ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 7ο-9/7/2015

Στην Κέρκυρα σήµερα 22 Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε συνεδρίαση
στο Μαράσλειο, ύστερα από την υπ. αρ. πρωτ. 57059/18-9-2015 πρόσκληση του Προέδρου της ∆ηµάρχου Κέρκυρας Κωνσταντίνου Νικολούζου, η Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου Κέρκυρας.
∆ιαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, αφού επί συνόλου 14 µελών βρέθηκαν παρόντα τα 13 µέλη,
ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Κωνσταντίνος Νικολούζος, ∆ήµαρχος (Πρόεδρος)
Γεώργιος Καρύδης
Γεώργιος Ραιδεστινός
Βασίλειος Καββαδίας
Ευγένιος Σπυρίδων Ασπιώτης
Γεώργιος Ηλίας Παντελιός
Μηνάς ∆αµιανός Ράπτης
Βασίλειος Άρης Μπαλής
Σπυρίδων Καλούδης
Ανδρέας Σκούπουρας
Ανδρέας Γουλής
Θεονύµφη Αθανασία Μάστορα
Θεόδωρος Λουκανάρης

Απουσίαζε ο Αντιδήµαρχος κ. Λεωνίδας Παγκράτης λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων.
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Γεώργιος Μαρούφωφ, ο
Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής κ. Ευάγγελος
Πίτσας και η Προϊσταµένη Τµήµατος Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης κα Παρασκευή Βλάχου.
Τα πρακτικά τήρησε η κα Όλγα Νικηφόρου, υπάλληλος του Γραφείου ∆ηµάρχου, Γραµµατέας
της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Θέµα 1ο: Ενηµέρωση για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης κατάρτισης του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ήµου Κέρκυρας περιόδου 2014-2019
Εισάγοντας το θέµα ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής ζήτησε από τον Προϊστάµενο της
∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής κ. Ευάγγελο Πίτσα να ενηµερώσει
τα Μέλη.
Ο κ. Πίτσας λαµβάνοντας το λόγο κατ΄ αρχάς ευχαρίστησε την Προϊσταµένη του Τµήµατος
Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης κα Παρασκευή Βλάχου, η οποία µόνη της ουσιαστικά
κατάρτισε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και στη συνέχεια ανέφερε τα παρακάτω:
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«Με την υπ.αρ.2-1/04.02.2015 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής αποφασίστηκε η έναρξη των
διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2014 –2019 του ∆ήµου Κέρκυρας
και εγκρίθηκε το χρονοδιάγραµµα ενεργειών.
Στη συνέχεια το Τµήµα Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης έχοντας ως βάση ότι το επιχειρησιακό
πρόγραµµα αποτελεί το πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισµού και συντονισµού των ενεργειών
όλων των οργάνων διοίκησης και δοµών του δήµου για την επόµενη πενταετία, προχώρησε σε
ενηµέρωση των διευθύνσεων και των Νοµικών Πρόσωπων. (υπ.αρ.10614/20.02.2015 &
15979/16.03.2015 έγγραφα).
Ταυτόχρονα υπήρξε συνάντηση εργασίας των προϊσταµένων διευθύνσεων προκειµένου να τους
δοθούν επιπλέον διευκρινήσεις αναφορικά µε την πληροφορία που θα απεικονίζονταν στα
τυποποιηµένα έντυπα. Οι θεµατικοί τοµείς ήταν οι εξής:
•

