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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Αρ. Πρωτ.: 6154/13-04-2016 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ    
Απόσπασμα από τo Πρακτικό της 9/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Πλατανιά 
Αριθμ.  Απόφασης: 134/2016 
 

Θέμα 1ο: Έγκριση του Τοπικού Διαχειριστικού  Σχεδίου Απορριμμάτων του Δήμου 
Πλατανιά 

   
Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Τετάρτη 13/04/2016 και ώρα 

15.00, συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά 
ύστερα από την υπ΄αριθμ.: 5938/11-04-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, 
που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα 
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη και ονομαστικά οι: 
Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου   Απόντες  
1. Σολιδάκης Εμμανουήλ              1. Χηνόπουλος Αθανάσιος 
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης              2. Καπνισάκης Αντώνιος    
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος                3. Παπουτσάκης Γεώργιος 
4. Καπνισάκης Αντώνιος              4. Μαρινάκης Πέτρος 
5. Δασκαλάκης Νικόλαος                5. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ     
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος              6. Τσαγκαράκης Γεώργιος       
7. Σταματάκης Ιωάννης         7. Μπικάκης Γεώργιος 
8. Αρχοντάκης Χρήστος    
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος  
10. Παπουτσάκης Γεώργιος   
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ   
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος   
13. Μαυρογένης Παναγιώτης    
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος 
15. Μαρινάκης Πέτρος    
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος   
17. Βλαζάκης Χαρίλαος    
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ    
19. Κασσελάκης Ιωάννης    
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος    
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία 
22. Βολάνης Μανούσος   
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος 
24. Μπικάκης Γεώργιος    
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ    
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ   
27. Κουμάκη Αλεξία     
 
  Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης 
Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς και η δημοτική 
υπάλληλος Bουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 
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  Λόγω κωλύματος του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανασίου Χηνόπουλου, 
στην συνεδρίαση προήδρευσε η Αντιπρόεδρος κ. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία, όπως 
αυτό προβλέπεται στο άρθρο 100 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 και στο άρθρο 5 παρ. 2 του 
Κανονισμού Λειτουργίας του Δήμου Πλατανιά. 
 Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, η Αντιπρόεδρος   κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.  
  Πριν από την έναρξη της συζήτησης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάνθηκε θετικά 
για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 
του Ν. 3852/2010 πλην του Δημοτικού Συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας κ. 
Ιωάννη Κασσελάκη ο οποίος είπε ότι το θέμα έπρεπε να συζητηθεί σε τακτική 
συνεδρίαση του οργάνου. 
 

Θέμα 1ο: Έγκριση του Τοπικού Διαχειριστικού  Σχεδίου Απορριμμάτων του Δήμου 
Πλατανιά 

   
  Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, έθεσε υπόψη του Δημοτικού 
Συμβουλίου τα κάτωθι:  
(α)  Την υπ’ αρ. 49 ΠΥΣ 15-12-2015 (ΦΕΚ 174/Α/15-12-15). 
(β) Το υπ΄ αρ. 87213/7-1-2016 έγγραφο του Τμ. Διαχείρισης Αστικών Βιομηχανικών και 
Συναφών Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του 
Ν. 4342/2015 για την έγκριση και κύρωση των ΠΕΣΔΑ».  
(γ) Το υπ΄ αρ. 171/9-2-2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού του ΥΠΕΣ με 
θέμα «Αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ». 
(δ) Την υπ. αρ. 2/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού 
Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κρήτης. 
(ε) Το υπ΄ αρ. 217/11-2-2016 έγγραφο του Περιφερειάρχη Κρήτης με θέμα «Εκπόνηση 
Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων». 
(στ) Την υπ. αρ. 69/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά (Αρ. Πρωτ. 3054/25-
02-2016) με θέμα «Παροχή εξουσιοδότησης στην Περιφέρεια Κρήτης για την εκπόνηση 
του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Πλατανιά ». 
(ζ) Το υπ΄ αρ. 42131/369/08-3-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης  Δ/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Περιβάλλοντος με θέμα «Συλλογή 
στοιχείων για την εκπόνηση Τοπικών Διαχειριστικών Σχεδίων των Δήμων (ΤΔΣ)». 
(η) Το υπ΄ αρ. 736/11-3-2016 έγγραφο της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.(ΟΤΑ) προς την Δ/νση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης με 
θέμα «Συλλογή στοιχείων για την εκπόνηση Τοπικών Διαχειριστικών Σχεδίων των Δήμων 
(ΤΔΣ)» 
(θ) Το υπ΄ αρ. 3833/23-3-2016 έγγραφο του Δ. Πλατανιά  προς την Δ/νση Περιβάλλοντος 
και Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης με θέμα «Στοιχεία για 
την εκπόνηση Τοπικού Διαχειριστικού Σχεδίου Δήμου Πλατανιά» 
(ι) Το υπ΄ αρ. 5804/08-04-2016 έγγραφο του Δ. Πλατανιά  προς τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.ΟΤΑ και 
την Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Περιβάλλοντος Περιφέρειας 
Κρήτης με θέμα «Ενέργειες για την Έγκριση Τοπικού Διαχειριστικού Σχεδίου Δήμου 
Πλατανιά» 
(ια) Το υπ΄ αρ. 57213/04-04-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης  Δ/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Περιβάλλοντος με θέμα «Επείγουσες 
Ενέργειες για την έγκριση Τοπικών Διαχειριστικών Σχεδίων Απορριμμάτων (ΤΔΣΑ) από τα 
Δημοτικά Συμβούλια» 
(ιβ) Το υπ΄ αρ. 5944/08-04-2016 έγγραφο του Δ. Πλατανιά  προς τη Δ/νση Περιβάλλοντος 
και Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης με θέμα 
«Παρατηρήσεις επί του Τοπικού Διαχειριστικού Σχεδίου Δήμου Πλατανιά - Διαβούλευση». 
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Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος είπε ότι σύμφωνα με τα (α,β,γ,δ,ε σχετικά) εκδόθηκε η υπ. αρ. 
69/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά (στ σχετικό), με την οποία 
εξουσιοδοτήθηκε η Περιφέρεια Κρήτης για την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Αποβλήτων του Δήμου Πλατανιά με δικές της δαπάνες και επιπλέον ζητήθηκε από την 
Περιφέρεια Κρήτης όπως η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων-
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) συμμετάσχει ως τεχνικός συνεργάτης, σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Πλατανιά, 
λόγω της πολυετούς εμπειρίας και της ειδικής γνώσης που διαθέτει στον τομέα της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων. 
 
