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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  18/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  328/2013 
 
«Περί της υλοποίησης του προγράμματος Ανακύκλωσης στο Δήμο Μονεμβασίας 
(συλλογή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών από τους μπλε κάδους) μέσω 
δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού για το διάστημα από 01.01.2014 έως 31.08.2014».   
 
    Στους Μολάους σήμερα στις δεκαεπτά (17) του μηνός Δεκεμβρίου 2013, ημέρα της 
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 16,30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε 
τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 18/13-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα 21, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος            Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
2. Χριστάκος Σταύρος        Γραμματέας Δ.Σ. 2. Μαρούσης Χαράλαμπος 
3. Βουνελάκης Γεώργιος       Αντιδήμαρχος 3. Σπυριδάκος Βασίλειος 
4. Καλογερίνης Ηλίας           Αντιδήμαρχος  4. Σταθάκης Παναγιώτης 
5. Κουτσονικολής Χαράλ.      Αντιδήμαρχος 5. Χαραμής Αντώνιος 
6. Μαυρομιχάλης Κων/νος     Αντιδήμαρχος 6. Κρυπωτός Παναγιώτης 
7. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος   
8. Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήμαρχος   
9. Αλειφέρη Παναγιώτα   
10. Ιατρόπουλος Δημήτριος   
11. Κολλιάκος Ιωάννης   
12. Λύρας Χαράλαμπος   
13. Πετράκης Χρήστος   
14. Τσαφατίνου Κατερίνα   
15. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
16. Νικολινάκος Παναγιώτης   
17. Παπαδάκης Γεώργιος   
18 
19. 

Τσάκος Πέτρος 
Μέντης Γεώργιος 

  

20. Δουμάνης Δαμιανός   
21. Δημητρόπουλος Δημοσθένης   

  
   Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων, Μπιλλίνης Παναγιώτης Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος 
Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. 
Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, 
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Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Σαργκάνης Γεώργιος 
Τ.Κ. Συκέας. 
   Μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος αποχώρησε ο κ. Ιατρόπουλος Δημήτριος και μετά τη 
συζήτηση του 7ου θέματος προσήλθε ο κ. Μέντης Γεώργιος, ο οποίος αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 10ου θέματος.   

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στην αντιδήμαρχο κα Παναγ. Πριφτάκη, η οποία είπε τα εξής: 

Όπως γνωρίζετε βάσει του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως των 
άρθρων 1, 3 και 80: 

Εντός των διοικητικών ορίων κάθε περιφέρειας πλην της Αττικής και υπό την επιφύλαξη 
της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν.4071/2012 και του άρθρου 14, με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συνιστάται Περιφερειακός Σύνδεσμος 
ΦΟΔΣΑ, ως Ν.Π.Δ.Δ., στον οποίο μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι των διαχειριστικών 
ενοτήτων της περιφέρειας. Στο σύνδεσμο που δημιουργείται, συγχωνεύονται υποχρεωτικά, κατά 
τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.4071/2012, οι σύνδεσμοι που έχουν συσταθεί 
ως ΦΟΔΣΑ ή ανώνυμες εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των 
Ο.Τ.Α., κατά κλάδο ή τομέα που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ. Με την ίδια διαδικασία του 
άρθρου 16 του Ν.4071/2012 στον ανωτέρω σύνδεσμο, περιέρχεται υποχρεωτικά η διαχείριση 
των εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας και διάθεσης 
στερεών αποβλήτων δήμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ (παρ. 1 άρθρο 13 Ν.4071/2012). 

Εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του Ν.4071/2012 (ημερ. δημοσ. 11.04.2012), 
εκδίδεται η απόφαση σύστασης του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ, από το Γενικό 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Στην απόφαση περιλαμβάνεται, η επωνυμία του συνδέσμου, ο σκοπός, ο αριθμός 
των αιρετών αντιπροσώπων του κάθε δήμου που συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 του Ν. 3463/2006 (Α' 114), η έδρα, η διάρκεια και οι 
πόροι αυτού. 