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής

•

Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισµός & αθλητισµός

•

Τοπική Οικονοµία & απασχόληση

•

Το εσωτερικό Περιβάλλον του ∆ήµου
Η κάθε διεύθυνση θα συνέβαλε στη αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης στους ανωτέρω
τοµείς βάσει της αρµοδιότητάς της, των στατιστικών δεδοµένων και των λοιπών στοιχείων που
τηρούνται στο αρχείο τους.
Η υποστήριξη του τµήµατος Προγραµµατισµού καθ’ όλη τη διάρκεια κατάρτισης της α’ φάσης του
επιχειρησιακού προγράµµατος υπήρξε δεδοµένη. Πάραυτα η ανταπόκριση ήταν χαµηλή και
συνεπώς η α’ φάση ολοκληρώθηκε στηριζόµενη σε βιβλιογραφική έρευνα, δηµοσιευµένες µελέτες
καθώς και σε δεδοµένα που εµφανίζονται σε προγραµµατικά κείµενα της Π.ΙΝ και των
Υπουργείων.
Σας υποβάλλουµε την α’ φάση του επιχειρησιακού προγράµµατος που αφορά την «Αποτύπωση
της υφιστάµενης κατάστασης στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον του φορέα».
Η πρώτη φάση θα πρέπει να αξιολογηθεί και αφού εγκριθεί σε επόµενη συνεδρίαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής, να εισαχθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.»
Στο σηµείο αυτό ο ∆ήµαρχος τόνισε ότι θα πρέπει και οι πολιτικοί Προϊστάµενοι να παρακινήσουν
τις Υπηρεσίες να συµµετάσχουν στη σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. «Το όραµα και
το τι θα υλοποιήσουµε θα βασιστεί και στις δυνατότητες των Υπηρεσιών, συνεπώς θα πρέπει να
συνεργαστούµε ώστε να καταρτίσουµε ένα ρεαλιστικό πρόγραµµα σύµφωνα µε τις πολιτικές µας
αρχές».
Ο Αντιδήµαρχος κ. Καρύδης ζήτησε ενηµέρωση για το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος και τόνισε και αυτός την ανάγκη συνεργασίας των υπηρεσιών για
την κατάρτιση του Επιχειρησιακού.
Ο κ. Πίτσας ανέφερε ότι µετά την έγκρισή του από την επόµενη Εκτελεστική Επιτροπή και από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, ακολουθεί η Επιτροπή ∆ιαβούλευσης και στη συνέχεια αναζητούνται πηγές
χρηµατοδότησης. Η εκτίµησή του είναι ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα θα έχει ολοκληρωθεί
εντός του µηνός ∆εκεµβρίου, εφόσον ανταποκριθούν οι υπηρεσίες και τα Νοµικά Πρόσωπα του
∆ήµου, µε την υποβολή των Σχεδίων ∆ράσης κατά τη σύνταξη της Β΄φάσης του Επιχειρησιακού
Σχεδιασµού.
Ο Γενικός Γραµµατέας κ. Μαρούφωφ ανέφερε ότι οι ∆ιευθύνσεις του ∆ήµου δεν δίνουν την
απαραίτητη προσοχή στη διαδικασία και θα πρέπει για τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων να
υπάρξει φυσική παρουσία σε κάθε ∆ιεύθυνση. Επίσης πρότεινε να γίνει παρουσίαση του
χωροταξικού σχεδιασµού στους πολιτικούς προϊστάµενους ώστε να γνωρίζουν τι προβλέπεται για
την περιοχή καθώς και τους τοµείς ανάπτυξης.
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Τα Μέλη συµφώνησαν µε τις προτάσεις του Γενικού Γραµµατέα και ανέθεσαν στον κ. Πίτσα την
υλοποίησή τους.
Θέµα 2ο: Έκθεση παρακολούθησης 2ου τετράµηνου Τεχνικού Προγράµµατος
Ο ∆ήµαρχος εισάγοντας το θέµα ζήτησε από τον κ. Πίτσα να ενηµερώσει τα Μέλη για το θέµα.
Ο κ. Πίτσας λαµβάνοντας το λόγο ανέφερε τα εξής:
«Η Εκτελεστική Επιτροπή στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της έχει την ευθύνη κατάρτισης,
υλοποίησης και παρακολούθησης του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου (άρθρο 63 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης −
Πρόγραµµα Καλλικράτης»).
Το Τµήµα Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης παρακολουθεί την υλοποίηση του αξιοποιώντας
στοιχεία τόσο µέσω διερεύνησης πηγών όσο και συνεργασιών. Ειδικότερα προβαίνει σε:
Συνεργασία µε την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συνεργασία µε την ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
Πρόγραµµα ∆ιαύγεια
Η έκθεση παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης του τεχνικού προγράµµατος υποβάλλεται
ανά τετράµηνο και περιλαµβάνει πληροφορίες για τις συµβάσεις που υπογράφονται ανά πηγή
χρηµατοδότησης. Η έκθεση παρακολούθησης αποτελεί βάσει συζήτησης και αξιολόγησης από την
εκτελεστική επιτροπή ώστε να δίνονται κατευθύνσεις για τυχόν αλλαγές, εάν συντρέχουν λόγοι.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κέρκυρας µε την µε αρ.29-660/28.12.2014 απόφασή του ενέκρινε το
Τεχνικό Πρόγραµµα για το 2015.
Με τις µε αρ.3-69/13.3.2015, 6-186/4.5.2015, 6-187/4.5.2015, 9-223/25.5.2015, 12287/17.6.2015,
12-288/17.6.2015,
12-381/17.6.2015,
14-440/31.7.2015,
14431/24.7.2015, 14-442/31.7.2015 εγκρίθηκαν αντίστοιχες αναµορφώσεις στον δηµοτικό
προϋπολογισµό-τεχνικό Πρόγραµµα.
Σας παρουσιάζουµε ένα τυπικό διάγραµµα ροής των επόµενων διαδικασιών (διαγωνισµός) :

