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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  10/2018 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης: 58/2018
Στα Ψαρά σήμερα την 22η του μήνα Μαΐου του έτους  2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη

και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
673/17-5-2018 έγγραφη  πρόσκληση  της  Προέδρου  του,  η  οποία  επιδόθηκε  και  δημοσιεύτηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Διαπιστώθηκε  πως  υπάρχει  νόμιμη   απαρτία  δεδομένου  ότι  σε  σύνολο  δεκατριών  (13)
μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Δημητρέλης Νικόλαος
3) Παπαμιχάλης Ιωάννης
4) Βασιλική Ευαγγελία
5) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
6) Κούτικα Αγγελική
7) Κουτσοδόντη Βασιλική

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.
Μετά  τη  διαπίστωση  της  απαρτίας  η  πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και

εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε
υπόψη των μελών:

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του δήμου για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση των
απορριμμάτων,  και  έχοντας  υπόψη  την  κοινοτική  και  εθνική  νομοθεσία,  η  Δημοτική  Αρχή
μερίμνησε  για  την  εκπόνηση  Τοπικού  Σχεδίου  Διαχείρισης  Αποβλήτων,  και  κάλεσε  με  την
ανακοίνωσή της  από 19/1/2018,  τους δημότες  και  τους φορείς  του νησιού,  καθώς και  λοιπούς
συσχετιζόμενους φορείς  του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,  να συμμετέχουν στη διαβούλευση
του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Το.Σ.Δ.Α.) Δήμου Ψαρών.
Το  πλήρες  κείμενο του  Το.Σ.Δ.Α.  Δήμου Ψαρών καθώς και  τα σχετικά  με το αντικείμενο της
διαβούλευσης αρχεία αναρτήθηκαν και στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου.
O Δήμος Ψαρών στο πλαίσιο ενός  μοντέλου διαχείρισης στερεών αποβλήτων με έμφαση στην
προδιαλογή των υλικών, συνέταξε ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισής τους με στόχο  την αλλαγή
του μοντέλου διαχείρισης που είναι επιβλαβές προς το περιβάλλον και την ανάπτυξη του νησιού,
ανθυγιεινό  για  τους  εργαζόμενους  στο  δίκτυο  αποκομιδής  και  διαχείρισης  και  οικονομικά
ζημιογόνο για τον δήμο και το δημότη γενικότερα.
Το προτεινόμενο σχέδιο δίνει έμφαση στη “διαλογή στην πηγή”, δηλαδή στην “κατοικία” και τους
“επαγγελματικούς  χώρους”  όπου  παράγονται  τα  στερεά  απόβλητα  και  δεσμεύεται  να  υιοθετεί
δράσεις  πρόληψης,  επαναχρησιμοποίησης,  αποτελεσματικές  πρακτικές  για  την  μείωση  των
συλλεγόμενων ΑΣΑ, ανακύκλωσης και ανάκτησης, με σκοπό τη σταδιακή μείωση της ποσότητας
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των  αποβλήτων που  οδηγούνται  για  υγειονομική  ταφή  σε  σύμμεικτη  μορφή  χωρίς  καμιά
επεξεργασία.
Το  όφελος  θα  είναι  πολλαπλό,  κυρίως  είναι  κοινωνικό,  περιβαλλοντικό  και  οικονομικό.  Στην
κατεύθυνση της πρόληψης - επαναχρησιμοποίησης - ανακύκλωσης αναπτύσσονται νέες δράσεις,
βελτιώνονται οι υπηρεσίες του Δήμου, δημιουργείται ευαισθητοποίηση των δημοτών και κοινωνική
συμμετοχή  με  τις  δράσεις  ενημέρωσης,  εξοικονομούνται  φυσικοί  πόροι  και  ενέργεια,
δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης και διασφαλίζονται τα ίδια ή και χαμηλότερα δημοτικά
τέλη.
Για την υλοποίηση του σχεδίου θα πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη από το δήμο όλων εκείνων των
υποδομών που σαν στόχο θα έχουν τη διαρκή μείωση των προς τελική διάθεση αποβλήτων με
σταδιακή αύξηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών.
Οι κύριες υποδομές και δράσεις αφορούν:

 ΔσΠ Ανακυκλώσιμων Υλικών με Γωνίες Ανακύκλωσης
 ΔσΠ Οργανικών αποβλήτων κουζίνας με καφέ κάδους
 Οικιακή κομποστοποίηση
 Εγκατάσταση Πράσινου Σημείου Ψαρών στη θέση “Διασέλι” στο χώρο του ΣΜΑ
 Δημοτική  Κομποστοποίηση  οργανικών  και  κλαδεμάτων  κήπων  και  πάρκων  στη  θέση

“Διασέλι”, επίσης στο χώρο του ΣΜΑ
 Εγκατάσταση  Εναλλακτικής  Διαχείρισης  και  Διάθεσης  Αδρανών  και  Αποβλήτων

