ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το πρακτικό της αρ. 20/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 339
Στη Λευκάδα σήμερα στις 17 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 19.00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
20/27354/11-10-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Απουσίαζαν

Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Γεωργάκης Βασίλειος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Ανδρέας
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Νικητάκης Μάρκος
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Σπυρίδων
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Καββαδάς Αθανάσιος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Στραγαλινός Βασίλειος
Δρακονταειδής Κων/νος
Μεσσήνη Κερασούλα
Σίδερης Αντώνιος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Αραβανής Γεράσιμος
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Βεργίνης Ξενοφών
Λάζαρη Πηνελόπη
Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνης Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Μελάς Βασίλειος
Γαβρίλης Δημήτριος
Κονιδάρης Κυριάκος
Μαργέλης Γεώργιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 27 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Ο κ.Δ.Γαβρίλης αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων της Η/Δ.

ΘΕΜΑ 1ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 20/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση τροποποίησης Πρότασης Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Νήσων
Καλάμου και Καστού Δ. Λευκάδας με προσθήκη συνοδών έργων δεματοποίησης, προσωρινής
αποθήκευσης και επεξεργασίας απορριμμάτων του Δήμου Λευκάδας-ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΓΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΔΩΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ και ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Εισηγητής: Κώστας Α. Αραβανής, Δήμαρχος Λευκάδας.
Ο Δήμαρχος κ.Κώστας Αραβανής εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
1.

Aρχική Πρόταση

Περιελάμβανε την χρηματοδότηση των έργων αποκατάστασης των ΧΑΔΑ νήσων Καλάμου και
Καστού Δ. Λευκάδας. Ειδικότερα:
Προϋπολογισμός:

571 967 ευρώ

Ημερομηνία κατάθεσης πρότασης:
ΧΑΔΑ ΚΑΛΑΜΟΥ:
Ο σχεδιασμός των έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ Καλάμου περιλαμβάνει έκταση 5,657 στρ. με
τα εξής κύρια χαρακτηριστικά:
v

αποτροπή εισχώρησης και κατείσδυσης απορροών με ανάντη τάφρο συλλογής
παροχέτευσης ομβρίων

v

κατασκευή / διαμόρφωση ενδιάμεσου αναβαθμού -ταμπανιού (μπαγκίνας) με αντίστροφη
κλίση για ελεγχόμενη απορροή

v

κατασκευή τάφρων αγκύρωσης των γεωσυνθετικών στο φρύδι και του πόδα του πρανούς.

v

στήριξη πρανούς με τοποθέτηση ισχυρού γεωπλέγματος,

v

στεγάνωση απορριμματικού αναγλύφου με επικάλυψη με συνθετική γεωμεμβράνη,
γεωύφασμα προστασίας και τρισδιάστατο γεωπλέγμα που επιτρέπει την πιθανή ανάπτυξη
φυτών,

v

τοποθέτηση συνθετικού στραγγιστηρίου και παθητική συλλογή των πλευροδιηθημάτων με
οριζόντιο αγωγό, συγκέντρωση των διηθημάτων σε φρεάτιο και στεγανή δεξαμενή

v

κατασκευή / τοποθέτηση συρματοκιβωτίων στον πόδα του απορριμματικού πρανούς για
έλεγχο απορροών και αποτροπή διάβρωσης του πόδα του πρανούς.

ΧΑΔΑ ΚΑΣΤΟΥ:
Ο σχεδιασμός των έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ Καστού περιλαμβάνει έκταση 640,39 m2 με τα
εξής κύρια χαρακτηριστικά:
1. αποτροπή