Θεώρηση µελέτης έργου

Έγκριση όρων από την Οικονοµική Επιτροπή

∆ιαγωνισµός (Επιτροπή διαγωνισµού)
από την Οικονοµική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισµού
Υπογραφή Σύµβασης µε Ανάδοχο Έργου

Οι µελέτες οι οποίες έχουν ανατεθεί από τον ∆/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών και δεν έχουν θεωρηθεί,
βρίσκονται στο στάδιο της σύνταξης.
Ειδικότερα το β’ τετράµηνο του 2015, ολοκληρώθηκε η σύνταξη και θεώρηση είκοσι δύο (22 )
µελετών ( Χρηµατοδοτήσεις ΣΑΤΑ – Ίδιοι Πόροι – Πολιτική Προστασία-Π∆Ε ).
Η επόµενη διαδικασία η οποία είναι έγκριση όρων των διακηρύξεων για τις θεωρηµένες µελέτες
από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κέρκυρας , έχει ολοκληρωθεί για δεκατέσσερα (14)
έργα του τεχνικού προγράµµατος 2015 ( Χρηµατοδοτήσεις ΣΑΤΑ – Ίδιοι Πόροι – Πολιτική
Προστασία-Π∆Ε ).
Έχει πραγµατοποιηθεί µία (1) έγκριση κατακύρωσης πρακτικού διαγωνισµού έργου από την
Οικονοµική Επιτροπή.
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Έχει γίνει σύναψη µίας (1) σύµβασης και µίας (1) απευθείας ανάθεσης στα πλαίσια του Τεχνικού
Προγράµµατος 2015.
Στο Τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου Κέρκυρας 2015 έχουµε ανάλογα µε την πηγή
χρηµατοδότησης και τον αριθµό των συµβασιοποιηµένων έργων και πραγµατοποιηµένων
πληρωµών τον παρακάτω πίνακα :
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΑΤΑ
Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

1.051.179,00
63.981,55
40.332,00
200.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΩΝ
2
0
0
0

