ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 427
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ.
πρωτ. 23361/14-11-16 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1. Γκογκάκης Γρηγόριος
1. Βλάχος Κων/νος
2. Κατηφόρης Χρήστος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Γαζής Πάνος
4. Κοντογεώργης Ηλίας
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
6. Σκληρός Φίλιππος
6. Κούρτης Φίλιππος
7. Σέρβος Κων/νος
7. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
8. Πολίτης Σπυρίδων
8.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
9.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
9. Κοντοµίχης Ευάγγελος
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Ο ∆.Σ. Κατηφόρης Χρήστος, προσήλθε µετά την
11.
11. Φίλιππας Γεώργιος
12. Θερµός Ευάγγελος
12. συζήτηση του θέµατος Ε.Η.∆ και πριν την έναρξη της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν
13. Βλάχος Ευστάθιος
13.
ου
14. Παπαδόπουλος Ανδρέας
14. την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
15. Γιαννιώτης Οδυσσέας
15. Οι ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος και Καββαδάς
16. Καρφάκη Μαριάννα
16. Αθανάσιος, αποχώρησαν κατά την συζήτηση του
ου
17. Κατωπόδη Ευανθία
17. 21 θέµατος το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε
ο
18. Γρηγόρη Ασπασία
18. µετά το 4 θέµα της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος αποχώρησε
19. Βικέντιος Νικόλαος
19.
ου
20. Σκληρός Παναγιώτης
20. πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
21. Τριλίβας Χρήστος
21. Οι ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, Ζουριδάκης Ευτύχιος
22. Αραβανής Βασίλειος
22. και Καββαδάς Αθανάσιος, επέστρεψαν πριν την
ου
23. Καββαδάς Αθανάσιος
23. συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
24. Ζουριδάκης Ευτύχιος
24. Ο ∆.Σ. Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησε πριν
ου
25. Καββαδάς Θωµάς
25. την συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆.
26. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
26. Οι ∆.Σ. Καββαδάς Αθανάσιος, Βικέντιος Νικόλαος
27. Γληγόρης Κων/νος
27. Κατηφόρης Χρήστος και Ζουριδάκης Ευτύχιος,
ου
28.
28. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 8 θέµατος.
29.
29. Οι ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, Γρηγόρη Ασπασία
30.
30. και Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την
ου
31.
31. συζήτηση του 12 θέµατος.
32.
32. Οι ∆.Σ. Καρφάκη Μαριάννα και Αραβανής Βασίλειος,
ου
33.
33. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 13 θέµατος.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι επτά (27) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 1 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 25/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ενηµέρωση για την προώθηση της συνεργιστικής λύσης στο θέµα των απορριµµάτων µε το ∆ήµο Ακτίου
Βόνιτσας.
Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλµένος Σύµβουλος
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Η ενηµέρωση και συζήτηση για το θέµα καταγράφεται ως κατωτέρω σύµφωνα µε τα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά:
ο

«ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μπαίνουµε στην ηµερήσια διάταξη. Το 1 θέµα: ενηµέρωση για την προώθηση της συνεργιστικής
λύσης στο θέµα των απορριµµάτων µε το ∆ήµο Ακτίου Βόνιτσας.
Εισηγητής Ευστάθιος Βλάχος, εντεταλµένος Σύµβουλος. Κύριε Βλάχο, έχετε τον λόγο για την εισήγηση.
ΒΛΑΧΟΣ ΕΥ.: Καλούµαι να κάνω µια ενηµέρωση για το πώς προχωράει το θέµα της διαχείρισης των
απορριµµάτων, του σχεδίου µάλλον, αλλά βέβαια, τα πιο σηµαντικά και τα πιο ενδιαφέροντα, θα τα ακούσετε µάλλον
από τους προσκεκληµένους µας, τον κύριο ∆ήµαρχο και τον κύριο Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας.
Είναι καταγεγραµµένο στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µέχρι τώρα, είναι καταγεγραµµένα τα εξής στοιχεία. Να µη τα
επαναλάβω. Το σχέδιο της διαχείρισης των απορριµµάτων, το τοπικό σχέδιο, µε τις δυο αυτές πλευρές. Και όλες οι
ενέργειες που έχουµε κάνει, προκειµένου αυτό το σχέδιο να προωθηθεί.
Σήµερα µπορούµε να µιλήσουµε για κάποιες εξελίξεις πάνω στο θέµα αυτό, επειδή και από την πλευρά των
Περιφερειών που µας ενδιαφέρουν, από τη µια πλευρά η Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων, που ενδιαφέρει το ∆ήµο της
Λευκάδας και από την άλλη πλευρά η Περιφέρεια της ∆υτικής Ελλάδας, η Περιφέρεια του ∆ήµου Ακτίου Βόνιτσας,
έχουν σχεδόν ολοκληρώσει τις διαδικασίες ψήφισης αυτού του σχεδίου, των περιφερειακών σχεδίων.
Συγκεκριµένο η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος το έχει ψηφίσει. Η θέση η οποία υπάρχει είναι ότι ο ∆ήµος
Βόνιτσας έχει την δυνατότητα, αν το επιθυµεί, µε την Λευκάδα να συµπράξουµε, στη βάση αυτή που όλοι ξέρετε.
Και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στην Περιφέρεια ψηφίζεται εντός µιας εβδοµάδας πιστεύω, το Σάββατο ίσως
αυτό ή το επόµενο Σάββατο, δεν είναι ακόµα καθορισµένο, το δικό µας περιφερειακό σχέδιο, στο οποίο, µετά από την
δική µας την εισήγηση, την θέση δηλαδή, περιέχει την πρόταση την συνεργιστκή µε το ∆ήµο Ακτίου – Βόνιτσας, ως
θέση προτεραιότητας.
η
η
Βεβαίως, παραµένει και η 2 θέση, 2 κατά σειρά, κατά σπουδαιότητα, ό,τι θέλετε, όπως θέλετε να το πάρετε, για
την αυτόνοµη διαχείριση του θέµατος από την πλευρά του ∆ήµου.
Με πρωτοβουλία του ∆ηµάρχου του δικού µας, έγινε µια συνάντηση µε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Βόνιτσας την
προηγούµενη Κυριακή.
Ο κύριος ∆ήµαρχος και εν µέρει εγώ είπαµε τις θέσεις µας σχετικά µε το πώς βλέπουµε τα πράγµατα και σήµερα
θα έχουµε την αντίστροφη, ας το πούµε έτσι παρουσία, και τοποθέτηση, του ∆ηµάρχου της Βόνιτσας, του κυρίου
Αποστολάκη και του Πρόεδρου της Τοπικής Κοινότητας της Παλαίρου, που αφορά την περιοχή.
Να πούµε ότι επειδή πλησιάζει, όπως είπαµε, η ψήφιση των δυο Περιφερειακών, έγινε της µιας Περιφέρειας και
πλησιάζει και το άλλο και το Υπουργείο οπωσδήποτε, πρέπει να µπει και αυτό πλέον στην φάση υλοποίησης αυτών
των σχεδίων, πρέπει και εµείς πραγµατικά να κάνουµε κινήσεις πρακτικής σηµασίας.
∆ηλαδή αν οι κινήσεις πριν έναν χρόνο ή 6 µήνες ας πούµε, ήταν κινήσεις που ψαχνόµαστε ή βλέπαµε τα
πράγµατα από πλευράς εκτίµησης κλπ., σήµερα απαιτείται, απαιτούν τα πράγµατα να κάνουµε κινήσεις πρακτικής
σηµασίας.
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δεσµεύτηκε να βάλει την πρόταση µας αυτή στον κυρίως κορµό του περιφερειακού
σχεδίου και µάλιστα να ψάξει, σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να βρει και το θεσµικό εκείνο πλαίσιο,
ΦΟΣ∆Α, οτιδήποτε ας πούµε, ανάµεσα στους δυο ∆ήµους και να προχωρήσει αυτή η συνεργασία.
Τώρα, υπάρχουν κάποια άλλα θέµατα που αφορούν την διαχείριση, αλλά δεν νοµίζω ότι πρέπει να αναφερθώ.
∆ηλαδή ότι έχουµε υποβληθεί δυο προτάσεις σε σχέση µε τους ΧΥΤΥ των Ιονίων Νησιών, σε σχέση µε τα θέµατα, τα
προγράµµατα κοµποστοποίησης κλπ., αυτά αφορούν βεβαίως την γενικότερη…, αλλά νοµίζω ότι πως δεν αφορά το
θέµα, που είναι καθαρά δηλαδή ενηµέρωση πάνω σε αυτή την προσπάθεια να συνεργαστούµε για το θέµα αυτό.
Θα κλείσω λέγοντας το εξής. Είναι ανάγκη πραγµατικά να ανεβούµε σε ένα άλλο επίπεδο συναντίληψης,
συνεκτίµησης και συναπόφασης θα έλεγα εγώ, για το θέµα της διαχείρισης αυτού του µεγάλου προβλήµατος που
απασχολεί όλη την ελληνική κοινωνία.
Όποιος ανοίξει λίγο τα δίκτυα αυτά τα ενηµερωτικά, θα καταλάβει ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα ανά την
Ελλάδα. Τώρα το πρόσφατο πρόβληµα µε την Ζάκυνθο ας πούµε είναι έτσι, ενδεικτικό δηλαδή.
Πρέπει λοιπόν, οπωσδήποτε να αλλάξουµε επίπεδο αντίληψης και φιλοσοφίας πάνω σε αυτό.
Εγώ είµαι αισιόδοξος πραγµατικά και την αισιοδοξία βεβαίως την στηρίζω στο ότι ολοένα και περισσότερο και οι
θεσµικοί παράγοντες των δυο πλευρών αλλά και η κοινωνία θα έλεγα, σε έναν µεγάλο βαθµό, καταλαβαίνει αυτή την
ανάγκη.
Καταλαβαίνει δηλαδή ότι θα πρέπει ποιοτικά να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα, σε άλλη βάση.
∆ηλαδή, να κάνουµε κάτι, το οποίο να έχει σχέση µε τον πολιτισµό µας. Να έχει σχέση δηλαδή µε αυτό που
σήµερα γίνεται σε όλη την Ευρώπη.
Εγώ πιστεύω και θέλω πραγµατικά και οι παράγοντες του ∆ήµου Ακτίου – Βονιτσας, κυρίως ο κύριος
Αποστολάκης να αντιληφθεί και νοµίζω ότι το έχει αντιληφθεί το θέµα αυτό, και όλες του οι προσπάθειες που κάνει,
πραγµατικά, συγκλίνουν στο να λυθεί το θέµα σε αυτή την βάση που πριν λίγο ανέφερα.
Αλλά και οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να ενηµερωθούν, στην διάσταση του πραγµατικού προβλήµατος.
∆ηλαδή, πρέπει να ενηµερωθούν ότι σήµερα θέµατα τοπικιστικής νοοτροπίας, στενότητας κλπ., ότι δεν
υπάρχουν πλέον.
Τα πράγµατα κινούνται µε τα ταχύτητα µεγάλη, οι ανάγκες είναι µεγάλες, τα προβλήµατα πραγµατικά θα µας
πνίξουν αν δεν τα αντιµετωπίσουµε και δε θα πνίξουν µόνο την Λευκάδα που έχει το πρόβληµα αυτό, αλλά θα
πνίξουν και την ευρεία περιφέρεια, γιατί επαναλαµβάνω και κλείνω, ότι το κακό που γίνεται στο δίαυλο της Λευκάδας
δεν αφορά το ∆ήµο της Λευκάδας και το νησί της Λευκάδας. Αφορά την ευρύτερη περιφέρεια.
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Και αν πραγµατικά, η επιστήµη µπορούσε να σκεφτεί, µπορούσε να καταµετρήσει τις συνέπειες αυτές, της τόσων
χρόνων απόρριψης τόσο βλαβερών ουσιών, θα καταλαβαίναµε όλοι µας, πραγµατικά, ότι και οι απέναντι και οι από
εδώ και οι από εκεί, έχουν σοβαρό πρόβληµα και συγχρόνως σοβαρή ανάγκη να επιλυθεί αυτό το θέµα.
Αυτά ήθελα να σας πω, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τον λόγο στον κύριο ∆ήµαρχο Λευκάδας να συµπληρώσει την εισήγηση.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Συνάδελφοι, θέλω να πω ότι σήµερα νοµίζω ότι είναι µια ιδιαίτερη µέρα για όλους µας.
Θυµίζω ότι αυτή η ιστορία των απορριµµάτων είναι µια ιστορία που ταλανίζει τον τόπο 40 περίπου χρόνια. Έχει
περάσει από χιλιάδες κύµατα. Και όχι µόνο πέρασε από χιλιάδες κύµατα, αλλά επειδή εδώ δεν ήρθαµε να κάνουµε
προϊστορία ή ιστορία αλλά να δούµε τι θα κάνουµε για το µέλλον, απλά να επισηµάνω ότι ενέργειες, πρωτοβουλίες,
προσπάθειες που έπρεπε να προωθηθούν και αναφέροµαι και στις δυο µεριές δηλαδή, για διάφορους λόγους, εν
πάση περιπτώσει, δεν είχαν καταφέρει να κάνουν εφικτή µια τέτοια συνεργασία.
Από την άποψη λοιπόν αυτή, το γεγονός ότι 40 χρόνια µετά και αφού είχαµε ξεκινήσει τις πρώτες συζητήσεις µε
πρωτοβουλία µας, µε το ∆ήµο Ακτίου Βόνιτσας από τον Ιούλιο του 2014, 2 µήνες πριν αναλάβουµε στην ∆ηµοτική
Αρχή, για να κάνουµε αυτή την προσπάθεια, όταν συναντηθήκαµε µε τον ∆ήµαρχο στην παραλία της Βόνιτσας, εγώ
και ο Στάθης Βλάχος και δεν θυµάµαι, µήπως ήταν και κάποιος άλλος, δεν θυµάµαι.
Αυτές λοιπόν οι συζητήσεις, µετά από 2 και κάτι χρόνια, από την στιγµή που αναλάβαµε, για αυτό λέω ότι είναι
και ευχάριστη η στιγµή και αφού περάσαµε και από στάδια και από επίπεδα, έρχονται να επιβεβαιωθούν όπως
επιβεβαιώθηκαν στο Συµβούλιο της Κυριακής που έγινε στο ∆ήµο Ακτίου Βόνιτσας, να επιβεβαιωθούν και στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο σήµερα της Λευκάδας, που ουσιαστικά, αν θέλαµε να βάλουµε έναν τίτλο σε αυτή την
συνάντηση, επειδή δεν χρειάζεται να πάρουµε αποφάσεις, οι αποφάσεις υπάρχουν, τι κάνουν; Επισηµοποιούν αυτή
την συνεργασία να το πω.
Και από εδώ και πέρα, πέρα από το γεγονός ότι φαίνεται ότι και στο θεσµικό επίπεδο, όπως ανέφερε ο κύριος
Βλάχος και ο ΠΕΣ∆Α ∆υτικής Ελλάδας και ο ΠΕΣ∆Α των Ιονίων, ολοκληρώνονται το αµέσως επόµενο διάστηµα,
δηλαδή τις αµέσως επόµενες ηµέρες, δεν µιλάω για περισσότερο, που πια θα αποτελούν στοιχείο του εθνικού
σχεδιασµού, µπορούµε να µιλάµε για µια λύση η οποία θα επιφέρει αµοιβαίο όφελος και για τους δυο ∆ήµους.
