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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

        Από το πρακτικό της αριθμ. 29/09-12-2019  τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

        Στις Μοίρες σήμερα την 09-12-2019 ημέρα Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του 

Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 16639/05-12-2019 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που 

δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό 

στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

        Πριν από τη έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε 

σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Φασομυτάκης Ιωάννης                                                                                κανείς 

2. Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος 

3. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος 

4. Νεονάκης Ευάγγελος 

5. Σκαντζάκης Ιπποκράτης 

6. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία 

7. Πωλιουδάκης Ανδρέας 

8. Φανουράκη Στυλιανή 

9. Νικολακάκης Ιωάννης 

10. Καρανδινός Στυλιανός 

11. Θεοδωράκης Γεώργιος 

12. Καργάκης Νικόλαος 

13. Μαρκάκος Κων/νος 

14. Τζαγκαράκης Αντώνιος 

15. Καργάκης Εμμανουήλ 

16. Μαθιουδάκης Ιωάννης 

17. Αλμπαντάκης Χαράλαμπος 

18. Καπελλάκης Νικόλαος 

19. Μανουσιδάκη Εμμανουέλλα 

20. Καμπουράκης Σάββας 

21. Σταθοράκης Γεώργιος 

22. Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία 

23. Σαριδάκης Εμμανουήλ 

24. Πατρικαλάκης Χαράλαμπος 

25. Ρομπογιανννάκης Αχιλλέας 

26. Κυριακάκης Αντώνιος 

27. Ζαχαριουδάκης Ιωάννης 

        Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο Δήμαρχος, οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών 

Κοινοτήτων και ο γραμματέας του Δήμου Τζεκάκης Στυλιανός για την τήρηση των 

πρακτικών. 

                        Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  

και είπε ότι έχουν προκύψει δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ανέλυσε στο σώμα τους λόγους 

του κατεπείγοντος. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 
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                  Το σώμα ενέκρινε το κατεπείγον και αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθούν. 

 

Θέμα: 23
ΟΝ

    ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα 

«Δράση 14.6i.26.2-4.10: Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης». 

 

Αριθμ. Απόφασης: 221/2019 

 

Ο Αντιδήµαρχος κ. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος εισηγήθηκε το θέµα και 
ανέφερε τα εξής:  

 

Σύµφωνα µε το Ν 4042/2012 οι ∆ήµοι έχουν την υποχρέωσης να αποµονώσουν και 

να διαχειριστούν χωριστά  τα οργανικά απορρίµµατα (βιοαπόβλητα) διαχωρίζοντάς 

τα από σύνολο των σύµµεικτων απορριµµάτων που συλλέγουν και εναποθέτουν στον 

ΧΥΤΥ. 

Τα απορρίµµατα αυτά είναι : α) το φυτικό υλικό που παράγεται από την περιποίηση 

οικιακών κήπων  , καθώς και του πρασίνου στους δηµοτικούς κοινόχρηστους χώρους 

,  β)  τα απορρίµµατα τροφών από οικίες , εστιατόρια, εγκαταστάσεις οµαδικής 

εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής καθώς  και τα συναφή απόβλητα από 

εγκαταστάσεις µεταποίησης τροφίµων.  

 Τα βιοαπόβλητα θα πρέπει είτε να κοµποστοποιούνται σε οικιακούς η  

συνοικιακούς κοµποστοποιητές είτε να οδηγούνται σε µονάδες  επεξεργασίας 

βιοαποβλήτων οι οποίες είναι σήµερα υπό κατασκευή .  

Στην περίπτωση του ∆ήµου µας ο αποδέκτης των οργανικών αποβλήτων είναι η 

µονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων η οποία είναι σήµερα υπό κατασκευή στην 

Τοπική Κοινότητα Μεταξοχωρίου του ∆ήµου Αρχανών – Αστερουσίων , ενώ το 

φυτικό υλικό που παράγεται από την περιποίηση το πρασίνου µπορεί να οδηγείται  

στην δηµοτική µονάδα παραγωγής pellets η οποία δεν έχει ακόµα τεθεί σε λειτουργία 

, ωστόσο το έργο έχει ολοκληρωθεί και παραµένει η σύνδεση της µονάδας µε το 

ρεύµα .    

 Σύµφωνα µε τον Περιφερικό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων τα 

οργανικά απορρίµµατα αποτελούν το 39,15% των συνολικών απορριµµάτων που 

παράγουν οι ∆ήµοι της  Περιφέρειας . Στην περίπτωση του ∆ήµου µας , µε το 

δεδοµένο ότι το 2018 παρήχθησαν 12.546,4 τόνοι   απορριµµάτων , τα οργανικά 

απορρίµµατα που παρήχθησαν ήταν 4.911,9 τόνοι .  

Το ΠΕΣ∆Α Κρήτης θέτει στόχο για το 2020 την χωριστή  συλλογής του 40% των  

οργανικών απορριµµάτων που παράγονται στους ∆ήµους της Περιφέρειας .  Για το 

∆ήµο µας το ποσοστό αυτό σηµαίνει ότι  θα πρέπει να εκτραπούν από την ροή 

διαχείρισης των σύµµεικτων απορριµµάτων 2.000 τόνοι οργανικών απορριµµάτων .  

Τα απορρίµµατα αυτά θα πρέπει να συλλέγονται σε χωριστούς κάδους και να 

οδηγούνται στον εκάστοτε αποδέκτη . 

 Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου ο ∆ήµος θα πρέπει να οργανώσει µια 

νέα ροή αποκοµιδής των οργανικών απορριµµάτων  η οποία απαιτεί την προµήθεια 

καφέ κάδων καθώς και νέου απορριµµατοφόρου .  

