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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 
Ταχ. Διεύθυνση: Άγιος Κήρυκος Ικαρίας  

Ταχ. Κώδικας : 83300 
Τηλ. : 2275350420,-412 

Fax : 2275022215 

Email: gram@ikaria.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 10
ης

/2022 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ικαρίας 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Θέμα: Συζήτηση για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ικαρία 

 

      ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 56/2022 

Στον Άγιο Κήρυκο, σήμερα Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 20:00, το Δημοτικό 

Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της υπ’ αρ. 4801/16-9-2022  

πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Καραγιαννάκη η οποία 

γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018)  
 Παρόντος και του Δημάρχου κ. Νικολάου Καλαμπόγια, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο 

του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 

μελών παρέστησαν δεκαέξι (16)  μέλη και ονομαστικά οι: 

 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ   

                                                             

ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

1. Καραγιαννάκης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Λαρδάς Νικόλαος  

2. Καλαμάρας Νικόλαoς         Αντιδήμαρχος 2. Καμπέρης Εμμανουήλ 
3. Τσαγκά Δέσποινα              Αντιδήμαρχος  3. Καρούτσος Φανούριος 

4. Κακόγιαννος Βασίλειος      Αντιδήμαρχος 4. Χούτρας Παναγιώτης 

5. Ράπτης Φώτιος                  Αντιδήμαρχος 5. Σταμούλος Νικόλαος 

6. Τσαντές Φίλιππος                  Αντιδήμαρχος   
7. Πολίτης Σωτήριος       Αντιπρόεδρος Δ.Σ  
8. Μπινίκου Μαρία    
9. Κόχυλας Σωτήριος  

 10. Κουντούπης Στυλιανός  
 11. Λαρδά-Καρίμαλη Βασιλεία  
 12. Καλογερής Γεώργιος  
 13. Τέσκος Σπύρος  
 14. Γαγλίας Ηλίας  Γραμματέας Δ.Σ.  
 15. Περρής Κώστας  
 16. Κόχυλας Ελευθέριος  

 

 Παρών ήταν και ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Αγ. Πολυκάρπου της Δ.Ε. Ραχών κ. 

Σταμ. Τσεπέρκας. 

 Στην συνεδρίαση συμμετείχε η κ. Σπανού Κωνσταντίνα, υπάλληλος του Δήμου Ικαρίας, για  

την τήρηση των πρακτικών.   
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 Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Π. 

Καραγιαννάκης, αναγγέλλοντας το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έδωσε το λόγο στον 

επικεφαλής της ΑΣΠΙ κ. Ηλ. Γαγλία, ο οποίος είπε το εξής: 

Η διαχείριση των ΑΣΑ της Ικαρίας. 
Ένα τοπικό σχέδιο για τη διαχείρισης τους. 

 
Η διαχείριση των αστικών απορριμμάτων της Ικαρίας περνά μακρόχρονη και παρατεταμένη κρίση, την 
οποία δεν έχουν «αγγίξει» οι κατά καιρούς σχεδιασμοί σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
Οι βασικές πτυχές αυτής της κρίσης είναι οι εξής: 

 Η ανάκτηση υλικών με προδιαλογή περιορίζεται στις συσκευασίες, αποδίδει πενιχρά 
αποτελέσματα και υλοποιείται με προβληματικό τρόπο, παρότι υπάρχει ανεξάρτητο δημοτικό 
σύστημα, με τρεις ξεχωριστούς κάδους. 

 Κυριαρχούν τα σύμμεικτα, για τα οποία δεν υπάρχουν υποδομές μηχανικής επεξεργασίας, ούτε και 
χώρος ασφαλούς υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΥ). 

 Διαιωνίζεται η λειτουργία των υπερκορεσμένων και άστοχα χωροθετημένων ΧΑΔΑ στις Ράχες και 
στον Εύδηλο, γεγονός που πλήττει τη φυσιογνωμία και τον πολιτισμό του νησιού. 

 Η αδυναμία υλοποίησης των κατά καιρούς περιφερειακών και τοπικών σχεδιασμών. 
 
