ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 22ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 384/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 23 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε
τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 21170/18-10-2019
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67
του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε τις δ/ξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν:
Παρόντες
Απόντες
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Μαργέλη Μαρία
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Σαρανταένας Ιωάννης
3
Κατωπόδη Νίκη
3
Σκληρός Φίλιππος
4
Βικέντιος Νικόλαος
4
Βλάχου Ειρήνη
5
Τυπάλδος Νικόλαος
5
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
6
Λύγδας Σπυρίδων
6
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα κλήθηκαν)
7
Λιβιτσάνος Ιωάννης
7
8
Βερύκιος Σπυρίδων
8
9
Αργυρός Νικόλαος
9
10
Σολδάτος Θεόδωρος
10
11
Γληγόρης Παναγιώτης
11
12
Ζουριδάκης Ευτύχιος
12
13
Γαζής Αναστάσιος
13
14
Σολδάτος Γεώργιος
14
15
Γιαννιώτης Παναγιώτης
15
16
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
16
17
Σέρβος Κωνσταντίνος
17
18
Περδικάρης Αθανάσιος
18
19
Χαλικιάς Ευάγγελος
19
20
Γληγόρης Χρήστος
20
21
Γληγόρης Κωνσταντίνος
21
22
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
22
23
Μελάς Γεράσιµος
23
24
Γαζής Νικόλαος
24
25
Λάζαρης Απόστολος
25
26
Βερροιώτης Ευάγγελος
26
27
Βεροιώτης Αλέξανδρος
27
28
Ζαβιτσάνος Πέτρος
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Η ∆.Σ. Μαργέλη Μαρία, προσήλθε πριν την έναρξη της ηµερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι οκτώ (28) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο

ης

ΘΕΜΑ 2 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 22 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Ενηµέρωση-συζήτηση σχετικά µε την διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων του ∆ήµου µας.
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος
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Η συζήτηση επί του ανωτέρω θέµατος, έχει ως ακολούθως, σύµφωνα µε τα αποµαγνητοφωνηµένα
πρακτικά:
«Πρόεδρος: Επειδή το θέµα είναι άκρως ενδιαφέρον και θα υπάρξει πάρα πολύ συζήτηση, θα προτείνω στο Σώµα
να αλλάξουν οι χρόνοι των τοποθετήσεων και των δευτερολογιών. Θα προτείνω, οι επικεφαλής των παρατάξεων να
µιλήσουν πρωτολογία 10 λεπτά, δευτερολογία 5 λεπτά. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 5 λεπτά και όλοι οι φορείς 5 λεπτά.
(….ασαφείς παρεµβάσεις….)….Ο καθένας.
Γληγόρης Κων.: Ναι, Πρόεδρε, κοιτάξτε να δείτε, εµείς δεν έχουµε κάποια εισήγηση, δε ξέρουµε τι θα ακούσουµε,
οπότε µπορεί να µη χρειαστεί να µιλήσουµε και καθόλου αν είναι (..)…
Πρόεδρος: Απλώς, επειδή είναι άκρως ενδιαφέρον το θέµα, µπορεί…
Γληγόρης Κων.: Αποδεχόµαστε ναι, αποδεχόµαστε.
Πρόεδρος: Πριν αρχίσουµε µε τη συζήτηση του θέµατος, να τοποθετηθεί ο κύριος ∆ήµαρχος, έχουµε δύο
γράµµατα απ’ την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων ∆ήµου Λευκάδας τα οποία αναφέρουν τα εξής:
Προς: ∆ήµος Λευκάδας
Αξιότιµο κ. ∆ήµαρχο
Αξιότιµα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
‘‘Μετά την αφόρητα δυσάρεστη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή µε τη δυσοσµία και τη µόλυνση λόγω
των σκουπιδιών, η οποία εµπνέει ανησυχία για όλους τους κατοίκους, αλλά και για όλα τα σχολεία της Λευκάδας,
καταθέτουµε το παρών και ζητάµε τη ψήφιση και την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τα παρακάτω:
1. Άµεση αποσυµφόρηση και αποµάκρυνση της χωµατερής µε νόµιµες διαδικασίες και µε σεβασµό στο περιβάλλον,
εφόσον βρίσκεται στην πλέον ακατάλληλη θέση, µεταξύ άλλων ανάµεσα στα τρία µεγαλύτερα σχολικά συγκροτήµατα
της πόλης, δίπλα στο ∆ίαυλο κ.λπ..
2. Να προβείτε άµεσα σε καµπάνια ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης, συνεργασίας όλων των πολιτών για την
αναγκαιότητα διαχωρισµού-ανακύκλωσης σε οργανικά, ανακυκλώσιµα κ.λπ. ή και προγραµµατισµένης αποκοµιδής
ως σηµαντικά µέτρα µείωσης του όγκου των απορριµµάτων και της ρύπανσης.
3. Να ενηµερώσετε, υποστηρίξετε και υποχρεώσετε όλες τις επιχειρήσεις να ανακυκλώνουν-διαχωρίζουν, να
τηρούν τους κανόνες διαχείρισης των απορριµµάτων τους και να επιβλέπετε την τήρηση παράλληλα µε τον τακτικό
καθαρισµό των κάδων.
4. Να µας ενηµερώσετε µε σαφές χρονοδιάγραµµα για συγκεκριµένες ενέργειες που προγραµµατίζετε να
προχωρήσετε. Υπενθυµίζουµε ότι για την υλοποίηση-επίλυση των παραπάνω, για τη διασφάλιση της ανθρώπινης
υγιεινής διαβίωσης των κατοίκων και επισκεπτών η τοπική αυτοδιοίκηση έχει νοµικό και ηθικό χρέος όχι µόνο
απέναντι στους µαθητές και στους εκπαιδευτικούς, αλλά και σ’ όλους τους πολίτες.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Γονέων και Κηδεµόνων Λευκάδας’’
Επίσης, υπάρχει άλλο ένα απ’ το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας…
(….ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Απλώς το αναφέρω ότι είναι ακριβώς το ίδιο κείµενο, απλώς είναι και απ’ το
Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας.
Ο κύριος ∆ήµαρχος έχει το λόγο.
∆ήµαρχος: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω, οφείλω µία απάντηση στον κύριο Βερροιώτη σχετικά µε την ιεράρχηση των ζητηµάτων.
Κύριε Βερροιώτη, είχα υποσχεθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σε εσάς δηλαδή ότι θα ‘ρθει ένα θέµα, ένα µονοθεµατικό
ζήτηµα της συζήτησης για ενηµέρωση και συζήτηση για το φλέγον ζήτηµα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
Καταλαβαίνετε ότι η πολύ µεγάλη ανάγκη η οποία αναλύθηκε προηγουµένως µε έκανε όπως και τον Πρόεδρο, να
βάλει το θέµα του θεάτρου καθότι οι χρονικοί περιορισµοί είναι αµείλικτοι. Άρα, λοιπόν ας µη βιάζεστε να κάνετε την
κριτική σας σε σχέση µε την ιεράρχηση ή όχι. Εξήγησα και στον Πρόεδρο των Εργαζοµένων ότι αν είχε έρθει µίαδύο µέρες νωρίτερα, όπως πολύ σωστά ειπώθηκε ότι είναι σε διαβούλευση δέκα-δώδεκα µέρες τουλάχιστον το
νοµοσχέδιο· δε θα είχα κανένα θέµα να το έβαζα τρίτο στη σειρά. Αλλά βλέπετε και το ενδιαφέρον του κόσµου,
βλέπετε και τη σηµασία, γνωρίζετε πολύ καλά και τη σηµασία του ζητήµατος και επειδή το θέµα το αρχικό που πήγε
να τεθεί ως προ ηµερησίας είναι ένα άκρως πολιτικό ζήτηµα· ήµουν απόλυτα πεπεισµένος για το τι πορεία θα
πήγαινε.
Άρα, λοιπόν αυτοί και µόνο αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους δε συζητήθηκε.
Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Καλός, και ακολούθησε διαλογική συζήτηση ως εξής:
∆ήµαρχος (ανάγνωση εισήγησης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συνδηµότες,
Εκ µέρους όλων µας οφείλω να ζητήσω µία συγγνώµη, µία συγγνώµη απ’ την πολιτεία, καθότι µε
παραλείψεις, µε έλλειψη σχεδιασµού δεν έγινε κατορθωτό το 2019 να µπορούµε να µιλάµε µε σιγουριά ότι έχουµε
επιλύσει -και να σηµειώσω ότι δεν αναφέροµαι για την τελευταία ∆ηµοτική Αρχή, το ξεκαθαρίζω, διαχρονικά- το
ζήτηµα αυτό. Αν µπορώ µε µία λέξη να περιγράψω το θέµα που συζητάµε σήµερα, η λέξη αυτή είναι ότι «η
κατάσταση είναι τραγική», στην κυριολεξία. Ως κοινωνία, ως θεσµοί, αλλά και ως πολίτες (εδώ θα µου επιτρέψετε να
βάλω και τους πολίτες στην όλη µου αναφορά) αποτύχαµε. Παρόλο που δε µ’ αρέσουν εµένα τα µνηµόσυνα, και γι’
αυτό και µέχρι τώρα δε µε έχετε ακούσει ούτε να γκρινιάζω, ούτε να κλαίω, ούτε να µεµψιµοιρώ, πρέπει σήµερα να
κάνω µία αναφορά στο τι παρέλαβε η νέα ∆ηµοτική Αρχή και εν συνεχεία να επικεντρωθούµε όλοι µας στο µε ποιο
τρόπο θα λύσουµε το συντοµότερο δυνατό και να βγάλουµε από πάνω µας αυτό το αγκάθι που έχουµε. ∆υστυχώς, η
νέα ∆ηµοτική Αρχή δεν παρέλαβε ούτε 1 τετραγωνικό αδειοδοτηµένου χώρου εναπόθεσης συµµείκτων
απορριµµάτων. Παρέλαβε να διαχειριστεί στο εγγύς µέλλον 9.000 δεµάτια, παρέλαβε να διαχειριστεί τρεις µικρές (ή
λίγο µεγαλύτερες) χωµατερές και αναφέροµαι στο Νυδρί, στα Σύβοτα και στη Βασιλική, τα οποία σας ενηµερώνω ότι
σήµερα ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση της µικρής αυτής χωµατερής στη Βασιλική. Ένα δεµατοποιητή οριακά
λειτουργούντα. Ένα δεµατοποιητή ο οποίος είναι απλήρωτος στον προµηθευτή, πράγµα το οποίο δηµιουργεί µία
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σειρά παρενεργειών, µία µελέτη για αξιοποίηση νταµαριού για την εναπόθεση νταµαριών στα συρτάρια και τη βασική
µονάδα της µελλοντικής διαχείρισης των απορριµµάτων στη διαδικασία της δηµοπράτησης. Εδώ, θα µου επιτρέψετε
να πω ότι σε µία κοινή σύσκεψη που έγινε στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ -στο υπουργείο Περιβάλλοντος, σκεφτείτε- παρουσία του
Βουλευτή κυρίου Καββαδά, του Αντιδηµάρχου τότε και πρώην ∆ηµάρχου κυρίου ∆ρακονταειδή, εµού του ιδίου, του
κυρίου Λύγδα και του κυρίου Βλάχου, µε πολύ µεγάλη πίεση απ’ τη µεριά τη δική µου απαίτησα (θέλετε εντός ή εκτός
εισαγωγικών) να τεθεί το θέµα της δηµοπράτησης, των τευχών δηµοπράτησης σε διαβούλευση. Για το θέµα το
συγκεκριµένο και τι δεν άκουσα: «Ότι άθελα µου θα καθυστερήσω το έργο, ότι κρύβονται συµφέροντα πίσω απ’ αυτή
την ενέργεια, ότι µπορεί να τιναχθεί το έργο στον αέρα…» Είναι αποµαγνητοφωνηµένα εδώ αρκετά πρακτικά. Θα πω
και καλό θα είναι να το γνωρίζουµε όλοι, ότι λόγω αυτής της παρέµβασης, για να µην πω και οι δύο και τις
φωτογραφίσω, αλλά θα πω τουλάχιστον η µία απ’ τις δύο εταιρείες που είναι οι σοβαρές οι προτάσεις υπέβαλλαν
προσφορά λόγω της διαβούλευσης και ξέρω πάρα-πάρα πολύ καλά τι λέω.