0
0
0
0

216.200,00

0

0

Επισυπάπτεται ο συνολικός πίνακας της πορείας του Τεχνικού Προγράµµατος 2015, για το
δεύτερο τετράµηνο του 2015.
Στη συνέχεια ο κ. Πίτσας ενηµέρωσε για τον σχεδόν βέβαιο κίνδυνο της απώλειας
χρηµατοδοτήσεων συγχρηµατοδοτούµενων έργων (µέσω ΕΣΠΑ) και κυρίως των Ολοκληρωµένων
Προγραµµάτων (ΟΣΑΑ & ΟΣΑΜΝ, έργα που δεν έχουν δηµοπρατηθεί ή δεν έχουν νοµική
δέσµευση), ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη επιτάχυνσης των µελετών και δηµοπράτησης έργων
µε πηγή χρηµατοδότησης το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί Πόροι).
Αφού ολοκληρώθηκε η ενηµέρωση από τον κ. Πίτσα και κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα Μέλη
Οµόφωνα αποφασίζουν
Εγκρίνουν την Έκθεση παρακολούθησης 2ου τετράµηνου τεχνικού προγράµµατος 2015 και
ζητούν να υπάρξει ενδιάµεση ενηµέρωση προς το τέλος Οκτωβρίου.
Στο σηµείο αυτό αποχώρησαν ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Οργάνωσης και
Πληροφορικής κ. Ευάγγελος Πίτσας και η Προϊσταµένη Τµήµατος Προγραµµατισµού και
Ανάπτυξης κα Παρασκευή Βλάχου.
Θέµα 3ο: Ενηµέρωση για τη ∆ιαχείριση των απορριµµάτων
O ∆ήµαρχος ενηµέρωσε τα Μέλη για τη σύνταξη σχεδίου διαχείρισης απορριµµάτων του ∆ήµου
µας καθώς και για τις επαφές που έχουν γίνει µε στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
κάλεσε τον
Αντιδήµαρχο Καθαριότητας και Πρόεδρο του ΣΥ.∆Ι.Σ.Α. κ. Ασπιώτη να το
παρουσιάσει..
Ο κ. Ασπιώτης λαµβάνοντας το λόγο ανέφερε ότι:
«Το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ.) του Δήμου Κέρκυρας συντάσσεται κατ’
εφαρμογή του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) , λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις του
Οδηγού Σύνταξης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του ΕΣΔΝΑ . Τα ΤΣΔ των Δήμων εντάσσονται στη νέα
πολιτική διαχείρισης αποβλήτων που διαγράφεται τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο και έχει ως
κύριο στόχο η διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους των αποβλήτων να γίνεται στο επίπεδο του Δήμου (ή μιας
διαδημοτικής συνεργασίας), αποκεντρωμένα, με συνέπεια τη δραστική μείωση των αποβλήτων που παραμένουν
σε σύμμεικτη μορφή και οδηγούνται σε επεξεργασία και σε τελική διάθεση.
Για να λειτουργήσει η τοπική διαχείριση με κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος θα πρέπει:
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• Να αναπτύξει νέες δράσεις, στη βάση ενός συνολικού σχεδίου και όχι αποσπασματικά, στην κατεύθυνση των
τριών βασικών προτεραιοτήτων της διαχείρισης αποβλήτων (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση κομποστοποίηση).
• Να βελτιώσει τις υπηρεσίες του δήμου σε σχέση με την καθαριότητα και τη διαχείριση των αποβλήτων.
• Να προωθήσει δράσεις ενημέρωσης του κοινού και να πετύχει τη μέγιστη κοινωνική συμμετοχή και συναίνεση.
Σκοπός του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων είναι να χρησιμοποιηθεί ως σημείο
αναφοράς για τα επόμενα έτη και να προδιαγράψει τη γενική εικόνα και τις κατευθύνσεις για την πολιτική που
θα ακολουθηθεί στο Δήμο Κέρκυρας. Θα χρησιμοποιηθεί για να καταδείξει τους τομείς στους οποίους θα πρέπει
να εστιασθεί η προσπάθεια του Δήμου τόσο στην εσωτερική του οργάνωση, όσο και στη συμμετοχή του στον
ΣΥΔΙΣΑ ( Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ) Νομού Κερκύρας , τον αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων του Ν. Κερκύρας , τους στόχους που θα τεθούν, τις πρωτοβουλίες που θα πρέπει να
αναληφθούν, τα έργα και τις δράσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν καθώς και την κατανομή των πόρων που