Η εν λόγω απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου εκδόθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ 2555/28-5-12 με τίτλο «Σύσταση 
Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας 
Πελοποννήσου» και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1810/Β/8-6-12. 

Για τη διαδικασία συγχώνευσης προβλέπονται τα εξής: α) Σε διάστημα έξι (6) μηνών από 
τη δημοσίευση της απόφασης σύστασης του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ, οι σύνδεσμοι, 
που έχουν συσταθεί ως ΦΟΔΣΑ ή ανώνυμες εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. κατά κλάδο ή τομέα που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ, 
συγχωνεύονται υποχρεωτικά στον περιφερειακό σύνδεσμο. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, οι δήμοι 
που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ παραχωρούν, υποχρεωτικά, στον περιφερειακό σύνδεσμο 
ΦΟΔΣΑ κατά χρήση, τις εγκαταστάσεις στερεών αποβλήτων που διαχειρίζονται και όλα τα 
περιουσιακά στοιχεία, που εξυπηρετούν τις εν λόγω εγκαταστάσεις. 

Οι ανωτέρω φορείς μέχρι τη συγχώνευσή τους στον περιφερειακό σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ, ή την 
παραχώρηση της διαχείρισης των εγκαταστάσεών τους σε αυτόν, συνεχίζουν να λειτουργούν και 
να ασκούν τα καθήκοντά τους ως προς τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων αρμοδιότητάς 
τους.  Επιπροσθέτως λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα και μεριμνούν για την ομαλή μετάβαση 
των λειτουργιών τους στον περιφερειακό σύνδεσμο (παρ. 1 άρθρο 16 Ν.4071/2012). 

Καθώς οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με τους αναδόχους και συγκεκριμένα η αριθ. 
πρωτ. 605/07.12.2013 για το διάστημα από 01.01.2013 έως 31.01.2013 και η αριθ. πρωτ.  
111/12.04.2013 για το διάστημα 12.04.2013 έως 31.12.2013 αντίστοιχα, για τη συλλογή και τη 
μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών, σε εφαρμογή του προγράμματος ανακύκλωσης 
συσκευασιών της 4ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Λακωνίας (Δήμος Μονεμβασίας), που 
αναδείχθηκαν από τους ανοικτούς διαγωνισμούς που διεξήχθησαν από το Σύνδεσμο Στερεών 
λήγουν τέλος του έτους και δεδομένου της αριθ. 11/2013 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής 
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του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου, με την οποία αποφάσισε την εκχώρηση 
του δικαιώματος συλλογής και μεταφοράς σε αδειοδοτημένο Κέντρο Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων 
Υλικών των ανακυκλώσιμων υλικών, έως την ολοκλήρωση του Διεθνή διαγωνισμού που θα 
διενεργηθεί με το ίδιο αντικείμενο για την Π.Ε Λακωνίας από το Δήμο Σπάρτης μέσω 
προγραμματικής σύμβασης με το Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου. 

Κατόπιν των αναφερομένων και δεδομένου της αναγκαιότητας για τη συλλογή και 
μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών  για το διάστημα από 01.01.2014 έως 31.12.2014, στο 
οποίο θεωρούμε ότι θα έχουν ολοκληρωθεί από το Δήμο Σπάρτης ή τον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ, 
πρέπει να αποφασίσουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί το εν λόγω πρόγραμμα στο 
Δήμο μας  για το διάστημα μετά τη λήξη των συμβάσεων. 