Το πρώτο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης για το εργοστάσιο ολοκληρώνεται σε περίπου… Οι δηµότες θα
έχουν την ευκαιρία στην πορεία κάτι απ’ αυτά που ενδεχοµένως θα ακουστούν και από εµένα αλλά και απ’ τους
∆ηµοτικούς Συµβούλους, αν δεν είναι πλήρως κατανοητά να τα κάνουµε λίγο πιο αναλυτικά, να τα πούµε πιο
αναλυτικά. Η τεχνική αξιολόγηση ολοκληρώνεται περίπου σε δέκα ηµέρες. Κατά την Επιτροπή που σας λέω, σας
είχα αναφέρει ότι κατάφερε και συγκροτήθηκε µία µέρα πριν την παρέλευση του χρόνου, του καταληκτικού χρόνου,
επειδή είµαι σε συνεχή επαφή, η διαβεβαίωση που έχω είναι ότι αυτή η διαδικασία εξελίσσεται οµαλά. Το επόµενο
στάδιο, όταν µε το καλό ολοκληρωθεί αυτό, είναι των οικονοµικών προσφορών. Εκτιµώµενος χρόνος, ότι µέσα στο
Νοέµβρη µπορούµε να έχουµε -εκτός αν υπάρξουν ενστάσεις, που το απευχόµαστε όλοι- τον ανάδοχο. Αυτά για την
ιστορία.
Όπως σας είπα, καθότι και προεκλογικά αλλά και µετεκλογικά είχαµε πλήρη συναίσθηση το τι πρόκειται να
ακολουθήσει και επειδή εµένα µ’ αρέσει να τα λέω όλα, προφανώς και δεν µπορούσαµε να προβλέψουµε την
κατάσταση των οσµών, των δυσάρεστων οσµών, αυτό µπορώ να πω ότι µας αιφνιδίασε και εµάς, παρόλο λοιπόν
που οι διαβεβαιώσεις ήταν ότι τα δεµάτια αυτά θα είχαν ωφέλιµο χρόνο ζωής τουλάχιστον δύο χρόνια, οι οσµές ήταν
κάτι το οποίο µας αιφνιδίασε, και εµένα τον ίδιο. Στα πλαίσια αυτά και βλέποντας το αδιέξοδο στο οποίο
οδηγούµαστε, καθότι η Λευκάδα υπέφερε και κύρια η πόλη της Λευκάδας όλο το καλοκαίρι (απ’ τον Ιούλιο µέχρι και
το Σεπτέµβρη), θέσαµε ως ∆ηµοτική Αρχή τρεις στόχους. Ο πρώτος στόχος ήταν: Η γνωστοποίηση του
προβλήµατος, (ας µου επιτραπεί, καθ’ υπερβολή) η διεθνοποίηση του προβλήµατος. Επιλέξαµε συνειδητά το
πρόβληµα να το θέσουµε πάνω στο τραπέζι, να το γνωστοποιήσουµε όσο πιο ψιλά γίνεται σε επίπεδο πολιτείας,
γιατί θεωρήσαµε ότι µόνο µε τη γνωστοποίηση του ζητήµατος και µε τη συνδροµή της πολιτείας µπορεί να λυθεί το
πρόβληµα αυτό. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο ήσαστε σε ένα βαθµό ενήµεροι για τις κινήσεις µου, παρόλο που και
κάποιες συναντήσεις δε βγήκαν προς τα έξω, µέσα σε 35 µέρες συνάντησα µία φορά τον Πρωθυπουργό, τρεις
φορές τον Υπουργό Εσωτερικών, µία φορά τον Υπουργό Περιβάλλοντος και δε ξέρω πόσες φορές το Γενικό
Γραµµατέα Αποβλήτων.
Ο στρατηγικός αυτός στόχος λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, επετεύχθη, και αποδεικνύεται
αυτό όχι γιατί έχουµε λύσει το πρόβληµα, αλλά όταν πριν από 15 περίπου µέρες, 12 περίπου µέρες ο Υπουργός
Περιβάλλοντος έκανε αναφορά ότι «υπάρχουν επτά ωρολογιακές βόµβες στην Ελλάδα» και µία εξ αυτών·
αναφέρθηκε και η Λευκάδα. Άρα, λοιπόν ο πρώτος και βασικός στρατηγικός στόχος επετεύχθη.
Ο δεύτερος στόχος ήταν η εύρεση λύσης µε κάθε κόστος, να φτάσουµε κάποια στιγµή στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο να πούµε ότι έχουµε αυτή τη λύση, αλλά κοστίζει. Για το σκοπό αυτό σας ενηµερώνω τώρα ότι έχουν
έρθει εδώ στη Λευκάδα, στον αποκατεστηµένο (εντός εισαγωγικών) Χ.Α.∆.Α., τρεις εταιρείες προφανώς ιδιωτικές -να
προλάβω κάποιους- που ασχολούνται µε τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, έχουν πάρει δείγµατα, έχουν κάνει
τις µετρήσεις τους, έχουν κάνει τις αναλύσεις τους, έχουν µετρήσει κόστη µεταφοράς και έχουν δώσει και ανεπίσηµα γιατί µόνο µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορούµε να προχωρήσουµε, το καταλαβαίνετε αυτό- τις όποιες
εκτιµήσεις για το συνολικό κόστος διαχείρισης των απορριµµάτων. Άρα, λοιπόν µπορώ να πω ότι εναλλακτικές
έχουµε. Τούτων δοθέντων λέµε ότι και ο δεύτερος στόχος έχει επιτευχθεί.
Σε ποιο στάδιο βρισκόµαστε τώρα. Βρισκόµαστε σε µία σκληρή διαπραγµάτευση, γιατί όπως είπαµε και στην
αρχή, δυστυχώς δεν εξαρτώνται τα πράγµατα από εµάς, εµείς το µόνο που θα έχουµε είναι µία µονάδα επεξεργασίας
µετά από δύο-δυόµιση, τρία χρόνια. µέχρι τώρα δεν έχουµε τίποτα. Είµαστε λοιπόν σε µία πολύ σκληρή
διαπραγµάτευση και µε άλλους ∆ήµους και µε άλλους φορείς διαχείρισης, αλλά και µε την πολιτεία, έτσι ώστε να
µπορέσουµε να πετύχουµε τη βέλτιστη λύση. Ποια είναι η βέλτιστη λύση; Η βέλτιστη λύση είναι να έχει τη µικρότερη
δυνατή επιβάρυνση ο δηµότης της Λευκάδας. Κυριολεκτικά, αυτή τη στιγµή που µιλάµε (χωρίς να µου επιτρέπεται να
αναφερθώ περαιτέρω) είναι σε εξέλιξη διαδικασίες που αφορούν και τις τύχες µας και λέω, δεν εξαρτάται µόνο από
εµάς, καθότι είχαµε όπως και εµείς πήραµε απόφαση για τη συγκρότηση του νέου ΣΥ.∆Ι.Σ.Α., έτσι και σε όλους τους
φορείς διαχείρισης είχαµε εκλογή νέων ∆ιοικητικών Συµβουλίων, είχαµε επίσης νέες διαπιστωτικές πράξεις σε πάρα
πολλούς ΦΟ.∆.Σ.Α., επί παραδείγµατι να αναφέρω το Νοµό Αιτωλοακαρνανίας όπου υπάρχουν τέσσερις
διαχειριστικές ενότητες και συγκροτούνται µε τη διαπιστωτική πράξη και µε το ΦΕΚ που οι περισσότεροι -είµαι
σίγουρος- το είδατε τις προηγούµενες µέρες, για τη συγκρότηση ενός ΦΟ.∆.Σ.Α., καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκ των
πραγµάτων ήταν πολύ δύσκολο σε πιο σύντοµο χρονικό διάστηµα να έχουµε καταφέρει και κάτι παραπάνω. Θα πω
εδώ και οφείλω να το εξηγήσω, στο πρώτο ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπου είχαµε συγκροτηθεί σε Σώµα (Πρόεδρος,
Αντιπρόεδρος, Γραµµατέας και οι άλλοι) είχα πει ότι πολύ πιθανόν την άλλη εβδοµάδα µε τη διαδικασία του
κατεπείγοντος να γίνει µία σύγκληση για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ξέρω ότι από κάποιους
συναδέλφους δόθηκε µία άλλη διάσταση σ’ αυτό. Θα πω λοιπόν ότι επειδή είχα εικόνα για ποιο λόγο το έλεγα,
ήµασταν ένα βήµα πριν ζητηθεί να κηρυχθεί ο ∆ήµος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό σε µία µετέπειτα
συνάντηση µε την πολιτεία, µε φορείς της πολιτείας και αναγνωρίζοντας -και το λέω δηµόσια- τη θετική βούληση της
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πολιτεία σαν λυθεί το θέµα, δεν το προχωρήσαµε και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο και για µόνο αυτό το λόγο δε ζήτησα
τη σύγκληση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τις διαδικασίες του κατεπείγοντος.
Είπαµε προηγουµένως για το ΒΚ 75. Είναι όντως σε µία καλή πορεία, µένει να γίνουν αρκετά ζητήµατα
ακόµη προκειµένου να γίνει η µεταβίβαση. Είναι ένα πρόβληµα το οποίο δε ξέρω πως θα το αντιµετωπίσουµε, καθότι
θεωρώ δύσκολο να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της µεταβίβασης, όχι αδύνατο αλλά δύσκολο να ολοκληρωθεί η
διαδικασία της µεταβίβασης πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης των προσφορών και του αναδόχου, το
παλεύουµε όµως. Θα πω επίσης ότι η προγραµµατική σύµβαση η οποία είχε υπογραφεί απ’ το προηγούµενο
∆ηµοτικό Συµβούλιο το 2017 έχει κάποια θέµατα, πιο συγκεκριµένα έχει πάει µε το άρθρο 100 που είναι η
προγραµµατική, όπου η απόφασή µας αυτή δεν έχει την τεκµαιρόµενη νοµιµότητα ακόµη, είτε την έγκριση της
Αποκεντρωµένης, µας ήρθε ένα ερώτηµα απ’ το ΥΜΕΠΕΡΑΑ να γίνει επικαιροποίηση, επιδιώξαµε απ’ την
Αποκεντρωµένη τη νοµιµότητά της και η απάντηση είναι ότι αφού δεν ανακλήθηκε ισχύει. Είναι πολύ πιθανό να
χρειαστεί να κληθούµε να πάρουµε µία απόφαση, να πάµε µε το άρθρο 99 που προβλέπει ‘∆ιαδηµοτική/∆ιαβαθµιδική
Συνεργασία’.
Με το άρθρο 99 έγινε ορθή επανάληψη στο ∆ήµο Ακτίου-Βόνιτσας, γιατί η από κει Αποκεντρωµένη ζήτησε
στο ∆ήµο Ακτίου-Βόνιτσας να επανέλθει -και επανήλθε ο ∆ήµος Ακτίου-Βόνιτσας- µε ορθή επανάληψη. Η δική µας
Αποκεντρωµένη δεν το ζήτησε.
Προκειµένου να εξοµοιωθούν οι δύο -ας το πούµε έτσι- αποφάσεις µας, περιµένουµε την τελική απόφαση
του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (την Παρασκευή θα την έχουµε), γι’ αυτό λοιπόν σας λέω ότι είναι πιθανόν να κληθούµε να
πάρουµε µία καινούργια απόφαση σε σχέση και µε την αλλαγή της προγραµµατικής σε διαδηµοτική (άρθρο 100,
άρθρο 99, οι περισσότεροι το γνωρίζουν).
Τι άλλο κάναµε. Προσπαθούµε να συνδέσουµε στα πλαίσια της διαδηµοτικής συνεργασίας, να συνδέσουµε
ης
το αίτηµα που έχει ο ∆ήµος Ακτίου-Βόνιτσας για ένταξη στο ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας της 2 φάσης των τριών νέων
κυττάρων της επέκτασης ουσιαστικά του χώρου εναπόθεσης υπολειµµάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.), προσπαθούµε να το
συνδέσουµε και σε πρόδροµο στάδιο -πριν ακόµα δηλαδή λειτουργήσει το εργοστάσιο µας- µε την ενδιάµεση λύση.