Γιατί πρέπει να γίνει αντιληπτό σε όλους και αυτά που λέω εδώ τα είπα και στην Βόνιτσα, ότι βεβαίως η λύση
ένας προβλήµατος τόσο σοβαρού, προφανέστατα θα έχει συνέπειες για κάποιες περιοχές.
Ας πούµε για παράδειγµα, η δηµιουργία της µονάδας του εργοστασίου, 600 µέτρα από την πόλη, δεν είναι µια
επιβάρυνση; Προφανέστατα και είναι.
Στην οποία θα διαχειριζόµαστε τα σκουπίδια και της Λευκάδας και της Βόνιτσας; Προφανέστατα το υπόλειµµα
που θα πηγαίνει στο ∆ήµο Ακτίου – Βόνισας, στη Πάλαιρο, δε είναι µια επιβάρυνση για την περιοχή; Προφανέστατα
είναι.
Ναι, αλλά για να δούµε ποιες είναι οι επιβαρύνσεις οι αντίστοιχες σήµερα και στην µια και στην άλλη περιοχή.
Στην µια περιοχή γίνεται αυτό που γίνεται δίπλα µας εδώ και 40 χρόνια, µπαζώνουµε την θάλασσα δηλαδή, γιατί
περί αυτού πρόκειται. Και αντίστοιχα, ο ΧΥΤΥ της Παλαίρου είναι ΧΥΤΑ.
Άρα, επιφέρει, επαναλαµβάνω αµοιβαίο όφελος και για το ∆ήµο Ακτίου – Βόνιτσας και για το ∆ήµο Λευκάδας η
συγκεκριµένη λύση.
Με δεδοµένο λοιπόν ότι και θεσµικά έχει προχωρήσει η διαδικασία, µε δεδοµένο ότι πλέον και ως χώρα θα
έχουµε εθνικό σχεδιασµό, οριστικοποιηµένο µέχρι το τέλος του χρόνου.
Με δεδοµένο επίσης ότι στα ζητήµατα της προεργασίας που χρειαζόταν να γίνει, δηλαδή οριστικές µελέτες για
την µονάδα επεξεργασίας, µέχρι και τεύχη δηµοπράτησης σας θυµίζω ότι έχουµε ψηφίσει, εµείς µπορούµε να
ξεκινήσουµε άµεσα, αφενός µεν να πάρουµε τις τελικές εγκρίσεις γιατί τα ποσά και οι εγκρίσεις που έχουµε πρέπει να
περάσουν facing στην επόµενη προγραµµατική περίοδο, στην περίοδο δηλαδή 2014- 2020 και ταυτόχρονα να
διεκδικήσουµε από κοινού µε το ∆ήµο της Βόνιτσας, όπως ο ∆ήµος της Βόνιτσας θα διεκδικεί και αυτός να περάσουν
facing και να πάρουµε τα χρήµατα για την µονάδα, έτσι και εµείς, µαζί µε το ∆ήµο Ακτίου - Βόνιτσας θα διεκδικούµε
αυτό που είναι αίτηµα και του ∆ήµου Ακτίου – Βόνιτσας, δηλαδή την επέκταση του κυττάρου στην περιοχή.
Και τα συνοδά έργα, προφανώς, δρόµος κλπ., και τα συνοδά έργα. Θα τα πει και ο κύριος Αποστολάκης πιο
αναλυτικά.
Άρα, όλες οι κινήσεις που κάνουµε, όλες οι κινήσεις που θα κάνουµε αν θέλετε από εδώ και πέρα, βαράνε στον
ίδιο στόχο, στην γρηγορότερη επίλυση των τυχών προβληµάτων που θα προκύψουν, στην προσπάθεια να
µειώσουµε στο ελάχιστο τις καθυστερήσεις για όλα αυτά, που είναι γνωστό ότι υπάρχουν, µε βάση το νοµικό πλαίσιο
και το θεσµικό στην Ελλάδα.
Εµείς θεωρώ ότι στο κοµµάτι έχουµε την δυνατότητα να προχωρήσουµε, εγώ εκτιµώ ότι αυτό θα το κάνουµε
αρχές του χρόνου, δηλαδή τους πρώτους µήνες του 2017, να δηµοπρατήσουµε την µονάδα, ούτως ώστε, καθώς θα
τρέχει αξιολόγηση για να πάρουµε την τελική έγκριση και να περάσει facing, τα χρήµατα που έχουµε αυτή την στιγµή,
να περάσουν facing στην επόµενη προγραµµατική περίοδο, ταυτόχρονα, το ίδιο διάστηµα να γίνεται και η
δηµοπρασία του έργου.
Αυτό σηµαίνει ότι µε αυτό τον τρόπο κερδίζουµε χρόνο. Αυτά πρέπει εποµένως να τα πάµε όσο το δυνατόν πιο
γρήγορα και ταυτόχρονα, το παράλληλο, επαναλαµβάνω, αίτηµα του ∆ήµου Ακτίου – Βόνιτσας για την επέκταση του
κυττάρου στην Πάλαιρο καθώς και τα συνοδά έργα, να είναι και δικό µας ζήτηµα διεκδίκησης γιατί η λύση είναι µια
συνολική λύση, επαναλαµβάνω και για τους δυο ∆ήµους.
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Επίσης, θέλω να πω ότι η συνεργασία η συγκεκριµένη δεν είναι µια συνεργασία που ξεκινάει τώρα. Η
συγκεκριµένη συνεργασία, δεν είναι µια συνεργασία που ξεκινάει τώρα. Η συγκεκριµένη συνεργασία αφορά το
συγκεκριµένο θέµα, τα απορρίµµατα.
Όµως η συνεργασία µε το ∆ήµο Ακτίου – Βόνιτσας, όχι τώρα που είµαστε εµείς στην ∆ηµοτική Αρχή, αλλά και τα
προηγούµενα χρόνια, υπήρχε.
Θυµίζω και το ζήτηµα του βιολογικού καθαρισµού που παίρνουµε τα λύµατα της Πλαγιάς, καθώς και το γεγονός
ότι είµαστε στον ίδιο σύνδεσµο ύδρευσης πάλι µαζί µε το ∆ήµο Ακτίου – Βόνιτσας.
Άρα, µας συνδέουν περισσότερα από ένα πράγµατα, δεν µας συνδέει το σηµερινό µόνο πρόβληµα, µας
συνδέουν και άλλα πράγµατα και νοµίζω ότι είναι µια πολύ καλή ευκαιρία σε ένα πρόβληµα που βασανίζει, χτες το
βράδυ µίλαγα στις 10.30 µε τον ∆ήµαρχο της Ζακύνθου, η κατάσταση είναι τραγική, 20 µέρες τα σκουπίδια είναι
στους δρόµους.
Αντιλαµβάνεστε ότι το πρόβληµα είναι πολύ µεγάλο, για όλη την Ελλάδα. Πρέπει να κόψουµε το σβέρκο µας και
να το λύσουµε.
Νοµίζω ότι σήµερα δίνεται µια πολύ καλή ευκαιρία και εµείς 2 χρονιά αυτό το πράγµα προσπαθούσαµε να
παλέψουµε.
η
Είναι, επαναλαµβάνω, στο ΠΕΣ∆Α των Ιονίων, πρώτη προτεραιότητα η συνεργιστική λύση. Και είναι 2 στην
προτεραιότητα µας η λύση η αυτόνοµη.
Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν, θα δώσω τον λόγο, η µάλλον ο Πρόεδρος θα τον δώσει, αλλά εν πάση περιπτώσει,
θα κάνω την ασίστ στον Πρόεδρο να δώσουµε τον λόγο στον ∆ήµαρχο της Βόνιτσας, καθώς και στον Πρόεδρο της
∆ηµοτικής Κοινότητας Παλαίρου, να καταθέσουν κι αυτοί τις σκέψεις τους και τις απόψεις τους.
Και κλείνοντας, να πούµε πια ότι έχουµε κάνει ένα µεγάλο βήµα στην λύση επιτέλους αυτού του προβλήµατος
που βασανίζει την ελληνική κοινωνία και τις δίκες µας εδώ κοινωνίες, τα τελευταία 40 χρονιά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Ακτίου – Βόνιτσας, κύριος Γιώργος Αποστολάκης. Κύριε
∆ήµαρχε, µπορείτε να ξεκινήσετε.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλησπέρα και από µένα, αγαπητέ φίλε, συνάδελφε Κώστα, αγαπητοί
συνάδελφοι, λίγο πολύ γνωριζόµαστε µεταξύ µας. Σχεδόν µε όλους έχω λίγο πολύ προσωπικές σχέσεις και
γνωριζόµαστε από παλιά.
Εγώ να ξεφύγω λιγάκι το θέµα σκουπιδιών. Ήµουν αυτός που το 2009, όταν γινόταν η διαβούλευση µε τον
Καλλικράτη, είχα βγει δηµόσια από τον Νοµό Αιτωλοακαρνανίας και είχα στηρίξει την θέση ότι ενόψει του
Καλλικράτη, ότι η Περιφέρεια θα πρέπει να είναι Περιφέρεια µε Λευκάδα, Πρέβεζα, Αιτωλοακαρνανία και Ευρυτανία.
∆εν έχουµε καµία σχέση, όσο σχέση έχουµε εµείς µε τον Πύργο, άλλη τόση σχέση έχετε εσείς πιστεύω µε την
Κέρκυρα.
Οι κοινωνίες µας είναι συνδεδεµένες εδώ και εκατοντάδες χρόνια µπορώ να πω και ο κόσµος ο δικός µας, οι
δηµότες, πιο πολλοί έρχονται στην Λευκάδα και εσείς πιο λίγο στην Βόνιτσα, µιλάω για τον ∆ήµο. Και µε τις
Υπηρεσίες εργαζόµαστε και οι ίδιοι οι άνθρωποι.
Πράγµατι, πριν 2 µήνες, πριν αναλάβουµε µε τον ∆ήµαρχο και τον Στάθη, τον τότε Αντιδήµαρχο, είχαµε κάνει,
είχαµε ξεκινήσει συζητήσεις, πώς θα µπορούσε να υπάρχει αυτή η συνεργασία που σας είπε πριν ο ∆ήµαρχος.
Περάσαµε από διάφορα κύµατα, διάφορες διαβουλεύσεις, το γνωρίζετε πολύ καλά, στις δηµοτικές µας οµάδες,
στα ∆ηµοτικά Συµβούλια.
Εµείς πήραµε την απόφαση για τοπικό σχέδιο δράσης, πριν έναν χρόνο ακριβώς, 20 Οκτώβρη του 2015.
Η Περιφέρεια η δικιά µας έχει τρέξει τώρα και τρέχει λιγάκι πιο γρήγορα, αγαπητέ …
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αλήθεια είναι.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ: Ναι. Εµείς το ΠΕΣ∆Α το ψηφίσαµε προς το καλοκαίρι, νοµίζω Μάιο, Ιούνιο.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Το καλοκαίρι.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ: Ναι, το καλοκαίρι ψηφίστηκε. Στο ΠΕΣ∆Α το δικό µας υπάρχει αυτή η πρόταση, ο ∆ήµος Ακτίου –
Βόνιτσας, σε συνεργασία µε το ∆ήµο Λευκάδας.
Είναι πρώτη λύση και αν δεν προχωρήσει, που από ό,τι µαθαίνουµε αυτή την πρόθεση έχετε και εσείς, µετά
έχουµε δεύτερη λύση το ∆ήµο Αγρινίου.
Απλώς ξεφεύγω λιγάκι, απλώς να σας πω το εξής. ∆εν ήταν τόσο εύκολο να δώσουµε και στους Συµβούλους
και στην κοινωνία να καταλάβει ότι το συµφέρον είναι ότι ο ∆ήµος Ακτίου – Βόνιτσας πρέπει να πάει µε την Λευκάδα.
Ήταν λίγο δύσκολο, µη σας φαίνεται εύκολα. Όλοι λέγανε «γιατί φεύγουµε από τον Νοµό, γιατί φεύγουµε από
την Περιφέρεια;» Ακούσαµε χίλια δυο.
Μέχρι, να µην τα συζητάµε τώρα, πόσα µου έδωσε ο Κώστας και πόσα του έδωσα εγώ. Μέχρι και τέτοια στο site
υπάρχουν.
Την Κυριακή συζητάγαµε για την λύση, αυτή που σας είπε ο ∆ήµαρχος, στην Βόνιτσα, την άλλη µέρα τα site και
οι επικεφαλής των παρατάξεων λέγανε άλλα για άλλα. Άλλα συζητούσαµε, άλλα βγάζανε στο site έξω.
Καταλαβαίνετε τι λάσπη έχουµε φάει. Τέλος πάντων. Αυτά, όσοι ασχολούνται µε την πολιτική, µε τα κοινά πρέπει
να τα περιµένουν.
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Εγώ έχω να πω το εξής. Ότι εφόσον ολοκληρώνεται και το ΠΕΣ∆Α το δικό σας, πιστεύω µέχρι τις αρχές του
χρόνου, γιατί έχουµε και µια διαβούλευση ∆ήµαρχε και µε την ΚΕ∆Ε και µε τον νέο Υπουργό εκεί, πιστεύω ο ΕΣ∆Α
το προβλέπει µέσα, για ΦΟΣ∆Α όµορων ∆ήµων και Περιφερειών κλπ., προβλέπεται. Το ΠΕΣ∆Α προβλέπεται. Άρα
δεν θα έχουµε θέµα.
Το Υπουργείο είναι θετικό, δεν έχουµε να κρύψουµε κάτι. Σε αυτές τις λύσεις και πιστεύω ότι δεν θα είναι µόνο
σε εµάς, θα υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις στην Ελλάδα.
Το θέµα είναι ότι πρέπει να κάνουµε γρήγορα. Αυτό εγώ θέλω να σας το πω µε την εµπειρία που έχω, γιατί έχω
πολλά χρόνια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, πρέπει να κάνουµε πολύ γρήγορα.
Εγώ πιστεύω ότι του χρόνου θα βγει εγκύκλιος που θα λέει όσοι δεν αποφασίσουν το τι θα κάνουν µε τη
διαχείριση των σκουπιδιών, των απορριµµάτων, από την 1/1/2018 θα ξεκινάει το πρόστιµο. Θυµηθείτε µε, µακάρι να
κάνω λάθος.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν κάνεις.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ: Εγώ το πιστεύω. ∆εν κάνω, έτσι ακριβώς.
Τέλος πάντων, εµείς, όπως σας είπε και πριν ο ∆ήµαρχος, έχουµε ήδη σχεδόν έτοιµη την µελέτη, θα την
καταθέσουµε µέχρι τέλος του έτους στην Περιβάλλον.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: εκτός µικροφώνου Ναι, για το κύτταρο.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ: Ναι, για το κύτταρο, που αφορά αναβάθµιση του βιολογικού, γιατί τα ΧΥΤΑ, ο βιολογικός έχει
σχεδιαστεί µε µελέτη του 2000 και καταλαβαίνετε, από το 2000 µέχρι το 2016, και όταν µιλάµε εµείς για το 2020,
αλλάζουν πολλά.