Μετά την συλλογή στοιχείων (ζ, η & θ σχετικά) εκπονήθηκε η 1η Πρόχειρη και η 2η 
Πρόχειρη έκδοση Τοπικού Διαχειριστικού Σχεδίου Απορριμμάτων του Δήμου Πλατανιά, οι 
οποίες αναρτήθηκαν σταδιακά στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά προς διαβούλευση. 
Μετά την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων και σχολίων των φορέων και των πολιτών (ιβ 
σχετικό) εκδόθηκε η τρίτη και τελική 3η Έκδοση Τοπικού Διαχειριστικού Σχεδίου 
Απορριμμάτων του Δήμου Πλατανιά η οποία είναι αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
 
Σύμφωνα με το (ια) σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
της Περιφέρειας Κρήτης απαιτείται η έγκριση των Τελικών Τοπικών Διαχειριστικών Σχεδίων 
Απορριμμάτων (ΤΔΣΑ) από τα Δημοτικά Συμβούλια μέχρι την  Τετάρτη 13-04-2016. 
 
Καταλήγοντας ο Δήμαρχος εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως: 
 
Εγκριθεί το Τοπικό Διαχειριστικό Σχέδιο Απορριμμάτων του Δήμου Πλατανιά και 
ειδικότερα το παραδοτέο με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Δήμου Πλατανιά- 3η Έκδοση» το οποίο είναι αναπόσπαστο στοιχείο της 
παρούσης, όπως προέκυψε μετά τη διαδικασία διαβούλευσης και την ενσωμάτωση των 
παρατηρήσεων του Δήμου Πλατανιά. 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την διάρκεια της οποίας εκφράσθηκαν 
απόψεις και διατυπώθηκαν προτάσεις αναφορικά με το θέμα 
 Συγκεκριμένα ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Πατεράκης 
Κων/νος αφού τοποθετήθηκε σχετικά, διατύπωσε τις ακόλουθες παρατηρήσεις και 
υπέβαλλε τις παρακάτω προτάσεις:  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η μελέτη δεν δίνει σαφές στίγμα για την εμπέδωση και υλοποίηση της ιεραρχίας στην 

διαχείριση των ΑΣΑ και ιδιαίτερα των αρχών της Πρόληψης-Ελαχιστοποίησης-

Επαναχρησιμοποίησης με συγκεκριμένες δράσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Η 

Πρόληψη-Ελαχιστοποίηση-Επαναχρησιμοποίηση είναι ο ουσιαστικότερος τομέας, όπου 

πρέπει να δοθεί έμφαση ώστε να υλοποιηθεί το πρώτο βήμα το οποίο είναι η απόκτηση 
παιδείας στο θέμα της διαχείρισης των ΑΣΑ.  

