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Πρακτικό 9ο-19/11/2015
Στην Κέρκυρα σήµερα 19 Νοεµβρίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14.00. συνήλθε
σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Μαράσλειο Μέγαρο, στο Γραφείο ∆ηµάρχου,
ύστερα από την υπ. αρ. πρωτ. 71138/19-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου της ∆ηµάρχου Κέρκυρας Κωνσταντίνου Νικολούζου, η Εκτελεστική Επιτροπή του
∆ήµου Κέρκυρας. ∆ιαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, αφού επί συνόλου 16 µελών
βρέθηκαν παρόντα τα 14 µέλη, ήτοι:
1. Κωνσταντίνος Νικολούζος, ∆ήµαρχος (Πρόεδρος)
2. Γεώργιος Ηλίας Παντελιός
3. Γεώργιος Ραιδεστινός
4. Γεώργιος Καρύδης
5. Βασίλειος Άρης Μπαλής
6. Σοφία Καρύδη
7. Ευγένιος Σπυρίδων Ασπιώτης
8. Βασίλειος Καββαδίας
9. Ανδρέας Σκούπουρας
10. Σπυρίδων Καλούδης
11. Λεωνίδας Παγκράτης
12. Ανδρέας Γουλής
13. Θεονύµφη Αθανασία Μάστορα
14. Θεόδωρος Λουκανάρης
Απουσίαζαν οι Αντιδήµαρχοι κ.κ. Νικόλαος Αναστασόπουλος και Μηνάς ∆αµιανός
Ράπτης λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Γενικός
Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Γεώργιος Μαρούφωφ.
Τα πρακτικά τήρησε η κα Όλγα Νικηφόρου, υπάλληλος του Γραφείου ∆ηµάρχου,
Γραµµατέας της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Θέµα 1ο: Αποκλεισµός του ΧΥΤΑ Τεµπλονίου από κατοίκους και
Συλλόγους της περιοχής.

Λαµβάνοντας το λόγο ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ.
Κωνσταντίνος Νικολούζος ενηµέρωσε τα Μέλη για τον εκ νέου αποκλεισµό του
ΧΥΤΑ Τεµπλονίου από κατοίκους και Συλλόγους της περιοχής. Συνεχίζοντας
ανέφερε ότι η διαδικασία προµήθειας του απαραίτητου εξοπλισµού (δεµατοποιητής
κ.λ.π.), που απαιτείται για τη διαχείριση των απορριµµάτων προχωρά κανονικά.
Εχουµε δεσµευτεί, τόνισε, ότι δεν θα αποθέσουµε σύµµεικτα στο ΧΥΤΑ Λευκίµµης,
παρά µόνο ίσως ένα αδρανές υπόλειµµα, εξάλλου οποιαδήποτε λύση επιλεγεί απαιτεί
τον ενταφιασµό ενός υπολείµµατος. Το νέο σχέδιο ∆ιαχείρισης απορριµµάτων
απαιτεί εκτεταµένη εκστρατεία ενηµέρωσης. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι µε την

εφαρµογή του νέου Σχεδίου ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων τα υπολείµµατα θα είναι και
λιγότερα και άλλης ποιότητας. Συνέχισε ενηµερώνοντας τα µέλη για το γεγονός ότι
συστήθηκε οµάδα εργασίας από άµισθους συµβούλους για τη µελέτη και την
κατάθεση προτάσεων αναφορικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων. Επίσης,
υπήρξε η πρόταση του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριµάνη για
δεµατοποίηση και µεταφορά των απορριµµάτων σε καθηµερινή βάση στο ΧΥΤΑ
Ιωαννίνων, η οποία θα εξεταστεί περαιτέρω. Βούλησή µας, τόνισε, είναι να
βοηθήσουµε την περιοχή του Τεµπλονίου και τους κατοίκους της.
Τα Μέλη αφού ενηµερώθηκαν από το ∆ήµαρχο για τις εξελίξεις, τις προτάσεις και τις
πιθανές λύσεις του προβλήµατος που έχει δηµιουργηθεί στο ΧΥΤΑ Τεµπλονίου και
κατόπιν διαλογικής συζήτησης, εξουσιοδότησαν τον ∆ήµαρχο να συζητήσει εκ νέου
µε τους κατοίκους της περιοχής, προκειµένου να βρεθεί άµεσα λύση και να
επαναλειτουργήσει ο ΧΥΤΑ, δεδοµένων των κινδύνων που ελλοχεύουν για την υγεία
των κατοίκων όλου πλέον του νησιού από τη µη περισυλλογή των απορριµµάτων.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα λύεται η συνεδρίαση.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Γεώργιος Ηλίας Παντελιός

Κωνσταντίνος Νικολούζος
∆ήµαρχος Κέρκυρας

2. Γεώργιος Ραιδεστινός
3. Γεώργιος Καρύδης
4. Βασίλειος Άρης Μπαλής
5. Σοφία Καρύδη

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
6. Ευγένιος Σπυρίδων Ασπιώτης
Γεώργιος Μαρούφωφ

7. Βασίλειος Καββαδίας
8. Ανδρέας Σκούπουρας
9. Σπυρίδων Καλούδης
10. Λεωνίδας Παγκράτης
11. Ανδρέας Γουλής

Η Γραµµατέας της Ε.Ε.
12. Θεονύµφη Αθανασία Μάστορα
Όλγα Νικηφόρου
13. Θεόδωρος Λουκανάρης