Έχουµε έτοιµη την µελέτη για την αναβάθµιση και την µελέτη για το δρόµο πρόσβασης του ΧΥΤΑ και τώρα
ολοκληρώνεται και του κυττάρου, το οποίο δεν έχουµε πρόβληµα αδειοδότησης γιατί είναι µέσα στο ίδιο τον ΧΥΤΑ,
αλλά είναι το θέµα πολιτικής βούλησης και πώς θα το παλέψουµε και οι δυο ∆ήµοι και µαζί µε εσάς όλοι µαζί, να
κατορθώσουµε να µπορούµε να εντάξουµε αυτές τις προτάσεις και να ξεκινήσουµε γρήγορα, γιατί πώς να το πούµε,
το είπαµε στη Βόνιτσα, θα το πούµε και εδώ, ότι τα χρήµατα στο ΕΣΠΑ είναι ούτε 900.000 και οι προτάσεις
ξεπερνούν τα 2 δις.
Ήδη η Αθήνα, στην Πάτρα λέει µειώστε το πρόγραµµα σας, ό,τι έχει σχέση µε τα σκουπίδια.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: εκτός µικροφώνου
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ: Ναι, για αυτό λέω, στην Περιφέρεια. Μειώστε.
Κινδυνεύουµε, αν καθυστερήσουµε, να επιβαρύνουµε τους δηµότες. Εγώ το πιστεύω αυτό.
Ότι όποιοι ∆ήµοι καθυστερήσουν και δεν πάρουν αποφάσεις, όλα αυτά θα τα µετακυλήσουν στους δηµότες, το
κόστος των έργων.
Και εδώ είναι µια ευκαιρία και για εσάς και για εµάς, να το λέµε, γιατί το έργο αυτό είναι από το ΕΣΠΑ, δεν έχει
χρηµατοδότηση, δεν είναι ούτε Σ∆ΙΤ δεν είναι ο εργολάβος, θέλει να βγάλει και το κέρδος του, όπως είναι σε κάποια
άλλα µέρη.
Είναι πιστεύω ό,τι καλύτερο, να το τρέξουµε όσο µπορούµε πιο γρήγορα και οι δυο ∆ήµοι, να ξεκινήσει, να
ξεκινήσουν και τα δυο τα έργα και πιστεύω ότι το 2020, όπως είπε και ο ∆ήµαρχος, πιστεύω ότι σε µια 3ετία, αν όλα
πάνε καλά, να έχουµε λύσει το πρόβληµα της διαχείρισης σκουπιδιών.
∆εν έχω κάτι άλλο να σας πω, απλώς καταλαβαίνετε ότι για εµάς ήταν µια δύσκολη απόφαση, θέλω να το
καταλαβαίνετε αυτό, ήταν µια δύσκολη απόφαση γιατί δεν µπορείς να πάρεις εύκολα µια προίκα έργων 10.000.000,
από τον Νοµό Αιτωλοακαρνανίας, από την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας και να το φέρεις στην άλλη Περιφέρεια. Είναι
λίγο δύσκολο, θέλω να το καταλαβαίνετε.
Εµείς το προσπαθήσαµε, το περάσαµε, πιστεύω ότι το ίδιο θα κάνετε και εσείς. Το έχετε ψηφίσει, το θέλετε.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Προχωράµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ: Προχωράµε, καλή συνέχεια. Αν θέλετε κάτι να µε ρωτήσετε πολύ ευχαρίστως. Να µη σας
κουράσω κι πιο πολύ, γιατί µε κάλυψε και ο ∆ήµαρχος και ο κύριος Βλάχος, γιατί έχουµε και µπάσκετ σε λίγη ώρα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε τον…
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα δώσω τον λόγο στον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Παλαίρου, ∆ηµήτρη Στάθη.
Κύριε Στάθη, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΘΗΣ: Καλησπέρα και από µένα. Η διαχείριση απορριµµάτων είναι ένα πανελλαδικό ζήτηµα, το οποίο ταλαιπωρεί
αρκετούς ∆ήµους σε όλη την χώρα.
Πέρσι, υπήρχε το πρόβληµα στον Πύργο και στην Αρχαία Ολυµπία, τώρα υπάρχει στην Ζάκυνθο.

5

Τώρα, σε ό,τι αφορά εµάς, µιλάµε για ένα σχέδιο άκρως πρωτοποριακό, γιατί είναι ανάµεσα σε δυο διαφορετικές
Περιφέρειες, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.
Αναµένουµε την απόφαση, όπως είπαν πριν και οι ∆ήµαρχοι από τις Περιφέρειες. ∆εν πιστεύω να υπάρχει
πρόβληµα.
Και κλείνοντας, εγώ θέλω να αναφερθώ στην άψογη συνεργασία που υπάρχει ανάµεσα στους δυο ∆ήµους και
στους ∆ηµάρχους, τον κύριο ∆ρακονταειδή και στον κύριο Αποστολάκη και πάνω σε αυτή την συνεργασία, στην
συνεργασία πρέπει να βασιστούµε και να πατήσουµε για να προχωρήσουµε όλοι µαζί.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε Πρόεδρε. Αν δεν έχει κάποιος να συµπληρώσει κάτι στο θέµα, πάµε σε ερωτήσεις.
ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αν δεν έχετε ερωτήσεις, πάµε σε τοποθετήσεις. Τοποθέτησες λοιπόν. Κυρία Καρφάκη, έχετε τον λόγο
για 5 λεπτά.
ΚΑΡΦΑΚΗ: Σας καλωσορίζουµε εδώ, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, όχι µόνο σαν ∆ήµαρχο και Πρόεδρο όµορου ∆ήµου,
αλλά και για τον σκοπό που ήρθατε. Ήρθατε σαν συνεργάτες εδώ σήµερα.
Λοιπόν, εµείς δεν θα µπούµε στην λογική να πούµε τι λέγαµε στο Συµβούλιο µας όταν εσείς δεν είστε εδώ.
Θα θέσουµε καθαρά το θέµα και θα πούµε ότι είµαστε και θα είµαστε υπέρ της συνεργιστικής αυτής λύσης.
Υπέρ της συνεργιστικής λύσης όταν αυτή η λύση παράγει το καλύτερο αποτέλεσµα, το οικονοµικότερο για το
∆ήµο µας.
Υπάρχει πάντα, ό,τι και αν λέµε, αυτό το όµως σε εµάς. Και ξέρετε ∆ήµαρχε και Πρόεδρε, ότι εµείς εδώ στην
Λευκάδα, έχουµε ένα πάρα πολύ προχωρηµένο και σε εφαρµογή σχέδιο απορριµµάτων.
∆ηλαδή, είµαστε λίγο πριν το να το λύσουµε. Είµαστε ελάχιστα πριν να το λύσουµε. Έχουµε ήδη, φτάνουµε στην
δηµοπρασία, δηµοπρατούµε τον δεµατοποιητή και θα δηµοπρατήσουµε και το εργοστάσιο και είναι και
χρηµατοδοτηµένο έργο.
∆εν εξαρτόµαστε, αν προχωρήσουµε κανονικά, από κάποια χρηµατοδότηση. Όµως την λύση την συνεργιστική
την θέλουµε γιατί ένα εργοστάσιο εδώ, ένας ΧΥΤΥ στα 30 χλµ., τι πιο λογικό αυτά τα 2 που παράγουν, το µεν εδώ
ένα καλό αποτέλεσµα, από εκεί αυτό που υπάρχει τέλος πάντων, τι πιο σωστό, τι πιο λογικό, να υπάρξει µια
συνέργια σε αυτά τα δυο.
Το θέλουµε γιατί εδώ στην Λευκάδα, το ξέρουµε, είναι δύσκολα, όχι επειδή δεν το φρόντισαν οι 40 χρόνια
∆ήµαρχοι, επιµένω σε αυτό, είναι δύσκολο να βρεθεί χώρος να γίνει ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ.
Και είναι δύσκολο όχι γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν, άµα αναγκαστούµε θα το βρούµε αυτό το µέρος.
Είναι δύσκολο λόγω των ειδικών συνθηκών, λόγω της ειδικής γεωµορφολογίας των µνηµείων που είναι πολύ
κοντά, των οικισµών που είναι πολύ κοντά, του ορεινού του εδάφους.
Εσείς έχετε πολύ πιο εύκολο τρόπο να βρίσκετε µέρος για ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ.
Επίσης εκτός από αυτό, το θέλουµε λοιπόν για περιβαλλοντικούς λόγους, το θέλουµε και χρονικά. Χρονικά δε
µας βγαίνει. Αργήσαµε να σκεφτούµε εµείς και να ψάξουµε την λύση του ΧΥΤΥ στο νησί.
Και αν από τώρα αποφασίσουµε, µέχρι να έχουµε τις κοινωνικές συναινέσεις και αποδοχές, που είναι
απαραίτητες για να προχωρήσει, και περιβαλλοντικές µελέτες, ξεπερνάµε κατά πολύ τον χρόνο που τελειώνει το
εργοστάσιο.
ον
Θέλουµε λοιπόν και για αυτό τον λόγο. Και το θέλουµε και 3 για οικονοµικούς λόγους το βασικότερο, την
µεταφορά ούτως ή άλλως θα την έχουµε που θα την έχουµε, να µην έχουµε την λειτουργία ενός ΧΥΤΥ που πιστεύω
ότι θα είναι και περίπου ισόποση µε την λειτουργία ενός δεµατοποιητή, µάλλον.
∆ηλαδή µπορεί να είναι και στο 1.000.000€ για τους Λευκαδίτες και για τα τέλη που θα επιβαρύνονται.
Εποµένως είµαστε υπέρ. Και βέβαια, αυτό που είπατε είναι πολύ βασικό. Οι κάτοικοι της Βόνιτσας, ο ∆ήµος
Ακτίου – Βόνιτσας είναι µια περιοχή µε πρωτογενή παραγωγή µεγάλη, κτηνοτροφία, αγροτική οικονοµία.
Και εµείς είµαστε ένα τουριστικό µέρος. Έχουµε αλληλεξάρτηση τροµερή στα επαγγέλµατα αυτά. Εµείς
καταναλώνουµε την παραγωγή, πάρα πολλοί από εκεί έχουν µαγαζιά εδώ. Μας χωρίζει ένα αυλάκι που λέµε, τίποτε
δεν µας χωρίζει, ενδεχοµένως στο µέλλον να µη µας χωρίζει ούτε το αυλάκι. Να είναι ένας δρόµος, να µπαίνει.
Εποµένως, ο κόσµος έχει αρχίσει την συνεργασία από µόνος του. Ας έρθει λοιπόν και σε επίπεδο κορυφής, ας
ξεκινήσει και από τους ∆ηµάρχους. Και δεν είναι µόνο τα απορρίµµατα.
Πρέπει λοιπόν, αυτό το πράγµα, αυτή την ιδέα να αρχίσουµε να την κάνουµε πράξη και πράξη δεν είναι µόνο τα
λόγια, ούτε στο Συµβούλιο, ούτε να συναντιόµαστε µεταξύ µας.
Πρέπει να αρχίσει να καταγράφεται ένα µνηµόνιο συνεργασίας, ένα προσύµφωνο συνεργασίας, που να µην
µπορεί εύκολα, γιατί πάντα θα εξαρτάται από τα πρόσωπα αυτό, να µη µπορεί εύκολα να αναιρείται από επόµενους
∆ηµάρχους, γιατί µέχρι να φτάσουµε στο ΧΥΤΥ Παλαίρου και να φερθείτε εσείς στο εργοστάσιο, ενδεχοµένως έχουν
αλλάξει, και εσείς και εµείς από εδώ.
Το µνηµόνιο πρέπει να καθορίζει, µάλλον το προσύµφωνο, µη λέω και τέτοιες λέξεις. Το προσύµφωνο
συνεργασίας, πρέπει να καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο. Και να καθορίζει και τον τρόπο χρηµατοδότησης.
Για να βοηθιέται αυτός ο τρόπος χρηµατοδότησης, µε αυτό το χαρτί, µε αυτή την συνεργασία θα πηγαίνετε στα
Υπουργεία, δεν θα µιλάτε µεταξύ σας. Έχετε ένα χαρτί από τα δυο Συµβούλια που λέει ότι εµείς θα πρέπει να
κάνουµε αυτό.
Εκτός από αυτό, πρέπει να βοηθήσουµε, γιατί κάτι λέγαµε κάποτε, ότι θα έρθουν και κάποια σκουπίδια της
Βόνιτσας στην Λευκάδα.
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Πρέπει από τώρα να οργανώσουµε και αυτό, γιατί το σχέδιο το δικό µας είναι και διαλογή στην πηγή. Μη
φέρνουµε από την Βόνιτσα, εσείς πρέπει να το φροντίσετε αυτό ως ∆ηµοτική Αρχή, τι θα φέρουµε εµείς στο
εργοστάσιο µας.
Πρέπει να υπάρξει µια προδιαλογή, πρέπει και εσείς να ασχοληθείτε µε τους καφέ κάδους που λέµε ότι θα
ασχοληθούµε και εµείς.
Και µε την ανακύκλωση πάρα πολύ. Μη φέρνουµε πακέτα εδώ πέρα και δεν έχουµε και πληρώνουµε για να τα
ξεχωρίσουµε.
Αυτό. Και εύχοµαι λοιπόν αυτή η συνεργασία, γιατί η συνεργασία πάντα θέλει προσπάθεια και βοήθεια και από
τα δυο µέρη.
Εµείς την θέλουµε, εµείς θα την βοηθήσουµε. Πιστεύουµε να έχουµε και την ίδια ανταπόκριση από εσάς,
ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε την κυρία Καρφάκη και για την συνέπεια. Τον λόγο έχει ο κύριος Αραβανής Βασίλειος.
Για 5 λεπτά Βασίλη.
ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε ∆ήµαρχε και κύριε Πρόεδρε.
∆εν θα µπω σε λεπτοµέρειες υλοποίησης αυτής της ευχάριστης απόφασης που πήραν οι ∆ήµοι. Αλλά θα
περιοριστώ σε κάποιες γενικότητες. ∆εν έχει νόηµα, εξάλλου υλοποίησε ένα θέµα των ∆ηµοτικών Αρχών.
Χαιρόµαστε πραγµατικά για αυτή την συνέργια, στο θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων. Εξάλλου είναι κάτι
το οποίο κατ’ επανάληψη, η παράταξη µας το έχει τονίσει και µε διάφορους τρόπους και αρκετές φορές, όπως π.χ.
στην Καρυά.
ο
Τώρα χαιρόµαστε, επικροτούµε και συµφωνούµε. 2-3 Σηµεία να τονίσω µόνο γενικά. Το 1 είναι ότι η συµφωνία
αυτή, πρέπει να βρείτε έναν τρόπο, µε συγχωρείτε για το «πρέπει», δεν κάνω υπόδειξη. Σκέψη, άποψη εκφράζω.