Το Τοπικό Σχέδιο όπως έχει συνταχθεί από τον μελετητή δεν λαμβάνει υπόψη την 

διαχείριση αρκετών ρευμάτων υλικών όπως προσδιορίζονται στον ΕΣΔΑ, όπως π.χ. τα 

Ειδικά Ρεύματα Αποβλήτων (ληγμένα φάρμακα, σύριγγες από οικιακή χρήση), τα 

απόβλητα ελαίων-τηγανελαίων, τα απόβλητα ρουχισμού κλπ. και τους τρόπους 
διαχείρισής τους. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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 ΚΕΦ 4.3.1. 

Απουσιάζει η διαχείριση γυαλιού. Τα πράσινα και ογκώδη δεν μεταφέρονται στο 

ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ Χανίων όπως αναφέρεται. Επίσης για την διαχείριση των ΑΗΗΕ έχει 

υπογράψει ο δήμος σύμβαση με το σύστημα ‘’ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.΄΄ 
κάτι το οποίο δεν αναφέρεται. 

ΚΕΦ 5.1  

Η αποτέφρωση δεν αναφέρεται καθόλου στον ΕΣΔΑ και πρέπει να απαλειφτεί. 

ΚΕΦ 5.2 

Στις κεντρικές μονάδες θα πρέπει να καλύπτονται…………... 

Στην τελευταία παράγραφο της σελ 63. Αναφέρεται ο περιορισμός της υγειονομικής 

ταφής μέχρι το 2020 σε λιγότερο από 30% αλλά ο υπολογισμός αναφέρεται στην 
παραγωγή απορριμμάτων του 2025 και όχι του 2020!! 

ΚΕΦ. 6 

6.1 Γίνεται μικρή αναφορά στο πιο σημαντικό μέρος της διαχείρισης των ΑΣΑ, 

αναφέρονται γενικόλογες προτάσεις και απουσιάζει παντελώς η Πρόληψη-
Ελαχιστοποίηση-Επαναχρησιμοποίηση στις Ξενοδοχειακές μονάδες!! 

Η τελευταία παράγραφος δεν ισχύει για τον δήμο Πλατανιά, καθώς η τάση των 
απορριμμάτων την τελευταία 5ετία ήταν αυξητική!  

6.2.1.1.  

Πριν την συλλογή των βιοαποβλήτων πρέπει να αναπτυχθεί η Οικιακή Κομποστοποίηση 

για την οποία δεν γίνεται καθόλου μνεία!  

Σελ. 68 1Η παράγραφος. 

Το μέγεθος τους κυμαίνεται από 20 έως 120 λίτρα..Αυτό δεν ισχύει καθώς υπάρχουν 
κάδοι μεγαλύτερου μεγέθους.. 

Σελ 69 κεφ 3. 

Πρόταση για Κεντρικό κάδο 1.100 λίτρων.  

Αυτή η πρόταση δεν μπορεί να υλοποιηθεί, καθώς σε περίπτωση που πληρωθεί με 

οργανικό θα ζυγίζει περισσότερο από 500 κιλά με αποτέλεσμα αφενός να αδυνατούν οι 

εργαζόμενοι στο τμήμα αποκομιδής να τον μετακινήσουν και αφετέρου να καταστραφεί 

ο κάδος και οι τροχοί του. Προτείνεται ως μέγιστο μέγεθος κάδου για ΔσΠ όγκος 660 

λίτρων. 

ΑΔΑ: Ψ0Τ2ΩΞ5-0ΗΟ



 

Δήμος Πλατανιά / τηλ 28213 40019 / email: dimos@platanias.gr 

5

 Επίσης αναφέρεται διανομή βιοδιασπώμενων σάκων στους πολίτες, καταστήματα κλπ. 

Όταν τελειώσουν θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα ώστε οι πολίτες να τους βρίσκουν με 
ευκολία. 

6.2.1.4 

Σελ. 71 από πού προκύπτει ότι η πυκνότητα των βιοαποβλήτων είναι 350 κιλά/κυβικό; 

Σελ. 72 ο συνοικιακός/κοινοτικός κομποστοποιητής είναι μηχανικός? Πώς 
χρησιμοποιιείται; Ποιος θα τον διαχειρίζεται; 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ειδικά οχήματα για την συλλογή των βιαποβλήτων δεν 

έχουν προβλεφθεί. 

Σελ. 76 Πρόταση για τοποθέτηση διακριτού κάδου για χαρτί χρώματος κίτρινου. 

Πρέπει να απορριφθεί ως προς το χρώμα καθώς το κίτρινο είναι συνυφασμένο με την 
συλλογή γυαλιού στην Π.Ε. Χανίων και θα υπάρχει σύγχυση στους πολίτες. 