Εκεί, µπορώ να πω ότι είµαι αρκετά αισιόδοξος, όπως επίσης προβλεπόταν και το επικαιροποιήσαµε στους
ης
αντίστοιχους ΠΕ.Σ.∆.Α., ότι η λέξη «υπόλειµµα» είναι αποδεκτή µε την ένταξη στο Περιφερειακό Πρόγραµµα της 2
φάσης των κυττάρων του Χ.Υ.Τ.Υ. Ακτίου-Βόνιτσας. Τι σηµαίνει µε πολύ απλά λόγια; Ότι αν εµείς αύριο το πρωί
καταφέρουµε και παράξουµε υπόλειµµα µε οποιονδήποτε τρόπο· που θα ‘ρθει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
δούµε µε ποιο τρόπο θα παράξουµε το υπόλειµµα, είτε µέσω της κινητής µονάδας, είτε µέσω της µονάδας
βιοαποβλήτων… Εδώ, να ενηµερώσω το Σώµα ότι έχουµε υποβάλλει πρόταση για τα σειράδια· ήταν µία πρόταση
που έρχεται απ’ την προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή, πλην όµως επιλέξαµε µε την προτροπή του υπουργείου
Περιβάλλοντος να το πάρουµε απ’ το υπουργείο Εσωτερικών και να ζητήσουµε τη χρηµατοδότηση απ’ το
ΥΜΕΠΕΡΑΑ καθότι υπάρχουν περισσότεροι διαθέσιµοι πόροι, είναι θέµα ηµερών, υπάρχει µία συνεχής διαβούλευση
και συνεχής συνεργασία µε το µελετητή κύριο Τσιλιγιάννη προς το ΥΜΕΠΕΡΑΑ έτσι ώστε να τεκµηριωθεί η
αναγκαιότητα αυτού του έργου, είναι της τάξης των 850.000 όπου θεωρείται βέβαιο ότι µ’ αυτή τη διαδικασία
παράγουµε υπόλειµµα, άρα το υπόλειµµα αυτό µπορεί να µεταφερθεί στο Χ.Υ.Τ.Υ. Παλαίρου. Αν µε το καλό
πετύχουµε την ένταξη αυτής της πρότασης, αυτοµάτως έρχονται και οι καφέ κάδοι και οι τεµαχιστές και χαίροµαι που
είδα -θα αναφερθώ και στην πορεία βέβαια- και απ’ το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων και για το διαχωρισµό στην
πηγή και για την ανακύκλωση, είναι ένα µία διαδικασία η οποία πρέπει να ξεκινήσουµε και το συνδέω αυτό µε την
ένταξη, γιατί ωραία, διαχωρίζουµε στην πηγή το οργανικό· που αυτό είναι που µας προκαλεί και το πρόβληµα της
µυρωδιάς, τι το κάνουµε µετά; Αυτό έρχεται και συνδέεται µε την εγκατάσταση των σειραδίων, γι’ αυτό ακριβώς και
είναι αλληλένδετα. Σε κάθε περίπτωση, το θέµα του µεταβατικού σταδίου δεν είναι θέµα πρότασης δικής µου, εντάξει,
προφανώς εγώ θα ‘ρθω µε πρόταση και όλη η δηµοτική οµάδα, αλλά είναι θέµα του Συµβουλίου να αποφασίσει µε
ποιο τρόπο να διαχειριστούµε στον ενδιάµεσο χρονικό ορίζοντα τα απορρίµµατά µας για την παραγωγή
υπολείµµατος. Το τονίζω, κρατήστε αυτή τη λέξη. Στο ενδιάµεσο, γιατί το πιο σηµαντικό είναι όλη η Λευκάδα να
συνειδητοποιήσει το πρόβληµα το οποίο βιώνουµε. Αν και δεν αισθάνοµαι καθόλου άνετα να το πω αυτό γιατί είναι η
σοβαρότητα του προβλήµατος τέτοια, είµαστε για το βιβλίο Γκίνες, και τι εννοώ; Έχουµε καταφέρει ως πολιτεία να
κλαδεύει ο αγρότης το αµπέλι του στην Καρυά και τα κλαριά να έρχονται στη Λευκάδα. Έχουµε καταφέρει να κάνει
ανακαίνιση ο Αϊ-Πετρίτης στον Άγιο Πέτρο και τα µπάζα και τα ογκώδη να έρχονται στη Λευκάδα. Ας το
συνειδητοποιήσουµε αυτό όλοι, ας το συνειδητοποιήσουν παρακαλώ και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων όλων…
Χαρακτηριστικό παράδειγµα, όταν είχαµε κάνει εδώ τη συγκέντρωση µε τους Προέδρους· που οι περισσότεροι εξ
αυτών τους λέω: «Πάµε µια βόλτα να δούµε σε τι χώρο εναποτίθενται τα ογκώδη» και είχα µία συγκεκριµένη
συνοµιλία µε τον Πρόεδρο του Νυδριού· που τότε ήταν η χωµατερή (εντός εισαγωγικών χωµατερή) στο Νυδρί, και
του λέω: «Γκρινιάζετε στο Νυδρί να τα πάρουµε και θα τα πάρουµε», ήρθε και το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε
τον τρόπο µε τον οποίο αν ήταν ο ενδεδειγµένος ή όχι, αλλά του λέω: «Θα τα πάρουµε από εκεί, θα τα φέρουµε
εδώ.» Λύσαµε το πρόβληµα; Και προς τιµήν του το παιδί, ο Γιάννης Καββαδάς, µου λέει: «∆ήµαρχε, δεν το ήξερα.»
Είµαι απόλυτα πεπεισµένος ότι οι περισσότεροι Πρόεδροι δεν έχουν εικόνα το τι ακριβώς -όχι µόνο οι Πρόεδροι,
συγγνώµη, οι πολίτες, και αυτό είναι ευθύνη της πολιτείας- πορεία ακολουθούν αυτά τα ογκώδη, αυτά τα κλαριά τα
οποία κάνω έκκληση (έκκληση) να µένουν στους χώρους στους οποίους κόβονται. Είναι πολύ σηµαντικό όλοι να
αντιληφθούµε -και ας µου επιτραπεί µία υπερβολή- ότι αν δεν αφανίσουµε τα απορρίµµατά µας, θα µας αφανίσουν
αυτά. Οι συνέπειες στην υγεία µας είναι άγνωστες, είχα δεσµευτεί και θα το κάνω, απλώς δεν έχουµε προχωρήσει
ακόµα και δεν έχει έρθει και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και στην Οικονοµική Επιτροπή το θέµα των µετρήσεων, γιατί
θέλω να δω µε ποιο τρόπο θα χειριστεί η Περιφέρεια ένα κονδύλι το οποίο υπήρχε, είµαστε σε επαφή και µε τη νυν
αρχή της Αντιπεριφέρειας εδώ της Λευκάδας. Σε κάθε περίπτωση -επειδή εµένα δε µ’ αρέσει να µασάω τα λόγια µουοι αναλύσεις αυτές, οι εξετάσεις αυτές θα γίνουν. Μακάρι να πάνε τσάµπα τα λεφτά και να µη δείξουν τίποτα, αλλά οι
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αναλύσεις αυτές θα γίνουν, αν δε γίνουν απ’ αυτά τα κονδύλια τα οποία υπάρχουν γραµµένα στον προϋπολογισµό
εκεί, θα γίνουν µε δικά µας έξοδα και θα προβλεφθεί στον επόµενο προϋπολογισµό το δικό µας. Ένα παρήγορο γιατί δεν είναι και πολλά τα παρήγορα- είναι ότι στη δράση την οποία αναλάβαµε πριν από περίπου 10 µέρες µε την
Aegean Rebreath που είδατε, ένα µικρό δείγµα ήταν αυτό, πιο πολύ συµβολικό και να περαστεί το µήνυµα ήθελα και
όχι ότι πετύχαµε κάτι µεγάλο που βγάλαµε δε ξέρω πόσα κιλά απορριµµάτων… Ήταν ότι µε την προτροπή τη δική
µου οι δύτες της οµάδας αυτής (ένα µέρος) έπεσαν στον παράκτιο χώρο της χωµατερής, γιατί δε σας κρύβω ότι µ’
αυτές τις εκπλήξεις που βλέπουµε αναρωτήθηκα µη τυχόν και έχουµε κανένα φαινόµενο σαν την Άνδρο· όπου η
χωµατερή πήγε µέσα στη θάλασσα, όχι ότι δεν είναι µέσα σε περιοχή Natura ή λιµνοθάλασσα ή… Καταλαβαίνετε τι
εννοώ, µην έχουµε και τέτοια φαινόµενα. Ευτυχώς, τουλάχιστον, κι αυτό είναι το παρήγορο που σας είπα, κατά τη
βυθοσκόπηση (ας το πούµε) των δυτών αυτών δε φάνηκε κάτι ανησυχητικό.
Ξαναγυρίζω στο θέµα της ανακύκλωσης, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σηµαντικό, ήδη έχει ολοκληρωθεί
µία δράση, αυτή που σας προανέφερα, η οποία έχει και συνέχεια. 3 µε 7 Νοεµβρίου γίνεται η επόµενη δράση όπου
µε ένα τίτλο (να το πω στα Ελληνικά): «Η Μεσόγειος πεθαίνει», σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης
Ανακύκλωσης θα γίνει ένα τετραήµερο δράσεων εδώ στη Λευκάδα, στοχεύουµε στα σχολεία, στην κεντρική πλατεία
θα γίνει το λεγόµενο «Πάρκο Ανακύκλωσης», θα συµµετάσχουν όλα τα ∆ηµοτικά Σχολεία της Λευκάδας, θα υπάρξει
κάλυψη από τηλεοπτικό σταθµό και συγκεκριµένα απ’ τον ΣΚΑΪ, θα υπάρχουν διαλέξεις τη ∆ευτέρα και την Τρίτη,
σας καλώ όλους σας να παρευρεθείτε, γιατί µόνο αν αντιληφθούµε όλοι µας την κρισιµότητα της κατάστασης
µπορούµε να πετύχουµε το στόχο µας και ποιος είναι ο στόχος µας; Να µειώσουµε το παραγόµενο απόρριµµα. Κατά
τη διάρκεια της ορκωµοσίας είχα πει ότι: «Βάζουµε ένα στοίχηµα» και το βάζουµε όλοι µαζί, δεν το βάζω εγώ, ούτε η
∆ηµοτική Αρχή µόνο, το βάζουµε όλοι µας και πρέπει να το βάλουµε όλοι µας, να πετύχουµε στο τέλος αυτής της
θητείας να είµαστε ει δυνατόν και πρωταθλητές στην ανακύκλωση, παρόλο που αυτό φαντάζει λίγο ουτοπικό, αλλά
είναι µαχητό, είναι στο χέρι µας, αρκεί να το πιστέψουµε. Το ποσοστό της ανακύκλωσης, παρόλο το ότι έχει
βελτιωθεί, είναι γεγονός αυτό, υπολείπεται όµως κατά πολύ, είναι περίπου στο 50%, 18 πανελλαδικά µε 9 ή 10
(κάπου εκεί είµαστε στη Λευκάδα), υπολείπεται πολύ και του πανελλήνιου µέσο όρου, να µη µιλήσω για τον
ευρωπαϊκό µέσο όρο. Είναι όµως κάτι το οποίο είναι µαχητό, είµαστε και σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρεία
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και της επόµενες ηµέρες περιµένω την επίσηµη πρότασή τους για την περαιτέρω
ενίσχυση των δράσεων και της συµµετοχής των µπλε κάδων στη ζωή µας.
Επειδή ξέρω ότι ειδικά για την προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή, για το προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
µάλλον (να είµαι πιο σωστό), υπήρξε το θέµα µε τα Πράσινα Σηµεία. Τα Πράσινα Σηµεία είχαν βαλτώσει
πανελλαδικά, καθότι υπήρχε ένα ζήτηµα µε το κατά πόσο αφορούσαν κρατικές ενισχύσεις. Είχαν κολλήσει στην
Υπηρεσία Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος, είχαν τεθεί και τα αντίστοιχα ερωτήµατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση…
Θα σας πω ότι ένας ∆ήµος ή δύο, η Νέα Σµύρνη σίγουρα και ενδεχοµένως άλλος ένας, κατάφερε και ξεπέρασε πριν
λίγες µέρες το πρόβληµα και την Παρασκευή περιµένω απ’ το ΥΜΕΠΕΡΑΑ ακριβώς τη διαδικασία την οποία
ακολούθησε αυτός ο ∆ήµος, έτσι ώστε να το φέρουµε και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, να µπορέσουµε να στήσουµε και
εµείς τα Πράσινα Σηµεία. Καταλαβαίνω ότι κούρασα. Κλείνοντας, εκείνο το οποίο πολύ πιθανόν να χρειαστεί και σε
σειρά ερωτήσεων και απ’ τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, αλλά και απ’ τους δηµότες να απαντήσω· θέλω να αναλάβω
µία δέσµευση και αυτή η δέσµευση δε θα είναι µόνο δική µου, εγώ την παίρνω και δεσµεύοµαι γι’ αυτό, αλλά είµαι
απόλυτα σίγουρος ότι αφορά και ακουµπά όλο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η δέσµευση λοιπόν αυτή είναι στο ότι δε θα
ξαναπεράσει άλλο τέτοιο καλοκαίρι η Λευκάδα. Ας το κρατήσουµε αυτό. Επίσης, θα πω ότι -που θα µας
απασχολήσει πάλι στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο- το όραµα της ∆ηµοτικής Αρχής· που από κάποιες συζητήσεις που είχα
κάνει µε τον προηγούµενο ∆ήµαρχο κύριο ∆ρακονταειδή, ήταν και δικό της όραµα, θεωρώ ότι δεν είµαστε πολύ
µακριά, είµαστε όµως µακριά, γιατί πρέπει να λύσουµε πρώτα το πρόβληµα το σηµερινό, είναι η πλήρης ανάπλαση
αυτού του χώρου µε τη δηµιουργία ενός περιβαλλοντικού, ενός επισκέψιµου, ενός πάρκου ανακύκλωσης για όλα τα
παιδιά µας και τα εγγόνια µας. Το υπουργείο στη σκέψη αυτή είναι σύµφωνο και γι’ αυτό πιστεύω ακράδαντα ότι όταν
µε το καλό καταφέρουµε και επιλύσουµε µια και καλή το πρόβληµα που µας ταλανίζει, παραλλήλως να κινηθούµε και
θα κινηθούµε για την ανάπλαση αυτή. Σας ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο ∆ήµαρχο. Ερωτήσεις; Ο κύριος Σολδάτος έχει το λόγο.
