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Πεπραγμένα Φο.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α. Ε.  Ο.Τ.Α. 2011 

 

     Ο Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. ΟΤΑ, κατά το έτος 2011,  στα 

πλαίσια των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από το καταστατικό του και το 

σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, διαχειρίστηκε τα παρακάτω έργα αποκομιδής 

απορριμμάτων: 

Α. Ολοκληρώθηκαν οι εξής προγραμματικές συμβάσεις, που είχαν συναφθεί 

με τους πρώην Δήμους Μαλίων και Γουβών: 

1. συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων του πρώην Δήμου 

Μαλίων, για το χρονικό διάστημα από 15/12/2009 έως και 15/10/2011, 

συνολικού προϋπολογισμού: 1.042.799,80€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ  

2. συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων της παραλιακής ζώνης του 

πρώην Δήμου Γουβών, για το χρονικό διάστημα από 01/05/2010 έως 

30/04/2011,  συνολικού προϋπολογισμού: 325.822,80 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Β. Υλοποιήθηκαν δύο προγραμματικές συμβάσεις με τον Καλλικρατικό Δήμο 

Χερσονήσου: 

1. αποκομιδή απορριμμάτων στις δημοτικές ενότητες Μαλίων, Γουβών 

και Επισκοπής . Ύψους  439.600,00  € (συν ΦΠΑ). 

2. αποκομιδή των ανακυκλώσιμων (μπλε κάδοι)  για όλο το Δήμο 

Χερσονήσου. Ύψους 440.700.00  € (συν ΦΠΑ). 

      Στα πλαίσια, τώρα, της  διαχείρισης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής 

Απορριμμάτων του Δήμου Χερσονήσου, παρέλαβε και διαχειρίστηκε  32.478 

τόνους απορριμμάτων. Από το Δήμο Χερσονήσου 29.518 τόνους και από το 

Δήμο Μινώα Πεδιάδας (Δημοτική Ενότητα Καστελίου) 2.960 τόνους. 

Διαχειρίστηκε 2.000 τόνους ιλύος,  από τις  ΜΕΛ του Δήμου Χερσονήσου. 

Ακόμη, παρέλαβε και αποθήκευσε προσωρινά, 10.000 τόνους ογκωδών 

απορριμμάτων.  

       Το έτος 2011,  ολοκληρώθηκε η εκτέλεση δύο υποέργων της πράξης: 

«Μηχανολογικός εξοπλισμός διαχείρισης απορριμμάτων», ύψους   
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2.450.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Τα δύο υποέργα που 

ολοκληρώθηκαν αφορούν : 

1.  Υποέργο  4: «Προμήθεια Λαστιχοφόρου Φορτωτή». Προϋπολογισμού 

75.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 23%)     

2. Υποέργο 5: «Προμήθεια Πλυντηρίου Κάδων Απορριμμάτων» . 

Προϋπολογισμού 110.000.00€ (πλέον ΦΠΑ 23%) 

Τα μηχανήματα αυτά έχουν ήδη παραληφθεί. 

    Στα πλαίσια της παραπάνω πράξης η οποία συγχρηματοδοτείται από το 

Π.Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007- 2013,  είναι σε εξέλιξη η προμήθεια 

των παρακάτω μηχανημάτων, τα οποία θα βοηθήσουν στη λειτουργία του 

ΧΥΤΑ με την ορθολογική διαχείριση των ογκωδών και των υλικών 

κατεδάφισης. Η προμήθεια τριών σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων θα 

εξορθολογίσει την αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων 

υλικών με την μείωση του κόστους αποκομιδής. Οι χώροι για την 

μεταφόρτωση των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών έχουν ήδη 

αδειοδοτηθεί.  

Τα υποέργα των οποίων η υλοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη είναι :  

1. Υποέργο 1 : «Προμήθεια σπαστήρα αδρανών»  

2. Υποέργο 2 : «Προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών»  

3. Υποέργο 3: «Προμήθεια τεμαχιστή φυτικών υπολειμμάτων»  

4. Υποέργο 6: «Προμήθεια τριών σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων»  

     Τέλος κατά το έτος 2011,  ξεκίνησε ο σχεδιασμός της μονάδας μηχανικής 

διαλογής και κομποστοποίησης του οργανικού, η οποία πρόκειται να 

εγκατασταθεί στο ΧΥΤΑ Χερσονήσου και διασφαλίζει συνολικά την 

ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων της περιοχής μας. Η δυναμικότητα 

της μονάδας ανέρχεται σε 50.000 τόνους σύμμεικτα απορρίμματα και 50.000 

τόνους οργανικά. Ο προϋπολογισμός της μονάδας ανέρχεται σε 31 εκατ. €,  

περίπου . 

Ακολουθούν πίνακες  (σε αρχείο excel), με οικονομικά στοιχεία που 

αφορούν τους Δήμους Χερσονήσου, Μινώα Πεδιάδας,  τις ΔΕΥΑΜ και 

ΔΕΥΑΧ (πρώην και νυν), καθώς και τις υποχρεώσεις προς τρίτους. 