Τα κεντρικά συστήματα πολυκάδων πώς θα λειτουργούν; Δεν υπάρχει σχεδιασμός και 

κοστολόγηση! 

6.2.2.2 

Ο αριθμός μπλέ κάδων επαρκεί όπως αναφέρεται στην μελέτη. Η ενδοχώρα όπου δεν 
υπάρχουν κάδοι για ανακύκλωση έχει ληφθεί υπόψη; 

6.2.3. 

Ποιος ο σχεδιασμός για τα πράσινα απόβλητα; 

Ποιος θα τα συλλέγει; Από το σταθμό μεταφόρτωσης θα οδηγούνται ατεμάχιστα στο 

ΕΜΑΚ; Δεν θα πρέπει να προβλεφθεί και τεμαχιστής; Ποιο το κόστος όλου του 
σχεδιασμού;  

6.2.4.1 

Για τα απόβλητα ΑΗΗΕ γίνεται μνεία για συλλογή στα πράσινα σημεία μικρών 
συσκευών. 

Ποιος ο λόγος να μην συλλέγονται και μεγάλες συσκευές;  

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η μελέτη θα πρέπει να επικεντρώνεται δίδοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στις αρχές τις 

Πρόληψης-Ελαχιστοποίησης-Επαναχρησιμοποίησης. Για την διαχείριση των ΑΣΑ θα 

πρέπει να αναλυθούν τα εξής διακριτά ρεύματα: 
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 -Σύμμεικτα και Βιοαπόβλητα  

-Απόβλητα Συσκευασιών (Ν. 2939/2001)  

-Απόβλητα φορητών στηλών (Ν.2939/2001)  

-Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού οικιακής προέλευσης 

(Ν.2939/2001)  

- Μικρές ποσότητες επικίνδυνων στα αστικά απόβλητα  

Για το Δήμο, λαμβάνεται στόχος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων 40% κ.β., με 

σταδιακή επίτευξη του στόχου έως το 2020. Στο στόχο αυτό πρέπει απαραίτητα να 
συμπεριλαμβάνονται τα εξής:  

- Εκτροπή μέσω της οικιακής κομποστοποίησης. 

- Εκτροπή μέσω ανάκτησης των βρώσιμων ελαίων.  

- Εκτροπή μέσω δικτύου χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων. 

Πρόβλεψη αγοράς 2 απορριμματοφόρων για την συλλογή και την μεταφορά τους εκτός 

των κάδων που αναφέρονται. 

Πράσινα απόβλητα 

Βελτίωση του συστήματος συλλογής πρασίνων ενισχύοντας την ξεχωριστή συλλογή 

τους. Εγκατάσταση συστήματος τεμαχισμού σε κεντρικό πράσινο σημείο για τη μείωση 

του όγκου και του κόστους μεταφοράς. Μεταφορά σε μονάδα κομποστοποίησης για την 

συγκομποστοποίησή τους με την ιλύ που παράγει η ΔΕΥΑΒΑ. Η μονάδα θα 
κατασκευαστεί με ευθύνη της ΔΕΥΑΒΑ. 

Ογκώδη απόβλητα 

Βελτίωση του συστήματος συλλογής ογκωδών ενισχύοντας την χωριστή συλλογή ανά 

είδος αποβλήτου. Δημιουργία κινήτρων για μεταφορά των ογκωδών από τους πολίτες 
στο κεντρικό πράσινο σημείο. 

Απόβλητα Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών  

Ο στόχος που τίθεται για τη διαχείριση των φορητών ηλεκτρικών στηλών που 

παράγονται στα ΑΣΑ αποτελεί εξειδίκευση των εθνικών στόχων για το Δήμο Πλατανιά, 

χωρίς όμως να αποτελεί δεσμευτικό στόχο. Ο στόχος που τίθεται για το Δήμο, πρέπει να 

είναι ποιοτικός και να αφορά στην ενίσχυση του δικού του δικτύου για την αύξηση των 

ποσοτήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών σε δημόσια κτήρια και υπηρεσίες.  
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 Μικρές Ποσότητες Επικινδύνων Αποβλήτων στα ΑΣΑ  

Ο στόχος που τίθεται για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων στα ΑΣΑ στο Δήμο 

θα πρέπει να είναι ο εξής: - Οργάνωση συστήματος χωριστής συλλογής μικρών 
επικινδύνων αποβλήτων (ληγμένα φάρμακα, σύριγγες κλπ) από οικιακή χρήση, σε 
συνεργασία με τα φαρμακεία. Εναλλακτικά υποδοχή τους και στο πράσινο σημείο. 