Σολδάτος: Είπατε, κύριε ∆ήµαρχε, ότι ήδη τρεις ιδιωτικές εταιρείες έχουν έρθει, έχουν ενδιαφερθεί για την
αντιµετώπιση και τη διαχείριση των υπαρχόντων αποβλήτων. Θα ‘θελα να τις κατονοµάσετε και να µας πείτε µιας
και έχετε άποψη περί των προσφορών, αν οι διαφορές τους ξεπερνούν το 20% ή εν πάση περιπτώσει αν οι
διαφορές είναι τεράστιες µεταξύ τους. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση.
Η δεύτερη ερώτηση… Μάλλον, ας µείνω σ’ αυτό για να µην τρώω χρόνο, έτσι κι αλλιώς θα µου δοθεί η
ευκαιρία µέσω της τοποθετήσεως να καταθέσω και κάποιες σκέψεις ακόµα. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Κύριε ∆ήµαρχε, θα απαντάτε κατευθείαν;
∆ήµαρχος: Κύριε Πρόεδρε, να απαντάω καλύτερα κατευθείαν, γιατί και µπορεί να δίνονται κάποιες εξηγήσεις που
µπορεί να καλύψουν άλλους συναδέλφους και για να µη χάσουµε και τη σειρά γιατί όντως καταλαβαίνετε ότι µπορεί
να έχουν δηµιουργηθεί -έτσι- ερωτήσεις.
Κύριε Σολδάτο, θα σας πω ποιες είναι οι τρεις εταιρείες, δεν έχω σκοπό όµως να µπω τώρα στη διαδικασία
να αναφέρω συγκεκριµένα νούµερα γιατί είναι ανεπίσηµες οι προσφορές τους, είναι κατ’ εκτίµηση… (….ασαφείς
παρεµβάσεις….)….Σαν αποκλίσεις.
Σολδάτος: Ναι, αποκλίσεις µόνο.
∆ήµαρχος: Υπάρχουν αποκλίσεις.
Σολδάτος: Μεγαλύτερες του 20%.
∆ήµαρχος: Ναι, µπορώ να πω ότι υπερβαίνουν και το 20%.
Σολδάτος: Ευχαριστώ.
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∆ήµαρχος: Οι εταιρείες -µπορώ να τις πω- είναι: «Η ΗΛΕΚΤΩΡ (στην Κοζάνη), η ΤΕΡΝΑ (στα Γιάννενα) και η
ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (στο Αγρίνιο).»
Πρόεδρος: Ο κύριος ∆ρακονταειδής έχει το λόγο.
∆ρακονταειδής: Αυτό το… Την απάντηση του κυρίου ∆ηµάρχου, εννοώ την καταλάβαµε, εννοώ σε σχέση µε ποιες
εταιρείες, στο ερώτηµα του κυρίου Σολδάτου, τι θα κάνουν ακριβώς οι εταιρείες; ∆ηλαδή, αν κατάλαβα καλά διορθώστε µε- είπατε ότι: «Είπαµε σε τρεις εταιρείες να ‘ρθουν να διαχειριστούν, να εξετάσουν…» Τι ακριβώς
δηλαδή, πέρα απ’ τα κόστη, πέρα από… Τι ακριβώς θα κάνουν; Γιατί εγώ τουλάχιστον δεν το κατάλαβα.
∆ήµαρχος: Είναι πολύ απλό κύριε ∆ρακονταειδή. Ένα απ’ τα ενδεχόµενα που θα κληθούµε να αποφασίσουµε,
είναι µήπως τα απορρίµµατά µας µεταφερθούν προς επεξεργασία εκτός Λευκάδας σε οργανωµένη µονάδα. Οι
οργανωµένες µονάδες λοιπόν οι γνωστές είναι: Η ΗΛΕΚΤΩΡ και η ΤΕΡΝΑ και µε ένα συγκεκριµένο τρόπο που θα
αναλυθεί όταν έρθει η ώρα είναι και η ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Αυτό, προκειµένου και η ∆ηµοτική Αρχή αλλά κι εγώ
προσωπικά να µπορέσω να ‘ρθω αξιολογώντας όλη την εξέλιξη του θέµατος, να ‘ρθω, να πω ότι προτείνουµε σαν
∆ηµοτική Αρχή αυτή την πρόταση, προφανώς έπρεπε να γνωρίζουµε για τι ποσά µιλάµε και για τι ενδεχόµενες
προσφορές έχουµε στα χέρια µας. Αυτό στην περίπτωση -το τονίζω- που καταστεί αναγκαίο, µπορεί και να µη
χρειαστεί να καταστεί αναγκαίο.
Σολδάτος: ∆εµάτια και ενδιάµεσο στάδιο ∆ήµαρχε, έτσι δεν είναι;
∆ήµαρχος: Ναι, και για τα δύο θα υπάρχουν ξεχωριστά.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης Κων/νος έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε ∆ήµαρχε, ζητήσατε, ακούσαµε για την ευθύνη της πολιτείας για
το έτος 2019 και διαχρονικά και ζητήσατε και συγγνώµη εκ µέρους της πολιτείας, δε ξέρω αν αυτή τη στιγµή
εκπροσωπείτε τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Τσίπρα, Σαµαρά, Βενιζέλο και λοιπούς. Ακούσαµε για την ευθύνη
του δηµότη…
∆ήµαρχος: Η «συγγνώµη» πήγαινε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αυτό να διευκρινίσω.
Γληγόρης Κων.: Θα µου απαντήσετε, εντάξει, ευχαριστώ. Ακούσαµε για την ευθύνη του δηµότη της Ορεινής
Λευκάδας που πετάει τα κλαδιά του και την ευθύνη του δηµότη του Αγίου Πέτρου που πάει τα µπάζα του και τα
φέρνει στη χωµατερή της Λευκάδας. Την ευθύνη των ∆ηµοτικών Αρχών τη γνωρίζετε; Της προηγούµενης και της
προ προηγούµενης και των προηγούµενων θα πω εγώ. «Συγγνώµη» απ’ τους δηµότες της Λευκάδας και τους
επισκέπτες θα ζητήσετε εκ µέρους του ∆ηµοτικού Συµβουλίου γι’ αυτή την κατάσταση ή θα πρέπει να το κάνω εγώ
σήµερα (να ζητήσω εγώ «συγγνώµη» απ’ τους Λευκαδίτες); Γιατί απ’ την πολιτεία τ’ ακούσαµε το «συγγνώµη» που
είπατε. Απ’ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, απ’ το ∆ήµαρχο της Λευκάδας, θα ακούσουµε κάποιο «συγγνώµη» γι’ αυτή την
κατάσταση; Για τους προηγούµενους… Η πρώτη ερώτηση είναι αυτή. Αν δεν το κάνετε θα το κάνω εγώ εκ µέρους
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και του ∆ηµάρχου.
∆εύτερη ερώτηση. Ακούσατε πολλά είπατε για τη διαβούλευση. Από ποιους ακούσατε κύριε ∆ήµαρχε και τι
ακούσατε; Και εννοείτε ότι αν δεν είχατε µπει στη διαδικασία της διαβούλευσης, υπάρχει η πιθανότητα σήµερα να
µην είχαµε ανάδοχο στη φωτογραφική διάταξη, στο φωτογραφικό διαγωνισµό που έστησε το υπουργείο µαζί µε την
προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή· έτσι ώστε σήµερα να µην υπήρχε ΜΟ.Π.Α.Κ. και να είχαµε κάποιον άλλο τρόπο
επίλυσης του θέµατος σε κάποια πιθανόν γειτονική µονάδα;
∆ήµαρχος: Κύριε Γληγόρη, όταν µίλησα για την πηγαία αναγκαιότητα το να ζητήσω «συγγνώµη»· δε θα ζητήσω
εγώ συγγνώµη για τις παραλείψεις και τα λάθη της πολιτείας ή των προηγούµενων ∆ηµοτικών Αρχών. Η
«συγγνώµη», παρόλο που το πρόβληµα δεν το δηµιούργησε προφανώς αυτή η ∆ηµοτική Αρχή, αλλά εγώ αυτή τη
στιγµή ως ∆ήµαρχος Λευκάδας εκφράζω το τωρινό ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Το τι ανάγκη διαισθάνονται οι
προηγούµενοι δε θα το καθορίσω εγώ. Άρα, λοιπόν, για να το διευκρινίζουµε, η «συγγνώµη» αυτή η οποία είναι η
δεύτερη «συγγνώµη» και να σας πω ότι δε ζητάω πολύ εύκολα «συγγνώµη», αλλά για το ίδιο θέµα είναι η δεύτερη.
Η πρώτη ήταν την ηµέρα του αγιασµού στο Μουσικό Σχολείο· που εκείνη την ηµέρα ήταν και αποπνικτική η
κατάσταση. Άρα, λοιπόν διευκρινίστηκε το θέµα αυτό.
Όσον αφορά το ζήτηµα της διαβούλευσης. Το αν ήταν φωτογραφικοί ή όχι οι όροι και τα τεύχη
δηµοπράτησης· αυτό δεν το γνωρίζω. Αν το γνωρίζετε εσείς, καταθέστε το να ενηµερωθούµε και εµείς καλύτερα.
Εκείνο το οποίο όµως σας λέω µε βεβαιότητα είναι -και ξέρω πολύ καλά τι λέω- ότι τουλάχιστον µία απ’ τις δύο
πείστηκαν να δώσουν από τις σοβαρές, εννοώ απ’ αυτές που… Όχι σοβαρές, απ’ αυτούς που θα φτάσουν µέχρι το
τέλος, γιατί η πρώτη δεν είχε ούτε καν φυσική παρουσία και δεν είχε ούτε καν φάκελο, ότι τουλάχιστον η µία απ’ τις
δύο –για να µην πω και οι δύο- πείστηκαν από τις απαντήσεις και από τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν απ’ το
υπουργείο σε σχέση µε τα ερωτήµατα τα οποία έθεσαν στα πλαίσια της ∆ιαβούλευσης. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Βερροιώτης έχει το λόγο.
Βερροιώτης: ∆εν έχουµε καµία συγκεκριµένη ερώτηση.
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζαβιτσάνος έχει το λόγο.
Ζαβιτσάνος: (…..Εκτός µικροφώνου……) Όχι.
Πρόεδρος: Εκ των ∆ηµοτικών Συµβούλων; Ο κύριος Γληγόρης Χρήστος έχει το λόγο.
Γληγόρης Χρ.: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε ∆ήµαρχε, εγώ τρεις ερωτήσεις είχα, βέβαια τη µία µου την κάλυψε
ο κύριος Κώστας Γληγόρης. Θα σας θέσω τα ερωτήµατα και µετά θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στην
απάντησή σας αν µπορείτε να µας τεκµηριώσετε και λίγο τα δικά σας λόγια.
Η πρώτη ερώτηση είναι: Αναφερθήκατε σε «σκληρή διαπραγµάτευση (λόγια δικά σας χρησιµοποιώ),
συναντήσεις τρεις φορές µε Υπουργό, µία µε Πρωθυπουργό. Έχουµε εναλλακτικές, πρώτος στόχος επετεύχθη,
δεύτερος στόχος επετεύχθη.» Πάνω σ’ αυτό θέλω σας παρακαλώ πολύ να µου πείτε: Μέσα σε 53 µέρες τι ακριβώς
µεσολάβησε και ολ’ αυτά τα θετικά -από δικιά σας δήλωση- φτάνουµε σήµερα και µέσα στο Νοέµβριο θα
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ολοκληρωθεί η ΜΟ.Π.Α.Κ.; (….ασαφείς παρεµβάσεις….)….Θα ολοκληρωθεί… ….Τι είπατε; Η δηµοπράτηση,
συγγνώµη.