Κατασκευών,  Κατεδαφίσεων και  Εκσκαφών (ΑΕΚΚ) στη θέση “Καστρί” στο χώρο του
αποκατεστημένου ΧΑΔΑ

Επίσης θα δοθεί μεγάλη έμφαση-επένδυση στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε
θέματα ορθής διαχείρισης αποβλήτων, για όσο χρόνο χρειαστεί, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του
Το.Σ.Δ.Α., σύμφωνα πάντοτε με την κείμενη νομοθεσία (ΠΕΣΔΑ, ΕΣΔΑ κλπ.)
Ο Δήμος Ψαρών έχει σκοπό να αποδείξει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μαζί με τους κατοίκους σε
ένα μικρό νησί, με θέληση και ικανότητα, μπορεί να καταστήσει τη διαχείριση των απορριμμάτων
πρότυπο μοντέλο περιβαλλοντικής διαχείρισης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Το παρόν Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Το.Σ.Δ.Α.) συντάχθηκε στο πλαίσιο της υπ’ αρ.
πρωτ.  1298/23-12-2016 Σύμβασης  της  μελέτης  του έργου:  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ».  Στο πλαίσιο  της  ανωτέρω σύμβασης  συνολικά
έχουν εκπονηθεί οι παρακάτω μελέτες:

1. ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΤοΣΔΑ), ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ
2. Δημιουργία ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟ ΨΑΡΩΝ, ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α.Υ.) ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
3. Δημιουργία  ΧΩΡΟΥ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ,  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΕΚΚ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ
Ως Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤοΣΔΑ) σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 18485/26-4-2017
ορίζονται, «τα επιχειρησιακά σχέδια που καταρτίζονται από τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού για την διαχείριση
των αποβλήτων τους για την ικανοποίηση των στόχων του ΕΣΔΑ, προκειμένου να αξιολογηθούν και
ενσωματωθούν από τον αρμόδιο φορέα κατά τη διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης των σχετικών
Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)».
Η εκπόνηση του στην ουσία αποτελεί τη μελέτη Σχεδιασμού Διαχείρισης όλων των Αποβλήτων για
το  Δήμο  Ψαρών  και  περιλαμβάνει  τις  διαπιστώσεις,  που  απορρέουν  από  την  ανάλυση  των
δεδομένων και άλλων πληροφοριών υφιστάμενης κατάστασης, ώστε να καταστεί δυνατή η επιλογή
των θέσεων διαχείρισης και η συναγωγή συμπερασμάτων και σχετικών προδιαγραφών, όσον αφορά
στην  επιλογή  της  δυναμικότητας  των  χώρων  και  του  απαιτούμενου  εξοπλισμού  των
εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Ψαρών.

ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η μελέτη  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  τις  σύγχρονες  επιστημονικές  τεχνικές  αντιλήψεις  και  είναι
σύμφωνη με το ισχύων νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, που διέπει την Διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων και ιδίως:
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 το Ν.4042/12 (ΦΕΚ 1909/Α/22-12-2012) «Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων −
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 την  ΚΥΑ  51373/4684/25−12−2015  κύρωση  της  «Τροποποίησης  και  έγκρισης  του  Εθνικού
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων  (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης
Δημιουργίας  Αποβλήτων» που  εγκρίθηκε  με  την  υπ’  αρ.  ΠΥΣ  49/15-12-2015  Πράξη
Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α’ 174/2015).

 την επικαιροποίηση - τροποποίηση  ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’
αριθμ. 120/29-12-2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, η οποία
κυρώθηκε με την ΚΥΑ οικ. 4533/261 (ΦΕΚ 321/Β’/7-2-2017).

 το  Ν.2939/01  (ΦΕΚ  179  Α’/6-8-2001)  «Συσκευασίες  και  εναλλακτική  διαχείριση  των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων...», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 την ΚΥΑ 50910/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03)  «Μέτρα & Όροι  για τη Διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων....». 

η ΚΥΑ υπ’ αρ.Η.Π. 4641/232 (ΦEK 168/B/13-2-2006) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών
μικρών χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων σε νησιά και απομονωμένους οικισμούς ….»

Το λοιπό ισχύον σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), καθιερώνεται η υποχρέωση των
Δήμων να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤοΣΔΑ), στο
πλαίσιο των Εθνικών και των Περιφερειακών σχεδιασμών.
Στο πλαίσιο αυτό θα προσδιοριστούν όλες εκείνες οι απαραίτητες ρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν
την δυνατότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αναλαμβάνει τις δραστηριότητες που απαιτούνται
για την εφαρμογή ενός Τοπικού Σχεδίου διαχείρισης των αποβλήτων.
Ενδεικτικά τέτοιες ρυθμίσεις αφορούν:
 Στην  εξειδίκευση  του  περιεχόμενου  του  Περιφερειακού  Σχεδίου  Διαχείρισης  Αποβλήτων

(ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων συντονισμού
και συνδιαχείρισης μεταξύ γειτονικών νησιών.