Απόβλητα ρουχισμού 

Δημιουργία δομής συλλογής ρουχισμού συνδυαστικά με τοποθέτηση ειδικών κάδων 
και αξιοποίησή τους. 

Τοποθέτηση υπόγειων κάδων σε φορτισμένες περιοχές 

Το υπόγειο σύστημα κάδων απορριμμάτων αποτελείται από μεταλλική κατασκευή με 

αυτοματοποιημένη λειτουργία του υπόγειου συστήματος. Τα απορρίμματα εισέρχονται 

από τις θυρίδες εισαγωγής και καταλήγουν στους κάδους μέσω ειδικών οδηγών. 

Αυτόματα γίνεται ψεκασμός τους από ειδικό απολυμαντικό υγρό. Όταν ένας κάδος 

γεμίσει, η αντίστοιχη θυρίδα εισαγωγής θα πρέπει υποχρεωτικά να κλειδώνει, μέσω 

ειδικών ηλεκτρονικών και μηχανικών διατάξεων για την αποφυγή υπερχείλισης του 

φρεατίου από σκουπίδια. Στη φάση της αποκομιδής των απορριμμάτων, ο αρμόδιος 

υπάλληλος, μέσω τηλεχειρισμού, θέτει σε λειτουργία το σύστημα, το οποίο ανυψώνεται 

αποκαλύπτοντας τους κάδους προς αποκομιδή. Η αποκομιδή γίνεται από τα συμβατικού 

τύπου απορριμματοφόρα οχήματα. Η κάτω επιφάνεια του συστήματος υπογείων κάδων 

είναι στο ίδιο επίπεδο με το ύψος του εδάφους, ώστε οι κάδοι να εκκενώνονται 

απρόσκοπτα και να επανατοποθετούνται και στη συνέχεια με τηλεχειρισμό να 

κατεβαίνει το σύστημα στην αρχική του θέση. Το σύστημα υπόγειων κάδων δύναται να 

παρέχει διατάξεις για αυτόματη ενημέρωση σε κεντρικό σύστημα παρακολούθησης και 

ελέγχου καθώς και για χρήση ηλεκτρονικών καρτών εισαγωγής αποβλήτων, μέτρηση 
ποσότητας αποβλήτων, συμπίεση κ.ά.  

Παροχή κινήτρων στους πολίτες  

Πιλοτική εφαρμογή συστήματος πόρτα –πόρτα. «πληρώνω όσο πετάω» θα μπορούσε να 

εφαρμοστεί σε μία πιλοτική περιοχή του Δήμου με σύστημα συλλογής αποβλήτων 

συσκευασιών με σακούλες και ειδικά barcode αυτοκόλλητα για κάθε νοικοκυριό. Οι 

συλλεγόμενες ποσότητες από κάθε νοικοκυριό θα καταγράφονται και στη συνέχεια θα 

εφαρμόζονται εκπτώσεις είτε στα δημοτικά τέλη καθαριότητας (ως μία ανεξάρτητη 
κατηγορία) είτε σε άλλες υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος για τους πολίτες.  

Παροχή κινήτρων σε πολίτες που οδηγούν απόβλητα στο Πράσινο Σημείο μέσω 
εκπτωτικών κουπονιών. 

Εκστρατεία Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης 

Όλες οι δράσεις πρόληψης και διαλογής στην πηγή που απαιτούν την ενεργή συμμετοχή 

των πολιτών προϋποθέτουν συνεχείς και οργανωμένες εκστρατείες ενημέρωσης-
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 ευαισθητοποίησης. Η εκστρατεία ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης θα πρέπει να 

περιλαμβάνει όλα τα ρεύματα αποβλήτων για τα οποία γίνεται διαλογή στην πηγή.  

Το κοινό της προτεινόμενης εκστρατείας αποτελείται από τους κατοίκους-νοικοκυριά 

του Δήμου και τους εντοπισμένους ‘μεγάλους’ παραγωγούς αποβλήτων (π.χ. 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχειρήσεις, σχολεία της περιοχής, 

συλλογικοί φορείς, δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες και λοιποί μεγάλοι παραγωγοί 
αποβλήτων).  

- Δράσεις ευαισθητοποίησης για τα προγράμματα ΔσΠ. 