Η δεύτερη ερώτηση που θέλω να κάνω αφορά µία δήλωσή σας η οποία εµένα µου κάνει λίγο… Εµπεριέχει
λίγο τροµολαγνεία µέσα. Και ξέρετε, κύριε ∆ήµαρχε, χωρίς να θέλω φυσικά να θέσω µοµφή προς την κρίση σας
αλλά… (….ασαφείς παρεµβάσεις….)….Θα σας πω αµέσως. «Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία που θα οριστούν οι
τύχες µας.» Ξέρετε κάτι; Όταν το αποκρυπτογραφήσει κάποιος όλο αυτό, ένας άνθρωπος ο οποίος δε βρίσκεται
εδώ και πιθανόν να το δει αποµαγνητοφωνηµένο, να τ’ ακούσει αποµαγνητοφωνηµένο ή να το διαβάσει κάπου· που
πιθανόν δεν έχει και φυσικά δε θα ‘χει την εικόνα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου… Ξέρετε, κάνει λίγο τροµακτικό όλο
αυτό. Τι ακριβώς εννοείτε λοιπόν ότι: «Είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες που θα οριστούν οι τύχες µας;» Ποιες τύχες
και ποιων; Και θα ήθελα, κύριε ∆ήµαρχε, µία παράκληση σαν πολίτης Λευκάδας, όχι σαν ∆ηµοτικός Σύµβουλος,
επειδή, ξέρετε, µας ακούει ο κόσµος και ο κόσµος που βρίσκεται εδώ αλλά και στο σπίτι του, εδώ µέσα βρισκόµαστε
να δώσουµε λύσεις. Ο προεκλογικός αγώνας τελείωσε 30 Αυγούστου. Ξέρετε κάτι; Όταν χρησιµοποιείτε εκφράσεις
για να δηλώσετε την τραγική κατάσταση -που όντως είναι τραγική και ακόµα παραµένει- του παρελθόντος, θα
χρησιµοποιήσω πάλι δικές σας εκφράσεις: «Παραλείψεις, έλλειψη σχεδιασµού, η κατάσταση είναι τραγική, τελικά
η
αποτύχαµε.» ∆ε δίνει λύση αυτό, διογκώνει µία κατάσταση, την κάνουµε τραγική για να έρθετε µετά από 1
Σεπτέµβρη και µετά να χρησιµοποιήσετε (.) εκφράσεις, όπως είναι: «Εξελίσσεται οµαλά η διαδικασία, έχουµε
σύντοµες διαδικασίες, έχουµε εναλλακτικές, τελικά το πρόβληµα θα λυθεί.» Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να
η
ακυρώνουµε τις προσπάθειες απ’ τη 1 Σεπτέµβρη και πίσω. Εµείς θα καλοδεχτούµε και πιστεύω ότι όλη η Λευκάδα
θα καλοδεχτεί την όποια λύση θα δοθεί, την οριστική λύση και ας είναι στα χέρια σας, µακάρι… (….ασαφείς
παρεµβάσεις…..)….Μακάρι, εγώ το εύχοµαι, το «µακάρι» είναι µία ευχή, είναι ευχή.
Πρόεδρος: Παρακαλώ, η ερώτηση.
Γληγόρης Χρ.: Οι ερωτήσεις είναι δύο: Τι µεσολάβησε µέσα στις 53 ηµέρες και ξαφνικά βρήκαµε το µαγικό ραβδάκι
που πριν, στο προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ο κύριος Λιβιτσάνος δεν είχε µαγικό ραβδάκι, ούτε ο κύριο
Λύγδας. Τι µεσολάβησε; Θέλουµε λίγο ανάλυση σ’ όλο αυτό. Επίσης, τι εννοεί ο κύριος ∆ήµαρχος ότι βρίσκεται σε
εξέλιξη… (…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….Αυτό. Γιατί µε ρώτησε ο κύριος Πρόεδρος «ποιες είναι οι ερωτήσεις».
Ευχαριστώ πολύ.
∆ήµαρχος: Κύριε Γληγόρη Χρήστο, θα σας πω το εξής: Νοµίζω ότι έχετε αντιληφθεί και είµαι απόλυτα σίγουρος γι’
αυτό, ότι δεν είµαι απ’ αυτούς που γυρίζω να κοιτάξω -έτσι- πίσω και να καταλογίσω ευθύνες και να µεµψιµοιρήσω
και να κλαψουρίσω και να πω: «Τι βόµβα! Θα σκάσει στα χέρια µου και, και…» Αλλά άλλο αυτό και άλλο το να
περιγράψουµε ότι η κατάσταση ήταν και είναι τραγική, είτε το θέλετε, είτε δεν το θέλετε και ξαναλέω: Όταν δεν
υπάρχει στη Λευκάδα 1 τετραγωνικό αδειοδοτηµένου χώρου, όταν υπάρχουν περίπου 10.000 δεµάτια να µυρίζουν,
όταν ο δεµατοποιητής λειτουργεί δε λειτουργεί, όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση στη Λευκάδα, αν δεν περιγράφεται
µε τη λέξη «τραγική», ανεξαρτήτως το ποιος ευθύνεται και το ποιος δεν ευθύνεται, αν αυτή η κατάσταση εσείς
νοµίζετε ότι είναι µία νορµάλ κατάσταση, δικαίωµά σας, κατά την άποψη τη δική µου επιεικώς είναι τραγική και
ακόµη παραµένει τραγική.
Τώρα, για τις τύχες. Ξαναλέω ότι απ’ τη στιγµή που ως Λευκάδα -για να µην έχω το θέµα της πολιτείας και
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και έρθω σε κόντρα µε τον κύριο Γληγόρη Κώστα- δεν καταφέραµε τόσα χρόνια να
δηµιουργήσουµε -να το πω πιο ξεκάθαρα- ένα χώρο, ένα αδειοδοτηµένο χώρο εναπόθεσης απορριµµάτων, στην
πορεία υπολειµµάτων, πολύ απλά δεν εξαρτώνται οι τύχες από εµάς, εξαρτόµαστε από άλλους, είτε µας αρέσει, είτε
δε µας αρέσει. Για τη διαδικασία που λέτε, να διευκρινίσω κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν το αντιληφθήκατε καλά και
να µου επιτρέψετε γι’ αυτό. Η διαδικασία της ΜΟ.Π.Α.Κ. δεν έχει καµία σχέση µε τις διαπραγµατεύσεις και µε τις
συναντήσεις. Αυτή, από τη στιγµή που πήγε για τα τεύχη δηµοπράτησης, για δηµοπρασία· τρέχει, άλλο αυτό, έτσι;
Μην το µπερδεύουµε αυτό, και θα πω ότι είναι και σε καλή πορεία το θέµα, δηλαδή απ’ τις πρώτες εκτιµήσεις της
Επιτροπής δεν έχουν προκύψει εµπόδια, αυτό λέω, δεν έχει να κάνει αυτό. Για το θέµα λοιπόν το τι άλλαξε µε τη
διαπραγµάτευση και τις συναντήσεις και το πρόβληµα είναι σε µία καλή πορεία· θα πω πολύ απλά, κατά την άποψη
τη δική µου, είναι ότι πλέον το πρόβληµα έγινε και πρόβληµα της πολιτείας. Αυτή είναι η µεγάλη διαφορά την οποία
εγώ αξιολογώ και όπως σας είπα ήταν και ο βασικός και ο στρατηγικός στόχος. Αυτό.
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζουριδάκης έχει το λόγο.
Ζουριδάκης: Κύριε ∆ήµαρχε, άκουσα και µάλιστα γιατί είχε έρθει στο προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αυτή η
προγραµµατική σύµβαση µεταξύ των δύο ∆ήµων (του Ανακτορίου και του δικού µας) και πραγµατικά τότε κι εγώ
ήλπιζα, γιατί εγώ πιστεύω προσωπικά πως η λύση πρέπει να είναι εδώ κοντινή, αλλά δεν είναι τι πιστεύω εγώ
προσωπικά, είναι τι θα γίνει στο µέλλον και τι θα αποδειχθεί το πιο σωστό. Επειδή αναφερθήκατε για το ΠΕΠ και
αναφερθήκατε για τα σειράδια ολ’ αυτά, πιστεύω -έτσι εκτιµώ- πως έχετε συναντήσει τον αντίστοιχο ∆ήµαρχο κύριο
Αποστολάκη. Από κει, υπάρχει -πώς να το πω- ενδιαφέρον για µια καλή συνεργασία στο µέλλον επειδή είµαστε δύο
ου
κοντινοί ∆ήµοι; Υπάρχει αυτό το πράγµα; Επειδή αναφερθήκατε για το ΠΕΠ, για τη χρηµατοδότηση του 2
κυττάρου και αναφερθήκατε για τα σειράδια, για τα 850.000, για το υπόλειµµα που είπατε προηγουµένως. Εκτιµώ
πως κάποιες συζητήσεις θα έχετε κάνει, αν µπορείτε να πείτε, αν δεν µπορείτε να πείτε δε θέλω να επιµείνω,
υπάρχει δηλαδή στο µυαλό και των γειτόνων µας µια καλή συνεργασία γιατί θεωρώ πως… Προσωπικά πιστεύω
αυτή η προγραµµατική σύµβαση που υπέγραψε το προηγούµενο Συµβούλιο θα είχε κάποια συνέχεια. Και χαίροµαι
πολύ που επικαιροποιήσανε αυτοί µε το άρθρο 99 την απόφασή τους, ενώ απεναντίας εµείς είµαστε ακόµη µε την
Αποκεντρωµένη και δε ξέρουµε τι θα κάνουµε. Ευχαριστώ.
∆ήµαρχος: Επειδή καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές λεπτές ισορροπίες και γι’ αυτό σε κάποιες απ’ τις
τοποθετήσεις µου δεν είµαι απόλυτα ακριβής… (….ασαφείς παρεµβάσεις…)….«Ακριβής», «ακριβής», µη µου λες
ψέµατα, µη µου λες ιστορίες, απόλυτα ενηµερωτικός, ακριβής είµαι. Θα πω λοιπόν, κύριε Ζουριδάκη, ότι ναι,
υπάρχουν πάρα πολλές συναντήσεις µε το ∆ήµαρχο Ακτίου-Βόνιτσας, δεν αµφισβητείται από κανένας και απ’ τους
γείτονες η ανάγκη της συνέχισης της προγραµµατικής σύµβασης, ασχέτως το διαδικαστικό προγραµµατικής ή
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διαδηµοτικής και µπορώ να πω ότι: «Ναι, υπάρχει µία καλή, µία πολύ καλή διάθεση» και προφανώς έχω
συναντηθεί πάρα-πάρα πολλές φορές.»
Πρόεδρος: Η κυρία Κωνσταντινίδη έχει το λόγο.
Κωνσταντινίδη: Κύριε ∆ήµαρχε, έχετε καταλήξει στην επιλογή της κινητής µονάδας και µετά τη σύσταση του
ΦΟ.∆.Σ.Α. της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας όπου (.) ο ∆ήµος Βόνιτσας-Ακτίου, υπάρχει θέµα -να το
πω έτσι- σχετικά µε τη συµφωνία που έχουµε κάνει εµείς µε τη συνεταιριστική λύση µε τη Βόνιτσα-Άκτιο; Υπάρχει
θέµα; Γιατί αυτοί, απ’ ό,τι µαθαίνω και απ’ τον καινούργιο Πρόεδρο που έτυχε και µίλησα (µε τον Αθανάσιο
Κασόλα), έχουν… Βέβαια, θα καθυστερήσει απ’ ό,τι µου είπαν ένα διάστηµα η καταγραφή κινητής-ακίνητης, αλλά
ουσιαστικά αυτή τη σύµπραξη έχουν επιλέξει να πάνε τα απορρίµµατά τους στο Αγρίνιο, γιατί αυτό πλέον θεωρούν
ότι τους εξυπηρετεί, εκτός και αν υπάρξει µία συµφωνία επικαιροποιηµένη µε εµάς, δε ξέρω αν το έχετε κοιτάξει
αυτό και τι έχει προκύψει.
