
 
 

  

                                                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 164 
(Αριθμός πρακτικού 26) 

 
 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της κ.κ. 
Αντιδήμαρχο Καραντινό Γεώργιο ως Πρόεδρο,  Καναβάκη Μαρία, Αναστασάκη Ιωάννη, 
Αρχοντάκη – Καλογεράκη Στυλιανή, Λεμονή Θεοδώρα και Παττακό Μαρίνο. 
Απόντες οι κ.κ. Κώνστας Χρήστος, Καλονάκη Ιωάννα, Μανδαλάκης Γεώργιος, Ψαρράς 
Ιωάννης  και Χαιρέτης Εμμανουήλ, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν παρευρίσκονται. 
Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (διά ζώσης) σήμερα 28-12-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11.30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 
 
Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ. 130994/22-12-2022 πρόσκληση του κ. 
Προέδρου, τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον γραμματέα της επιτροπής, υπάλληλο του Δήμου,  
Κεφάκη Εμμανουήλ. 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.- 
 
 
Θέμα 9o: Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου του: «Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Αποβλήτων» Δήμου Ηρακλείου. 

 
Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 130368/21-12-
2022 εισήγηση του τμήματος Μελετών Προγραμματισμού & Ανακύκλωσης του Δήμου 
Ηρακλείου, που έχει ως εξής: 

 

«Με το υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΣΔΑ/28165/276 και ημερομηνία 24-3-2021 έγγραφο της 
Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας ( αρ. πρωτ. Δήμου Ηρακλείου 26197/26-3-21) γνωστοποιήθηκε σε όλους τους 
δήμους της χώρας, η έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΥΠΕΝ για την 
σύνταξη και έκδοση του Τοπικού Σχέδιου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ). 

  Βασικός στόχος της πλατφόρμας είναι η αποτύπωση και διαχείριση του συνόλου των 
δεδομένων σχεδιασμού και διαχείρισης των ΑΣΑ, σε μια ενιαία  βάση συλλογής και με τον ίδιο 
τρόπο καταγραφής , ώστε να λειτουργούν και ως απολογιστικό εργαλείο τόσο για τον Δήμο 
όσο και για το ΥΠΕΝ. 

Στις 31/8/2020 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο  -μετά από εισήγηση του υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, -  νέο 10ετές Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 
μετά και την ολοκλήρωση της δημόσια ηλεκτρονικής διαβούλευσης η οποία έλαβε χώρα από 
6 έως 25/8/2020. 

Το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), το οποίο διαμορφώθηκε από κοινού με 
το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προωθεί ένα εναλλακτικό 
μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων, σύγχρονο και φιλικό στο περιβάλλον, με άξονες 
προτεραιότητας την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων σε επίπεδο δήμων των οποίων 
αναβαθμίζεται ο ρόλος, την ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της ανακύκλωσης με έμφαση στη 
διαλογή στην πηγή , την διακριτή διαλογή και επεξεργασία του οργανικού κλάσματος, τη 
μικρή κλίμακα των μονάδων επεξεργασίας και ανάκτησης , την ενθάρρυνση της κοινωνικής 
συμμετοχής, και κυρίως την κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης 
αποβλήτων.  
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  Το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) καλύπτει την περίοδο 2020-2030 και 
έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 35 του ν.4042/2012 (Α’24), 
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 83 του ν.4685/2020 (Α’ 92) και ισχύουν. Περιλαμβάνει 
όλες τις προβλέψεις του άρθρου 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, καλύπτοντας ταυτόχρονα όλες 
τις νέες υποχρεώσεις και όλα τα νέα στοιχεία που εισήχθησαν στο άρθρο αυτό μέσω της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 
2018, καθώς και της κατευθυντήριας οδηγίας της ΕΕ «The role of Waste-to-Energy in the 
circular economy»COM (2017) 34 final/26.01.2017. 
 

 Για την εφαρμογή των πολιτικών και κατευθύνσεων του νέου ΕΣΔΑ καταρτίζονται σε κάθε 
Περιφέρεια τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), με τα οποία 
εξειδικεύεται η διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων που παράγονται στην οικεία 
γεωγραφική ενότητα, σε συμμόρφωση με τους στόχους και τις προβλέψεις του Εθνικού 
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Στην ίδια λογική και με την ίδια στόχευση, συντάσσονται και 
τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ), σε επίπεδο ΟΤΑ Α’ βαθμού. 