Το πρόβλημα διογκώθηκε και έφτασε στο σημερινό αδιέξοδο, όχι επειδή είναι τόσο δύσκολο να 
λυθεί, ούτε επειδή δεν υπάρχουν δοκιμασμένες λύσεις, αλλά  εξαιτίας διαχρονικών ευθυνών και 
παραλείψεων που καταλογίζονται και στην κεντρική εξουσία και στην περιφερειακή και τοπική 
αυτοδιοίκηση. 
 
Τι καλούμαστε να διαχειριστούμε; 
 
Έχουμε μια πληθυσμιακή ενότητα 8.500 περίπου, μονίμων κατοίκων, στους οποίους πρέπει να 
συνυπολογίσουμε και τους καλοκαιρινούς επισκέπτες και μια ετήσια παραγωγή αστικών 
αποβλήτων (ΑΣΑ), της τάξης των 3.100 τόνων περίπου. Σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση η σύνθεση 
των στερεών αποβλήτων είναι η εξής. Χαρτί, πλαστικό, μέταλλα 1.240 τον., Διάφορα 360 τον., 
μπαταρίες 3 τον., και οργανικά 1.497 τόνοι. 
 
Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση 
 
Συνεχίζουν να λειτουργούν οι δύο ΧΑΔΑ στη Βόρεια πλευρά του νησιού, οι οποίοι προκαλούν 
οξύτατα περιβαλλοντικά προβλήματα στις περιοχές, αλλά και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και 
την υγεία των κατοίκων των περιοχών αυτών. Να επισημάνουμε ότι εκτός των απορριμματοφόρων 
του Δήμου γίνεται και ανεξέλεγκτη μεταφορά απορριμμάτων στους ανοικτούς σκουπιδόλακους-
ΧΑΔΑ (στις 10/9/2022 από τις 9 μέχρι τις 11 το βράδυ μετρήσαμε 4  ιδιωτικά αυτοκίνητα που 
μπήκαν στο χώρο του ΧΑΔΑ Ραχών). 
Στους ΧΑΔΑ αυτούς δεν γίνεται συστηματική παρά μόνο περιστασιακή επίχωση των αποβλήτων με 
συνέπεια την διασπορά τους από τους δυνατούς ανέμους και τις βροχοπτώσεις σε μεγάλη ακτίνα. 
Η ανακύκλωση υπολειτουργεί ή δεν λειτουργεί και καθόλου κατά περιόδους και περιοχές    ( π.χ. 
περιοχή Ραχών). 
Η πολυδιαφημισμένη, από τη δημοτική αρχή, λύση της μεταφοράς των στερεών αποβλήτων του 
νησιού στο ΧΥΤΑ της Χίου δεν λειτούργησε παρά της αντίθετες διαβεβαιώσεις του Δημάρχου ( 
υπάρχει δέσμευσή του από Δ.Σ. του καλοκαιριού του 2021 ότι από τον Σεπτέμβρη 2021 θα 
μεταφέρονταν όλα τα μη ανακυκλούμενα απορρίμματα στη Χίο). Σύμφωνα με έγγραφο-βεβαίωση 
της ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ κατά τον μήνα Νοέμβριο μεταφέρθηκαν από την Ικαρία στη Χίο 8,8 τόνοι στερεών 
αποβλήτων δηλ. 0,28% των στερεών αποβλήτων του νησιού και τους επόμενους μήνες από τίποτα 
έως ακόμα λιγότερα.  Εξάλλου γνωρίζουμε ότι αυτή η πρακτική είναι δύσκολο να προχωρήσει και 
στο μέλλον, σε μόνιμη βάση, λόγω της αντίδρασης που συναντά από την αντιπολίτευση αλλά και 
μεγάλο μέρος της συμπολίτευσης στο Δ.Σ. του Δήμου Χίου. 
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Το αρμόδιο υπουργείο δια στόματος του γ.γ. κ. Γραφάκου ( κατά την παρέμβασή του στην 
διημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος τον Ιούνιο 2022) περιπλέκει και κάνει ακόμα πιο απόμακρο 
όνειρο την επίλυση του προβλήματος, αφού πιστό στην αρχή της ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης 
των απορριμμάτων, προτείνει την λύση της μεταφοράς όλων των σύμμεικτων αποβλήτων των 
νησιών του Β. Αιγαίου στη Χίο ή στη Μυτιλήνη, όπου και θα γίνεται η διαχείρισή τους. 