∆ήµαρχος: Όσον αφορά για την κινητή µονάδα. Επαναλαµβάνω ότι η όποια διαχείριση αποφασιστεί για την
παραγωγή υπολείµµατος θα την πάρουµε εδώ. Μία από τις επιλογές είναι και το θέµα της κινητής µονάδας, πιθανά
να µη χρειαστεί ούτε την κινητή µονάδα να στήσουµε, να δουλέψουµε. Αυτό είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από µία
σειρά γεγονότων που σας λέω και πάλι δροµολογούνται το τελευταίο διάστηµα, σε κάθε περίπτωση αυτή θα είναι
µία απόφαση που θα την πάρει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. ∆ηλαδή, µπορεί αν και εφόσον ενταχθεί η µονάδα
επεξεργασίας βιοαποβλήτων να µη χρειαστεί να πάµε στη λειτουργία της κινητής. Να θεωρηθεί υπόλειµµα και µιας
και θα έχει προηγηθεί η διαλογή στην πηγή µε τους καφέ κάδους και τη λειτουργία της µονάδας της ΜΕΒ, τα
σειράδια (να το πω έτσι πιο απλά) και µε την ανακύκλωση το υπόλοιπο να θεωρείται υπόλειµµα και να πετύχουµε
το στόχο µας. Αυτό είναι το ένα. Άρα, δεν υπάρχει τετελεσµένο σ’ αυτό, για την κινητή µονάδα, είναι µία απ’ τις
πιθανές επιλογές, τις οποίες -σας λέω και πάλι- θα κληθούµε ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο βάζοντας τα πράγµατα κάτω
και τα κόστη τότε (που ανέφερε και ο κύριος Σολδάτος), να δούµε τι κάνουµε.
Όσον αφορά τον ΦΟ.∆.Σ.Α. Αιτωλοακαρνανίας και την προγραµµατική σύµβαση. Σε κάθε περίπτωση,
ανεξάρτητα το ποια θα είναι η τελική, τελική, ποια θα είναι η κατάληξη του Φορέα ∆ιαχείρισης Αιτωλοακαρνανίας, η
προγραµµατική σύµβαση είναι ισχυρή. Η διαβεβαίωση που έχουµε και απ’ το υπουργείο και παρά αυτή τη
διαπιστωτική πράξη και το ΦΕΚ που είδατε και εσείς και που µιλήσατε, η προγραµµατική σύµβαση για την
προγραµµατική-διαδηµοτική του άρθρου 100 και 99 που λέγαµε· είναι ισχυρή. Άρα, το µόνο που χρειάζεται είναι µία
επικαιροποίηση, επικαιροποίηση απ’ τη µεριά τη δικιά µας εννοώ για το 99 αν και εφόσον χρειαστεί, δεν
αµφισβητείται.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γαζής Νικόλαος έχει το λόγο.
Γαζής Νικ.: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ µε βάση αυτά που είπατε, κύριε ∆ήµαρχε, θα ήθελα να ρωτήσω δύο
πραγµατάκια. Το ένα είναι: Είπατε ότι φτάσαµε στα πρόθυρα να κηρυχθεί ο ∆ήµος σε έκτακτη ανάγκη, εξαιτίας
αυτών των προβληµάτων τέλος πάντων. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί πρέπει να το θεωρούµε απαραίτητα κακό
κάτι τέτοιο αφού συχνά οι έκτακτες ανάγκες φέρνουν ευκαιρίες που δεν υπάρχουν υπό νορµάλ συνθήκες; ∆ηλαδή,
θέλω να πω, µήπως θα ήταν µία λύση κι αυτό για να προκύψουν προϋποθέσεις και συνθήκες που σε καταστάσεις
νορµάλ δεν προκύπτουν.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι σχετικά µ’ αυτό που είπατε, ότι θα φτάσουµε σε λύση µε κάθε κόστος.
Οµολογώ ότι αυτή η έκφραση µε τρόµαξε λίγο εµένα, γιατί µε δεδοµένο ότι τα κόστη της καθαριότητας είναι
ανταποδοτικά, τρέχει το µυαλό µας και λίγο παραπέρα και θέλω να πω, µήπως αυτό ήταν µία έκφραση «λαγός» ας
πούµε (εντός εισαγωγικών, ας µου επιτραπεί η έκφραση) για να µας προετοιµάσει γι’ αυτό που θα ακολουθήσει;
∆ηλαδή, ότι θα βάλουµε το χέρι πολύ βαθιά στη τσέπη; Αυτό.
∆ήµαρχος: Κύριε Γαζή Νικόλαε, θα πω ότι είναι εύστοχες οι ερωτήσεις και οι δύο, πολλές φορές δεν είναι κατ’
ανάγκη κακό και ίσως είναι και µία αναγκαιότητα το ζήτηµα της έκτακτης ανάγκης, πλην όµως ελήφθησαν δύο
στοιχεία τα οποία µας έκαναν να µην προχωρήσουµε. Το ένα ήταν η περίοδος και µιλάµε για αρχές Σεπτέµβρη µε
ό,τι αυτό συνεπάγεται στο θέµα του τουρισµού, και το δεύτερο ήταν η διαβεβαίωση απ’ την πολιτεία, ότι θα κινηθούν
οι όλες οι διαδικασίες προκειµένου να επιλυθεί το πρόβληµα. Εγώ θα σας πω λοιπόν επί λέξει ότι η τοποθέτησή µου
στον Υπουργό Εσωτερικών είναι ότι η Λευκάδα είναι στην πραγµατικότητα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μη µας
κάνετε να το δείτε και στην πράξη, γιατί πολύ απλά απ’ τη στιγµή και εδώ καλό θα ‘ναι να απαντήσω και σε
κάποιους για το θέµα το τι επιτρέπει η ∆ηµοτική Αρχή και το τι δεν επιτρέπει να πηγαίνει πάνω στον (εντός
εισαγωγικών) αποκαταστηµένο Χ.Α.∆.Α.. Η δέσµευση η δική µου είναι ότι δε θα αδειάσει απορριµµατοφόρο στα
τέσσερα χρόνια στο Χ.Α.∆.Α., και αυτό ας το σηµειώσουν κάποιοι, και δε θα ξαναδειάσει απορριµµατοφόρο στη
χωµατερή, στον αποκατεστηµένο -εντός εισαγωγικών- Χ.Α.∆.Α.· που σηµαίνει ότι είτε µία βλάβη του δεµατοποιητή,
είτε µία προφασιζόµενη βλάβη του δεµατοποιητή θα πω ότι σε πέντε µέρες έχουµε δείξει ότι είµαστε σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης, όπως είναι και η γεωγραφία της Λευκάδας µε τα σκουπίδια να ξεχειλίζουν, καταλαβαίνετε ότι
αυτό ακριβώς που είπα και στον υπουργό, ότι είµαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για τους λόγους τους
οποίους προανέφερα και στον κύριο Γληγόρη Χρήστο προηγουµένως για την τραγικότητα της κατάστασης, µη µας
αναγκάσετε να το δείτε και στα κανάλια. Έγινε αντιληπτό και µπορώ να πω ότι µέχρι στιγµής βλέπω -και οφείλω να
το διατυπώσω αυτό- µία θετική στάση της πολιτείας για την επίλυση του προβλήµατος.
Τώρα, σε σχέση µε τη λύση µε κάθε κόστος. Κύριε Γαζή, θα σας πω ότι όταν βιώνεις ένα τόσο σοβαρό
πρόβληµα προσπαθείς από κάπου να πιαστείς και λες: «Να ‘χω µία εναλλακτική». Στα πλαίσια αυτά ήταν και η
αναφορά µου, ότι: Έπρεπε σε κάθε περίπτωση να βρούµε µία λύση, πόσοι απ’ τους δηµότες εδώ, γιατί βλέπω και
αρκετούς που έχουµε κουβεντιάσει «διώξτε τα και όσο κοστίσει.» Αυτό το ‘χουµε κατοχυρωµένο, το µε «όσο
κοστίσει.» Αν ήταν να το πω και να το φέρω τόσο αβίαστα θα το ’χαµε ήδη φέρει εδώ και ένα µήνα. Γι’ αυτό ακριβώς
το λόγο… Και θα ‘ρθω όµως και στα δηµοτικά τέλη και χαίροµαι που δίνετε τη δυνατότητα αυτή µε την ερώτηση,
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ήταν κάτι που το παρέλειψα, αλλά η προσπάθεια είναι όπως σας είπα η βέλτιστη δυνατή λύση έτσι ώστε να µην
επιβαρυνθούµε, να µην επιβαρυνθούν όλοι οι δηµότες ή να επιβαρυνθούν το λιγότερο δυνατό.
Τώρα, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε κάτι, ότι παντού στον κόσµο οπουδήποτε και αν υπάρχει διαχείριση οποιαδήποτε διαχείριση- των απορριµµάτων, αυτή έχει κόστος. Άρα, λοιπόν είναι σίγουρο ότι θα κληθούµε και θα
κληθούµε πολύ σύντοµα, γιατί µέχρι 15 Νοέµβρη πρέπει να έχουµε πάρει απόφαση σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο για
τον καθορισµό των τελών της νέας χρονιάς και γι’ αυτό πιέζει και πάρα πολύ ο χρόνος, θα κληθούµε να πάρουµε
µία απόφαση ανάλογα και της πρότασης και της απόφασης που θα πάρουµε, τι οικονοµικό αντίκτυπο θα έχει αυτό.
Αλλά, να κρατήσουµε όλοι µας -και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι αλλά και οι δηµότες- ότι οπουδήποτε στον κόσµο
επιλέγεται και ορθά η διαχείριση των απορριµµάτων για τη µείωση των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων· αυτό
έχει κόστος. Μέχρι τώρα, αν αφαιρέσουµε το κόστος το έξτρα του δεµατοποιητή, όλα τα προηγούµενα χρόνια, ο
δεµατοποιητής δουλεύει από πέρυσι τον Ιούλιο, άρα αν αφαιρέσουµε αυτό το διάστηµα και εδώ, το προηγούµενο
κόστος που επιβάρυνε όλους µας ήταν η αποκοµιδή και η διαχείριση για την ταφή τους. Έ, αυτό τελείωσε, πρέπει
να το καταλάβουµε όλοι, τελείωσε, χωρίς αυτή τη στιγµή να είµαστε σε θέση σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο να πούµε ότι
θα έχει το Χ κόστος, είναι δεδοµένο, κύριε Γαζή, ότι θα έχει ένα κόστος. Προφανώς και θα γίνει εξοικονόµηση ή
διαχείριση των χρηµάτων που πάνε για τη δεµατοποίηση, αλλά ολ’ αυτά είναι νούµερα, θα αποτυπωθούν στο χαρτί
και θα δούµε τι αποτέλεσµα βγαίνει ανάλογα και της τελικής απόφασης που θα πάρουµε σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Μελάς έχει το λόγο.