 Στο  ενδεχόμενο  επανασχεδιασμού  του  συστήματος  συλλογής-μεταφοράς  αποβλήτων
προκειμένου  να  ανταποκρίνεται  στα  νέα  δεδομένα  (συλλεγέντες  ποσότητες  –ρεύματα-
στόχοι).

 Στην προετοιμασία για την υποβολή προτάσεων σε σχετικά Προγράμματα και Προσκλήσεις
Χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020 ή άμεσων δημοπρασιών προμήθειας εξοπλισμού
με ιδίους πόρους.

 Στην αξιόπιστη συλλογή στοιχείων, με στόχο την παρακολούθηση των σχετικών δεικτών, για
την επίτευξη των στόχων. Τρόπος και κατάλληλος μηχανισμός καταγραφής και επεξεργασίας
δεδομένων παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων [είδος και ποσότητες αποβλήτων (βάρος –
όγκος)].

 Στη δυνατότητα χωροθέτησης ήπιων υποδομών διαχείρισης ακόμη και εντός οικισμών (π.χ.
Γωνίες ή και Πράσινα Σημεία Ανακύκλωσης).

 Στη δυνατότητα προσλήψεων του απαραίτητου προσωπικού ή σχετικών συμβάσεων για την
υλοποίηση του τοπικού σχεδίου σε κάθε Δήμο, δεδομένου ότι τα σχέδια αυτά είναι εντάσεως
εργασίας.

 Στη δυνατότητα των Δήμων να διακινούν τα ανακτώμενα υλικά έναντι τιμήματος.
 Στην ενθάρρυνση των κοινωνικών πρωτοβουλιών για πιο άμεση συμμετοχή στη διαχείριση

των αποβλήτων, στο πλαίσιο ενός συστήματος δημόσιας αποκεντρωμένης διαχείρισης.
 Στη  δυνατότητα  σύναψης  συνεργασίας,  μόνον  για  την  διαλογή  στην  πηγή  και  την

εκπαίδευση,  μεταξύ  Δήμων,  Κοινωνικών  Συν/σμών,  συλλόγων  και  Συστημάτων
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) εφόσον τα απόβλητα αυτά εντάσσονται στην εναλλακτική
διαχείριση.

Η  προσέγγιση  που  πραγματοποιήθηκε  αφορά  σε  μια  γενική  εικόνα  του  σχεδιασμού  και  των
στόχων, για να δοθεί μια αίσθηση των μεγεθών των ποσοτήτων των διαχειριζόμενων αποβλήτων,
καθώς και το μέτρο των προσδοκώμενων ωφελειών, από την εφαρμογή της πρότασης της τοπικής
διαχείρισης, χρησιμοποιώντας τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα του δήμου.
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

Το παρόν Το.Σ.Δ.Α. Δήμου Ψαρών αποτελεί ένα δυναμικό και όχι εξαντλητικό εργαλείο, το οποίο
έχει ως στόχο να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές των ενεργειών που πρέπει να ακολουθήσει ο
δήμος, ώστε να εναρμονιστεί με τους στόχους του ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου, του ΕΣΔΑ και της
νομοθεσίας γενικότερα.
Ενδεχομένως να απαιτηθεί  πρόσθετη αξιολόγηση τροποποίηση της εφαρμογής των δράσεων με
στόχο  τη  βελτιστοποίηση  του  συστήματος  και  λαμβάνοντας  υπόψη  κάθε  φορά  τα  νεότερα
δεδομένα (συλλεγέντες ποσότητες –ρεύματα-στόχοι).

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης
Απορριμμάτων (Το.Σ.Δ.Α.) του Δήμου Ψαρών, όπως αυτό έχει δημοσιευτεί και επίσης αναρτηθεί
κατά το πλήρες κείμενό του στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση, είδε τις σχετικές διατάξεις και έλαβε υπόψη: 
 το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Το.Σ.Δ.Α.) Δήμου Ψαρών
 το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης
 τις διατάξεις των άρθρων 65 &,67 του Ν.3852/2010
 τις διατάξεις των άρθρων 75 & 93 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06)

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Το.Σ.Δ.Α.) Δήμου Ψαρών, όπως αυτό έχει
δημοσιευτεί και επίσης αναρτηθεί κατά το πλήρες κείμενό του  στην επίσημη ιστοσελίδα του
δήμου και ισχύει κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαβούλευσης.

2. Το  ανωτέρω  Τοπικό  Σχέδιο  Διαχείρισης  Αποβλήτων  (Το.Σ.Δ.Α.)  Δήμου  Ψαρών,  το  οποίο
αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της  παρούσης  απόφασης,  να  αναρτηθεί  στο  Πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  58/2018
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Σελίδα 4 από 4

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

ΑΔΑ: 7ΧΙ0ΩΗΧ-ΗΘΧ
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