 
Η απάντηση σε αυτό το αδιέξοδο δεν μπορεί να είναι άλλη, παρά η ανάπτυξη παράλληλων δράσεων 
σε όλα τα «μέτωπα», βάσει ενός τοπικου σχεδίου διαχείρισης αλλά και εφαρμογής του κανονισμού 
καθαριότητας. 
 
Προτεινόμενο τοπικό σχέδιο διαχείρισης ΑΣΑ Ικαρίας 
 
Τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά δεδομένα, σε συνδυασμό με τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα 
των ΑΣΑ του νησιού, οδηγούν, στο βέλτιστο μοντέλο διαχείρισης, που πρέπει να χαρακτηρίζεται από 
την έμφαση στη διαλογή στη πηγή και σε απλές υποδομές με τη λογική της εγγύτητας και της μικρής 
κλίμακας. Αυτό αναπτύσσεται σε δυο επίπεδα και περιλαμβάνει τα εξής.  
 
Α)  Σε επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων. 
-Τρείς τοπικές μονάδες-σημεία ανακύκλωσης συσκευασιών, στηριγμένες στη λογική των ξεχωριστών 
κάδων. 
- Τρία πράσινα σημεία για τη συλλογή άλλων ανακυκλώσιμων υλικών, πλήν των συσκευασιών. 
- Δύο μονάδες αερόβιας κομποστοποίησης προδιαλεγμένων, σε ξεχωριστό κάδο, οργανικών. 
- Προώθηση της ιδέας της οικιακής κομποστοποίησης με κάθε μέσο από το Δήμο. 
 
Β) Σε επίπεδο νησιού 
 

- Κλείσιμο και άμεση αποκατάσταση των ΧΑΔΑ. 
- Κατασκευή και λειτουργία του ΧΥΤΥ.( Υπάρχει Απ. Εγκρ. Περιβ. Όρων. Από 15/11/21) 
- Λειτουργία μίας απλής, μικρής μονάδας επεξεργασίας-διαχωρισμού υπολειμματικών 

σύμμεικτων ΑΣΑ, τύπου ταινιόδρομου. 
- Δημιουργία ΣΜΑ για τις όποιες μεταφορές είναι αναγκαίες κατά την μεταβατική περίοδο 

μέχρι την ολοκλήρωση και λειτουργία των παραπάνω έργων. 
 
 Για την άρση του αδιεξόδου, προτείνουμε σήμερα να πάρουμε απόφαση για το πραγματικό και 
άμεσο κλείσιμο των ενεργών ΧΑΔΑ με την παράλληλη μεταφορά των ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ Χίου μέχρι την 
κατασκευή των έργων που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στο 
νησί. Επίσης την δρομολόγηση των έργων και υποδομών που συνθέτουν το τοπικό σχέδιο διαχείρισης. 
Αυτά για να γίνουν πράξη απαιτείται η υποστήριξη της περιφέρειας Β. Αιγαίου και της κυβέρνησης για 
την αντιμετώπιση των όποιων χρηματοδοτικών αναγκών και για τη διασφάλιση της δυνατότητας του 
δήμου Ικαρίας να ασκήσει τον αναντικατάστατο ρόλο του.  
Πάντως με συμπαιγνίες από Δημοτικής Αρχής και ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ που κατασκευάζουν μια ψεύτικη 
πραγματικότητα, παρουσιάζοντας τους ΧΑΔΑ μας ως ανενεργούς, παραπλανούν τους δημόσιους 
φορείς και κοροϊδεύουν τους δημότες δεν λύνονται τα προβλήματα. 
 

 Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος είπε ότι όλες οι αποστολές προς την Χίο είναι μικρές γιατί 

γίνονται δοκιμαστικά με απορριμματοφόρο. Ενημέρωσε το σώμα ότι η ΔΙΑΝΟΧ σε 

συνεργασία με τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. προχωράνε σε παραχώρηση στον Δήμο Ικαρίας  

presscontainer χωρητικότητας 60 κυβικών από τον ΦΟΣΔΑ Μακεδονίας. Τα πρόστιμα 

τρέχουν ακόμα και για τον ΧΑΔΑ στο Καταφύγι, για τον οποίο ψάχνουμε χρηματοδότηση 

για την αποκατάστασή του. Ως προς τον ΧΥΤΥ, έχουμε ένα ώριμο έργο και είμαστε σε 

αναμονή για να το υποβάλλουμε στο νέο ΕΣΠΑ.  