Για τα ρεύματα αποβλήτων για τα οποία θα γίνεται ξεχωριστή συλλογή όπως: τα 
απόβλητα συσκευασίας, το γυαλί, τα ΑΗΗΕ, τις φορητές ηλεκτρικές στήλες και τα 

απόβλητα έλαια, προτείνεται η υλοποίηση στοχευμένων δράσεων ευαισθητοποίησης με 

σκοπό την ενίσχυση της ΔσΠ και την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης σύμφωνα με 

τους προτεινόμενους στόχους. Ειδικότερα, προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις που 

στοχεύουν στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και κυρίως των εντοπισμένων 

‘μεγάλων’ παραγωγών αποβλήτων του Δήμου (π.χ. σχολεία της περιοχής, συλλογικοί 

φορείς, δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες και λοιποί μεγάλοι παραγωγοί αποβλήτων) 

καθώς και την ενεργοποίηση αυτών που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα διαλογής 
στην πηγή.  

Συνοπτικά, οι δράσεις ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης των υφιστάμενων συστημάτων 

ΔσΠ προτείνεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:  

- Σχολικές δραστηριότητες σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων σε 

περιβαλλοντικά θέματα και θέματα ανακύκλωσης (περιβαλλοντικοί διαγωνισμοί με 
βραβεύσεις/ έπαθλα, παρουσιάσεις και μαθήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κλπ.)  

- Συμμετοχή σε τοπικές εκδηλώσεις του Δήμου και των συλλογικών φορέων ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα.  

- Κινητό περίπτερο ενημέρωσης-stand, για τη συνεχή ενημέρωση, υπενθύμιση των 
συστημάτων ΔσΠ και καταγραφή προβλημάτων και παραπόνων των χρηστών.  

- Επιστολές υπενθύμισης από το Δήμο ανά εξάμηνο ή ετησίως, με ενημέρωση για τις 

δράσεις που πραγματοποιούνται, τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις, την 
αντικατάσταση εξοπλισμού, επίλυση προβλημάτων κλπ. 

- Δελτία Τύπου στην ιστοσελίδα ενημέρωσης του Δήμου και ανακοινώσεις στον τύπο, 
με πληροφορίες για τη διαχείριση όλων των ρευμάτων αποβλήτων.  

- Σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, κλπ.)  

- Γραφείο & Γραμμή επικοινωνίας με τους πολίτες.  
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 Ξενοδοχειακές Μονάδες 

Διαλογή στην πηγή όλων των ρευμάτων αποβλήτων. Παροχή κινήτρων σε μονάδες που 

μπορούν να διαχειριστούν τα βιοαπόβλητά τους και να παράγουν κόμποστ για τους 

κήπους τους, με έκπτωση στα δημοτικά τέλη. Ενημέρωση των επισκεπτών για την 

διαχείριση των απορριμμάτων σε κάθε ξενοδοχειακή μονάδα και γενικότερα για όλη την 

ΠΕ Χανίων. 

Κόμποστ  

Υποχρεωτική χρήση κόμποστ από βιοαπόβλητα σε όλες τις αναπλάσεις και φυτεύσεις 

δημοτικών εκτάσεων με πρόβλεψη στις αντίστοιχες μελέτες που εκπονούνται από την 

Τ.Υ. του Δήμου 

Πράσινα Σημεία. 

Προτείνεται ένα κεντρικό πράσινο σημείο το οποίο θα εξυπηρετεί και την δημοτική 

ενότητα που θα χωροθετηθεί και 3 μικρότερα για τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες. 

ΑΣΑ Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς 

Η διαχείριση ΑΣΑ στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς και ειδικά στο σημείο εισόδου 

Ξυλόσκαλο το οποίο βρίσκεται στα όρια του Δήμου Πλατανιά επιβάλλεται να γίνεται 

υποδειγματικά. 

Κατ΄ ελάχιστο απαιτείται διαχωρισμός με διαλογή στην πηγή μέσω κάδων για χαρτιά, 

πλαστικά, μέταλλα, γυαλί, απόβλητα τροφίμων. Οι κάδοι θα πρέπει να τοποθετούνται σε 

καλαίσθητη κατασκευή από ξύλο η οποία θα συνάδει με το φυσικό περιβάλλον ώστε να 

μην υπάρχει οπτική επαφή των επισκεπτών με τους κάδους. Εναλλακτικά θα μπορούσε 
να προβλεφθεί τοποθέτηση υπόγειων κάδων. 

Επιπρόσθετα, σε συνεργασία του δήμου με το φορέα διαχείρισης και την δ/νση δασών 

πρέπει να καταρτισθεί ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων εντός του 

δρυμού με διακριτά ρεύματα και να συνταχθεί έντυπο ενημέρωσης το οποίο θα 

διανέμεται κατά την είσοδο. Αντίστοιχα, θα έχει αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα 

του Δρυμού. 