εισχώρησης

και

κατείσδυσης

απορροών

με

ανάντη

τάφρο

συλλογής

παροχέτευσης και τοποθέτηση αγωγού συλλογής ομβρίων στα κατάντη του χώρου
εσωτερικά του υφιστάμενου τοιχίου
2. κατασκευή τάφρων αγκύρωσης των γεωσυνθετικών στο φρύδι και του πόδα του πρανούς.
3. στήριξη πρανούς με τοποθέτηση ισχυρού γεωπλέγματος,
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4. στεγάνωση απορριμματικού αναγλύφου με επικάλυψη με συνθετική γεωμεμβράνη,
γεωύφασμα προστασίας και τρισδιάστατο γεωπλέγμα που επιτρέπει την πιθανή ανάπτυξη
φυτών,
5. παθητική συλλογή των πλευροδιηθημάτων με οριζόντιο αγωγό, συγκέντρωση των
διηθημάτων σε φρεάτιο, στεγανή δεξαμενή και απομάκρυνση.

2.

Εγκεκριμένη - Τροποποιημένη Πρόταση Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Καλάμου – Καστού

Δ. Λευκάδας
Τα ανωτέρω έργα αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Καλάμου τροποποιήθηκαν ως εξής:
Α)

Το ισχυρό γεωπλέγμα στήριξης του πρανούς αντικαταστάθηκε με ισχυρό γεωύφασμα
(600 gr/m2).

Β)

Καταργήθηκε το τρισδιάστατο γεωπλέγμα ανάπτυξης φυτών.

Γ)

Το συνθετικό στραγγιστήρι αντικαταστάθηκε από στρώση αποστράγγισης ομβρίων από
αμμοχαλικώδη υλικά.

Τροποποιημένος Προϋπολογισμός

317 060 ευρώ

Ημερομηνία κατάθεσης πρότασης:
Ημερομηνία έγκρισης :
3.

Αίτημα Τροποποίησης Πρότασης Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Νήσων Καλάμου και

Καστού

Δ. Λευκάδας με προσθήκη συνοδών έργων προσωρινής αποθήκευσης και

επεξεργασίας απορριμμάτων για την πλήρη συμμόρφωση του Δήμου και του Ν. Λευκάδας με
το θεσμικό πλαίσιο. Τα συνοδά έργα περιλαμβάνουν:
1.

Έργα

προσωρινής

αποθήκευσης

(κατασκευή

πλατφόρμας

αποθήκευσης

απορριμματοδεματίων, κατασκευή οδού πρόσβασης στη πλατφόρμα, μήκους 100 μ, καθώς και
προμήθεια δεματοποιητή με σύστημα περιτύλιξης των απορριμματοδεματίων με μεμβράνη).
2.

Κατασκευαστικά έργα και προμήθεια εξοπλισμού για κατασκευή εγκατάστασης

διαχείρισης

αστικών στερεών αποβλήτων Δ.

Λευκάδας (Μονάδα Προεπεξεργασίας /

Κομποστοποίησης Απορριμμάτων)
3.

Προμήθεια κάδων ξεχωριστής συλλογής οργανικών απορριμμάτων

Τα ανωτέρω συνοδά έργα περιλαμβάνει η παρούσα τροποποίηση ως υποέργα της ανωτέρω
πράξης σύμφωνα με την πρόσκληση του μέτρου 4.7 (κωδ. Κατηγορίας πράξεων 4401) όπου
αναφέρεται

«...Με

την

παρούσα

πρόσκληση

δύνανται

να

χρηματοδοτηθούν,

έργα

αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α., ενέργειες κλεισίματος ενεργών Χ.Α.Δ.Α. και κατασκευαστικά έργα και
προμήθειες εξοπλισμού για κατασκευή ή/ και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών
στερεών αποβλήτων, άμεσα συνδεδεμένων με την παύση λειτουργίας ενεργών Χ.Α.Δ.Α., καθώς
και οι αναγκαίες μελέτες, ως υποέργα των αντίστοιχων πράξεων».
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Επίσης, στην Παρ. 3.3. Α, Β, και ΣΤ της ανωτέρω πρόσκλησης ρητά αναφέρεται ότι:
«... Ειδικότερα, με την παρούσα πρόσκληση δύναται να χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες
δράσεις:
Α.