 Υπάρχει ο σχεδιασμός να γίνουν στην Ικαρία δύο μονάδες ΣΜΑ και μονάδες 

κομποστοποίησης. Οι μελέτες είναι έτοιμες και περιμένουμε τη χρηματοδότηση. Ως προς την 

ανακύκλωση, έχουν γίνει προτάσεις ύψους 1.000.000€ στο Πράσινο Ταμείο για εξοπλισμό 

και διαλογή στην πηγή και προβλέπουν 14 νησίδες διακριτής συλλογής, 3 έξυπνους 

ΑΔΑ: 6ΥΦΑΩΕ4-9Ρ5



4  

οικίσκους διακριτής συλλογής και κινητό σημείο διαλογής, οι οποίες δεν έχουν αξιολογηθεί 

ακόμα. Ταυτόχρονα υπάρχει πρόταση στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» ύψους 

1.600.000€, που περιλαμβάνει: έξυπνες γωνίες ανακύκλωσης επτά ρευμάτων, 9 υπόγειες 

γωνίες ανακύκλωσης τεσσάρων ρευμάτων, 15 μικρότερες γωνίες ανακύκλωσης, 15 νησίδες 

και δύο απορριμματοφόρα (ένα για τα ανακυκλώσιμα και ένα για τα βιοαπόβλητα), κάδοι 

κομποστοποίησης καθώς και οικιακοί κάδοι συλλογής οικιακών αποβλήτων με σκοπό την   

κομποστοποίηση. 

Αυτές τις μέρες «τρέχει» στα σχολεία πρόγραμμα ενημέρωσης για την ανακύκλωση και 

δίνεται κάδος ανακύκλωσης χαρτιού σε κάθε σχολείο. 

 Τις επόμενες μέρες θα τοποθετηθούν κώδωνες ανακύκλωσης γυαλιού, που έδωσε ντόπιος 

επιχειρηματίας. Όσον αφορά το κλείσιμο των ΧΑΔΑ, συμφωνώ μαζί σας να τους κλείσουμε 

αλλά πώς πιστεύεταε ότι πρέπει να μεταφέρονται τα απορρίμματα στον πιο κοντινό ΧΥΤΥ, σε 

αυτόν της Χίου. 

 Στη συνέχεια, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δημοτικό σύμβουλο κ. Σωτ. Κόχυλα 

(ΛΑΣ), ο οποίος είπε ότι η διαχείριση των αποβλήτων είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα του 

νησιού και μάλιστα το μεγαλύτερο.  

 Μόνο ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί μας, που θα 

περιελάμβανε από την διαλογή στην πηγή, όλο το σύστημα της ανακύκλωσης, τον ΧΥΤΑ και 

την κομποστοποίηση, θα ήταν η λύση στο πρόβλημα. Με αυτή την λογική είχε υποβάλει η 

διοίκηση του Δήμου από την Λαϊκή Συσπείρωση προτάσεις στο ΕΣΠΑ και υπέγραψε 

προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια.    

 Θα ήταν εύκολο να ρίξουμε όλες τις ευθύνες στη σημερινή  διοίκηση του Δήμου, αλλά 

αυτό θα έδινε συγχωροχάρτι στις κυβερνητικές ευθύνες και ταυτόχρονα θα αποδυνάμωνε 

την διεκδίκηση για οριστική λύση του προβλήματός μας.  

 Και βέβαια υπάρχουν ευθύνες στη σημερινή δημοτική αρχή, που έχουν να κάνουν με 

ολιγωρία ως προς την λύση της Χίου, αφού η ποσότητα που έχει μεταφερθεί εκεί είναι πολύ 

μικρή. Χάνεται πολύτιμος χρόνος κι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.  

 Η λύση της Χίου πρέπει να καταλάβουμε πως είναι προσωρινή. Θα μας διευκολύνει για 

λίγο, στο βαθμό που θα λειτουργήσει. Εμείς πρέπει να συζητήσουμε πως θα λύσουμε το 

πρόβλημα στο νησί μας. 

