ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 7
Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 18.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
1η/1443/19-1-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Αραβανής Ανδρέας
Μεσσήνη Κερασούλα
Σίδερης Αντώνιος
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μεσσήνης Ιωάννης
Βεργίνης Ξενοφών
Καββαδάς Αθανάσιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Δρακονταειδής Κων/νος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Κονιδάρης Κυριάκος
Μαργέλης Γεώργιος
Γιαννούτσος Πέτρος
Γαβρίλης Δημήτριος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Μικρώνης Ζώης
Γεωργάκης Βασίλειος

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Απουσίαζαν
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Στραγαλινός Βασίλειος
Μελάς Βασίλειος
Αραβανής Γεράσιμος
Λάζαρη Πηνελόπη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 28 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 5ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 1/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ανάθεση της σύμβασης Τεχνικής Βοήθειας με αντικείμενο: Εργασίες
Τεχνικού Συμβούλου για αξιολόγηση πρότυπης εγκατάστασης μηχανικής διαλογής και
ανάκτησης υλικών αστικών αποβλήτων Ν.Λευκάδας, για μεταφορά των διαχωριζομένων
βιοαποδομήσιμων αποβλήτων στην εγκατάσταση μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας 2 ης
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Διαχειριστικής Ενότητας (Δ.Ε.) Ν.Αιτ/νίας και μεταφορά/ταφή

των

υπολειμμάτων

ης

διαχωρισμού στον ΧΥΤΥ 3 Δ.Ε. Ν.Αιτ/νίας.
Εισηγητές: κ.Κώστας Α.Αραβανής-Δήμαρχος
κ.Αρέθας Σπυρίδων-Χημ.Μηχανικός

Ο Δήμαρχος, κ.Κώστας Αραβανής, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με την παρούσα εισηγούμεθα την ανάθεση της Σύμβασης Τεχνική Βοήθειας με αντικείμενο:
Εργασίες Τεχνικού Συμβούλου για Αξιολόγηση Πρότυπης Εγκατάστασης Μηχανικής Διαλογής
και Ανάκτησης Υλικών Αστικών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας, για Μεταφορά των Διαχωριζομένων
Βιοαποδομήσιμων Αποβλήτων στην Εγκατάσταση Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας 2 ης
Διαχειριστικής Ενότητας (ΔΕ) Ν. Αιτ/νίας και Μεταφορά / Ταφή των Υπολειμμάτων Διαχωρισμού
στον ΧΥΤΥ 3ΗΣ ΔΕ Ν. Αιτ/νίας.
2.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

(1) Ο Ν. Αιτ/νίας υποβάλλει Πρόταση για χρηματοδότηση της αδειοδοτημένης Εγκατάστασης
Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας (ΕΜΒΕ) Αστικών Αποβλήτων (ΑΑ) στον ΧΥΤΑ 2 ης ΔΕ
Ν. Αιτ/νίας (στον Δήμο Αγρινίου). (2) Εχει περατωθεί η κατασκευή του ΧΥΤΑ 3ης ΔΕ στον Δήμο
Ακτίου Βόνιτσας. (3) Τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠεΣΔΑ) Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίων Νήσων προβλέπουν την υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων ή αποβλήτων
του Ν. Λευκάδας στον ΧΥΤΑ 3ης ΔΕ.
Οι εργασίες του Τεχνικού Συμβούλου θα παρέχουν τα δεδομένα για να αξιολογηθούν
συγκριτικά ως προς το κόστος για το δημότη, οι δύο ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις με σκοπό
την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του έργου διαχείρισης των ΑΑ Ν. Λευκάδας: (α) με
συνδιαχείριση των αστικών αποβλήτων του Ν. Λευκάδας με το Ν. Αιτ/νίας με μηχανική διαλογή
στη Λευκάδα και μεταφορά μέσω ΣΜΑ του διαχωρισμένου βιοαποδομήσιμου κλάσματος στην
ΕΜΒΕ ΑΑ στον ΧΥΤΑ 2ης ΔΕ Ν. Αιτ/νίας (Δήμο Αγρινίου) και των υπολειμμάτων στον ΧΥΤ 3 ης
ΔΕ Ν. Αιτ/νίας (Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας) και (β) με την κατασκευή και λειτουργία της
Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων
στην Λευκάδα, η οποία έχει λάβει την με ΑΠ 125658, 18/05/2010 έγκριση χωροθέτησης,
προβλέπεται στην ΚΥΑ 198568/21.04.2011 και αναμένεται η έκδοση σχετικής απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με βάση την εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο
υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Η Τεχνική Βοήθεια αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την συγχρηματοδότηση της
εγκατάστασης από Δημόσιους και Κοινοτικούς Πόρους ώστε να επιτυγχάνεται συμμόρφωση
με το θεσμικό πλαίσιο (ΠεΣΔΑ, Οδηγίες 99/31/ΕΚ, 04/12/ΕΚ, 08/98/ΕΚ, ΚΥΑ 29407/2002,
50910/2003) με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για το δημότη Λευκάδας και επιπλέον η
μεγιστοποίηση του χρόνου ζωής του Χ.Υ.Τ 3 ης ΓΕ Ν. Αιτ/νίας.
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2.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση προτείνεται να γίνει σύμφωνα με:
1)