Να είναι διαχρονική και σε στέρεες βάσεις. ∆ηλαδή ελέχθη προηγουµένως να είναι και η διάδοχη κατάσταση,
οποία και αν είναι αυτή, να πάρει την σκυτάλη κατά κάποιο τρόπο, γιατί µιλάµε πολλές φορές για το παρελθόν και τι
κληρονοµήσαµε, όλοι µας. Όλοι µας µιλάµε για αυτό.
Εγώ προσωπικά, η παράταξη µας δεν εννοεί συγκεκριµένα πρόσωπα και αστοχίες προσώπων, παλαιότερων
∆ηµάρχων η άλλων Αρχών κλπ.
Εννοούµε, όλοι κάνανε την προσπάθεια τους, αλλά δεν φροντίσανε την συνέχεια. Τι θα κληρονοµήσει ο
επόµενος, ο οποίος έκανε τελείως διαφορετικά πράγµατα από ό,τι ο προηγούµενος.
Αυτό, σε αυτό πιστεύω ότι πρέπει να δώσετε κάποια βάση, δηλαδή η διαχείριση των απορριµµάτων, που έχει
µια ευρύτερη έννοια από το να φέρουµε το υπόλειµµα, το είπε και η Μαριάννα προηγουµένως, πρέπει να
συντονιστείτε γενικότερα οι δυο ∆ήµοι, στο θέµα ειδικά της διαχείρισης των απορριµµάτων από την πηγή κλπ.
Και εν πάση περιπτώσει, να είναι η πρόβλεψη µακροπρόθεσµη και όχι πρόβλεψη µιας 4ετίας.
Επίσης, η συνέργια αυτή κατά τη γνώµη µου είναι και µια πηγή δύναµης για τους ∆ήµους.
∆ηλαδή, θα δηµιουργήσει µια δυνατότητα από την οποία οι δυο ∆ήµοι, αφενός θα διευρύνουν την συνεργασία
τους, που πρέπει να την διευρύνουν και θα αντλήσουν µια δύναµη, όχι προσθετική, όχι πρόσθεση δυνατότητων 2
∆ήµων, αλλά ειλικρινά πιστεύω πολλαπλασιαστική. ∆ηλαδή, η πρόσθεση θα φέρει πολλαπλασιασµό και όχι απλή
πρόσθεση.
Και η διεύρυνση, προφανώς, ελέχθηκε πάλι προηγουµένως, περιλαµβάνει και ενέργεια, αρχίζει να σκέφτεστε,
συµφωνώ οπωσδήποτε µε την άποψη που εκφράσατε για τις Περιφέρειες, συµφωνώ απολυτά. Η Λευκάδα έτσι
έπρεπε να είναι, σε αυτή την Περιφέρεια.
Θα δηµιουργήσει ευκαιρίες στον Πρωτογενή, ∆ευτερογενή τοµέα, στην ενέργεια. Νοµίζω ότι µε προζύµι ας
πούµε, αυτή την συνεργασία για το σκουπίδι, να αρχίσουµε µια ευρύτερη και διεύρυνση της συνεργασίας των δυο
∆ήµων.
Αυτά έχω να πω, ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε τον κύριο Αραβανή και για την συνέπεια. Τον λόγο ο κύριος Θωµάς Καββαδάς.
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ ΘΩΜ.: Ναι, και εγώ συνεπείς θα είµαι στον χρόνο.
Αναµφισβήτητα αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε ∆ήµαρχε, κύριε Αποστολάκη, αναµφισβήτητα είναι µια θετική
εξέλιξη.
Εµείς 40 χρόνια και όλη η Ελλάδα, 40 χρόνια µπαζώνουµε την Λευκάδα γύρω γύρω, κάθετα και οριζόντια, από
όλες τις πάντες.
∆εν έχουν αλλάξει και πολλά πράγµατα στο πολιτικό τοπίο για να πούµε ότι περιµένουµε µεγάλες εξελίξεις και
µεγάλη βοήθεια στην κατεύθυνση αυτή.
∆εν σας κρύβουµε ότι προβληµατιζόµαστε πάρα πολύ, παρόλο που θεωρούµε ότι αυτή η εξέλιξη είναι θετική.
Αλλά είµαστε στην αρχή του δρόµου, στην αρχή. Ακόµα δεν έχουµε διανύσει ούτε το µισό δρόµο.
Μας προβληµατίζει λοιπόν ιδιαίτερα, παρόλο ότι είµαστε υπέρ σαν παράταξη, ευρυτέρων συνεργασιών ∆ήµων
και Περιφερειών.
∆εν σας κρύβω ότι µας προβληµατίζει πάρα πολύ και µας βάζει σε σκέψεις, όχι για τις δίκες µας προθέσεις, των
∆ήµων και των 2 ∆ήµων ή και τις δικές σας προθέσεις, αν θέλετε, ακόµα.
Αλλά τις προθέσεις µελλοντικά, και τώρα ακόµα, της Κεντρικής ∆ιοίκησης, της κυβέρνησης δηλαδή.
ον
Και έχουν να κάνουν 1 µε την χρηµατοδότηση του έργου, είναι πάρα πολύ µεγάλη η χρηµατοδότηση και δεν
ξέρουµε αν θα είναι συνεπείς µέχρι τέλους σε αυτά τα οποία έχουν υποσχεθεί ή θα συνεχίσουν να υπόσχονται. Με
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τον χαρακτήρα του έργου, και µε την τελική κατάληξη, αν αυτά δεν γίνουν, των σκουπιδιών µας. Που θα πάνε
δηλαδή.
Κοιτάξτε να δείτε, γύρω µας υπάρχουν έργα υποδοµών, που έχουν δηµόσιο χαρακτήρα και βλέπουµε ότι
παραδίδονται σε ιδιώτες και µετά την κατασκευή τους.
Να πούµε το παράδειγµα της Πελοποννήσου; Ότι όλα τα έργα φτιάχτηκαν µε δηµόσιο χρήµα, µε χρήµα του
ελληνικού λαού και παραδόθηκαν στην TERNA;
Προβληµατιζόµαστε. Ειδικά για τη πορεία χρηµατοδότησης, ειδικά για αυτή. Προβληµατιζόµαστε για τη εξέλιξη
που θα έχουµε στο διάστηµα που θα λειτουργεί µόνο ο δεµατοποιητης.
Είναι ένα διάστηµα 3, εγώ λέω 4 και 5 χρονιά, εγώ λέω 3 το καλύτερο. 3 χρονιά θα λειτουργεί ο δεµατοποιητής,
θα µαζεύει τα σκουπίδια, θα τα συµπιέζει, θα τα φτιάχνει δέµατα.
Η εξέλιξη και αυτά που λένε οι ειδικοί είναι ότι δε είναι και τόσο καλή η κατάσταση αυτή που δηµιουργείται.
Εµείς θα φτιάξουµε τα δέµατα, θα τα στοιβάζουµε και θα λειτουργούν σαν µια χωµατερή. Πρέπει να βρεθεί
λοιπόν, άρα για το πρόβληµα των σκουπιδιών τώρα δεν έχουµε λύση, για 3 χρονιά.
Έχουµε λύση να τα στοιβάζουµε. Και θα έχουµε, µπορεί να έχουµε, δεν λέω, δεν το ξέρω, δεν είµαι ειδικός,
µπορεί να έχουµε αποσύνθεση, µπορεί να έχουµε πυρκαγιές, µπορεί, µπορεί, µπορεί και δεν ξέρω πού θα
οδηγηθούν αυτά τα σκουπίδια.
Μας προβληµατίζει τι ρόλο θα παίζει ο σταθµός µεταφόρτωσης, που έχουµε φτιάξει στα σφαγεία.
Τι ρόλο θα παίζει; Θα µαζεύει τα σκουπίδια από τα σφαγεία, θα τα µαζεύει εκεί θα φέρνουν κάτω, θα τα παίρνει
ο δεµατοποιητης;
∆εν πρέπει να αλλάξει ρόλο το σταθµός µεταφόρτωσης; ∆εν πρέπει κάτι άλλοι…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νοµίζω πως έχεις ξεφύγει από το θέµα λιγάκι Θωµά.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: εκτός µικροφώνου Για τα σκουπίδια συζητάµε.
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ ΘΩΜ.: Για τα σκουπίδια συζητάµε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: εκτός µικροφώνου Όχι τα δικά µας…
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ ΘΩΜ.: Είπα ότι είναι σε θετική κατεύθυνση, αλλά µε προβληµατίζουν µερικά πράγµατα. Με
προβληµατίζουν τα σκουπίδια τώρα.
Είναι εκτός θέµατος αυτό κύριε Πρόεδρε; Τα σκουπίδια σε 3 χρόνια, 3 χρόνια τι θα τα κάνουµε, είναι εκτός
θέµατος;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είπα αυτό. Είπα για το ΣΜΑ που λες.
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ ΘΩΜ.: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οι ΣΜΑ έχουν ολοκληρωθεί οι ΣΜΑ.
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ ΘΩΜ.: Ναι. Τι χαρακτήρα θα έχουν; Τι θα τα κάνουµε; 500.000 χαλάσαµε εκεί πάνω.
Λέω. Εγώ δεν είµαι ενάντια στην συνδυαστική λύση, είµαι υπέρ είπα, αλλά είµαστε στη αρχή του δρόµου.
Ρωτήστε λοιπόν την κυβέρνηση σας, αν θέλετε να κάνουµε διάλογο, την κυβέρνηση σας, αν έχει κεντρικό
σχεδιασµό, αν προωθεί κεντρικό σχεδιασµό και αν έχει υπόψη της να τα προωθήσει σε ιδιώτες ή όχι. Ακόµα και αν
έχουµε συνεργαστική λύση.
Αυτούς τους προβληµατισµούς βάζω λοιπόν και λέµε ότι εντάξει, προχωρήστε, εµείς εδώ είµαστε.
Εµείς θα ψηφίσουµε το σχέδιο αυτό. Αλλά να µην ξεχνάµε τι λέγαµε πριν 2 µήνες, έτσι; Αυτό να µην το ξεχνάµε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: εκτός µικροφώνου
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ ΘΩΜ.: Ναι, βεβαίως, εγώ τα ίδια έλεγα, ναι.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: εκτός µικροφώνου
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ ΘΩΜ.: Τα ίδια λέγαµε, ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ολοκληρώστε.
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ ΘΩΜ.: Γιατί λέω λοιπόν πού θα οδηγηθούµε. Αυτό λέω, πού θα οδηγηθούµε.
Επίσης και τελειώνοντας, πρέπει να κάνουµε ενέργειες, αυτό που είπε και η Μαριάννα, για την µείωση του
όγκου των σκουπιδιών.
Νοµίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουµε και οι δυο ∆ήµοι, όσο µπορούµε, στην µείωση των σκουπιδιών στην
πηγή.
∆ηλαδή, να ενηµερώσουµε, να ενηµερώνουµε και να προωθήσουµε και εναλλακτικές λύσεις άµα χρειαστεί
ακόµα, του οικιακού, τα σπίτια δηλαδή και τα καταστήµατα, να κάνουν µείωση των σκουπιδιών εκεί.
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Θα έπρεπε κατά τη γνώµη µας και τελειώνοντας, αυτή η υπόθεση µε το πλαστικό, πρέπει κατά κάποιο τρόπο
εµείς να πάρουµε µια απόφαση. Τεράστιες ποσότητες πλαστικού παράγονται που εµείς δεν το έχουµε αγγίξει
καθόλου. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε τον κύριο Καββαδά. Τον λόγο έχει ο κύριος Κώστας Γληγόρης. Για 5 λεπτά Κώστα.
ΓΛΗΓΟΡΗΣ: Πάντα είµαι στον χρόνο. Να σας καλωσορίσω και εγώ.
Εγώ θα πω λίγα πράγµατα, απλώς, θα ήθελα να κάνω και µια µικρή αναδροµή, πώς φτάσαµε εδώ πέρα.
Να σας υπενθυµίσω ότι έχουµε Α∆Α ένταξης από 25 Ιουλίου του 2014, τον καιρό που πίνατε τον καφέ σας
στην Βόνιτσα, δηλαδή δυο µήνες νωρίτερα από το … Και έχουν περάσει 2,5 χρόνια από τότε.
Από την πρώτη στιγµή και στις πρώτες επαφές µε τον ∆ήµαρχο Λευκάδας που είχαµε, εγώ είχα, εµείς είχαµε
µιλήσει για την συνεργιστική λύση. Ήταν ξεκάθαρη εξαρχής, βέβαια όχι σε τόσο µεγάλη έκταση, σε µικρότερη.
∆ηλαδή, είχαµε συζητήσει για τους οικισµούς … Πλαγιάς, Αγίου Νικολάου και Βόνιτσας.
Προχώρησε λοιπόν αυτή η συνεργιστική λύση και είχαµε ψηφίσει το πρώτο τοπικό σχέδιο τον Σεπτέµβριο του
2015.
η
η
Όπου είχαµε µέσα, σαν 1 πρόταση την συνεργιστικής και 2 τον ΧΥΤΥ της Λευκάδας. Αν θυµάµαι καλά, τότε
είχαµε πει κιόλας ότι θα περιµένουµε και την Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ακτίου – Βόνιτσας, η
οποία ήρθε ένα µήνα αργότερα, τον Οκτώβρη, αν θυµάµαι καλά κύριε ∆ήµαρχε, είχατε πάρει και εσείς απόφαση,
κατά πλειοψηφία αν θυµάµαι και καλά, για το να προχωρήσουµε σε αυτή την συνεργιστική λύση. Σε µεγαλύτερη
έκταση από αυτή που αρχικά είχαµε σκεφτεί, ως παράταξη µιλάω.
Παρόλα αυτά, συµφωνήσαµε σε αυτή την λύση και γνωρίζοντας ότι το κόστος θα είναι παραπάνω και
µεγαλύτερο. ∆εν χρειάζεται να πούµε για αυτά.
Τώρα, όσον αφορά την συνέχεια, νοµίζω ότι αυτή η συνάντηση κύριοι ∆ήµαρχοι, θα έπρεπε να έχει γίνει ένα
χρόνο ακριβώς πίσω.
Είχαµε 2 Αποφάσεις 2 ∆ηµοτικών Συµβουλίων και θα ήταν καλό, αφού λοιπόν είχαµε πάρει δυο Αποφάσεις,
αυτό τον χρόνο, να προχωρήσουµε σε αυτό που είπε η Μαριάννα µνηµόνιο ή προσύµφωνο, έτσι ώστε να είµαστε
ακόµα πιο έτοιµοι.
∆ηλαδή, θα έπρεπε αυτή την στιγµή να ξέρουµε, να έχουµε ουσιαστικά, να ξέρουµε ακριβώς τι θα γίνει.
Εγώ ακόµα περιµένω να δω. Ναι, συµφωνώ. Έχω ψηφίσει όλα τα τοπικά σχέδια εδώ, συµφωνώ απόλυτα, αλλά
θα ήθελα να έχω και τα οικονοµικά στοιχεία. ∆ηλαδή να ξέρω το ακριβώς, το πού θα καταλήξουµε. Να ξέρουµε, να
γνωρίζουµε.
Και πολύ σωστά επίσης, είπε η κυρία Καρφάκη και για τους κάδους. ∆ηλαδή σε τι φάση είστε εσείς; Εµείς
είµαστε υπό ένταξη. Έχουµε πάρει τους κάδους.