 Σχολιάζοντας την εισήγηση του κ. Γαγλία, είπε ότι ένα έργο που αυτή τη στιγμή είναι 

ώριμο και έτοιμο να χρηματοδοτηθεί, δείχνει ότι κάποιες αρχές σε τοπικό επίπεδο δούλεψαν 

και μάλιστα πολύ για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. 

 Επίσης υπογράμμισε πως είναι λάθος το ότι δεν συμμετέχουν οι πολίτες στην προσπάθεια 

της ανακύκλωσης. Συγκρίνοντας, με περιοχές της Αττικής, δεν έχουμε να ζηλέψουμε πολλά 

πράγματα. Απλώς χρειάζεται συνεχής ενημέρωση. 

 Τόνισε ότι όλη μας η προσπάθεια πρέπει να επικεντρωθεί στο πώς θα επιταχύνουμε τα 

βήματα να κατασκευαστεί ΧΥΤΑ, γιατί μόνο τότε θα υπάρξει λύση στο πρόβλημά μας στην 

Ικαρία.  

 Τέλος, εξέφρασε την έκπληξή του για το έγγραφο με υπογραφή του Δημάρχου αλλά χωρίς 

αριθμό πρωτοκόλλου ή άλλα στοιχεία, που παρουσιάστηκε από τον κ. Γαγλία και βεβαιώνει 

το κλείσιμο των ΧΑΔΑ. 

 Ο κ. Ελ. Κόχιλας (Κοινωνία των Δημοτών) τόνισε ότι η λύση είναι μέσα στην Ικαρία. 

Πρέπει να προχωρήσει ο ΧΥΤΥ και η Περιφέρεια πρέπει να προτάξει αυτό το έργο. 

 Ο δημοτικός σύμβουλο κ. Κ. Περρής (ΑΣΠΙ) είπε, μεταξύ άλλων, ότι πρέπει να 

αναδείξουμε ότι είναι ανοιχτοί οι ΧΑΔΑ και τι προβλήματα υπάρχουν με την μεταφορά στη 

Χίο. Πρέπει να δει το υπουργείο ότι οι σχεδιασμοί του είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν. 

 Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ηλ. Γαγλίας (ΑΣΠΙ) είπε ότι  η αρχή που πρέπει να διακατέχει 

την συζήτηση για τη διαχείριση των αποβλήτων  είναι ότι εμείς οι δημότες που παράγουμε 

τα απορρίμματα, εμείς πρέπει να τα διαχειριστούμε κιόλας. Έξω από την ιδιωτικοποίηση, 

όπως βλέπουμε να πηγαίνουν τα πράγματα. Πρέπει να κάνουμε ένα τοπικό σχέδιο που να 

δείχνει πώς θέλουμε να διαχειριστούμε τα απορρίμματα και να μην περιμένουμε κανέναν να 

μας πει τι θα κάνουμε. Πρέπει να αποφασίσουμε αν είμαστε έτοιμοι να συμφωνήσουμε σε 

ένα σχέδιο για το πώς θέλουμε να διαχειριστούμε τα απορρίμματά μας. Ποιος είναι ο 

σχεδιασμός για την μεταβατική περίοδο της μεταφοράς στη Χίο, που είναι μία προσωρινή 

λύση; Πολύ εύκολα ξεπερνάτε το ότι έχετε παραπλανήσει τα υπουργεία και τις αρχές. 

Ο  Δήμαρχος κ. Ν. Καλαμπόγιας είπε ότι δεν υπάρχει βεβαίωση χωρίς πρωτόκολλο. Δεν 

είναι επίσημο έγγραφο. Υπάρχουν σαφείς διαχρονικές ευθύνες και στην κεντρική διοίκηση. 