 Με το υπ’ αρ. πρωτ. 830/26-3-2021 (αρ. πρωτ. ΔΗ 28896/02-04-2021) διαβιβαστικό 
έγγραφό του, ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), απέστειλε σε 
όλους τους δήμους της ΠΕ Ηρακλείου σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για την Μελέτη 
Εναρμόνισης Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων των Δήμων της ΠΕ 
Ηρακλείου με το νέο Εθνικό Σχέδιο το οποίο συνημμένα υποβάλλεται, για να εγκριθεί. 
Αντικείμενο της σύμβασης αυτής αποτελεί το πλαίσιο συνεργασίας του ΕΣΔΑΚ με τον Δήμο 
Ηρακλείου προκειμένου να εκπονηθεί η απαιτούμενη μελέτη ώστε να εναρμονιστεί πλήρως το 
ΤΣΔΑ του Δήμου Ηρακλείου, με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. 

Με την 452/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου εγκρίθηκε το    
σχέδιο   Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΕΣΔΑΚ και Δήμου Ηρακλείου, για την Μελέτη 
Εναρμόνισης Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων των Δήμων της ΠΕ 
Ηρακλείου με το νέο Εθνικό και Περιφερειακό Σχέδιο και υπογράφηκε η σχετική σύμβαση την 
17η Ιουνίου 2021. 

Τέλος, με το υπ’ αρ. πρωτ. 129144/19-12-2022 έγγραφο του ΕΣΔΑΚ προς τον Δήμο 
Ηρακλείου, εστάλη το σχέδιο του ΤΣΔΑ Δήμου Ηρακλείου, όπου αναφέρεται ότι το αργότερο 
μέχρι 10/01/2023 πρέπει να στείλουμε τις τελικές παρατηρήσεις επί του σχεδίου, και το οποίο 
σας διαβιβάζουμε με την παρούσα εισήγηση για να αποφασίσετε σχετικά με την έγκριση 
του». 

 
Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.2 του Ν.3463/2006 (Κώδικας 
Δήμων και Κοινοτήτων) και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και 
του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τις διατάξεις των Νόμων 
4555/2018, 4623/2019, 4625/2019 Tο θέμα που συζητείται σήμερα θα τεθεί σε διαβούλευση, 
προκειμένου  να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και 
αρμόδιοι φορείς  και στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί σχετικά στο 
Δημοτικό Συμβούλιο.  

 
Μετά την ανακοίνωση των παραπάνω ακολούθησε σχετική συζήτηση μεταξύ  των μελών της 
επιτροπής κατά την οποία o κ. Πρόεδρος πρότεινε να τεθεί σε διαβούλευση για 7 ημέρες, 
προκειμένου  να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες  και 
αρμόδιοι φορείς. 

      
Η πρόταση του κ. Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή από τα μέλη της Επιτροπής και στη 
συνέχεια  παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής αποφάσεως. 
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
Αφού έλαβε υπόψη της : 
 

1. Την με αριθμ. Πρωτ. 130368/21-12-2022 εισήγηση του τμήματος Μελετών 
Προγραμματισμού & Ανακύκλωσης του Δήμου Ηρακλείου. 

2. Το σχέδιο του: «Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» Δήμου Ηρακλείου. 
3. Όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης. 
4. Τη συζήτηση που έγινε και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και 

του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τις διατάξεις των Νόμων 
4555/2018, 4623/2019, 4625/2019                                              

 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  O M O Φ Ω Ν Α 
  

Θέτει σε δημόσια διαβούλευση για επτά (7) ημέρες, με ενδιαφερόμενους πολίτες με θέμα: 
 
Την έγκριση του σχεδίου του «Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» Δήμου 
Ηρακλείου 

 
Μετά την πάροδο τις προθεσμίας, θα συζητήσει το θέμα και τις τυχόν παρατηρήσεις και 
απόψεις που θα κατατεθούν και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής 
απόφασης. 

 
 

 
Έγινε ,αποφασίστηκε και υπογράφτηκε 
Ο Πρόεδρος                                       Τα Μέλη 

(Ακολουθούν οι υπογραφές) 
Ακριβές φωτοαντίγραφο ατελές για Δημοτ. Υπηρεσία 

Ηράκλειο 29/12/2022 
Ο Γραμματέας 
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