Το ΠΔ 4/2002 (ΦΕΚ / 3 /Α/14.01.2002) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης
και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων»

2)

Το Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/13.06.1994) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2307/95 και το Ν.
2503/97

(ΦΕΚ

107/Α/30.05.1997)

περί «Διοίκησης,

Οργάνωσης,

Στελέχωσης

της

Περιφέρειας, Ρύθμισης θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
3)

το Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4)

το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ/114/Α/08.09.2006), Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων,
άρθρο 209.

5) Την υπ’ αριθμ. 21437/05.05.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την τροποποίηση των ορίων αναθέσεων έργων και
υπηρεσιών.
Στις εργασίες του Τεχνικού Συμβούλου θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
-

Προσδιορισμός των διαχωριζομένων / εκτρεπομένων ποσοτήτων Βιοαποδομησίμων
Αποβλήτων πράσινων κάδων σε Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών, με
τεκμηριωμένα ισοζύγια μάζας (βασισμένα σε ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις των
απορριμμάτων και κατανομή μεγέθους) οι οποίες θα μεταφέρονται στην Εγκατάσταση
Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων (ΕΜΒΕ) 2 ης ΔΕ.

-

Προσδιορισμός ποσοτήτων και επί μέρους υλικών ανακυκλώσιμων υλικών μπλε κάδων.

-

Προσδιορισμός των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του υπολείμματος που θα
μεταφέρεται για ταφή στον ΧΥΤΥ 3 ΗΣ ΔΕ Ν Αιτ/νίας.

-

Προσδιορισμός των απαιτουμένων δρομολογίων σε συνδυασμό με το σύστημα των
Σταθμών Μεταφόρτωσης του Δήμου Λευκάδας και του αντίστοιχου κόστους μεταφοράς
για κάθε μεταφερόμενο διαχωρισμένο κλάσμα των απορριμμάτων.

3.

ΑΜΟΙΒΗ

Η αμοιβή για τις εργασίες της Τεχνικής Βοήθειας ανέρχεται σε 16.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
δηλαδή δεκαεννέα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα (19.680,00) ευρώ με ΦΠΑ.
Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Η Λευκάδα είναι εντός του φορέα διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 3 ης
Γεωγραφικής Ενότητας γιατί το ΦΕΚ του 2007 τροποποιήθηκε από τον Γ.Γ. Δυτικής Ελλάδας
κ.Σπύρο Σπυρίδων, με αποτέλεσμα η Λευκάδα να μη μπορεί να είναι στους φορείς που θα
μπορούσε να ενταχθεί σ’ αυτή τη Γεωγραφική Ενότητα και στον Φορέα Διαχείρισης των
απορριμμάτων αυτής της Γεωγραφικής Ενότητας.
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Δυστυχώς στο ΕΠΠΕΡΑΑ δεν υπήρξε αξιολόγηση