Και αυτό θα έπρεπε να είναι µέσα σε αυτό το χρόνο να είχε προχωρήσει.
Πολύ θετικός για την εξέλιξη. Εύχοµαι ο Στάθης Βλάχος σε αυτά που είπε για συνεκτίµηση, συναπόφαση,
συναντίληψη και συν γενικότερα, να τα έλεγε πριν 2,5 µήνες, 3. Όταν ήρθε το νέο τοπικό σχέδιο της Λευκάδας και
είχε ως ΧΥΤΥ τον ΧΥΤΥ στην θέση Αµµόκαµπος και χωρίς συνεργιστικές λύσεις κλπ.
Τέλος πάντων, χαίροµαι που αυτή την στιγµή προχωράει µια λύση και θα ήθελα άµεσα να δούµε και το
συµφωνητικό να υπογράφεται.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε τον κύριο Γρηγόρη. Άλλος συνάδελφος; Ο κύριος Θανάσης Καββαδάς έχει τον λόγο.
Για 3 λεπτά παρακαλώ συνάδελφε.
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ ΑΘ.: Να καλωσορίσω και εγώ τον φίλο, τον Γιώργο Αποστολάκη, τον ∆ήµαρχο Ακτίου – Βόνιτσας και
τον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Ενότητας Παλαίρου.
Ξέχασες να πεις Γιώργο, το pressing που σου έκανα τον ∆εκέµβρη σε µια εκδήλωση που έγινε µε τον
Αβρακικό και ήµασταν µαζί και επί µια ώρα και, συζητάγαµε αυτό το θέµα. Και από τότε σου έλεγα να βρεθεί µια λύση
µεταξύ Λευκάδας και Ακτίου – Βόνιτσας.
Η θέση τη παράταξης µας, όπως και εµένα προσωπικά, ήταν ξεκάθαρη από την αρχή. Εµείς ήµασταν υπέρ
αυτής της λύσης από την αρχή.
∆εν κάναµε καθόλου πίσω. Και ο λόγος γιατί, όπως είχα πει στον παρελθόν, ήταν µια σίγουρη και µια
συµφέρουσα λύση, χωρίς να προκαλεί αντιδράσεις. Τουλάχιστον εδώ, στο Νοµό τον δικό µας.
Στην διάρκεια αυτή, από τότε που ψηφίσαµε, αν θυµάµαι τον Σεπτέµβρη του 2015, που είχαµε ψηφίσει εδώ
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το τοπικό σχέδιο, µέχρι που τον Ιούλιο του 2016 φέραµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το νέο
σχέδιο, το οποίο προέβλεπε ή την συνεργασία, µαζί µε το ∆ήµο Ακτίου – Βόνιτσας ή ΧΥΤΥ στην Λευκάδα, υπήρχε
µια δυσαρέσκεια µεταξύ των δυο ∆ήµων και δεν ξέρω γιατί.
∆εν θέλω να επεκταθώ. Θέλω να πω όµως ότι αυτό το οποίο συµβαίνει σήµερα και είστε και οι δυο ∆ήµαρχοι
εδώ και συζητάµε το θέµα, είναι πολύ σηµαντικό γιατί ωφελεί και τους δυο ∆ήµους. Είναι λοιπόν πάρα πολύ θετική
αυτή η εξέλιξη.
Τώρα, σιγουρά µπροστά µας ο δρόµος δεν είναι εύκολος. Εµείς από τη πλευρά τη δική µας θέλουµε να
προχωρήσουµε στην δηµοπράτηση του εργοστασίου της ΜΟΠΑΚ και από την δική σας την πλευρά, πρέπει να
προχωρήσετε στις µελέτες και στη χρηµατοδότηση του νέου κυττάρου, για να µην έχουµε πρόβληµα τα επόµενα
χρόνια.
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Από µια συζήτηση που κάναµε είναι ότι αν εγκριθεί η χρηµατοδότηση και προχωρήσει σε αυτό το
πρόγραµµα για το νέο κύτταρο, όπως µου είπε, δεν θα υπάρχει πρόβληµα για τουλάχιστον 25 µε 30 χρόνια.
Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό και για τις δυο πλευρές. Πρέπει όµως, η συµφωνία αυτή, η οποία θα γίνει
µεταξύ των δυο ∆ήµων και θα υπογραφεί, να δεσµεύεται για τα επόµενα χρονιά.
Το είπαν και προηγουµένως άλλοι συνάδελφοι, είναι πολύ σηµαντικό. Σήµερα είστε εσείς, αύριο φεύγετε,
πρέπει η συνεργασία αυτή να έχει γερά θεµέλια, για να µπορέσει να υπάρχει σε βάθος χρόνου.
Και βέβαια, ο κάθε ∆ήµος από την πλευρά του να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, όσον αφορά για την
διαλογή στην πηγή, για να µπορέσουµε να έχουµε λιγότερα σκουπίδια στο εργοστάσιο, όποτε θα έχουµε και λιγότερο
υπόλειµµα στο ΧΥΤΥ Παλαίρου.
Αυτά θέλω να πω. Θετική εξέλιξη, ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε τον κύριο Καββαδά. Συνάδελφοι, δεν ξέρω αν θέλει να πάρει άλλος τον λόγο. Θα έλεγα
να µην επαναλαµβάνουµε τα ίδια πράγµατα.
Νοµίζω ότι την ουσία του θέµατος την έχουµε ήδη καλύψει. Νοµίζω, την έχουν καλύψει και οι επικεφαλής και
όσοι µίλησαν µέχρι τώρα και οι ∆ήµαρχοι βέβαια.
Τον λόγο ο κύριος Βικέντιος και µετά ο κύριος Παπαδόπουλος Χρήστος και ολοκληρώνουµε νοµίζω τις
τοποθετήσεις.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: εκτός µικροφώνου
ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είπα καλό είναι να µην επαναλαµβάνουµε πράγµατα τα οποία έχουν ειπωθεί. Νοµίζω ότι το θέµα έχει
εξαντληθεί.
Τώρα, αν είναι κάτι επιπλέον να το ακούσουµε. Για αυτό δίνουµε τον λόγο, για κάτι επιπλέον. Ή για κάτι
λιγότερο.
Κύριε Βικέντιε τον λόγο.
ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να καλωσορίσω τον ∆ήµαρχο Ακτίου – Βόνιτσας, τον κύριο
Αποστολάκη και τον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας … Παλαίρου, γιατί πραγµατικά…
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: εκτός µικροφώνου
ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ: Εγώ γνωρίζω πάρα πολύ κόσµο στην Ζαβέρδα, έχουµε συζητήσει και έδωσα µάχη και εγώ, να
πείσουµε κάποιους ανθρώπους, µε τον νέο Αντιδήµαρχο που του εύχοµαι καλή θητεία, αγαπητέ φίλε Γιώργο.
Κάναµε πολλές κουβέντες για το θέµα αυτό, ώστε να συµβάλλουν όλοι αυτοί που έδωσες µάχη για να
περάσεις στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και να πείσεις τον κόσµο για να έχουµε αυτή την εξέλιξη. Μια θετική εξέλιξη, που
κάποιοι άλλοι άνθρωποι πρώην ∆ηµοτικά Συµβούλια, µην αγνοούµε αυτούς που πήραν την πρωτοβουλία, πήραν τις
αποφάσεις, πήραν την χρηµατοδότηση και φτάσαµε σήµερα σε ένα πάρα πολύ θετικό σηµείο, ούτως ώστε να έχουµε
αυτή την εξέλιξη, που είναι θετική.
∆εν θα µακρηγορήσω, αλλά δεν θα µπορούσα ποτέ να µην θυµίσω στο φίλο µου τον Γιώργο Αποστολάκη, πριν
ακόµα την Καλλικράτη, επί Καποδίστρια, δίναµε µάχες µέσω των ΤΕ∆Κ για την Περιφέρεια και ο ίδιος προσωπικά,
για την Περιφέρεια, όπως είπε στην αρχή, το 2009.
Είναι µια θετική εξέλιξη, όπως το περιέγραψε, µε τόσο λεπτοµέρεια και η κυρία Καρφάκη, από την παράταξη
µας, πραγµατικά στην πηγή πρέπει να δώσουµε τη βάση, διότι από εκεί είναι τα πάντα, η οικονοµία και όλα αυτά θα
είναι και ωφέλιµα και για τους κατοίκους και για τα δηµοτικά τέλη.
Η δέσµευση του χρόνου πρέπει να είναι οπωσδήποτε και αυτή η συναίνεση που είναι σήµερα, την ευχόµαστε,
όχι µόνο σε αυτό το θετικό για τους δυο ∆ήµους, αλλά και µε συναίνεση και µε βροντερή φωνή ούτως ώστε να
δώσουµε την µάχη για το δρόµο Βόνιτσα – Λευκάδα. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε τον κύριο Βικέντιο. Εάν θέλετε, συνάδελφοι να προσθέσετε κάτι σε αυτά που έχουν
ειπωθεί, ευχαρίστως να πάρετε τον λόγο.
Κύριε Ζουριδάκη τον λόγο.
ΖΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ: Πάντα προσθέτουµε και πάντα οι τοποθετήσεις µας είναι καίριες και σε αυτό τον δρόµο.
Πιστεύω, είναι µια ωραία µέρα σήµερα, δυστυχώς καθυστερήσαµε και ο χρόνος είναι αµείλικτος.
Άκουσα τον κύριο Αποστολάκη να λέει σε 3 χρόνια, µακάρι να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραµµα.
Φοβάµαι ∆ήµαρχε πως, µε αυτά που έχω ζήσει, η εµπειρία µου και µε την προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή, αυτά
όλα τα έργα είναι, µε την γραφειοκρατία που έχουµε, µακάρι να υλοποιηθεί. Το βλέπω πολύ δύσκολο.
Θέλω να πω κάτι, και επειδή ακουγόµαστε και από το ράδιο, εδώ είχε γίνει µια συζήτηση µε τον κύριο
Τσιλιγιάννη και του είχα κάνει την ερώτηση, ποια θεωρείτε πιο συµφέρουσα λύση για τους δυο ∆ήµους, για τα
σκουπίδια µας.
Και ο κύριος Τσιλιγιάννης είχε πει πως η πιο συµφέρουσα λύση είναι η συνεργασία των δυο ∆ήµων, να
προχωρήσουν για την λύση των σκουπιδιών.
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Όπως κάποιοι, και καταλαβαίνω το πρόβληµα, γιατί αργήσαµε να έρθουµε σήµερα εδώ, όπως κάποιοι στο ∆ήµο
σας αντιδρούνε, έτσι και στο δικό µας ∆ήµο κάποιοι δεν τα θέλουν.
Τα σκουπίδια δυστυχώς, ∆ήµαρχε, δεν τα θέλει κανένας. Τα θέλουν όλοι µακριά, αλλά δυστυχώς είναι δικά µας.
Πρέπει και κάνω µια έκκληση και στα δυο ∆ηµοτικά Συµβούλια, να είναι εποικοδοµητικά σε αυτή την συνεργασία
και να αφήσουν τις µικροπολιτικές και να τορπιλίσουν αυτές τις συµφωνίες.
Όπως βλέπετε, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Λευκάδας και η µειοψηφία, βοηθάει την πλειοψηφία στο θέµα των
σκουπιδιών.
Έτσι, θα παρακαλέσω και τους συναδέλφους του ∆ήµου σας, στα θέµατα των σκουπιδιών να αφήσουν τις
µικροπολιτικές και να βρουν µια κοινή λύση, γιατί αυτό είναι το καλύτερο συµφέρον και για τους δυο ∆ήµους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε τον κύριο Ζουριδάκη. Τον λόγο ο συνάδελφος Σπύρος Πολίτης.
ΠΟΛΙΤΗΣ: Να καλωσορίσω και εγώ τον ∆ήµαρχο, τον φίλο από παλιά, τον Γιώργο Αποστολάκη, από τον καιρό που
αγωνιζόµασταν µαζί σε άλλους στίβους, και τον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Παλαίρου. Πρόεδρε, πρέπει να
ξέρεις ότι έχω συγγένεια πρώτου βαθµού στη Ζαβέρδα, για αυτό το λέω Ζαβέρδα.
Επί της ουσίας, συγνώµη ας σπάσουµε και λίγο την σοβαρότητα. Λοιπόν, ήταν µια πολύ σηµαντική εξέλιξη
σήµερα, για δυο λόγους κυρίως.
ον
1 γιατί αρχίζει να φαίνεται µια λύση στα προβλήµατα που υπάρχουν στο ∆ήµο σχετικά µε τα σκουπίδια, τα
απορρίµµατα να το πούµε έτσι ή τα υπολείµµατα τελικά που θα φτάσουν, και βέβαια αυτό ελπίζω ότι θα ισχύει και για
το ∆ήµο Ακτίου – Βόνιτσας.
Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι, µπορεί να κάνω λάθος, αλλά αποτελεί ίσως πρωτοποριακό παράδειγµα, η
συνεργασία αυτή των δυο ∆ήµων και για άλλες περιοχές της χώρας.
Ενδεχοµένως να οδηγήσει αυτή η κατάσταση, η σηµερινή µας Απόφαση σε παραδειγµατισµό και άλλες
περιοχές που είναι όµορες, ούτως ώστε να λυθεί … των προβλήµατα των σκουπιδιών δεν είναι µόνο της Λευκάδας
και της Βόνιτσας, του ∆ήµου Ακτίου – Βόνιτσας, αλλά είναι ένα πρόβληµα πανελλήνιο.
Αυτό που θα ήθελα να πω σήµερα είναι ότι, να θυµίσω ότι πάντα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τονιζόταν 2 ή 3
λύσεις. Είµαστε ευτυχείς που έχουµε καταλήξει στην µια, χωρίς να εγκαταλείπουµε βέβαια και πιθανότατα τις άλλες…
Πιθανόν κάτι να στραβώσει.
Αυτό που έχει συµβεί σήµερα στο ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο είναι δυο πράγµατα. Μια νίκη όλου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου της Λευκάδας και επίσης µια νίκη, ελπίζω µεθαύριο, όλου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της
Βόνιτσας και της ενότητας της Παλαίρου.
Νοµίζω ότι το Συµβούλιο µας σήµερα έχει αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα ήθελα απλά στους δυο
∆ηµάρχους αλλά και σε όλους µας, να επισηµάνω αυτό που έκλεισε ο Θωµάς ο Καββαδάς, τι γίνεται στο διάστηµα
των 3 χρόνων ή 5, δεν ξέρω πόσο θα πάρει να λειτουργήσει.
Αυτό είναι κάτι που µπορεί να επιβαρύνει το πρόβληµα και να το οδηγήσει σε αδιεξόδους ή µπορεί να το
ελαφρύνει το πρόβληµα και να έρθει και ταχύτερα η λύση του.
Αλλά και στο διάστηµα αυτό των 3 ετών, να είµαστε αποτελεσµατικοί σε σχέση µε την διαχείριση των
σκουπιδιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε τον κύριο Πολίτη. Το λόγο έχει ο κύριος Παπαδόπουλος.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συνεργατική λύση του ∆ήµου της Λευκάδας και του ∆ήµου Ακτίου
– Βόνιτσας, ήταν από την αρχή της θητείας και των ∆ηµοτικών Αρχών, η µοναδική επιβεβληµένη λύση που έπρεπε
να προχωρήσει από την αρχή.