απαιτείται για να γίνει αυτό εφικτό.
Ειδικότερα, η ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική και νομοθεσία που επιβάλει τον επανασχεδιασμό της διαχείρισης
των αποβλήτων του Δήμου θέτει την:
Αναγκαιότητα πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων, σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο (2008/98/ΕΚ),
όπως ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία με το Νόμο Πλαίσιο για τα Απόβλητα (Ν. 4042/2012).
Προγράμματα πρόληψης και αποφυγής της δημιουργίας αποβλήτων, με έμφαση στα απόβλητα
τροφίμων, τα πλαστικά και τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), θα πρέπει να
αναπτυχθούν σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο, ενδεχομένως και με δεσμευτικούς στόχους
πρόληψης, όπως προκύπτει και από το υπό έγκριση «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας
Αποβλήτων».
Αναγκαιότητα αύξησης της ποσότητας συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών (με έμφαση στα υλικά
συσκευασίας και τα ΑΗΗΕ) που ανακτώνται στο Δήμο, ώστε αυτός:
(α) να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ν.2939/2001 για την εναλλακτική
διαχείριση,
(β) να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη επιθυμία των πολιτών για συμμετοχή στην ανακύκλωση,
(γ) να συμβάλει στην αειφορική διαχείριση των πόρων και
(δ) να μειώσει το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων του. Είναι πλέον σαφές, με δεδομένη τη χρέωση
επεξεργασίας και τελικής διάθεσης αποβλήτων ανά τόνο και το φόρο υγειονομικής ταφής ο οποίος
προβλέπεται στο Ν. 4042/2012, ότι η μη ανακύκλωση των υλικών της εναλλακτικής διαχείρισης, πέρα
από το περιβαλλοντικό και νομικό πρόβλημα που προκαλεί, επιβαρύνει σημαντικά και τον πολίτη σε
καθαρά οικονομικούς όρους και η επιβάρυνση αυτή θα βαίνει αυξανόμενη.
Αναγκαιότητα:
(α) μείωσης της ποσότητας των βιοαποβλήτων του Δήμου που διατίθενται στο ΧΥΤΑ, ώστε να
επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 99/31/ΕΚ και
(β) εισαγωγής της χωριστής διαλογής βιοαποβλήτων, σύμφωνα με το Ν.4042/2012, αλλά και τους πολύ
πιο απαιτητικούς στόχους Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).
Το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων λοιπόν θα αναλύσει και θα αξιολογήσει το
υφιστάμενο πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Κέρκυρας και θα προτείνει πρακτικές και ενέργειες
βελτιστοποίησης στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης οικονομικών, φυσικών και ανθρώπινων πόρων, ώστε να
καταρτιστεί ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων στο Δήμο.
Συγκεκριμένα, θα γίνει προσπάθεια αναδιάρθρωσης του εφαρμοζόμενου σήμερα συστήματος διαχείρισης ΑΣΑ
του Δήμου Κέρκυρας με έμφαση :
Στην ανάπτυξη ενός Σχεδίου Πρόληψης παραγωγής αποβλήτων
Στην αύξηση της εκτροπής ρευμάτων αξιοποιήσιμων υλικών από το ΧΥΤΑ, μέσω της ανακύκλωσης
υλικών (χαρτί, μέταλλα, πλαστικά, γυαλί, ξύλο) και της αποτελεσματικής χωριστής συλλογής όλων των
ρευμάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης
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Στην εισαγωγή της διαλογής στην πηγή για τα βιοαπόβλητα, με πρώτο βήμα τα πράσινα απόβλητα και
τα απόβλητα μεγαλύτερων παραγωγών (π.χ. χώροι εστίασης, καταστήματα υγειονομικού νδιαφέροντος)
Στην ενίσχυση της οικιακής κομποστοποίησης
Στην ανάπτυξη δικτύου «Πράσινων σημείων»
Στην ανάπτυξη μονάδας κομποστοποίησης πράσινων αποβλήτων.
Η προσέγγιση του Σχεδίου βασίζεται στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο Δήμο και στα στοιχεία
της Υπηρεσίας.