Έργα κλεισίματος ή / και αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α.

Β.

Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός μεταφόρτωσης, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και
επεξεργασίας
Απορριμμάτων,

απορριμμάτων
Μονάδες

(θα

χρηματοδοτηθούν

Κομποστοποίησης

κ.α.

–

Σταθμοί
(Δεν

Μεταφόρτωσης

περιλαμβάνεται

η

χρηματοδότηση της προμήθειας εξοπλισμού αποκομιδής απορριμμάτων)...
Γ.

Επέκταση / αναβάθμιση Χ.Υ.Τ.Α. / Χ.Υ.Τ.Υ. για την προσωρινή διαχείριση αποβλήτων
άμεσα συνδεδεμένων με την παύση λειτουργίας ενεργών Χ.Α.Δ.Α.

Δ.

Τεχνικές – Περιβαλλοντικές Μελέτες και Οριστικές Μελέτες – Τεύχη Δημοπράτησης
(ΤΜΠΑ. ΟΜΑ) για την αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α., καθώς και Μελέτες διαχείρισης
στερεών αποβλήτων. Στις περιπτώσεις υποβολής προτάσεων που οι μελέτες είναι υπό
εκπόνηση ή έχουν ολοκληρωθεί, οι μελέτες αυτές μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το
ΕΠΠΕΡΑΑ, μετά την απαραίτητη διαδικασία ελέγχου από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ σύμφωνα
με την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και εφόσον πληρούν τους όρους
επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ.

Ε.

Απόκτηση της απαιτούμενης γης για την κατασκευή των υποδομών, έως ποσοστό 10%
επί του κόστους υποδομών

ΣΤ.

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Ζ.

Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας (Φυλλάδια ενημέρωσης και προβολής,
Οδηγοί, Εγχειρίδια, Ιστότοποι κλπ)

