοτών του: 
 

- Σχεδίαση κεντρικών μηνυμάτων / λογοτύπων 
- Παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων 
- Παραγωγή Αφισών 
- Παραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων (σπότ) 
- Ενημερωτικές εκδηλώσεις 
- Διοργάνωση εργαστηρίων κομποστοποίησης σε σχολεία κ.λπ. 
- Τηλεφωνική υποστήριξη. 

 
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
H Πράξη «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΙΘΑΚΗΣ» αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων δράσεων και στην αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών 
διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Ιθάκης, στην εναρμόνισή τους με τους ποιοτικούς 
και ποσοτικούς στόχους και τα χρονοδιαγράμματα διαχείρισης που τίθενται από την εθνική και ευρωπαϊκή 
νομοθεσία αλλά και τον ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και με την ελληνική νομοθεσία, 
τα αστικά απόβλητα πρέπει να αξιοποιούνται ώστε να εξοικονομούνται πρώτες ύλες και ενέργεια. 
Ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η ιεράρχηση στη διαχείριση των απορριμμάτων: πρόληψη, 
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, απόρριψη. Στην παρούσα φάση οι μέθοδοι διαχείρισης των 
ΑΣΑ του Δήμου περιορίζονται στη συλλογή, μεταφορά και διάθεση των απορριμμάτων. Τα σύμμεικτα 
διατίθενται σε ΜΕΑ και ΧΥΤΑ εκτός νησιού (Κεφαλονιά) 

 
Στο Δήμο δεν υπήρχε η δυνατότητα να εφαρμοστούν πολιτικές πρόληψης, μείωσης των 

απορριμμάτων, διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης. Για το λόγο αυτό επιλέγεται η τεχνική της Διαλογής 
στην Πηγή των βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων αποβλήτων, καθώς: 

 
 Μειώνεται το ρεύμα των απορριμμάτων που θα οδηγηθεί στη ΜΕΑ και στο ΧΥΤΑ 
 Ανακτώνται πιο καθαρά δευτερογενή υλικά 
 Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων 
 Δεν απαιτείται υψηλή τεχνολογία 
 Επιτυγχάνεται η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του πολίτη σε θέματα διαχείρισης 
αποβλήτων 
 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης αποβλήτων 

 
Η ΔσΠ και οι οικιακοί κομποστοποιητές θα επιτρέψουν την εκτροπή ενός σημαντικού ποσοστού από 

τα ζυμώσιμα και η κατασκευή της δημοτικής μονάδας κομποστοποίησης θα το μετατρέψει σε 
εδαφοβελτιωτικό υλικό. 
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Η λειτουργία του Πράσινου Σημείου και των Πράσινων Νησίδων θα επιτρέψει την εκτροπή των 
χρήσιμων προς ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση υλικών.  

Τα ανακυκλώσιμα  που θα συλλέγονται σε διαφορετικά και κατάλληλα μέσα συλλογής ανά κατηγορία 
θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων. Ο Δήμος θα διατηρεί συνεργασία 
με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. 

Επίσης, με τη λειτουργία του αναβαθμισμένου Σταθμού Μεταφόρτωσης θα επιτυγχάνεται η μείωση 
του λειτουργικού κόστους μέσω της μείωσης του όγκου των σύμμεικτων και του υπολείμματος και κατά 
συνέπεια του κόστους των  απαιτούμενων δρομολογίων μεταφοράς προς επεξεργασία ή/και τελική 
διάθεση. 

Με τη λειτουργία των παραπάνω υποδομών θα διασφαλίζεται και η εξοικονόμηση σημαντικών πόρων 
λόγω μείωσης του κόστους διάθεσης αποβλήτων. 

Κύριος στόχος των προτεινόμενων δράσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών στερεών 
αποβλήτων του Δήμου, που θα περιλαμβάνουν την κατασκευή μίας δημοτικής μονάδας κομποστοποίησης, 
του Συστήματος ΔσΠ, της οικιακής κομποστοποίησης, του Πράσινου Σημείου και των Πράσινων Νησίδων 
και του Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) είναι η ολοκληρωμένη λύση στη διαχείριση των 
αποβλήτων που αποσκοπεί στη βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας και της ποιότητας ζωής. 