Σημειώνεται εξαρχής ότι η μεγάλη υποστελέχωση και η συνεχής μείωση του προσωπικού λόγω
συνταξιοδοτήσεων , η ρευστή κατάσταση σχετικά με το προσωπικό καθαριότητας μεγάλο ποσοστό του
οποίου αποτελείται από συμβασιούχους με μικρή διάρκεια συμβάσεων, η μεγάλη διακύμανση μέχρι
τριπλασιασμού των ποσοτήτων των απορριμμάτων κατά την τουριστική περίοδο, οδηγεί σε συνεχείς
τροποποιήσεις της εικόνας και αναγκαστικές συχνές προσαρμογές των προγραμμάτων συλλογής και
οδοκαθαρισμού από την Υπηρεσία. Το γεγονός αυτό καθώς και η παλαίωση του μηχανολογικού
εξοπλισμού και οι συνεχώς μειούμενοι ανταποδοτικοί πόροι , δυσχεραίνει την ακριβή αποτύπωση της
κατάστασης και καθιστά δύσκολο το μακροχρόνιο σχεδιασμό.
Συμπερασματικά, το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Κέρκυρας στηρίζεται στις
βασικές αρχές της εγγύτητας και της μικρής κλίμακας, που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση μιας
οικονομικής και φιλικής περιβαλλοντικά διαχείρισης, σε όφελος των πολιτών και της κοινωνίας, γιατί :
Υιοθετεί και ενσωματώνει στην πράξη, τις διεθνείς εμπειρίες και τις καλές πρακτικές.
Μπορεί να εφαρμοστεί ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο διαχείρισης γιατί απαιτεί
απλά μέσα και εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας.
Παράγει ανακυκλώσιμα προϊόντα υψηλής ποιότητας και αξίας
Μπορεί να συμβάλει άμεσα στη μείωση της ανεργίας. Μπορεί να υποστηρίξει συμπληρωματικά
επαγγέλματα στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση των υλικών, στην ενημέρωση
κλπ.
Έχει χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, από τα προτεινόμενα στον υπό
αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ . Επιπλέον εξασφαλίζει μακροπρόθεσμα χαμηλότερα δημοτικά τέλη.
Είναι ασφαλής περιβαλλοντικά λύση και στοχεύει στη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική
επιβάρυνση
Ενεργοποιεί και ευαισθητοποιεί τους πολίτες, αφού απαιτεί τη συμμετοχή τους. Έτσι,
επιτυγχάνονται ευρύτεροι στόχοι περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και συμμετοχής.»

Αφού ο κ. Ασπιώτης ολοκλήρωσε την ενηµέρωση, ο ∆ήµαρχος ανέφερε ότι στο άµεσο µέλλον θα
πραγµατοποιηθεί λεπτοµερής παρουσίαση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα λύεται η συνεδρίαση.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Νικολούζος
∆ήµαρχος Κέρκυρας

1. Γεώργιος Ηλίας Παντελιός
2. Γεώργιος Ραιδεστινός
3. Γεώργιος Καρύδης
4. Βασίλειος Άρης Μπαλής
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5. Βασίλειος Καββαδίας
6. Σπυρίδων Καλούδης
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
7. Μηνάς ∆αµιανός Ράπτης
Γεώργιος Μαρούφωφ
8. Ανδρέας Σκούπουρας
9. Ευγένιος Σπυρίδων Ασπιώτης
10. Ανδρέας Γουλής
11. Θεονύµφη Αθανασία Μάστορα

Η Γραµµατέας της Ε.Ε.

12. Θεόδωρος Λουκανάρης
.

Όλγα Νικηφόρου
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