Προϋπολογισμός Τροποποιημένης Πρότασης με Συνοδά Εργα

3 341 400 ευρώ

Ημερομηνία κατάθεσης αίτησης τροποποίησης:
Αιτιολόγηση της παρούσας τροποποίησης:
Ο Ν. Λευκάδας μέχρι σήμερα διαθέτει τα Αστικά του Απόβλητα (ΑΑ) σε ΧΑΔΑ. Οι ΧΑΔΑ είτε
έχουν αποκατασταθεί, είτε βρίσκονται υπό άμεση αποκατάσταση. Ειδικότερα:
1. Έχει αποκατασταθεί ο ανενεργός ΧΑΔΑ Δ. Λευκάδας έκτασης 147 στρ. (χρηματοδότηση
ΕΠΠΕΡ 2007 – 2009) (υπ’ αριθμ. 262/29.09.2010 απόφαση του ΔΣ Λευκάδας παραλαβής
εκτελεσθέντος έργου: Αποκατάσταση ανενεργού ΧΑΔΑ Δ. Λευκάδας στη θέση Αλυκές και
υπ’ αριθμ. 182607/08.10.2010 βεβαίωση τήρησης υποχρεώσεων τελικού δικαιούχου του
έργου από το ΕΠΠΕΡΑΑ).
2. Έχει αποκατασταθεί ο ανενεργός ΧΑΔΑ ΔΕ Καρυάς στη θέση Δραγατσούρι (χρηματοδότηση
ΕΠΠΕΡ 2007 – 2009).
3. Νέα έργα εγκεκριμένα και χρηματοδοτούμενα από το ΕΠΠΕΡΑΑ υπό δημοπράτηση είναι η
αποκατάσταση 6 ΧΑΔΑ (στις θέσεις Αλυκές έκτασης 31 στρ. εντός της έκτασης του
βιολογικού καθαρισμού που περιλαμβάνει και την έκταση της ΕΜΒΕ, «Βαγενή», «Βαρύ»,
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«Ρέμα», «Κλιμάτι» και Πάνω Αλώνια). Ολοι οι υπόλοιποι μικροί ΧΑΔΑ στο Δ. Λευκάδας
έχουν κλείσει και αποκατασταθεί με στρώση από αργιλόχωμα και φυτόχωμα.
4. Ο Δ. Μεγανησίου έχει υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης αποκατάστασης του ΧΑΔΑ
Μεγανησίου στη θέση «Σκίζα» και σταθμού μεταφόρτωσης για να μεταφέρει τα ΑΑ στην
εγκατάσταση της Λευκάδας. Στο Ν. Λευκάδας θα έχουν κλείσει και αποκατασταθεί όλοι οι
ΧΑΔΑ εντός του 2013.
5. Υπό δημοπράτηση: Προμήθεια αρδευτικού δικτύου (δευτερεύον και τριτεύον δίκτυο)
αποκατεστημένου ΧΑΔΑ Δ. Λευκάδας στη θέση Αλυκές με επαναχρησιμοποίηση εκροής
βιολογικού καθαρισμού για τη δημιουργία πάρκου πρασίνου στον ανενεργό αποκατεστημένο
ΧΑΔΑ Δ. Λευκάδας στη θέση Αλυκές έκτασης 147 στρεμμ (σε μέρος του οποίου θα γίνουν τα
έργα προσωρινής αποθήκευσης και προεπεξεργασίας / κομποστοποίησης απορριμμάτων
που περιλαμβάνει η παρούσα τροποποίηση ως συνοδά έργα).
6. Υπό έγκριση από το ΕΠΠΕΡΑΑ: Υποδομή τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων Δ. Λευκάδας
και πρωτεύον δίκτυο άρδευσης για τη δημιουργία πάρκου πρασίνου στον ανενεργό
αποκατεστημένο ΧΑΔΑ Δ. Λευκάδας στη θέση ‘Αλυκές’.
Με τις αποκαταστάσεις των 2 ΧΑΔΑ στις νήσους Καλάμου και Καστού ολοκληρώνεται η
αποκατάσταση ΧΑΔΑ στον Δήμο Λευκάδας – δεν υπάρχουν πλέον ανεξέλεγκτες χωματερές.
Ο Δ. Λευκάδας δεν έχει τρόπο σύννομης διάθεσης των ΑΑ. Στον πλησιέστερο ΧΥΤ (ευρίσκεται
στον Δ. Ακτίου – Βόνιτσας, απόσταση 37 km), μπορεί να οδηγηθεί μόνο υπόλειμμα και όχι
σύμμεικτα απορρίμματα σύμφωνα με το υπό έγκριση τροποποιημένο Περιφερειακό Σχέδιο
Διαχείρισης Απορριμμάτων Ιονίων Νήσων (ΠεΣΔΑ ΙΝ) για το οποίο έχει γνωματεύσει θετικά και
το Δημοτικό Συμβούλιο (ΔΣ) Λευκάδας. Επισημαίνεται ότι παρά το χαμηλό σχετικά πληθυσμό
(23.750 κάτοικοι, Απογραφή ΕΣΥΕ 2011), η παραγωγή αστικών αποβλήτων (ΑΑ) στον Ν.
Λευκάδας αντιστοιχεί σε ισοδύναμο πληθυσμού 72.300 με ραγδαία αύξηση και υψηλή εποχιακή
διακύμανση στην ημερήσια παραγωγή (μέχρι 3 φορές) λόγω του γοργά αυξανόμενου αριθμού
επισκεπτών. Τα ΑΑ του Δ. Λευκάδας παρουσιάζουν και υψηλή διακύμανση σύστασης
(διακύμανση του ποσοστού των βιοαποδομησίμων έως 50-75%) με το μεγαλύτερο φορτίο και
ποσοστό βιοαποδομησίμων να αντιστοιχεί στη θερινή περίοδο επηρεάζοντας σαφώς πλέον και
την οικονομική δραστηριότητα (εκδήλωση φωτιάς στον ενεργό ΧΑΔΑ Δ. Λευκάδας 2025.08.2012 με διασπορά ρύπανσης σε όλη την Ανατολική ακτή του νησιού).
Προς επίλυση του προβλήματος τροποποιείται με την παρούσα, η υποβληθείσα πρόταση
χρηματοδότησης έργων αποκατάστασης των ΧΑΔΑ Καλάμου και Καστού Δ. Λευκάδας και
αιτείται η χρηματοδότηση και των υποέργων 2, 3 και 4 με τα οποία διασφαλίζεται η
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη σύννομη λύση του προβλήματος διαχείρισης
απορριμμάτων στον Ν. Λευκάδας συμπεριλαμβανομένων των νήσων Καλάμου και
Καστού αλλά και του Δ. Μεγανησίου.
Τα υποέργα περιλαμβάνουν:
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-