  Στην συνέχεια το λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας και επικεφαλής της 
«Λαϊκής Συσπείρωσης Πλατανιά» κ. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ, ο οποίος είπε ότι και μόνο 
ο τίτλος του κεφ. 3 του Σχεδίου που δίδει την εντύπωση ότι θα περιγράφει την κατάσταση 
του αντικειμένου, εσφαλμένα αναφέρει ότι η περιοχή χαρακτηρίζεται από διάφορα 
φαράγγια φυσικής αξίας και από το αρχαιότερο ελαιόδεντρο επί της γης. Στην σελίδα 32 
για τους παραγωγικούς τομείς αναγράφεται ότι τα προϊόντα που παράγονται, 
χρησιμοποιούνται για ίδια χρήση πλην του ελαιολάδου και των αβοκάντο που 
διοχετεύονται στην εγχώρια αγορά. Επιπλέον αναγράφει ότι ο απασχολούμενος 
πληθυσμός είναι το 32,08% του συνολικού πληθυσμού. Και τίθεται το ερώτημα: το 
υπόλοιπο τμήμα του πληθυσμού έως τις 16.874 αφορά ηλικιωμένους, ανήλικους ή 
τεμπέληδες; Τέλος στην σελ. 88  για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, θέτονται όροι και 
προϋποθέσεις που απαγορεύονται από το κουαρτέτο και την κυβερνητική πολιτική στην 
οποία η δημοτική αρχή πειθαρχεί πλήρως. Συγκεκριμένα απαγορεύονται α) οι προσλήψεις 
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του αναγκαίου προσωπικού, β) η εκπαίδευσή του και γ) η τροποποίηση της οργανωτικής 
δομής του Δήμου. 
     
