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Στην Κέρκυρα σήμερα 21 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 συνήλθε σε
κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Μαράσλειο Μέγαρο, στο Γραφείο Δημάρχου, ύστερα από
την υπ. αρ. πρωτ. 27883/20-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου της - Δημάρχου Κέρκυρας
Κωνσταντίνου Νικολούζου, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Κέρκυρας. Διαπιστώθηκε η
νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου δεκαέξι (16) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα δεκαέξι (16)
μέλη, ήτοι:
1. Κωνσταντίνος Νικολούζος, Δήμαρχος (Πρόεδρος)
2. Αλέξανδρος Ασπιώτης
3. Ευγένιος Σπυρίδων Ασπιώτης
4. Σταμάτιος Απέργης
5. Ανδρέας Γουλής
6. Βασίλειος Καββαδίας
7. Γεώργιος Καρύδης
8. Σπυρίδων Καλούδης
9. Νικόλαος Κορακιανίτης
10. Αρσένιος Κουλούρης
11. Θεόδωρος Λουκανάρης
12. Θεονύμφη Αθανασία Μάστορα
13. Βασίλειος Άρης Μπαλής
14. Γεώργιος Ηλίας Παντελιός
15. Μάρκος Πρεντουλής
16. Ανδρέας Σκούπουρας
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γεώργιος Μαρούφωφ.
Τα πρακτικά τήρησε η κα Όλγα Νικηφόρου, υπάλληλος του Γραφείου Δημάρχου,
Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Θέμα 1ο: «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Δήμου Κέρκυρας»

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε τα Μέλη για την κατάσταση που επικρατεί στο δίκτυο αποκομιδής
των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στο Δήμο της Κέρκυρας. Η εκτίμηση της Υπηρεσίας
Καθαριότητας είναι ότι στο δίκτυο πρέπει να υπάρχουν συσσωρευμένοι τουλάχιστο 6.000
τόνοι ΑΣΑ που δεν έχουν περισυνελλεγεί από τις 25/5/2018.
Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Ασπιώτης ενημέρωσε με τη σειρά του τα Μέλη για τους
λόγους που δεν μπορεί να γίνει η αποκομιδή και τα ΑΣΑ παραμένουν στους δρόμους σε
μεγάλους όγκους έξω από τους κάδους αποκομιδής, διευκρινίζοντας ότι:







Μετά την καταδικαστική απόφαση της 25/5/2018 για τον κ. Δήμαρχο και τον ίδιο όλα
τα ΑΣΑ που συγκεντρώνονται στο χώρο του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου δεν μπορούν να
εναποτεθούν σε κύτταρο του ΧΥΤΑ. Η μοναδική επιτρεπτή λύση διαχείρισης των ΑΣΑ
μετά τη διαλογή είναι να περάσουν μέσα από τη συστοιχία των μηχανημάτων της
διαλογής του οργανικού μέρους και της δεματοποίησης του υπολείμματος.
Η συστοιχία των μηχανημάτων διαχείρισης μπορεί να δεχθεί καθημερινά μέχρι 300 με
330 τόνους ΑΣΑ το μέγιστο.
Η καθημερινή παραγωγή ΑΣΑ του Δήμου Κέρκυρας τον μήνα Ιούνιο είναι 200 με 220
τόνους ΑΣΑ την ημέρα προς διαχείριση.
Με αυτά τα δεδομένα μόνο 100 επιπλέον τόνοι την ημέρα από τα συσσωρευμένα ΑΣΑ
μπορούν να περνούν από τη συστοιχία των μηχανημάτων διαχείρισης.
Η συγκέντρωση των συσσωρευμένων ποσοτήτων στο χώρο επεξεργασίας είναι
αδύνατη καθώς το σύνολο του χώρου έχει καταληφθεί από τα δέματα υπολείμματος
της επεξεργασίας των τελευταίων 8 μηνών.

Στο σημείο αυτό ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι ένα παρακείμενο στο
ΧΥΤΑ οικόπεδο των Αδελφάτων έκτασης 4στρ. έχει παραχωρηθεί στο Δήμο για να
διευκολύνει στο θέμα της έλλειψης χώρου στη διαχείριση των ΑΣΑ. Το οικόπεδο αυτό όμως
πρέπει πρώτα να διαμορφωθεί, να στεγανοποιηθεί, να περιφραχθεί και να αδειοδοτηθεί, και
ως εκ τούτου δεν είναι άμεσα αξιοποιήσιμο. Ως μία άμεση λύση στην εκτόνωση του
προβλήματος, δηλαδή της συγκέντρωσης των συσσωρευμένων 6.000 τόνων ΑΣΑ που
βρίσκονται διάσπαρτα σε όλο το δίκτυο αποκομιδής του Δήμου προτάθηκε η προσωρινή
χρήση μέρους του πεδίου κομποστοποίησης, που βρίσκεται εντός του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου και
είναι ήδη διαμορφωμένο και στεγανοποιημένο.
Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την εκρηκτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με το ζήτημα των συσσωρευμένων
ποσοτήτων ΑΣΑ κατά μήκος του δικτύου αποκομιδής των ΑΣΑ στο Δήμο Κέρκυρας,
2. Τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτή η κατάσταση για τη δημόσια υγεία, την εύρυθμη
λειτουργία της κοινωνίας και της τοπικής οικονομίας,
3. Την έλλειψη του απαιτούμενου χώρου στο πεδίο επεξεργασίας των ΑΣΑ του ΧΥΤΑ
Τεμπλονίου λόγω της επί τόπου αποθήκευσης δεμάτων υπολείμματος για τους
τελευταίους 8 μήνες,
4. Τη συσσώρευση ποσοτήτων ΑΣΑ σε όλο το δίκτυο αποκομιδής του Δήμου Κέρκυρας
κατά τις τελευταίες 25 ημέρες, λόγω της έλλειψης του απαιτούμενου χώρου υποδοχής
των ΑΣΑ στο πεδίο επεξεργασίας τους,

Αποφασίζουν Ομόφωνα
Να προτείνουν στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων να ερευνήσει τη δυνατότητα
προσωρινής μερικής χρήσης του πεδίου κομποστοποίησης στο χώρο του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου,
ως σημείο προσωρινής εναπόθεσης και αναμονής των εισερχομένων ποσοτήτων ΑΣΑ προ
της επεξεργασίας τους από τη μονάδα διαλογής και δεματοποίησης, δεδομένου ότι, όπως
προαναφέρθηκε, ο χώρος αυτός είναι ήδη κατάλληλα διαμορφωμένος και
στεγανοποιημένος.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3-1/21-6-2018
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κωνσταντίνος Νικολούζος
Δήμαρχος Κέρκυρας
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεώργιος Μαρούφωφ

Η Γραμματέας της Ε.Ε.
Όλγα Νικηφόρου