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΈΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΥ

Αφορά στην αποκατάσταση δύο (2) Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων : α) της
νήσου Καστού στη θέση «Βόρος» και β) της νήσου Καλάμου στη θέση «Μαύρη Λαγκάδα», η
λειτουργία των οποίων θα παύσει έως το τέλος του 2012.
-

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ,

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ &

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Περιλαμβάνει κατασκευή πλατφόρμας αποθήκευσης απορριμματοδεματίων, κατασκευή οδού
πρόσβασης στην πλατφόρμα, μήκους 100 μ, καθώς και προμήθεια δεματοποιητή με σύστημα
περιτύλιξης των απορριμματοδεματίων με μεμβράνη.
-

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ

Περιλαμβάνει την προμήθεια κάδων για ξεχωριστή συλλογή των οργανικών που θα
τοποθετηθούν σε στρατηγικά σημεία του Δήμου (κυρίως χώροι εστίασης, ξενοδοχεία στις
περιοχές υψηλού αριθμού επισκεπτών).
-

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ &
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Περιλαμβάνει την κατασκευή ΜΟΠΑΚ σε μέρος του ανενεργού ΧΑΔΑ Δ. Λευκάδας στην θέση
«Αλυκές» Λευκάδας. Η ΜΟΠΑΚ θα δέχεται περί τους 30.000 τόνους/ έτος (120 τόνους / ημέρα
φορτίο αιχμής το θέρος) αστικά απόβλητα (περιεχόμενο μπλε και πράσινων κάδων και
σύμμεικτων απορριμμάτων αρχικά) καθώς και το περιεχόμενο των κάδων ξεχωριστής συλλογής
των οργανικών. Θα ανακτώνται συσκευασίες, πλαστικά, γυαλί και χαρτί και τα οργανικά θα
σταθεροποιούνται σε compost που θα ραφινάρεται επί τόπου.

Θα συγκομποστοποιείται το

οργανικό κλάσμα των απορριμμάτων μαζί με τις λάσπες των βιολογικών καθαρισμών
(Λευκάδας, Αγ. Νικήτα, Νυδρίου, Βασιλικής και Μεγανησίου). Το παραγόμενο compost από την
ΜΟΠΑΚ θα χρησιμοποιηθεί για την αναδάσωση των ορεινών περιοχών της Λευκάδας (Αγ.
Ηλίας, Πύργος, Σταυρωτά, Μέγα Όρος). Το υπόλειμμα της προεπεξεργασίας και ραφιναρίας
(προσδιορίζεται σε 10.000 τόνους / έτος) θα μεταφέρεται με κοντέινερς στον ΧΥΤΥ 3ης
Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτ/νίας (βρίσκεται στο Δ. Ακτίου - Βόνιτσας σε απόσταση 37km από
την ΜΟΠΑΚ).
Η λύση που προτείνεται είναι για άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος διαχείρισης των
στερεών αποβλήτων. Σας θυμίζω ότι έχουν δημοπρατηθεί τα έργα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ
και ολοκληρώνεται η διαδικασία δημοπράτησης των Σ.Μ.Α. Ο συνολικός σχεδιασμός πρέπει να
λειτουργήσει άμεσα.
Α.ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα στην ανακύκλωση με ενημέρωση των
πολιτών και τοποθέτηση περισσότερων κάδων ανακύκλωσης. Επίσης, θα πρέπει να εξετάσουμε
την εξεύρεση ΧΥΤΥ εντός των ορίων του Δήμου μας, ώστε τα σκουπίδια να τα διαχειριζόμαστε
μόνοι μας.
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Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Ένα σοβαρό κράτος που θέλει να σχεδιάσει σοβαρά τη διαχείριση των
απορριμμάτων διαπεριφερειακά πρέπει να σχεδιάσει εργοστάσιο διαπεριφερειακό, το οποίο θα
μείωνε και το κόστος λειτουργίας. Παίρνουμε μια απόφαση που θα μας συνοδεύει για τα
επόμενα πολλά χρόνια. Αυτή η πρόταση δεν λύνει το πρόβλημα της Λευκάδας όπως εμείς
θέλαμε να το λύσουμε. Αυτή η λύση δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον παρόμοια με τα
προβλήματα που δημιουργεί η σημερινή κατάσταση.