Μελάς: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε ∆ήµαρχε, πραγµατικά εγώ δεν κατάλαβα καθόλου το νόηµα αυτής της
συζήτησης (ενηµέρωση και συζήτηση). ∆εν προέκυψε κανένα καινούργιο στοιχείο, τρεις εταιρείες ήρθαν και
κουβεντιάσανε (ΗΛΕΚΤΩΡ, ΤΕΡΝΑ, ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ), µέσα στο Νοέµβριο θα έχει ολοκληρωθεί η
δηµοπράτησης της ΜΟ.Π.Α.Κ., κάποια νέα κύτταρα θέλει να κάνει ο ∆ήµος Ανακτορίου (πως λέγεται) από κει
απέναντι… ∆ηλαδή, θα βάλουµε πλάτη πάλι να κάνει καινούργια κύτταρα και τελικά να την πάθουµε όπως το 2006·
που περάσανε πάνω απ’ την πλάτη µας; Είχαµε φτάσει στα όρια της λύσης του προβλήµατος και ο µακαρίτης ο
Αχείµαστος διαβεβαίωνε και αργότερα απ’ το 2006, µάλλον τέλος του 2006 ως ∆ήµαρχος ότι: «Ναι, θα λυθεί», είναι
γραµµένο στα πρακτικά του Νοµαρχιακού Συµβουλίου τότε, και µετά βέβαια ο κύριος Σολδάτος ο οποίος έρχεται
εδώ ως Γενικός Γραµµατέας -απ’ ό,τι πληροφορούµαι- τίναξε τη λύση στον αέρα για να εκλεγεί ∆ήµαρχος την
πρώτη φόρα στο χωριό του και τη δεύτερη φορά στο χωριό του µε τη Βόνιτσα µαζί; Τέλος πάντων, εγώ θέλω να
ρωτήσω άλλο. Η πρόταση τελικά που διαµορφώνεται ποια είναι; Αν λειτουργήσει ο ΦΟ.∆.Σ.Α. στο Αγρίνιο και πάει
ο ∆ήµος Ανακτορίου-Βονίτσης (πως τον λένε εκεί πέρα, και δε µε ενδιαφέρει κιόλας ας πούµε η πλήρη ονοµασία),
τα κύτταρα θα τα διαχειριστούµε εµείς; ∆ηλαδή, δε φαντάζοµαι ότι θα µας εκχωρήσουν αυτό το δικαίωµα απ’ αυτό
το µνηµόνιο συνεργασίας που έχουµε υπογράψει µε τις παλιές αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έστω και αν
επικαιροποιηθούν σήµερα. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν να ξεκινήσουµε να δούµε αν χρειάζεται, πόσα λεφτά
χρειάζονται για τη µεταφορά αυτών και που θα πάνε, αν θα πάνε στην Κοζάνη, αν θα πάνε στα Γιάννενα; Εγ
ώ
σας λέω ότι (..) στην Κοζάνη που κρατάει και το υπόλειµµα και ας πληρώσουµε περισσότερο. Αλλά µέσα σ’ αυτό το
χρονικό διάστηµα να δούµε τι θα κάνουµε, διότι και το εργοστάσιο που πάµε να φτιάξουµε µέσα σε µία πολύ καλή
περιοχή που είναι η µαρίνα δίπλα και αν γίνει και είσοδος, θα είναι και είσοδος της πόλης· µετά από πέντε-έξι χρόνια
που θα τελειώσει αυτό το εργοστάσιο -να λέµε την αλήθεια στον κόσµο- θα είναι σαν αυτά τα παλιά αυτοκίνητα που
κυκλοφορήσαν τη δεκαετία του ’50, του ’60 που το τιµόνι δεν ήταν υδραυλικό, που τα φρένα δεν ήταν υδραυλικά,
(…)… ∆ηλαδή, εγώ δεν κατάλαβα πραγµατικά µετά από τόσος καιρός που έχει περάσει µε τις προηγούµενες
∆ηµοτικές Αρχές και µε πέντε µήνες, τέσσερις, δύο, τρεις, 150 µέρες που έχετε εσείς τώρα εδώ πέρα -βάζω και το
προεκλογικό διάστηµα- δεν κατάλαβα πραγµατικά ποια θα είναι η πρότασή σας. Θέλετε να την πάρει το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο; Μεταφέρετε την ευθύνη στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο; Μα οι παρατάξεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου λίγοπολύ απορριφθήκαν απ’ την κοινωνία και οι προτάσεις οι δικές τους περάσανε στο περιθώριο, η δική σας πρόταση
υλοποιήθηκε και για τα απορρίµµατα όπως και όλες οι άλλες και τη δεύτερη Κυριακή επικρατήσατε. Το θέµα είναι
λοιπόν τώρα ποια είναι τελικά η πρόταση; ∆ηλαδή, να συζητάµε όλη µέρα δε βγαίνει τίποτα, ο κόσµος θέλει να
φύγουν τα σκουπίδια από εκεί πέρα, να σταµατήσει να λειτουργεί η χωµατερή, να µην υπάρχει αυτή η άθλια
κατάσταση που υπήρχε απ’ τις προηγούµενες ∆ηµοτικές Αρχές στην ύπαιθρο χώρα που ήταν γεµάτη µικρές
χωµατερές δεξιά και αριστερά και να µεταφερθούν κι αυτές οι µπάλες που το καλοκαίρι δηλητηριάσανε τον κόσµο.
Πληρώσαµε τη χωµατερή και µου περιποιεί τιµή εµένα που ήµουν πρώτος Πρόεδρος του Συνδέσµου Καθαριότητας
(…)…
Πρόεδρος: Κύριε Μελά, σας παρακαλώ πολύ, την ερώτηση.
Μελάς: Ναι, θα την πω την ερώτηση. Αυτές οι µπάλες που θαφτήκαν εκεί πέρα· που σηκώσαµε πάνω απ’ την
αναπλασµένη χωµατερή όροφο και έχουν θαφτεί εκεί πέρα, θα φύγουν τέλος πάντων εκεί πέρα για να γίνει η
ανάπλαση ή θα κάνουµε µία ανάπλαση ξοδεύοντας πάλι λεφτά για να φτάσουµε σε µία λύση ανάγκης; ∆εν
κατάλαβα τελείως ποια είναι η πρόταση. Υπάρχει πρόταση; ∆εν υπάρχει πρόταση; Συζήτηση… Όλη µέρα
µπορούµε να κουβεντιάζουµε, το θέµα πρέπει να λύσουµε. ∆ύο δεδοµένα. Ένα ότι τελειώνει η δηµοπράτηση το
Νοέµβριο απ’ ό,τι είπατε και τ’ άλλο δεν το κατάλαβα και καλά· συζητήσεις µε τρεις εταιρείες και να βάλουµε πλάτη
για τα νέα κύτταρα, όταν ο άλλος πάει στο Αγρίνιο; ∆εν το κατάλαβα. Βοηθήστε µε σας παρακαλώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος ∆ήµαρχος έχει το λόγο.
∆ήµαρχος: Τώρα δεν µπορώ να καταλάβω ακριβώς ποια ήταν η ερώτηση, αλλά θα προσπαθήσω να τοποθετηθώ
στα περισσότερα απ’ αυτά τα οποία είπατε.
Νοµίζω ότι επειδή είστε πολύ έµπειρος αυτοδιοικητικός, η συζήτηση η σηµερινή δεν είναι λήψη απόφασης.
Νοµίζω ότι το είδατε και στην ηµερήσια διάταξη, απ’ τη στιγµή όµως που δεν έχε προηγηθεί άλλη συζήτηση, άλλη
ενηµέρωση παρά µόνο µε τους επικεφαλής στο παρελθόν, των ∆ηµοτικών Συµβούλων αλλά και της κοινωνίας της
Λευκάδας για το που βρισκόµαστε· γι’ αυτό ακριβώς κρίναµε ότι πρέπει να γίνει αυτή η διαλογική συζήτηση έτσι
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ώστε να ενηµερωθεί ο κόσµος. Προφανώς, κύριε Μελά, στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα -όπως ακούσατε
πριν από λίγο- θα ‘ρθει συγκεκριµένη πρόταση την οποία θα την πάρει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Ωραία, να την πω
εγώ, δε θα πρέπει να ψηφιστεί; ∆ηλαδή, αν το λέτε εσείς που έχετε 30 χρόνια στην πλάτη σας αυτοδιοίκηση· µε
εκπλήσσετε τώρα δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Εγώ θα ‘ρθω µε την πρότασή µου, προφανώς, και θα πω και τις
εναλλακτικές που θα είναι προϊόν όλης αυτής της συζήτησης που γίνεται και των διαβουλεύσεων των τελευταίων 50
ηµερών. Θέλετε να βάλουµε των τελευταίων 90 ηµερών; Βάλτε 90 ηµερών εσείς. ∆εν καταλαβαίνω δηλαδή,
προφανώς και σήµερα δεν είµαστε έτοιµοι ακόµα.
Τώρα, σε σχέση µε κρίσεις µε το τι έγινε το 2006 και πέρασε από πάνω µας κ.λπ. τ’ αφήνω στην άκρη.
Συµφωνώ όµως στο ότι τα δεµάτια πρέπει να φύγουν. Έ, τα δεµάτια θα φύγουν και αυτό είναι δέσµευση. Άλλο
κόστος όµως έχουν να πάνε στην Κοζάνη, άλλο κόστος έχουν να πάνε στα Γιάννενα και άλλο κόστος έχουν να πάνε
στην Πάλαιρο. Έ, όταν λοιπόν τις επόµενες µέρες θα µπορούµε να κληθούµε, θα µπορούµε να τοποθετηθούµε για
το τι µπορούµε και το τι δεν µπορούµε θα βάλουµε τα αντίστοιχα κόστη και ναι κύριε Μελά, θα το πάρει το
Συµβούλιο και θα τοποθετηθούµε όλοι, δεν κατάλαβα, χωρίς απόφαση θα το στείλω εγώ δηλαδή; Και τι, δικά µου
είναι τα δεµάτια να τα πάω; ∆εν το κατάλαβα. Και προφανώς το θέµα της ανάπλασης είναι µεταγενέστερο, αφού
πρώτα λύσουµε το πρόβληµα. Για το θέµα που θέσατε της δεύτερης φάσης της επέκτασης των κυττάρων, σας είπα
ότι ήδη το θέµα «υπόλειµµα» συµφωνηµένα έχει µπει µέσα, διαφορετικά δεν παίρνει την έγκριση. Έ, τι άλλο να σας
πω τώρα εγώ; Να σας πω και τις λεπτοµέρειες τώρα εδώ· τη στιγµή που είναι στην Πάτρα και γίνεται
διαπραγµάτευση; Και πολλά είπα θα πω. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις; Συγγνώµη, δεν τον είδα τον Αλέξανδρο, Ορίστε.
Βεροιώτης: Μία ερώτηση ήθελα να κάνω, είναι σύντοµη, µπορεί να ακούγεται απλή, αλλά κρύβει αρκετό νόηµα και
κυρίως πολιτικό νόηµα.
Κύριε ∆ήµαρχε, αναφέρατε στην εισήγησή σας για επτά βόµβες στην Ελλάδα (δηλαδή στη χώρα µας) εκ
των οποίων µία είναι και εδώ στη Λευκάδα.
∆ήµαρχος: (…) ο Υπουργός Περιβάλλοντος.
Βεροιώτης: Ορίστε;
∆ήµαρχος: (…) ο Υπουργός Περιβάλλοντος πριν από 12 µέρες.
Βεροιώτης: Ωραία. Απ’ ό,τι φαίνεται συµφωνείτε σ’ αυτό…
∆ήµαρχος: Αν εσείς διαφωνείτε σ’ αυτό να µου το πείτε.
Βεροιώτης: ∆εν έθεσα ακόµα την ερώτηση, µη µου ασκείτε κριτική. Εφτά βόµβες αναφέρατε στην εισήγησή σας
στην Ελλάδα. Απ’ τη µια, όπως συµφωνείτε είναι και στη Λευκάδα. Στην αρχή της εισήγησης θέσατε ότι υπάρχει
έλλειψη σχεδιασµού για το 2019, εµείς δε λέµε µόνο για το 2019, έχουµε µία θέση, αναφέρατε όµως για έλλειψη
σχεδιασµού. Από πού υπάρχει αυτή η έλλειψη σχεδιασµού σύµφωνα µε τις θέσεις σας, απ’ τις πρώην ∆ηµοτικές
Αρχές; Απ’ την πολιτεία; Κράτος; Από πού υπάρχει αυτή η έλλειψη; Και στέκοµαι σ’ αυτό που αναφέρατε «για τις
επτά βόµβες», γιατί σχετίζεται.
Άλλη µία ερώτηση. ∆εν κατάλαβα στην αρχή. Καλό θα ήταν να µας λέγατε και κάποιες τιµές που σας
αναφέρανε οι εταιρείες που ήρθατε σε επαφή, ανάλογα δηλαδή µε τα δεµάτια, µε τον όγκο σκουπιδιών κ.λπ., κ.λπ.,
αν υπήρχαν οι τιµές, σας είπαν κάποιες τιµές.
∆ήµαρχος: Κύριε Βεροιώτη, θα πω το εξής: Εγώ δεν ανέφερα έλλειψη σχεδιασµού για το ’19, ουδέποτε είπα αυτό
το πράγµα, εγώ είπα ότι υπήρχαν ελλείψεις, έλλειψη σχεδιασµού, ευθύνες διαχρονικές, δεν εστιάστηκα εγώ ότι το
πρόβληµα… Πήγαινε καλά µέχρι το ’18 το θέµα και η προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή το ’19 το τίναξε στον αέρα. Άρα,
οι ευθύνες προφανώς και έρχονται απ’ το παρελθόν και φτάνουν µέχρι και το σήµερα· που τις τελευταίες 50 µέρες
την ευθύνη του ∆ήµου την έχω εγώ, έτσι; Να είµαστε ξεκάθαροι σ’ αυτό. Και πώς να µη δεν πούµε· που δεν το
είπαµε εµείς, αλλά το επιδιώξαµε -να το πω έτσι- να µπούµε στο πάζλ των περιβαλλοντικών βοµβών όταν η
κατάσταση είναι αυτή που όλοι τη βιώνουµε και όλοι τη ξέρουµε; ∆εν είναι δηλαδή περιβαλλοντική βόµβα; Τι είναι
αυτό το πράγµα; Εγώ εκείνο το οποίο σηµείωσα είναι ότι: Ναι, απ’ τη µεριά της ∆ηµοτικής Αρχής ήταν ένας στόχος
ο οποίος επετεύχθη να µπούµε σ’ αυτό το κάδρο, όχι γιατί έχουµε λόγο να δυσφηµίσουµε τη Λευκάδα, αλλά γιατί
πολύ απλά τώρα που µεταφέρθηκε το πρόβληµα και στην Κυβέρνηση έχει την ευθύνη της να το επιλύσει και
ξεκαθάρισα ότι µόνοι µας δεν µπορούµε να το λύσουµε απ’ τη στιγµή που τόσα χρόνια δεν έχουµε καταφέρει να
έχουµε ένα χώρο εναπόθεσης είτε απορριµµάτων, είτε υπολειµµάτων, τόσο απλά. ∆εν µπορούµε µόνοι µας. Γιατί
ακόµη και σε κάποια απ’ τα εργοστάσια τα οποία αναφερθήκαµε να πάνε· πάλι και εκεί θέλει τη σύµφωνη γνώµη
της πολιτείας, θέλει την απόφαση των συντονιστών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων. ∆ε διαχειριζόµαστε τις τύχες
µας σ’ αυτή τη χρονική στιγµή, είναι ξεκάθαρο αυτό και καλό θα είναι να το συνειδητοποιήσουµε όλοι µας.