 Συνεχίζοντας ο κ. Νταγκουνάκης είπε ότι η φιλοσοφία της «Λαϊκής Συσπείρωσης» 
αναφορικά με το θέμα είναι άρρηκτα δεμένη με την αντίληψη ότι η διαχείριση των 
απορριμμάτων είναι σοβαρό κοινωνικό ζήτημα και προστίθεται στα μεγάλα προβλήματα 
της ανεργίας, της φτώχιας, των αδιεξόδων για τη νεολαία και το λαό. Σχετίζεται με την 
υγεία, το περιβάλλον αλλά και με μεγάλα και μικρότερα οικονομικά συμφέροντα σε βάρος 
του λεηλατημένου εισοδήματος των λαϊκών στρωμάτων. Η ορθολογική διαχείρισή τους δεν 
είναι ζήτημα κατά βάσει τεχνικό αλλά κυρίως πολιτικό. Είναι γνωστό ότι η γενική 
κατεύθυνση που δίδεται από την Ε.Ε., τις ελληνικές κυβερνήσεις αλλά και τις Περιφέρειες 
υπηρετεί την ιδιωτικοποίηση του τομέα (με ή χωρίς ΣΔΙΤ).  
Σχετικά με τον χαρακτήρα και το περιεχόμενο του υπόψη ΤΔΣΑ, οφείλουμε εξαρχής να 
σημειώσουμε ότι είμαστε αντίθετοι με το πολιτικό περιεχόμενο και τις κατευθύνσεις που 
δίδονται στα ΤΔΣΑ, σε συνδυασμό και με τους όρους υλοποίησής τους, μέσω του Εθνικού 
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού βασική  
επιδίωξη και του νέου ΕΣΔΑ παραμένει η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ιδιωτών με 
βάση, όπως και το ίδιο επισημαίνει τις κατευθύνσεις της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα 
απόβλητα, του «Χάρτη πορείας για μια πιο αποδοτική Ευρώπη» και του νόμου 4042/12-
02-2012 που ενσωματώνει και εξειδικεύει παραπέρα για την χώρα μας τις κατευθύνσεις 
αυτές. Και τούτο, σε συνδυασμό με την πρόβλεψη μιας σειράς πρόσθετων 
φοροεισπρακτικών μέτρων σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, είπε ο κ. Νταγκουνάκης 
καταλήγοντας. 
  Ακολούθως το λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Ιωάννης 
Κασσελάκης ο οποίος είπε ότι κανένα Σχέδιο Διαχείρισης των απορριμμάτων δεν 
πρόκειται  να επιτύχει εάν πρωτίστως οι πολίτες δεν αποκτήσουν παιδεία και δεν τους 
δοθούν κίνητρα για την οικιακή διαχείριση των απορριμμάτων τους. 
  Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. 
Δασκαλάκης Εμμανουήλ, ο οποίος είπε ότι το υπό συζήτηση Σχέδιο είναι ΄΄κομμένο και 
ραμμένο΄΄ στα μέτρα της άρχουσας τάξης και την λειτουργία του καπιταλιστικού 
συστήματος έτσι ώστε τα ανταποδοτικά και άλλα κόστη της διαχείρισης των απορριμμάτων 
και της προστασίας του περιβάλλοντος, να μεταφέρονται στις πλάτες του λαού. 
Ακολούθως ο κ. Δασκαλάκης τόνισε ότι θα υπερψήφιζε την έγκριση του παρόντος σχεδίου 
εάν είχε δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα, σύστημα που δεν θα στηριζόταν στο κέρδος 
άρα εάν το θεσμικό πλαίσιο που κινείτο είχε εξολοκλήρου δημόσιο χαρακτήρα με 
ενδιάμεσες διαδημοτικές δομές και πλήρη πρόληψη, μείωση και διαλογή στην πηγή των 
απορριμμάτων, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίησή τους με γνώμονα την προστασία 
του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών, χωρίς αύξηση των δημοτικών τελών και με 
την προστασία των υφιστάμενων θέσεων εργασίας καθώς και την δημιουργία νέων. 
   Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε και πάλι ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, 
ο οποίος αφού ανέφερε ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο υπό συζήτηση Σχέδιο 
δόθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και την ΔΕΔΙΣΑ, συμπλήρωσε ότι κατά την 
εκπόνηση του υπό έγκριση Σχεδίου, ελήφθησαν υπόψη και ενσωματώθηκαν οι 
παρατηρήσεις των δημοτών, της ΔΕΔΙΣΑ -η οποία συμμετείχε στην διαδικασία με την 
ιδιότητα του τεχνικού συνεργάτη-  καθώς και η εισήγηση της υπηρεσίας.  
  Κατόπιν διαλογικής συζήτησης -όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- κατά την διάρκεια της οποίας εκφράσθηκαν 
απόψεις και διατυπώθηκαν προτάσεις αναφορικά με το θέμα το λόγο έλαβε και πάλι 
ο Δήμαρχος ο οποίος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει το «Τοπικό Σχέδιο 
Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Πλατανιά», όπως προέκυψε 
κατόπιν της διαδικασίας διαβούλευσης, την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων του Δήμου 
Πλατανιά και την προσθήκη -στα πλαίσια του σχεδιασμού του ΠΕΣΔΑΚ- των 
παρατηρήσεων και προτάσεων που υπεδείχθησαν από το κ. Πατεράκη Κων/νο, εφόσον 
αυτές δεν αναφέρονται στο υποβληθέν Σχέδιο.  
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  «Υπέρ» της έγκρισης του «Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Δήμου Πλατανιά», όπως προέκυψε κατόπιν της διαδικασίας διαβούλευσης, 
την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων του Δήμου Πλατανιά και την προσθήκη -στα πλαίσια 
του σχεδιασμού του ΠΕΣΔΑΚ- των παρατηρήσεων και προτάσεων που υπεδείχθησαν από 
το κ. Πατεράκη Κων/νο, εφόσον αυτές δεν αναφέρονται στο υποβληθέν Σχέδιο, ψήφισαν οι 
κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Μαλακωνάκης Ιωάννης, Καλαϊτζάκης Γεώργιος, Δασκαλάκης 
Νικόλαος, Σταματάκης Ιωάννης, Αρχοντάκης Χρήστος, Φραγκονικολάκης Αντώνιος, 
Μπουρδάκης Εμμανουήλ, Σημαντηράκης Πολυχρόνιος, Μαυρογένης Παναγιώτης του 
Σταματίου, Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος, Κολομβάκης Κωνσταντίνος, Βολάνης 
Μανούσος, Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία (Γιούλη) και Πατεράκης Κωνσταντίνος.  
  «Κατά» για τους λόγους που προανέφεραν ψήφισαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Νταγκουνάκης Εμμανουήλ, Κουμάκη Αλεξία και Δασκαλάκης Εμμανουήλ ενώ «λευκό» 
ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Ιωάννης Κασσελάκης. 
   Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας και Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ 
Σολιδάκης αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν την διαδικασία της ψηφοφορίας.     
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και έλαβε υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις, κατόπιν διαλογικής συζήτησης 
 
                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
  
Κατόπιν προσθήκης των αποδεχθέντων προτάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίνει 
το Τοπικό Διαχειριστικό Σχέδιο Απορριμμάτων του Δήμου Πλατανιά και ειδικότερα το 
παραδοτέο με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Δήμου Πλατανιά», το οποίο είναι αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης, 
όπως αυτό διαμορφώθηκε κατόπιν της διαδικασίας διαβούλευσης και την ενσωμάτωση 
των παρατηρήσεων του Δήμου Πλατανιά.  
  
Αφού συντάχθηκε  το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.- 
 

Η ΑΝΤΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                      ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

ΒΕΡΙΒΑΚΗ – ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
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