∆υστυχώς παραλήφθηκαν 2,5 χρόνια. Και ήταν επιβεβληµένη γιατί µέσα σε καθεστώς µνηµονιακό, όπου οι
χρηµατοδοτήσεις είναι επισφαλείς και χρόνος δεν υπάρχει και στην κατεύθυνση που έχουν πάει τα πράγµατα, και
πάλι θα πω, θα είναι ευχής έργο να µπορέσει να ολοκληρωθεί στο χρόνο που προβλέπεται.
Θέλω να δώσω δυο στοιχειά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Έχει προκηρυχθεί δράση, ∆ήµαρχε το ξέρουµε, τα
πρώτα 273.000.000 από τα 757.000.000 που προβλέπονται για όλη την περίοδο, µε πέρας υποβολής των
προτάσεων 31/12.
Από αυτά, τα 210.000.000 αφορούν µεγάλες µονάδες που είναι τα Σ∆ΙΤ της Πελοποννήσου, τα 3 Σ∆ΙΤ της
Πελοποννήσου, Μεγαλόπολη, Καλαµάτα, Λακωνία, Σπάρτη, της ∆υτικής Μακεδονίας και το δικό µας, το οποίο
πιθανόν µας προορίζουν για πελάτες της Ηπείρου, των Ιωαννίνων.
Τα υπόλοιπα 40.000.000 προορίζονται για δράσης ολοκληρωµένης διαχείρισης σε νησιά και µικρούς
αποµονωµένους … και 23.000.000 είναι για τις δράσεις προδιαλογής υλικών ως ∆ήµος.
Αυτά, προσέξτε, φίλοι και φίλες, δεν έχουν διάρθρωση περιφερειακή, ανά Περιφέρεια, είναι όποιος πρόλαβε τον
κύριο είδε. ∆ηλαδή, κατατίθενται προτάσεις, ώριµες, µελέτες κλπ. και προχωρούν τα πράγµατα.
Όπως αντιλαµβάνεστε λοιπόν και βεβαίως τα 757.000.000 είναι λογιστικά. ∆εν υπάρχουν σε καµία τράπεζα. Θα
τρέξουν αυτά τα έργα εφόσον προχωρήσουν και υπάρχουν απορροφήσεις, θα προχωρήσουν και τα επόµενα.
Όπως αντιλαµβάνεστε λοιπόν, ότι υπάρχει µεγάλος φόβος και είναι γνωστό και το γνωρίζετε φαντάζοµαι οι
∆ήµαρχοι, και για αυτό η ανάγκη και θεούς πείθει.
Προχωρούν σε αυτή την διαδικασία, διότι υπάρχει και µια επιστολή από την αρµόδια ∆ιεύθυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία έχει φέρει στην δηµοσιότητα η ΠΡΟΣΙΝΑΤ. Τα Υπουργεία δυστυχώς, την έχουν
στον ίσκιο, δεν την βγάζουν προς τα έξω.
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Το οποίο, στο 1 ζήτηµα που βάζει, λέει δηλαδή η επιστολή προς την κυβέρνηση ότι σύµφωνα µε το σχέδιο
δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυκλική οικονοµία, χρηµατοδότηση για την κατασκευή νέων χώρων
υγειονοµικής ταφής θα χορηγείται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις π.χ. κυρίως για µη ανακτήσιµα επικίνδυνα
απόβλητα και χρηµατοδότηση νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας υπολειµµατικών αποβλήτων όπως η αποτέφρωση
και η µηχανική βιολογική επεξεργασία.
Όπως αντιλαµβάνεστε, όλη η δουλειά που έχει γίνει είναι σε εξέλιξη γιατί έχει αναθέσει ο ∆ήµος, όπως ξέρετε
µελέτη πάλι για το ΧΥΤΥ, για τον χώρο της Λευκάδας, είναι στον αέρα.
Επίσης, είναι γνωστό ότι επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως είναι
και τώρα και ο Ζακύνθου από τον Μάιο, η απόφαση των δυο Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών της ∆υτικής
Ελλάδας στην Πάτρα και της Ηπείρου, προέβλεπε την µεταφορά των απορριµµάτων της Λευκάδας στα Γιάννενα, στο
Ελληνικό των Ιωαννίνων.
Βασιλική, Ελληνικό είναι, αν δείτε στον χάρτη και γκουγκλάρετε είναι 200 χλµ. Αυτό σηµαίνει, και εκεί κοντά θα
κατασκευαστεί και το εργοστάσιο.
Τα 210.000.000 έχουν υποβληθεί οι προτάσεις, από τον Γενάρη οι εταιρίες µπαίνουν και το κατασκευάζουν.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να µην ξεφεύγουµε από το θέµα.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆ηλαδή, οι µονοπωλιακές εταιρίες που έχουν αναλάβει τα έργα, από τον Γενάρη εγκαθίστανται.
Και θα προχωρήσουν γρήγορα.
Όπως αντιλαµβάνεστε, αυτό σηµαίνει αύξηση του κόστους για τους πολίτες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ίσως
και εκατοµµύρια και για τα 3 χρόνια λειτουργίας που θα υπάρχει πρόβληµα, που σηµαίνει ότι οι συνεργατικές
διαδηµοτικές λύσεις των ∆ήµων είναι η µοναδική προσπάθεια και ο µοναδικός τρόπος για να έχουν µικρότερο
κόστος οι δηµότες, όσον αφορά την διαχείριση.
Αυτό λέει η πραγµατικότητα και µέσα στο καθεστώς της άγριας φορολογίας που υπάρχει, όπως αντιλαµβάνεστε,
πώς θα µπορεί κανείς να ανταποκριθεί σε αυτό το ζήτηµα.
Ειπώθηκε πριν ότι ο δεµατοποιητής µόνο θα αυξήσει πάρα πολύ το κόστος καθαριότητας.
Ο δεµατοποιητής είναι µια «λύση» σε εισαγωγικά, που έχει αποτύχει. Από την Ερµιονίδα µέχρι την Ηλεία, που
έχει χρησιµοποιηθεί, επειδή καθυστερούν πολύ να γίνουν τα έργα, είναι ένα έργο που γίνεται µέχρι να προχωρήσει
το κυρίως έργο, όπως αντιλαµβάνεστε.
Έχουµε προβλήµατα, αστοχίες, πολτοποίηση, πυρκαγιές, στην Ηλεία κάνανε πολυκατοικίες τα δέµατα,
σκασίµατα, µε αποτέλεσµα οι υδροφόροι ορίζοντες να µολύνονται κλπ.
Και βεβαίως, µετά από αυτά που έγιναν στην Ηλεία, µε Απόφαση, είναι και αυτό γνωστό, ο κύριος Αποστολάκης
το ξέρει, του Γενικού Γραµµατέα ∆υτικής Ελλάδας, µεταφέρονται στερεά απόβλητα από την Αρχαία Ολυµπία εδώ
στην Πάλαιρο, τους µήνες που πέρασαν.
∆εν ξέρω, κύριε ∆ήµαρχε, αν συνεχίζεται ακόµα ή αν σταµάτησε. Σταµάτησε, µάλιστα.
Λοιπόν, αυτό φίλες και φίλοι είναι η κατάσταση, που σηµαίνει ότι και να τρέξει κανείς θα πρέπει να τρέξει πάρα
πολύ γρήγορα.
∆υστυχώς έχουνε χαθεί 2 ½ χρόνια σε αυτή την κατεύθυνση. Και εποµένως είναι µονόδροµος για τους ∆ήµους
της περιοχής αυτό και όχι µόνο θα έλεγα για τους ∆ήµους της Λευκάδας και της Βόνιτσας αλλά ίσως και για άλλους
∆ήµους της περιοχής.
Για παράδειγµα ας πούµε η περιοχή του Αγρινίου έχει µεν εκεί τους ΧΥΤΑ και τις περιοχές, δεν έχει όµως
προοπτική άµεση, δεν υπάρχει τέτοιο για δηµοπράτηση τέτοιου έργου, όπως προωθείται ας πούµε εδώ στην
περιοχή. Ή η Πρέβεζα.
Όλοι, όλοι προορίζονται για πελάτες στα Γιάννενα και κυρίως η Κέρκυρα, στην περιοχή που είναι κι αυτή σε
τραγική κατάσταση. Όπως ξέρετε πέρυσι είχανε κλείσει οι κάτοικοι εκεί που είναι τα κύτταρα γιατί έχουνε πια
τελειώσει, κορεστεί και είχε γεµίσει…
Πέρασα τον χρόνο; Καλώς. Λοιπόν, αυτά. Έτσι κι αλλιώς στην δηµόσια ζωή θα µπούνε, θα συνεχιστούν αυτά τα
ζητήµατα και θα έχουµε άφθονο χρόνο όλοι να µιλήσουµε και να τοποθετηθούµε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε τον κύριο Παπαδόπουλο. Νοµίζω πως ολοκληρώσαµε.
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ ΑΘ.: Κύριε Πρόεδρε, απλά να κάνω µία ερώτηση, η οποία είναι σηµαντική.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ερώτηση τώρα; Να την ακούσουµε.
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ ΑΘ.: Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Αποστολάκη, αν έχουνε ξεκινήσει οι µελέτες για το νέο κύτταρο.
Όπως ακούσαµε τα χρήµατα είναι λίγα.
ον
Και 2 µε το ήδη υπάρχον, αυτό το κύτταρο που υπάρχει, πόσα χρόνια θα µπορέσει να καλύψει, δεν θα πω το
υπόλειµµα το δικό µας, γιατί εµείς θα ξεκινήσουµε µετά από 3 χρόνια, να ξεκινήσει το εργοστάσιο για να έχουµε
υπόλειµµα, πόσα χρόνια δηλαδή καλύπτει τις δύο περιοχές το ήδη υπάρχον κύτταρο;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νοµίζω πως ολοκληρώσαµε τις οµιλίες-τοποθετήσεις. Τον λόγο έχει ο κύριος Αποστολάκης, ο
∆ήµαρχος Ακτίου-Βόνιτσας, να καλύψει ό,τι έµεινε ανοιχτό κατά την συζήτηση αυτή.
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ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ: Εγώ επειδή έχω συνηθίσει στα δικά µου ∆ηµοτικά Συµβούλια χρόνια τώρα να ξεκινάω από το
τέλος, συγνώµη, από τους τελευταίους οµιλητές.
Για το θέµα µε τα ΧΥΤΑ, 2 χρόνια, δεν κουβεντιάσαµε τώρα τελευταία, µε όλους σας λίγο πολύ έχω
κουβεντιάσει. Με τον Θανάση έχουµε κουβεντιάσει πολλές φορές, µε την κυρία Καρφάκη, µε την Ασπασία, µε τον
Στάθη, µε τον Σπύρο, µε τον πρώην τον κύριο Μαργέλη πολλές φορές, µε όλους.
Το θέµα δεν είναι, και να συζητάµε εµείς µεταξύ µας και να έχουµε πάρει µία απόφαση δύο ∆ήµαρχοι και µετά τα
∆ηµοτικά Συµβούλια, δεν λέει τίποτα.
Είµαστε στην αρχή. Και αυτό γιατί είµαστε στην αρχή, γιατί το ΠΕ∆ΣΑ έπρεπε να έχει τελειώσει. Το ΕΣ∆Ε
έπρεπε να έχει τελειώσει. Έχουν καθυστερήσει.
Σε αυτό δεν ευθύνονται οι ∆ήµοι. Και αν παρακολουθείτε, οι προτάσεις της ΚΕ∆Ε, µε τις προτάσεις τις οποίες
έχει το Υπουργείο αυτή την στιγµή, διαφέρουν κατά πολύ. Άλλα λέει η ΚΕ∆Ε, άλλα λέει η κυβέρνηση.
Εγώ δεν θα υπερασπιστώ την κυβέρνηση, δεν είναι δουλειά µου εδώ, αλλά κάπου την δικαιολογώ κιόλας.
Μη ξεχνάτε ότι είχαµε εκλογές το 2015, Γενάρη, καλοκαίρι δηµοψηφίσµατα, Σεπτέµβρης ξανά εκλογές, είµαστε
δραχµή, είµαστε ευρώ και όλα αυτά.
Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση όµως πρέπει να προχωράει και τα χρήµατα πρέπει να απορροφηθούν, να µην µείνουνε στο
ράφι. Το ΕΣΠΑ να διατεθεί όλο στην Ελλάδα, να µη πάει στην Βοσνία και την Εσθονία αυτό το οποίο θα µείνει από
την Ελλάδα. Σε αυτό θα συµφωνήσω µε όλους.
Αλλά καθυστέρηση από τους δύο ∆ήµους κι ούτε από τα ∆ηµοτικά Συµβούλια δεν υπήρχε. Σεπτέµβρη την
πήρατε εσείς, Οκτώβρη την πήραµε εµείς.
∆εκέµβριο έπρεπε, µέχρι τον ∆εκέµβριο έπρεπε να κατατεθούν τα τοπικά σχέδια. Έχουν κατατεθεί ήδη.
Άρα δεν φταίνε ούτε τα ∆ηµοτικά Συµβούλια ούτε η εκάστοτε ηγεσία, όχι της Λευκάδας και της Βόνιτσας, και για
όλη την Ελλάδα εγώ πιστεύω. Έτσι;
Με τον Θανάση δεν µιλάγαµε µόνο για αυτά, µιλάγαµε και για τους δρόµους και τους οδικούς άξονες, έχουµε
κουβεντιάσει κλπ. συνέχεια βρισκόµαστε κιόλας στην Αθήνα, τα λέµε. Και άλλα.
Άρα δηλαδή δεν τίθεται θέµα ότι υπάρχει καθυστέρηση. Εγώ δεν θέλω να δικαιολογήσω ούτε τον Κώστα ούτε
εσάς, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ότι καθυστερήσατε εσείς ή εµείς, εγώ πιστεύω δεν καθυστέρησε κανένας. Είµαστε µες
στις προθεσµίες.
Ως προς τον Θανάση, που είπες να µιλάµε και στον ενικό καλύτερα, αυτή την στιγµή το κύτταρο είναι για 10
χρόνια. Άνετα, για 10 χρόνια δεν έχουµε θέµα.
Το προτείνουµε να κάνουµε νέο κύτταρο, γιατί; Γιατί θα χρειαστεί. Μετά από 7 χρόνια θα πρέπει να
κατασκευάζουµε νέο κύτταρο. Κι αυτό το κύτταρο θα το πληρώσουν οι δηµότες, µη κρυβόµαστε. Τα λέµε καθαρά. Θα
πρέπει να τα πληρώσουν οι δηµότες.
Άρα είναι ευκαιρία, εφόσον το µέτρο είναι ανοιχτό, το Περιβάλλον, υπάρχει συνεργασία, αυξάνεται κιόλας κλπ.
εκεί στο ΧΥΤΑ, άρα είναι ευκαιρία να το παλέψουµε να το κάνουµε, επέκταση κυττάρου να έχουµε για 25 χρόνια και
οι δύο ∆ήµοι ζωή τα 2 τα κύτταρα, παρά να έχουν 7.