 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ 
Κύριος στόχος των έργων της «ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων Δήμου Ιθάκης» θα 

είναι η μείωση της ποσότητας των σύμμεικτων απορριμμάτων που θα καταλήγουν στον ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ 
Κεφαλονιάς για ταφή με εκτροπή και ανάκτηση μεγάλου ποσοστού των ανακυκλώσιμων υλικών και 
βιοαποβλήτων, όπως και μεταξύ άλλων η μείωση της παραγωγής αποβλήτων συσκευασίας, η συμβολή 
στη θεσμοθέτηση μέτρων για πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, η ανάπτυξη τοπικής και περιφερειακής 
επικοινωνιακής στρατηγικής για τα απόβλητα και η δημιουργία περιφερειακού μηχανισμού 
παρακολούθησης και ελέγχου της διαχείρισης των αποβλήτων. 

Έχει εκτιμηθεί ότι περίπου το 40 % των οργανικών απορριμμάτων μπορεί να εκτραπεί από τα 
σύμμεικτα και να οδηγηθεί σε οικιακούς κομποστοποιητές και στη δημοτική μονάδα κομποστοποίησης. Στα 
οφέλη από την υλοποίηση των έργων αυτών συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο, αλλά και στους χώρους τελικής διάθεσης των αποβλήτων. Με αυτό τον 
τρόπο θα συμβάλλει ο Δήμος στη μείωση της κλιματικής αλλαγής, λόγω της μειωμένη έκλυσης μεθανίου 
από βιοαπόβλητα που μέχρι σήμερα οδηγούνταν σε ταφή στο ΧΥΤΑ. 

 
Τα πλεονεκτήματα για το Δήμο μέσω της υλοποίησης των έργων θα είναι: 
 

 Μείωση των συνολικών αποβλήτων που δύναται να οδηγηθούν σε τελική διαχείριση 
(διάθεση)  

 Μείωση του κόστους διαχείρισης (συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και ταφής) λόγω 
μείωσης των ποσοτήτων λαμβάνοντας υπ’ όψη και την εφαρμογή του ειδικού τέλους ταφής 

 Προώθηση της βέλτιστης περιβαλλοντικά πρακτικής για τη διαχείριση των αποβλήτων αυτών 
 Εναρμόνιση με τη στοχοθεσία της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη διαχείριση των 

αστικών αποβλήτων 
 Βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο 
 Βελτίωση της ποιότητας ζωής 
 Ανάπτυξη αισθήματος περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και ευαισθητοποίησης των πολιτών 
 Συνεισφορά στην αποτροπή της κλιματικής αλλαγής.  

 
Με τις ανωτέρω δράσεις που περιγράφονται ο ωφελούμενος πληθυσμός θα είναι το σύνολο του 

μόνιμου και εποχικού πληθυσμού του Δήμου Ιθάκης. Επομένως δίδεται μια ολοκληρωμένη λύση στη 
διαχείριση των αστικών αποβλήτων του Δήμου Ιθάκης. 

 
Με βάση τα προαναφερθέντα, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
 
Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» στον Άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία του 
Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» που 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 
οικ.614/26-3-2020 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ (κωδ. 
πρόσκλησης ΙΟΝ85, Α/Α ΟΠΣ: 4009). 

 
Ο κ. Α. Ταφλαμπάς (ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ) αναφέρει τα εξής : 
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« Τα προργάμματα αυτά διευκολύνουν την πράσινη οικονομία (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταικά, 
απορρίμματα κλπ) και εφιστούμε την προσοχή γιατί ανοίγουν οι πόρτες για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της 
διαχείρισης απορριμμάτων. Η λογική που διέπει την ΚΕΔΕ αποσκοπεί σε αυτό το σκοπό. Είναι πολλά τα 
λεφτά και πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση. Ψηφίζουμε θετικά με αυτές τις παρατηρήσεις. » 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και την διαλογική συζήτηση 

όπως αυτή αναλυτικά καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά : 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» στον Άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία του 
Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» που 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 
οικ.614/26-3-2020 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ (κωδ. 
πρόσκλησης ΙΟΝ85, Α/Α ΟΠΣ: 4009). 

 
Οι τέσσερις (4) παρόντες σύμβουλοι της  ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ : Ε. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ, Α 

ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ, Β. ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΚΑΙ Σ. ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ψηφίζουν θετικά με τις παρατηρήσεις τους, όπως τις 
διατυπώνουν στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 

 
   Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:  

 
       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ  
         ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                            ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                            Ακριβές αντίγραφο  
                                                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                   
                                                
 
 

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
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