της δικής μας μελέτης και πήγε

στο αρχείο. Αφού στην Πάλαιρο δεν υπάρχει ακόμη Φορέας Διαχείρισης, πώς μπορεί να
αξιολογηθεί η μελέτη;
Θεωρώ ότι πρέπει να εξετάσουμε μήπως μπορεί ο μελετητής κ.Τσιλιγιάννης να κάνει
επαναξιολόγηση της μελέτης με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο το 2007 και το τωρινό το 2011 με μεγάλη
πλειοψηφία είχε εγκρίνει τη μελέτη για τη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου και του
Νησιού. Εμείς είχαμε εκφράσει επιφύλαξη ως προς τη θέση. Αυτή η επιφύλαξη ως προς το
όνομα της θέσης δεν μπορεί να μας κάνει αρνητικούς προς το έργο. Εμείς σταθερά στηρίζουμε
το έργο.
Ουσιαστικά στη σύσκεψη 10/1/2012 η Γενική Γραμματέας πρότεινε και κάτι άλλο, δηλαδή
να ψάξουμε και κάτι άλλο. Πιστεύω ότι το Υπουργείο θέλει να αλλάξει τον σχεδιασμό γι’ αυτό και
έχουμε εμπόδια στη χρηματοδότηση. Πιστεύω ότι ο κ.Βουλευτής θα πρέπει δημόσια να
εκφράσει τη θέση του αν συμφωνεί ή όχι με το έργο.
Να είστε σίγουροι ότι στην περίπτωση κατασκευής μόνο κέντρου διαλογής, το κόστος θα
είναι μεγαλύτερο. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, αν πάμε σε αναβολή της διαδικασίας, ακόμη και
αν πάμε σε μεταφορά, το πρόβλημα της αυτονομίας που έχουμε ως Νομός δεν θα το έχουμε.
Το παιχνίδι που παίζεται με το συγκεκριμένο έργο είναι σύνθετο και αφορά και τοπικές
αντιδράσεις και πολιτικές στον τομέα ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των απορριμμάτων. Εμείς
εκφράζουμε την πολιτική μας βούληση ότι έχουμε έναν σχεδιασμό που καλώς επιλέξαμε και μ’
αυτή τη λύση πρέπει να πάμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό που πρέπει να βγει από την κουβέντα μας είναι να μη δεχτούμε το θέμα να
πάει στις καλένδες. Εγώ δεσμεύομαι να καλέσω τους αρχηγούς των Δημοτικών παρατάξεων
στην παρουσίαση των προτάσεων που θα γίνει. Εμείς θέλουμε άμεση λύση.
Γ.ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ: Πρέπει να πάρουμε μια απόφαση που να λέμε ότι, είτε πάμε στην Πάλαιρο, είτε
μείνουμε στη Λευκάδα, πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Αυτή τη μελέτη δεν θα την ψηφίσουμε,
ασχέτως αν την πληρώσει το Υπουργείο.
Ακολουθεί ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 19 Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Κατά 9, οι κ.κ. Ξ.Βεργίνης, Α.Καββαδάς, Γ.Μαργέλης, Δ.Γαβρίλης, Κ.Δρακονταειδής,
Κ.Κονιδάρης, Ν.Μπραντζουκάκης, Ζ.Μικρώνης, Γ.Λιβιτσάνος.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Την ανάθεση της Σύμβασης Τεχνικής Βοήθειας με αντικείμενο: Εργασίες Τεχνικού
Συμβούλου για Αξιολόγηση Πρότυπης Εγκατάστασης Μηχανικής Διαλογής και Ανάκτησης
Υλικών

Αστικών

Αποβλήτων

Ν.

Λευκάδας,

για

Μεταφορά

των

Διαχωριζομένων

Βιοαποδομήσιμων Αποβλήτων στην Εγκατάσταση Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας 2 ης
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Διαχειριστικής Ενότητας (ΔΕ) Ν. Αιτ/νίας και Μεταφορά
Διαχωρισμού στον ΧΥΤΥ 3

ΗΣ

/

Ταφή

των

Υπολειμμάτων

ΔΕ Ν. Αιτ/νίας, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με:
1)

Το ΠΔ 4/2002 (ΦΕΚ / 3 /Α/14.01.2002) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης
και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων»

2)

Το Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/13.06.1994) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2307/95 και το Ν.
2503/97

(ΦΕΚ

107/Α/30.05.1997)

περί «Διοίκησης,

Οργάνωσης,

Στελέχωσης

της

Περιφέρειας, Ρύθμισης θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
3)

το Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4)

το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ/114/Α/08.09.2006), Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων,
άρθρο 209.

5) Την υπ’ αριθμ. 21437/05.05.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την τροποποίηση των ορίων αναθέσεων έργων και
υπηρεσιών.
Στις εργασίες του Τεχνικού Συμβούλου θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
-

Προσδιορισμός των διαχωριζομένων / εκτρεπομένων ποσοτήτων Βιοαποδομησίμων
Αποβλήτων πράσινων κάδων σε Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών, με
τεκμηριωμένα ισοζύγια μάζας (βασισμένα σε ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις των
απορριμμάτων και κατανομή μεγέθους) οι οποίες θα μεταφέρονται στην Εγκατάσταση
Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων (ΕΜΒΕ) 2 ης ΔΕ.

-

Προσδιορισμός ποσοτήτων και επί μέρους υλικών ανακυκλώσιμων υλικών μπλε κάδων.

-

Προσδιορισμός των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του υπολείμματος που θα
μεταφέρεται για ταφή στον ΧΥΤΥ 3 ΗΣ ΔΕ Ν Αιτ/νίας.

-

Προσδιορισμός των απαιτουμένων δρομολογίων σε συνδυασμό με το σύστημα των
Σταθμών Μεταφόρτωσης του Δήμου Λευκάδας και του αντίστοιχου κόστους μεταφοράς
για κάθε μεταφερόμενο διαχωρισμένο κλάσμα των απορριμμάτων.
Η αμοιβή για τις εργασίες της Τεχνικής Βοήθειας ανέρχεται σε 16.000,00 ευρώ πλέον

Φ.Π.Α. δηλαδή δεκαεννέα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα (19.680,00) ευρώ με ΦΠΑ.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 7/12.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη
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