Η σωστή λύση είναι αυτή που είχαμε

προτείνει με το εργοστάσιο επεξεργασίας.
Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Πιστεύω ότι μας στέλνουν στη σημερινή λύση γιατί δεν θέλουν την άλλη. Έχουμε
σοβαρή δυσκολία να δώσουμε θετική ψήφο.
Μ.ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ: Αν αποδεχθούμε τη σημερινή εισήγηση, είναι σαν να παραιτούμαστε από τη
διεκδίκηση του εργοστασίου. Αν πάμε το υπόλειμμα στο Μέγα Όρος, θα μολύνουμε τον
υδροφόρο ορίζοντα όλης της ευρύτερης περιοχής.

Τίθεται σε ψηφοφορία η εισήγηση με παράλληλη διεκδίκηση του εργοστασίου.
Υπέρ

ψήφισαν
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Δημοτικοί

Σύμβουλοι,

οι

κ.κ.

Ν.Μακρυγιώργου,

Ζ.Σκιαδά,

Β.Γεωργάκης, Σ.Ρόκκος, Ν.Βικέντιος, Ι.Καρτάνος, Π.Σούνδιας, Α.Γαζής, Φ.Σώλος, Α.Αραβανής,
Ν.Πεντεσπίτης,
Ε.Αραβανής, Σ.Αραβανής, Α.Σάντα, Ε.Ζουριδάκης, Κ.Μεσσήνη, Α.Σίδερης, Α.Καββαδάς,
Β.Στραγαλινός.
Οι κ.κ. Κ.Δρακονταειδής, Μ.Νικητάκης, Ν.Μπραντζουκάκης, Γ.Αραβανής, Γ.Λιβιτσάνος
ψηφίζουν μόνο το σκέλος που αφορά τον Καστό και τον Κάλαμο. Στα υπόλοιπα ψηφίζουν
λευκό.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση
κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Την έγκριση τροποποίησης Πρότασης Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Νήσων Καλάμου και
Καστού Δ. Λευκάδας με προσθήκη συνοδών έργων δεματοποίησης, προσωρινής αποθήκευσης
και επεξεργασίας απορριμμάτων του Δήμου Λευκάδας-ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΧΑΔΑ ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ
ΞΕΧΩΡΙΣΤΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ

και

ΥΠΟΕΡΓΟ

4:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
Διεκδικούμε παράλληλα τη χρηματοδότηση κατασκευής του εργοστασίου μηχανικής και
βιολογικής επεξεργασίας για αποτελεσματικότερη διαχείριση, όπως μέχρι σήμερα έχει
σχεδιαστεί.
Στο σημείο αυτό αποχώρησαν οι κ.κ.Κ.Μεσσήνη, Ν.Μπραντζουκάκης, Α.Σίδερης
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Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 339/12.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ
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