Εκτιµάται ότι για την χωριστή συλλογή των οργανικών απορριµµάτων απαιτείται η 

προµήθεια ενός απορριµµατοφόρων οχήµατος µε υπερκατασκευή χωρητικότητας  

12m
3 ,

, ενώ για την έναρξη και την αρχική οργάνωση του προγράµµατος θα 

απαιτηθούν  200 κάδοι  .  Παράλληλα θα πρέπει να οργανωθούν και δράσεις 

ενηµέρωσης – ευαισθητοποιήσης  δηµοτών , προσωπικού και αιρετών .  

Το κόστος της σχετικής πρότασης  ανέρχεται σε 223.200 € ( µαζί µε το ΦΠΑ ) , όπως 

αναλυτικά παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα :  
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Α. Κόστος εξοπλισµού χωριστής συλλογής 

βιοαποβλήτων 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ  
ΚΟΣΤΟΣ (€) 

Εξωτερικοί κάδοι 240 L 200 50,0 € 10.000,00€ 

Όχηµα (12m
3
) 1 160.000 € 160.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΠΡΟ ΦΠΑ) 170.000,00 € 

ΦΠΑ (24%) 40.800,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) 210.800,00€ 

 

 

Β. ∆ράσεις ευαισθητοποίησης και δηµοσιότητας  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 

∆ράσεις ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησις  1 10.000,00€ 10.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ (ΠΡΟ ΦΠΑ) 10.000,00 € 

ΦΠΑ (24%) 2.400,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) 12.400,00 € 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  

(ΠΡΟ 

ΦΠΑ) 

ΦΠΑ  

(24%) 

ΣΥΝΟΛΟ  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

Α. Κόστος εξοπλισµού χωριστής συλλογής 

βιοαποβλήτων 
170.000,00 € 40.800,00€ 210.800,00€ 

Β. ∆ράσεις ευαισθητοποίησης και δηµοσιότητας 10.000,00 € 2.400,00 € 12.400,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 180.000,00€ 43.200,00€ 223.200,00€ 

 

Το κόστος της επένδυσης µπορεί να καλυφθεί από το πρόγραµµα «∆ράση 14.6i.26.2-

4.10: ∆ιαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης»  .   

 

Μετά από τα παραπάνω εισηγούµαι  

 

1. Την έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΧΩΡΙΣΤΗ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 

2. Την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να υποβληθεί πρόταση 

χρηματοδότησης της  παραπάνω δράσης στο πρόγραμμα « Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην 

Περιφέρεια Κρήτης», στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό πρόσκλησης: ΤΣ-02 Α/Α ΟΠΣ 

ΕΣΠΑ: 3478 και με τίτλο «δράσης 14. 6i. 26.2-4.10: ΄΄ « Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην 

Περιφέρεια Κρήτης», 

3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κου Γρηγορίου Νικολιδάκη  για την υπογραφή 
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όλων των απαιτούμενων εγγράφων της πρότασης . 

5. Την αποδοχή των όρων του προγράμματος «Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια 

Κρήτης», όπως αποτυπώνονται στην πρόσκληση με κωδικό : ΤΣ-02 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3478 και με 

τίτλο «δράσης 14. 6i. 26.2-4.10: ΄΄ « Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης».  

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση του 

Αντιδηµάρχου, 
                            Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α 
 

1. Την έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΧΩΡΙΣΤΗ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 

2. Την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να υποβληθεί πρόταση 

χρηματοδότησης της  παραπάνω δράσης στο πρόγραμμα « Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην 

Περιφέρεια Κρήτης», στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό πρόσκλησης: ΤΣ-02 Α/Α ΟΠΣ 

ΕΣΠΑ: 3478 και με τίτλο «δράσης 14. 6i. 26.2-4.10: ΄΄ « Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην 

Περιφέρεια Κρήτης», 

3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κου Γρηγορίου Νικολιδάκη  για την υπογραφή 

όλων των απαιτούμενων εγγράφων της πρότασης . 

5. Την αποδοχή των όρων του προγράμματος «Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια 

Κρήτης», όπως αποτυπώνονται στην πρόσκληση με κωδικό : ΤΣ-02 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3478 και με 

τίτλο «δράσης 14. 6i. 26.2-4.10: ΄΄ « Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης».  
 

 
      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω. 
 
                                           ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
ΑΝ∆ΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                       ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ 

1)Φασοµυτάκης Ιωάννης, 2)Κωνσταντουλάκης Αντώνιος, 3)Νεονάκης Ευάγγελος, 
4)Σκαντζάκης Ιπποκράτης, 5)Αρµουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία, 6)Πωλιουδάκης 
Ανδρέας, 7)Φανουράκη Στυλιανή, 8)Νικολακάκης Ιωάννης, 9)Καρανδινός 
Στυλιανός, 10)Θεοδωράκης Γεώργιος, 11)Καργάκης Νικόλαος, 12)Μαρκάκος 
Κων/νος, 13)Τζαγκαράκης Αντώνιος, 14)Καργάκης Εµµανουήλ, 15)Μαθιουδάκης 
Ιωάννης, 16)Αλµπαντάκης Χαράλαµπος, 17)Καπελλάκης Νικόλαος, 
18)Μανουσιδάκη Εµµανουέλλα, 19)Καµπουράκης Σάββας, 20)Πετρακογιώργη-
Ανυφαντάκη Μαρία, 21)Σαριδάκης Εµµανουήλ,22)Πατρικαλάκης Χαράλαµπος, 
23)Ροµπογιαννάκης Αχιλλέας, 24)Κυριακάκης Αντώνιος, 25)Ζαχαριουδάκης 
Ιωάννης. 
 
  Ακριβές Απόσπασµα 

          Ο Πρόεδρος ∆.Σ.                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
ΑΝ∆ΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                      ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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