Γιατί το 1, 2, 3 εκατοµµύρια, πόσο θα στοιχίσει, 3,5 εκατοµµύρια το κύτταρο, 3,5 εκατοµµύρια, εάν δεν τα
καταφέρουµε να τα πάρουµε τώρα από το ΕΣΠΑ, αυτό κάποια στιγµή θα το πληρώσουν οι δηµότες, έτσι; των δύο
∆ήµων. Το γνωρίζετε όλοι.
Άρα κι αυτή η προσπάθεια που κάνουµε όλοι µαζί είναι προς καλό των δηµοτών. Αυτό προσπαθούµε να
κάνουµε.
Εγώ πιστεύω κύριε Αραβανή, για το µνηµόνιο συνεργασίας, θα το πούµε όπως θέλετε, να υπάρχουν
αποφάσεις κλπ.
Από την στιγµή που το ΕΣ∆Α θα ξεκινήσει πιστεύω, εγώ πιστεύω µέχρι τον Μάρτιο να έχει ολοκληρωθεί. Μακάρι
να είναι τον ∆εκέµβριο που λέει ο Κώστας, εγώ πιστεύω τον Μάρτιο.
Από κει και πέρα, προβλέπεται, µέσα από το ΕΣ∆Α προβλέπεται να δηµιουργηθούν οι ΦΟ∆ΣΑ.
Άρα µετά είναι στο χέρι το δικό µας να τρέξουµε, να δηµιουργήσουµε τον ΦΟ∆ΣΑ και µετά τις αποφάσεις θα τις
παίρνει ο ΦΟ∆ΣΑ κι όχι τα ∆ηµοτικά Συµβούλια. Θα τα τρέχει όλα αυτά ο ΦΟ∆ΣΑ.
∆όξα τω Θεώ, Υπηρεσία Τεχνική έχετε και εµείς έχουµε. Εξάλλου οι µελέτες που χρειάζονται για να
λειτουργήσουν όλα αυτά, δεν θα χρειαστεί να κάνει κάτι το… ένα διαγωνισµό, διαγωνισµούς θα κάνει ο ΦΟ∆ΣΑ, δεν
θα έχουµε θέµα.
Οι µελέτες οι δικές µας σχεδόν έτοιµες είναι, µην σας πω έτοιµες τελείως. Έτοιµες είναι. Άρα δεν έχουµε θέµα
ωριµότητας. Είναι θέµα διάθεσης κονδυλίων, όπως είπε πριν ο εκπρόσωπος του ΛΑΕ.
Κάπου εκεί έχει δίκιο, τα χρήµατα είναι λίγα, όποιος προλάβει τον Κύριον οίδε. Και καλόν θα είναι να
προλάβουµε, γιατί τα Σ∆ΙΤ θα απορροφήσουν πολλά χρήµατα.
Κι όχι µόνον αυτά που αναφέρθηκε πριν. Πράγµατι, έτσι είναι. Επειδή τα παρακολουθώ χρόνια τώρα,
πραγµατικά έτσι είναι, όπως τα είπε πριν.
Εγώ δεν ήρθα εξ ανάγκης εδώ για να λύσω το πρόβληµά µου, του ∆ήµου µου. Εγώ το πρόβληµα το δικό
µου το είχα λύσει.
Το είχα λύσει, ή µε το ΧΥΤΑ, µέχρι να γίνει το εργοστάσιο του Αγρινίου, το οποίο είναι Σ∆ΙΤ κι αυτό, Σ∆ΙΤ θα
είναι, σας το λέω από τώρα, πρόβλεψη κάνω, θα είναι Σ∆ΙΤ γιατί θα είναι το Π∆Ε ή από το ΕΣΠΑ. Άρα δεν είχα
κάποιο πρόβληµα µεγάλο.
Σας είπα και πριν ότι βλέπω συνεργασία µεταξύ των δύο κοινωνιών χρόνια τώρα, και την δικιά µου µε εσάς και
των κατοίκων κλπ.
Και θα σας πω, δεν το είπα στον ∆ήµο και συγνώµη ∆ήµαρχε, µου επιτρέπεις να το πω εδώ, είχα µία
συνάντηση πριν µια βδοµάδα µε την FRAPORT στην Αθήνα.
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Αυτά που συµφωνήσαµε, από αυτά που συµφωνήσαµε, ήταν ότι θα πρέπει να γίνει µία ηµερίδα στην περιοχή,
στον ∆ήµο, προς τους φορείς και τους κατοίκους.
Και του λέω όχι, θα γίνει αλλά και η Λευκάδα και η Πρέβεζα. Και οι ∆ήµοι και οι φορείς και το Επιµελητήριο, όλοι.
Και η συνεργασία, θα πρέπει να έχουµε την εταιρεία, θα πρέπει να είναι και η Λευκάδα, όπως έχω κάνει
συνεργασία µε το Επιµελητήριο, µε τον κύριο Σκιαδαρέση, δεν είναι εδώ, θα πρέπει να είναι και το Επιµελητήριο
Λευκάδας και ο ∆ήµαρχος Λευκάδας στις συναντήσεις αυτές.
∆εν του το είπα προχθές, σας το λέω τώρα, συγνώµη, το λέω και δηµόσια, δεν την εξαίρεσα εγώ την Λευκάδα,
µε τα νέα που έχουµε εδώ στο Αεροδρόµιο του Ακτίου. Το πήρανε οι Γερµανοί, η FRAPORT, το σχήµα του
Κοπελούζου.
Ακόµα και µε τις προσλήψεις, δεν κρύβουµε, έβαλα ένα θέµα. Θα ήθελα οι προσλήψεις όχι να είναι από τον
∆ήµο Ακτίου, να είναι από την ευρύτερη περιοχή. Εφόσον υπάρχουν τέτοια στελέχη, γιατί υπάρχει και αυτό.
Μου λέει, ∆ήµαρχε, ναι, εφόσον υπάρχουν, γιατί εµείς θα λειτουργήσουµε άνετα 31 Γενάρη πρέπει να
λειτουργούµε, γίνεται δεκτό το αίτηµά σου.
Και το βάλαµε και προχθές και στην επίσκεψη το καλοκαίρι που είχε έρθει ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της
FRAPORT Γερµανίας.
Εγώ δεν βλέπω την Λευκάδα, θέλω να σας πω, διαφορετικά, έτσι; Την βλέπω ένα. Την έβλεπα χρόνια πριν,
ο Σπύρος το ξέρει, γνωριζόµαστε πολλά πολλά χρόνια από το ποδόσφαιρο.
Επειδή έχω συγγενείς και φίλους εδώ και η περιουσία µου είναι Λευκάδα και Βόνιτσα. Έχω να κάνω και εγώ
από δω. Αλλά και να µην είχα να κάνω, εγώ βλέπω τους Βόνιτσα, Λευκάδα το βλέπω ένα, το βλέπω διαφορετικά.
Εγώ πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά, αρκεί να το θελήσουµε και να βοηθήσουµε όλοι. Γιατί όπως είπαµε τα
χρήµατα είναι λίγα κι όποιος προλάβει.
Όπως και τους κάδους που είπατε πριν, τους κάδους καφέ, µπλε, κόκκινους, κίτρινους, προβλέπονται.
Προβλέπονται από το τοπικό σχέδιο.
Εγώ αυτή την στιγµή έχω επάνω στην αποθήκη µου 50 κάδους µπλε. Για ανακύκλωση χαρτί. ∆εν τους ξεκινάω.
Ξέρετε γιατί; ∆εν έχουµε προσωπικό. ∆εν έχω προσωπικό να λειτουργήσω.
Ένα το πρόβληµα αυτό, και ένα ότι η σύµβαση που είχε υπογραφεί µε την Ανακύκλωση Α.Ε. δεν είναι
συµφέρουσα για τον ∆ήµο.
Ναι, έκανα µια αλλαγή υπέρ του ∆ήµου, θα κάνω και µία δεύτερη και πάει λέγοντας. Και εµείς θέλουµε σαν
∆ήµος Ακτίου-Βόνιτσας να µειώσουµε και το σκουπίδι και το πλαστικό και το χαρτί κλπ. γιατί όσο το µειώσουµε τόσο
πιο λίγα θα πληρώνουµε στο ΦΟ∆ΣΑ και µεγαλύτερη ζωή θα έχει το κύτταρο και, και, και, τα γνωστά.
Θα µειώσουµε τα έξοδα. Κι αν µειώσουµε τα έξοδα µειώνουµε και τα έξοδα των δηµοτών, δεν τα αυξάνουµε.
Πιστεύω είµαστε στην σωστή κατεύθυνση. Θα πάνε όλα καλά. ∆εν έχω να πω κάτι. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι
προσωπικά, για να µην σας καθυστερώ και κάθοµαι κι εγώ …επί του θέµατος
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε τον κύριο ∆ήµαρχο. Τον λόγο στον ∆ήµαρχο Λευκάδας. Κύριε ∆ήµαρχε, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ: Συγνώµη λίγο, ∆ήµαρχε. Ξέρετε η συνάντηση στο Υπουργείο η επίσηµη η πρώτη πότε έγινε;
Άλλοι είχαν πάει για διακοπές και άλλοι κάναν µπάνια. Οι δύο ∆ήµαρχοι ήταν 14 Αυγούστου στην Αθήνα.
Γιατί, επειδή ακούω διάφορα, και στην Βόνιτσα και στην Λευκάδα επειδή ακούω διάφορα, και όµως 14
Αυγούστου πράγµατι και οι δυο µας ήµασταν, και ο κύριος Βλάχος και εµένα ο Πρόεδρος, ήµασταν στην Αθήνα µε
τον Γενικό Γραµµατέα Αποβλήτων.
Είχε ήδη ξεκινήσει αλλά η καθυστέρηση δεν είναι θέµα ∆ήµων ή ∆ιοικούντων, είναι θέµα του Υπουργείου, της
κυβέρνησης και πάει λέγοντας. Συγνώµη. Ευχαριστώ.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, συνάδελφοι, θέλω να δώσω µερικές διευκρινίσεις, γιατί µπήκαν κάποια ζητήµατα τώρα,
ανεξάρτητα αν είναι λίγο εκτός θέµατος, εννοώ µε την έννοια ότι η κουβέντα σήµερα είχε την πρόθεση συνεργιστικής
λύσης, για να µην δηµιουργούνται κυρίως εντυπώσεις θέλω να απαντήσω σε ορισµένα ζητήµατα.
ο
Το 1 που θέλω να ξεκαθαρίσω, το είπε κι ο Γιώργος, είναι το ζήτηµα της καθυστέρησης. Τώρα εδώ δύο τινά
συµβαίνουν. Ή κάποιος δεν έχει κατανοήσει τι έγινε αυτά τα 2 ½ χρόνια αυτά που λέει τα λέει εκ του πονηρού. ∆εν
υπάρχει άλλη, τρίτος δρόµος δεν υπάρχει. Εξηγούµαι.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: εκτός µικροφώνου
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Προς τον σοσιαλισµό, κύριε Καββαδά, µπορεί να υπάρχει, εγώ αναφέροµαι στα απορρίµµατα τώρα.
Εµείς αναλάβαµε αυτή την κατάσταση, την οποία αναλάβαµε στο ζήτηµα των απορριµµάτων, και κάναµε
πολύ συγκεκριµένες κινήσεις. Ποιες ήταν αυτές; Ήταν να προωθήσουµε το ζήτηµα της κατασκευής της Μονάδας.
Θέλω να θυµίσω, γιατί εδώ έχει ειπωθεί πάµπολλες φορές, ότι για να πάρουµε αδειοδότηση περιβαλλοντική
κάναµε 14 µήνες και την πήραµε πριν 5 µήνες. Για την µονάδα.
Θέλω να θυµίσω ότι στο ενδιάµεσο διάστηµα ψηφίσαµε οριστικές µελέτες. Αναθέσαµε µελέτες. Έγιναν οι µελέτες.
Ψηφίσαµε τις µελέτες, ψηφίσαµε τεύχη δηµοπράτησης.
Αυτά δεν είναι κουµπιά να τα πατάς. Εκτός κι αν µερικοί νοµίζουν ότι µπορούν να πατάν κουµπιά και να
λύνονται τα θέµατα.
Το πιθανότερο είναι ότι αν αυτό το νοµίζουν και δεν το λένε, κοροϊδεύουν την κοινωνία όµως έτσι. Και εµείς
θέλουµε να λέµε την αλήθεια στην κοινωνία.
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Ταυτόχρονα, που κάναµε αυτές τις ενέργειες, γιατί εδώ κάναµε κι άλλες ενέργειες. Και εδώ απαντάω και στο
ζήτηµα των χρηµατοδοτήσεων, γιατί µερικοί έχουν κοντή µνήµη, πολύ κοντή.
Πήραµε την χρηµατοδότηση των 500.000 και κλείσαµε ένα ακόµα καρκίνωµα που έχει η Λευκάδα στο Νυδρί,
αναφέροµαι στην αποκατάσταση του ΧΑ∆Α.
Πήραµε την χρηµατοδότηση, αφού προηγούµενα έγιναν όλες οι διαδικασίες, µελέτη από την Υπηρεσία µας,
εγκρίσεις κλπ. για να κάνουµε τι; Και είναι σε εξέλιξη τώρα το έργο. Για να πάρουµε τα σκουπίδια από κει που είναι
να φτιαχτεί η µονάδα και να τα µεταφέρουµε στον υπό αποκατάσταση ΧΑ∆Α, έργο 400 τόσο χιλιάδων.
Το ίδιο διάστηµα υλοποιήσαµε όχι στα λόγια αλλά στην πράξη και κατασκευάστηκε η βάση του δεµατοποιητή,
έργο περίπου 350 µε 400 χιλιάδων, δεν θυµάµαι Στάθη πόσο ακριβώς.
Τελειωµένο έργο. Τώρα τέλειωσε. ∆εν τέλειωσε τον προηγούµενο αιώνα. Τώρα τέλειωσε, τα 2 αυτά χρόνια.
Και τώρα είµαστε στην διαδικασία προµήθειας, διαγωνισµού και προµήθειας του δεµατοποιητή, των
µηχανηµάτων δηλαδή να το πω απλά.
Προσέξτε όµως, εδώ έχουµε κι ένα άλλο στοιχείο, το οποίο επίσης το γνωρίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Αλλά
πρέπει να το ακούσουν, πώς το λεν, να είναι ενηµερωµένοι και οι πολίτες.
Ότι από τις 8 Αυγούστου, εδώ είναι ο Γιώργος, είναι µπλοκαρισµένη όλη η Ελλάδα µε την αλλαγή του Νόµου.
Προµήθεια, έργα, µελέτες, συµβάσεις κλπ. ∆εν µπορούν να γίνουνε δηµοπρατήσεις.
Γιατί άλλαξε το πλαίσιο, τώρα βγαίνουν όλες οι σχετικές διευκρινίσεις, πρότυπα, εγκύκλιοι κλπ. και υπάρχει
θέµα. Αυτή η καθυστέρηση είναι 3-4 µηνών.
Αυτός είναι ο λόγος για παράδειγµα που δεν έχουµε δηµοπρατήσει τον δεµατοποιητή. Και περιµένουµε να βγει
το πρότυπο των προµηθειών, που θα το βγάλει το Υπουργείο, το πρότυπο του διαγωνισµού των προµηθειών, για να
προχωρήσουµε στην δηµοπράτηση του δεµατοποιητή.