Η συχνότητα συλλογής των ανακυκλώσιμων τη χειμερινή περίοδο, καθώς και οι κάδοι που 
έχουν τοποθετηθεί  στο Δήμο μας, είναι οι παρακάτω: 

 
Για τη μεταφορά των Ανακυκλώσιμων Υλικών στο ΚΔΑΥ Τρίπολης πραγματοποιούνται: 

 8 δρομολόγια/μήνα από το Χ.Σ.Α Μονεμβασίας  και   
 5 δρομολόγια/μήνα από Χ.Σ.Α Βοιών  

Τα οχήματα που απαιτούνται είναι τα κάτωθι: 
1) Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας δέκα έξι κυβικών 
μέτρων (16 μ33).  
2) Ένα (1) φορτηγό όχημα με σύστημα ανυψωτικού γάντζου κατάλληλο για την 
μεταφορά ανοιχτών κάδων container 35 m3. 
3) Δύο (2) ανοιχτούς κάδους container χωρητικότητας τριάντα πέντε κυβικών μέτρων 
35 m3. 
 

α/α Δημοτική 

Ενότητα 

Αριθμός 

Κάδων 

Εβδομαδιαία 

συχνότητα 

Συλλογής/ 

Χειμερινή Περίοδο 

Μηνιαία 

συχνότητα 

Συλλογής/ 

Χειμερινή 

Περίοδο 

Σύνολο 

Κάδων που 

συλλέγονται 

μηνιαίως 

Σύνολο 

Κάδων που 

συλλέγονται 

τριμηνιαίως 

μηνιαίως 

Κόστος Συλλογής και 

μεταφοράς για το τρίμηνο 

1/1/2013 έως 31.3.2013 

σύμφωνα με την 21/2012 

Απόφαση  του Συνδέσμου και 

την αριθ. 605/7.12.2013 

σύμβασης 

1. Μολάων 100 3 12 1.200 3600 19.919,00 

2. Ασωπού 75 3 12 900 2700 14.931,00 

3. Μονεμβασίας 70 3 12 840 2520 13.936,00 

4. Ζάρακα 16 1 4 64 192 1.063,00 

5. Βοιών 135 2 8 1080 3240 17.927,00 

 Σύνολο 396 12 48 4084 12252 67.800,00 με ΦΠΑ 13% 
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Το τελικό κόστος  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%) για τη συλλογή και τη μεταφορά 
των ανακυκλώσιμων στο Δήμο μας από 1/1/2013 έως 31/3/2013, είχε ως εξής: 

-Συλλογή Ανακυκλώσιμων Υλικών για τρείς μήνες: 67.800,00 € με ΦΠΑ 13%. 
-Μεταφορά Ανακυκλώσιμων Υλικών στο ΚΔΑΥ για τρείς μήνες: 28.137,00 με ΦΠΑ 13%. 
Σύνολο: 95.937,00 €. 
Κατόπιν των ανωτέρω δεδομένων, το κόστος συλλογής ανά κάδο, εκτιμάται ότι είναι 5,50 

€ και το κόστος έκαστου δρομολογίου μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ  
(περίπου 70μ3 ανά δρομολόγιο) είναι 721,50 €. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του ανωτέρω την εισήγηση και τις αναφερόμενες διατάξεις  
Αποφασίζει Ομόφωνα  

Την υλοποίηση του Προγράμματος Ανακύκλωσης στο Δήμο Μονεμβασίας (συλλογή και 
μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών από τους μπλε κάδους), για το διάστημα από 01/01/2014 
έως 31/12/2014, διάστημα το οποίο θεωρείται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την 
Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας. 

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού από το Δήμο 
Μονεμβασίας.  

 
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  328/2013. 

   
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

       Ο Πρόεδρος                      Ο Γραμματέας         Τα Μέλη 
 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Χριστάκος Σταύρος Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 

Καλογερίνης Ηλίας  Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  Αντιδήμαρχος 

Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. Αντιδήμαρχος 

Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Λύρας Χαράλαμπος 
Πετράκης Χρήστος 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Παπαδάκης Γεώργιος 
Τσάκος Πέτρος 
Δουμάνης Δαμιανός 
Δημητρόπουλος Δημοσθένης 
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