Υπάρχει η αναγκαιότητα ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης. Τοπικό σχέδιο δεν 
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υπάρχει. Με βάση τον περιφερειακό σχεδιασμό, τον οποίο περιμένουμε για γνωμοδότηση, 

μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα τοπικό σχέδιο. Ενδεχομένως, θα χρειαστεί να 

συμπληρώσουμε ή να απορρίψουμε κάποια στοιχεία του περιφερειακού σχεδιασμού. Η 

μεταφορά στη Χίο είχε προταθεί σαν μεταβατική λύση, μέχρι την δημιουργία του ΧΥΤΥ. Η 

δυσκολία είναι το να αγοραστεί ο εξοπλισμός, για την αγορά αυτή περιμένουμε πρόγραμμα 

χρηματοδότησης. Επίσης περιμένουμε, μέσω της ΔΙΑΝΟΧ, presscontainer από τον φορέα 

διαχείρισης της Μακεδονίας, τα οποία βρίσκονται σε φάση επισκευής.  Η ΔΙΑΝΟΧ, στην 

οποία είμαστε μέτοχοι, θα είναι φορέας διαχείρισης του ΧΥΤΥ στη Σάμο και στην Ικαρία, 

εφόσον κατασκευαστεί.  Ο ΧΥΤΥ πρέπει να γίνει και χρειαζόμαστε χρηματοδότηση για αυτό 

Η νέα προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ είναι κοντά, για να προτείνουμε ώριμα έργα προς 

χρηματοδότηση. 

 Η πρότασή μου είναι ότι όντως πρέπει να υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 

αποβλήτων, ειδικότερα τοπικό σχέδιο αλλά και περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης 

απορριμμάτων, πάνω στο οποίο θα πρέπει να τοποθετηθούμε, να το διαμορφώσουμε και να 

το τροποποιήσουμε κατά πώς νομίζουμε, όταν αυτό μας γνωστοποιηθεί και έρθει προς τον 

Δήμο Ικαρίας. 

 Ο αντιδήμαρχος κ. Φ. Τσαντές είπε ότι  γίνανε αναφορές για ολιγωρία της σημερινής 

διοίκησης ενώ το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων συζητιέται από τις δημοτικές αρχές 

του νησιού από το 2004 και παρ΄όλα αυτά βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο. Επίσης είπε ότι το 

κόστος των presscontainer είναι 200.000€ και έχουν κατατεθεί προτάσεις χρηματοδότησης 

σε δύο προγράμματα. Μακάρι να είχαμε τα χρήματα και να μπορούσαμε άμεσα να 

ξεκινήσουμε μεταφορά.  

 Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σωτ. Κόχυλας (ΛΑΣ) είπε ότι αν θέλουμε γρήγορη λύση στο 

πρόβλημα των αποβλήτων στο νησί θα πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα: να επιταχύνουμε 

την προσωρινή λύση προς τη Χίο και να επιταχύνουμε την πίεση στην εξεύρεση 

χρηματοδότησης του ΧΥΤΑ της Ικαρίας.  

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα 

παραπάνω 

 

Με ψήφους οκτώ(8) υπέρ της πρότασης του κ. Δημάρχου (κ. Π. Καραγιαννάκης –διπλή 

ψήφος προέδρου-, κ. Φ. Τσαντές, κ. Ν. Καλαμάρας, κ. Φ. Ράπτης, κ. Δ. Τσαγκά, κ. Β. 

Κακόγιαννος, κ. Σ. Πολίτης και κ. Μ. Μπινίκου) 

Οκτώ (8) υπέρ της εισήγησης της ΑΣΠΙ (κ. Σ. Κόχυλας, κ. Σπ. Τέσκος, κ. Β. Λαρδά-

Καρίμαλη, κ. Στ. Κουντούπης, κ. Γ. Καλογερής, κ. Ηλ. Γαγλίας, κ. Κ. Περρής κ. Ελ. 

Κόχιλας) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Πρέπει να υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, ειδικότερα τοπικό 

σχέδιο αλλά και περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, πάνω στο οποίο θα πρέπει 

να τοποθετηθούμε, να το διαμορφώσουμε και να το τροποποιήσουμε κατά πώς νομίζουμε, 

όταν αυτό μας γνωστοποιηθεί και έρθει προς τον Δήμο Ικαρίας από την Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου. 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 56/2022 
 

Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση  
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

 
 

 

Παναγιώτης Καραγιαννάκης 

 

ΑΔΑ: 6ΥΦΑΩΕ4-9Ρ5


		2022-09-28T11:30:06+0300
	Athens