Επίσης, ακόµα κι αν την 1 Σεπτέµβρη που αναλάβαµε αν είχαµε συµφωνήσει µε τον Γιώργο, εννοώ οι ∆ήµοι,
Λευκάδα και Βόνιτσα, ουδέν αποτέλεσµα παρήγετο για τον πολύ απλό λόγο ότι για να παραχθεί αποτέλεσµα, για
ον
αυτό είπα εκ του πονηρού µερικοί ενώ το γνωρίζουν λένε διάφορα, ότι πρέπει για να υλοποιηθεί το οτιδήποτε 1
πρέπει να έχεις εγκεκριµένους ΠΕΣ∆Α, περιφερειακούς σχεδιασµούς, να έχεις εγκεκριµένο εθνικό σχεδιασµό, αυτές
είναι διαδικασίες που γίνονται και ολοκληρώνονται τώρα. Γενάρης θα είναι, Φλεβάρης θα είναι, Μάρτης θα είναι, δεν
είναι εκεί το ζήτηµα, τότε θα έχουµε εθνικό σχεδιασµό.
Ολοκληρωµένο, γιατί πρέπει να προηγηθούν οι τοπικοί πρώτα, των ∆ήµων, που και οι ∆ήµοι καθυστέρησαν, να
πούµε και τις δικές µας ευθύνες, όχι εµείς όµως, όχι οι συγκεκριµένοι 2 ∆ήµοι, γενικώς αναφέροµαι, οι Περιφέρειες
καθυστέρησαν, καθυστέρησαν Περιφέρειες και ήταν θέµα αυτό. Άρα και έτοιµα να ήταν όλα δεν µπορούσαµε χωρίς
περιφερειακούς σχεδιασµούς.
ον
Και 2 δεν µπορεί να υλοποιηθεί, αγαπητοί µου συνάδελφοι, τίποτα εάν δεν ανοίξει πρόγραµµα για να
υποβάλεις προτάσεις. Και τα προγράµµατα τώρα άνοιξαν, πριν 2-3 µήνες και λήγει µέχρι 31/12 το συγκεκριµένο στο
οποίο αναφέρθηκαν και άλλοι συνάδελφοι.
Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι δεν ξέρω τι είναι, να µην τα χαρακτηρίσω. Αυτή είναι η πραγµατικότητα
µάλλον, όχι η αλήθεια, δεν λέω ότι κατέχω εγώ την µοναδική αλήθεια. Αυτή είναι η πραγµατικότητα µε βάση τα
γεγονότα, και όχι «θα».
ο
2 ζήτηµα. Η κατάσταση σήµερα στον χώρο των απορριµµάτων είναι τραγική. Είναι πολύ άσχηµη. Το έχω
πει 28 χιλιάδες φορές εγώ, 30 χιλιάδες φορές ο κύριος Βλάχος και δεν ξέρω πόσοι άλλοι το έχουµε πει.
Όλο το καλοκαίρι κάναµε µαγικά κόλπα για να µπορέσουµε να κρατήσουµε πώς το λεν να µην δηµιουργηθεί
κανένα πρόβληµα.
Και ευτυχώς δεν δηµιουργήθηκε κανένα πρόβληµα στην Λευκάδα. Και η Λευκάδα ήταν ένας καθαρός τόπος. Με
τα προβλήµατά της, προφανώς, αλλά ένας καθαρός τόπος.
Η κατάσταση δεν είναι εποµένως καθόλου εύκολη µέχρι την υλοποίηση του συγκεκριµένου σχεδίου.
Ο δεµατοποιητής ήταν µια µεταβατική λύση. Εµείς δεν αγιοποιούµε κανέναν δεµατοποιητή. Αλλά η
µεταβατική λύση του προβλήµατος θα ήταν αυτή.
Επιδιώξαµε και άλλες λύσεις. Αλλά να σας πω κάτι; Να κάνω µία υπόθεση εργασίας, γιατί µετά έχουµε κι άλλο
θέµα που αφορά τα απορρίµµατα. Θα έχει φύγει ο Γιώργος βέβαια. Αναφέροµαι στην αναπροσαρµογή των τελών.
Εάν χρειαζόντουσαν να µεταφερθούν τα απορρίµµατα είτε στα 30 είτε στα 50 είτε στα 120 χιλιόµετρα, θα πρέπει
να πάρετε υπόψη σας ότι το κόστος έπρεπε να καλυφθεί από τον ∆ήµο.
Ξέρετε για τι κόστος µιλάµε; Εκατοµµυρίων ευρώ. Άρα µη λέµε εύκολα, θα τα µεταφέρουµε. Πώς θα τα
µεταφέρεις; Με ελικόπτερο; Και τζάµπα; Κάποιος δεν θα το πληρώσει το ελικόπτερο για να τα πάει;
Άρα ο δεµατοποιητής είναι µία µεταβατική λύση, µέτρια λύση, δεν είναι µία καλή λύση. Εµείς δεν το κρύψαµε
ποτέ.
Είναι µία µέτρια λύση, κερδίζουµε όµως ως ∆ήµος χρόνο, σταµατάµε αυτό το πράγµα που έγινε και ταυτόχρονα
στο µεσοδιάστηµα µέχρι την ολοκλήρωση της Μονάδας και αφού ο δεµατοποιητής αρχίσει να λειτουργεί, από την
στιγµή που θα αρχίσει να λειτουργεί, θα αρχίσουµε και εµείς να συνεχίσουµε την µάχη και τον αγώνα για να δούµε τι
θα γίνει µε τα δεµατοποιηµένα, για τα οποία όµως έχουµε περιβαλλοντική αδειοδότηση µε βούλα και υπογραφή και
τον αντίστοιχο χώρο στον υπό αποκατάσταση ΧΑ∆Α, που είναι χώρος 11 στρεµµάτων και είναι κατασκευασµένος και
έτοιµος και καλό είναι όσοι δεν έχουνε πάει να πάνε να το δουν, αυτός είναι προσωρινός χώρος αποθήκευσης,
αδειοδοτηµένος επαναλαµβάνω, και όχι παράνοµος, όπως συµβαίνει µε τις προηγούµενες καταστάσεις κλπ.
Προτελευταίο ζήτηµα. Εµείς βάλαµε ως πρώτη επιλογή και στον περιφερειακό σχεδιασµό επαναλαµβάνω την
συνεργιστική λύση.
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Ο κύριος Βλάχος ήταν πριν 15 µέρες, 20 κάπου εκεί, στην Κέρκυρα, γιατί εγώ ήµουνα στην Αθήνα, και στην
σύσκεψη που έγινε µε τους ∆ηµάρχους ή τους εκπροσώπους των ∆ήµων στην Περιφέρεια µε απόλυτη σαφήνεια
διατυπώσαµε την συνεργιστική λύση ως λύση πρώτης επιλογής. Και την άλλη, δεύτερη.
Προσέξτε όµως. Με σαφήνεια, επαναλαµβάνω, και το ξαναλέω και τώρα. Την δεύτερη λύση εµείς δεν την
πετάµε. Γιατί η διάθεση η δική µας και του ∆ήµου Ακτίου-Βόνιτσας είναι αυτή και σε αυτή την κατεύθυνση θα
κινηθούµε.
Αν για κάποιο λόγο συµβεί το οτιδήποτε και αυτή η συµφωνία, στην πράξη επαναλαµβάνω, δεν περπατήσει…
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: εκτός µικροφώνου
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Βασίλη, να µου επιτρέψεις να έχω την άποψή µου, σε διέκοψα εγώ;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: εκτός µικροφώνου
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Βασίλη σε παρακαλώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, όχι, κύριε ∆ήµαρχε συνεχίστε.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Σε παρακαλώ, σου είπα εγώ τι θα πεις;
ΑΡΑΒΑΝΗΣ: εκτός µικροφώνου Συγνώµη, συγνώµη.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Και δεν αναφέροµαι σε υπαιτιότητα των ∆ήµοι. Μπορεί να προκύψει το οποιοδήποτε ζήτηµα. Νοµικό
θα σας πω εγώ, θεσµικό ζήτηµα. Εµείς λοιπόν σκεφτόµαστε, αυτή είναι η σκέψη µας και µε σταθερό τρόπο την
υπερασπιζόµαστε, ότι να πάµε στην χωροθέτηση ΧΥΤΥ στην Λευκάδα, να δούµε ενός ή δύο µερών, εδώ θα τα
κουβεντιάσουµε άλλωστε, δεν θα τα κουβεντιάσουµε κάπου ξεχωριστά, αλλά δεν θα ζητήσουµε να χρηµατοδοτηθεί
να γίνει έργο.
Γιατί η πρώτη επαναλαµβάνω προτεραιότητά µας και η συµφωνία είναι αυτή. Είναι το αντίστοιχο, ο Γιώργος
αυτή την στιγµή ο Αποστολάκης πρώτη λύση βάζει την συνεργιστική.
Αν κάτι δεν του πάει καλά, έχει κι ένα δεύτερο σενάριο. Ποιο είναι; Το Αγρίνιο, το είπε. Εµείς;
Εποµένως, είναι απολύτως σαφές αυτό που λέω. Και για αυτό δώσαµε και την µελέτη στο Πολυτεχνείο να
εξετάσει 20 χώρους για να δούµε ποιους χώρους, να χωροθετήσουµε εµείς, να έχουµε έτοιµο το θεσµικό του κοµµάτι
και φυσικά δεν θα ζητήσουµε χρηµατοδότηση για να γίνει ο ΧΥΤΥ, δεν θα ζητήσουµε να εκτελεστεί το έργο, γιατί
περπατάµε αυτή την λύση.
Επίσης είναι σε διαβούλευση το ζήτηµα, και αυτό είναι το πολύ κρίσιµο και επίσης πολύ σοβαρό, και εδώ έχει
και νόηµα στην πράξη η συνεργασία και θα γίνει Νόµος του κράτους µετά από 1 ή 2 µήνες, το σχέδιο για τους
ΦΟ∆ΣΑ. Που δεν θα λέγονται ΦΟ∆ΣΑ, θα λέγονται ∆ΙΣΑ πια.
Εκεί, οι καινούργιοι αυτοί φορείς διαχείρισης, που θα είναι είτε κατά Νοµό, θα προβλέπει κατά πάσα πιθανότητα
και όµορους, όπως είµαστε εµείς, που θα είναι ή µε την µορφή του πρώην ΦΟ∆ΣΑ νυν ∆ΙΣΑ ή θα είναι και µε την
µορφή διαδηµοτικών συνεργασιών. Θα τα δούµε αυτά.
Άρα πρέπει να ολοκληρωθεί, να γίνει Νόµος του κράτους και για αυτό το ζήτηµα, για να µπορούµε εµείς µε τον
Γιώργο να βάλουµε υπογραφή και βούλα που λένε, και σφραγίδα, να µπούµε δηλαδή στον Ενιαίο Σύνδεσµο
∆ιαχείρισης κλπ.
Γιατί τα λέω όλα αυτά. Όχι για να σας κουράσω, γιατί έχουµε κι άλλα 33 θέµατα. Αλλά γιατί πρέπει να
υπάρχει µια σαφής εικόνα κυρίως στον κόσµο, όσους ακούνε εν πάση περιπτώσει, για τα ποια είναι σήµερα η
κατάσταση.
∆εν θα απαντήσω στα ζητήµατα που τέθηκαν για Σταθµούς Μεταφόρτωσης, θα τα εξηγήσουµε οποιαδήποτε
άλλη στιγµή ευχαρίστως, τα έχουµε πει άλλωστε, έτσι; Άρα θα τα εξηγήσουµε.
Συµπέρασµα. Σήµερα έγινε ένα πολύ µεγάλο βήµα. Έχουµε να κάνουµε κι άλλα βήµατα. Είµαστε σε
εξαιρετικό δρόµο σε ό,τι αφορά την προετοιµασία ως Λευκάδα. Είναι σε καλό δρόµο και ο Γιώργος, ο Γιώργος τον
ξέρει καλύτερα τον δικό του τον δρόµο µε την έννοια εννοώ των µελετών που είπε για τους ΧΥΤΑ, για το έτσι και το
αλλιώς και το αλλιώτικο.
Και από κει και πέρα, εξαρτάται και από την Πολιτεία, τα ζητήµατα των χρηµατοδοτήσεων και από την δική µας
προσπάθεια ως προς την ταχύτητα, που όµως δεν είναι πάντα υπόθεση δική σου.
Μου µένει στο µυαλό µου οι 14 µήνες περιβαλλοντικής αδειοδότησης ΜΟΠΑΚ. Και δεν µου το βγάζει κανένας
από το µυαλό. 14 µήνες. Και µε πίεση κιόλας.
Όχι το αφήσαµε, κάναµε ένα χαρτί και τα αφήσαµε. Με πίεση συνεχή. Τσακωθήκαµε στην Κέρκυρα. Θα σας τα
πω κάποια άλλη στιγµή τώρα. Θα γράψω και τα αποµνηµονεύµατά µου.
Εγώ χαίροµαι γιατί αυτή η λύση είναι µια λύση που εξυπηρετεί και τους δύο ∆ήµους, αυτή θα την περπατήσουµε
και θα την υπερασπιστούµε µε συνέπεια ως ∆ήµος Λευκάδας, το ίδιο πιστεύω θα κάνει και ο ∆ήµος της Βόνιτσας.
∆εν είπε κανένας ότι είναι εύκολα τα πράγµατα και µε ροδοπέταλα στρωµένοι οι δρόµοι, µάχη δίνουµε, µάχη
καθηµερινή και νοµίζουµε ότι στο τέλος µπορούµε να κερδίσουµε γιατί θα κερδίσει η κοινωνία, δεν θα κερδίσουµε
εµείς οι 33 ή οι άλλοι 27 που έχει ο Γιώργος, πόσοι είναι, ξέρω γω κλπ.
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Αυτό είναι το αποτέλεσµα. Από αυτή την άποψη εγώ νοµίζω ότι αυτή την συνεργασία την επισηµοποιούµε και µε
µια άλλη χειραψία που θα δώσουµε τώρα, έτσι; Και κυρίως µε την παρουσία µας σήµερα εδώ και µε νοµίζω αυτά
που είπαµε.
Γιώργο, ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον Πρόεδρο της Παλαίρου. Εύχοµαι καλή δύναµη σε όλους µας.
Είµαστε συνέχεια, θα είµαστε συνέχεια σε επαφή, γιατί υπάρχουν και ζητήµατα επαναλαµβάνω για προτάσεις
που πρέπει να γίνουν για χρηµατοδοτήσεις κλπ. και θα τα κουβεντιάσουµε ιδιαιτέρως.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ: Κι εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, πρέπει να αποχωρήσω. Καλή δουλειά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε τον κύριο ∆ήµαρχο Βόνιτσας και τον Πρόεδρο Παλαίρου. Ήτανε µία µεστή συζήτηση.
Κύριοι ∆ήµαρχοι να ξέρετε ότι έχετε δίπλα σας σύσσωµο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, και όχι µόνο.»

Το ανωτέρω πρακτικό πήρε αρ. 427/2016.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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