Τώρα, για τις τιµές, δε θα µπω σ’ αυτό το θέµα. Όταν θα ‘ρθει η ώρα να φέρουµε συγκεκριµένες προτάσεις·
προφανώς θα συνοδεύονται και µε τις τιµές για να πάρει το Συµβούλιο την απόφασή του, έτσι; Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Υπάρχει κάποιος άλλος εκ των ∆ηµοτικών Συµβούλων που θέλει να κάνει ερώτηση; Ο κύριος Χαλικιάς
έχει το λόγο.
Χαλικιάς: Κύριε ∆ήµαρχε, αναφερθήκατε και είπατε ότι «το πρόβληµα το γνωστοποιήσατε και το διεθνοποιήσατε»,
χρησιµοποιώ… (….ασαφείς παρεµβάσεις…)….Ναι, εντός εισαγωγικών, κατανοητό. Πιστεύετε ότι οι προηγούµενες
∆ηµοτικές Αρχές δεν το ‘χανε γνωστοποιήσει, δεν είχε γίνει αντιληπτό απ’ τις Κυβερνήσεις; Τι ακριβώς συνέβη; Γιατί
απ’ ό,τι ξέρω εγώ τουλάχιστον, ποτέ δεν υπήρξε ούτε τοπικός, ούτε περιφερειακός σχεδιασµός, δεν υπήρχε τίποτα.
Σωστά; Ευχαριστώ.
∆ήµαρχος: Θα ξεκινήσω απ’ το τελευταίο κύριε Χαλικιά και χαίροµαι γι’ αυτό που λέτε, είναι σαφές ότι πάλι σαν
πολιτεία -και προφανώς τώρα δεν κληθήκαµε εµείς να πούµε τις ελλείψεις της πολιτείας, αλλά είναι γεγονότα αυτάυπήρχε ελλιπής και περιφερειακός και εθνικός σχεδιασµός, και περιφερειακός, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Σε
σχέση µε τη γνωστοποίηση, εγώ εκείνο το οποίο αναφέρω είναι ότι µε το ξεκίνηµα της νέας ∆ηµοτικής Αρχής έγινε,
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αναλήφθηκε η κάθε δυνατή πρωτοβουλία έτσι ώστε να πάρει τη µέγιστη δυνατή δηµοσιότητα να γνωστοποιηθεί σ’
όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων· να µπορέσουµε να µεταδώσουµε την κρισιµότητα της κατάστασης. Αυτό. Και
πιστεύω ότι το καταφέραµε αυτό, έτσι; ∆ε λέω ότι το πρόβληµα έµενε εντός των τειχών της Λευκάδας µέχρι 31/08,
απλώς συνειδητά επιδιώξαµε τη µέγιστη δυνατή αναφορά και γνωστοποίηση του προβλήµατος µε την κατάληξη
αυτή που σας είπα κύριε Βεροιώτη, ότι δεν τα είπα εγώ, ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Άρα, έχει φτάσει εκεί που
πρέπει να φτάσει το µήνυµα. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γαζής Αναστάσιος έχει το λόγο.
Γαζής Αναστ.: Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ρωτήσω για να µην κάνω µετά τοποθέτηση. Ο κύριος ∆ήµαρχος
αναφέρθηκε συνολικά στο θέµα των απορριµµάτων και της καθαριότητας συνολικά, κι εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το
εξής: Θα διαχωριστεί από τώρα, κύριε ∆ήµαρχε, ο σχεδιασµός για τα περίφηµα ογκώδη, για την ανακύκλωση, για
νέα δροµολόγια στην καθαριότητα, για νέο σχεδιασµό, νέο προγραµµατισµό στην καθαριότητα ή θα περιµένουµε
πρώτα να λύσουµε το κεντρικό θέµα που είναι τα απορρίµµατα εδώ δίπλα µας και µετά θα πάµε σ’ άλλες λύσεις;
∆ιότι τα ογκώδη δηµιουργήθηκαν ξαφνικά, στο Νυδρί, στα Σύβοτα και στη Βασιλική δεν υπήρχε στο παρελθόν
χωµατερή, άτυπη χωµατερή, παράνοµη χωµατερή ( να το πούµε έτσι), δηµιουργήθηκαν λόγω των προβληµάτων.
Υπάρχει από τώρα -επαναλαµβάνω και τελειώνω- διαχωρισµός; ∆ιότι είναι αναγκαίος ένας χώρος για τα ογκώδη…
Αυτή την περίοδο ας πούµε θα κλαδευτούν όλοι οι κήποι και όλα τα παρτέρια. Μετά, έχουµε χρόνο για το Μάρτιο
που έρχεται, που γίνονται οι καθαριότητες, γίνονται οι ανακαινίσεις σ’ όλη τη Λευκάδα, όχι µόνο σε µέρη που
εµπλέκονται και µε τον τουρισµό. Χρειάζεται ένας χώρος ανά ενότητα ίσως γι’ αυτά τα αντικείµενα. Ήταν λύσεις
ανάγκης, κακές λύσεις βέβαια, αλλά ήταν. Υπάρχει από τώρα κάποιος σχεδιασµός που θα φέρετε στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για ολ’ αυτά τα θέµατα ανεξάρτητα απ’ την πορεία που θα έχει το κεντρικό µας θέµα που είναι ο
ΜΟ.Π.Α.Κ. και τα υπόλοιπα; Ευχαριστώ.
∆ήµαρχος: Κύριε Γαζή, συµφωνώ απολύτως, και ο σχεδιασµός υπάρχει, και τι εννοώ; Και καλά κάνετε και µου
δίνετε την ευκαιρία να αναφερθώ και σε κάποια άλλα πράγµατα που είχα σηµειώσει και µου διέφυγαν. Για την
ανακύκλωση µιλήσαµε. Μία σειρά πρωτοβουλιών ήδη έχουν παρθεί, είναι σε εξέλιξη, σας είπα ότι αναµένουµε µια
πολύ σηµαντική πρόταση απ’ την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης για την ενίσχυση του δικτύου των
µπλε κάδων, για την ενίσχυση µε απορριµµατοφόρο και όχι µόνο. Μόλις θα το έχουµε θα σας ενηµερώσω σχετικά.
Όσον αφορά τα ογκώδη. Ήδη έχει πραγµατοποιηθεί µία συνάντηση για τα αδρανή µε ανθρώπους των
κατασκευών, χωµατουργών, µηχανικών, όπου τους εξηγήθηκε ότι πλέον σε ένα πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα ο
αποκαταστηµένος -ξαναλέω, εντός εισαγωγικών- Χ.Α.∆.Α.
θα κλείσει και ο µόνος τρόπος είναι τα ογκώδη
αυτά, τα αδρανή -να τα πω καλύτερα και θα ‘ρθω µετά στα κλαδέµατα- να πηγαίνουν σε αδειοδοτηµένο χώρο. Αυτό
προφανώς έχει ένα άλφα κόστος, προφανώς θα πρέπει να µετακυλιστεί στο δηµότη απ’ τη µεριά των
κατασκευαστών ή εργολάβων (πείτε το όπως θέλετε) ή χωµατουργών, θα πω ότι η πρόταση αυτή έτυχε καθολικής
αποδοχής και µένει, το επόµενο στάδιο είναι η ανακοίνωση απ’ τη µεριά του ∆ήµου για να δίνει ένα εύλογο χρονικό
διάστηµα σαν µεταβατικό για να υλοποιηθεί. Το θετικό -γιατί γνωρίζω ότι είχε παρθεί και µία αντίστοιχη
πρωτοβουλία πριν από κάποια χρόνια και γι’ αυτό ακριβώς θεωρώ ότι έτυχε της καθολικής αποδοχής- ήταν πρώτα
απ’ όλα και η συνειδητοποίηση του προβλήµατος και απ’ τη µεριά των ανθρώπων αυτών και το δεύτερο, ότι κοντά
µας υπάρχει αδειοδοτηµένος σίγουρα ένας και γνωρίζω ότι κατασκευάζεται και δεύτερος, αδειοδοτηµένος,
αδειοδοτηµένοι χώροι για τα αδρανή και για τα ογκώδη, αλλά εκείνο το οποίο σε σχέση µε τα κλαδέµατα -που είναι
πολύ σωστή και εύστοχη η παρατήρησή σας- στο σχεδιασµό είναι ανά µεγάλη γεωγραφική ενότητα να υπάρχει ένας
χώρος εναπόθεσης αυτών των κλαδεµάτων και µε τους τεµαχιστές να γίνεται µία επεξεργασία αυτών. Προοπτικά,
αν δούµε ότι το θέµα µε τα σειράδια δουλεύει καλά· να γίνει και εκεί ένας µικρός σταθµός παραγωγής κοµπόστ, γιατί
χρειάζεται µαζί µε τη διαλογή στην πηγή, ο καφέ κάδος χρειάζεται και µικρά τµήµατα κλαδεµάτων για να γίνει η
λεγόµενη «πλήρωση». Θα πω λοιπόν ότι στα πλαίσια αυτά και συνεχίζοντας και το σχεδιασµό της προηγούµενης
∆ηµοτικής Αρχής, επιταχύνοντας λίγο τα βήµατα είναι το νταµάρι του Καβάλου και γι’ αυτό σας µίλησα και την
προηγούµενη φορά για την άµεση, για την απευθείας ανάθεση ουσιαστικά της µελέτης αυτής για να τρέξει η
διαδικασία στον Κάβαλο και είναι και στη σκέψη µας και µπορώ να το πω και τώρα, αλλά είναι πρόδροµο και πρέπει
πάλι να το πάρουµε σαν απόφαση στο Συµβούλιο, στο χώρο στα Βουρνικά, εκεί στο Σ.Μ.Α. για τα κλαδέµατα, έτσι
ώστε της Νότιας Λευκάδας τα κλαδέµατα να πηγαίνουν εκεί, στο νταµάρι του Καβάλου, της Ορεινής Λευκάδας ή
όποιο θα σχεδιαστεί αυτό, έτσι ώστε να γίνεται κατά τόπους επεξεργασία και καταλαβαίνετε ότι αυτό και από µόνο
του και για τα µεταφορικά τα κόστη και για µια σειρά ενεργειών είναι προς όφελος της οικονοµίας και του τµήµατος
και του περιβάλλοντος θα πω. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Υπάρχει άλλος ∆ηµοτικός Σύµβουλος που θέλει να κάνει ερώτηση; Υπάρχει κάποιος Πρόεδρος;
Παρακαλώ, ελάτε σε ένα µικρόφωνο και πείτε το όνοµά σας.
Ανυφαντής (Πρόεδρος Κοινότητας Νεοχωρίου): Ονοµάζοµαι Ανυφαντής Χαράλαµπος από το Νεοχώρι. Εγώ δεν
κατάλαβα πάνω σ’ αυτό που είπε ο Τάσος. Σε κάθε ∆ηµοτική Ενότητα θα γίνει αυτό το πράγµα; Γιατί τώρα καλά
κάνατε και κλείσατε τρεις άτυπες χωµατερές, αλλά έχουν δηµιουργηθεί 50 απέξω. Στον Περιφερειακό, επάνω στο
δρόµο για Παλαιοκατούνα γίνεται χαµός, έχουν κλείσει τη µισή λωρίδα κυκλοφορίας.
∆ήµαρχος: Και ποιος ευθύνεται γι’ αυτό κύριε Ανυφαντή;
Ανυφαντής (Πρόεδρος Κοινότητας Νεοχωρίου): Οι πολίτες οι ίδιοι, αλλά τι να κάνουµε εµείς· που πάνε κρυφά το
βράδυ; Τι να κάνουµε; Το θέµα είναι το εξής: Τώρα περνάµε 10 άτοµα, 20-30, 50. Αν αυτό συνεχιστεί αρχές σεζόν·
όπως καταλαβαίνετε θα ‘ναι πάρα πολύ τραγικό το πράγµα. Σαφώς τα πετάει ο κόσµος, και να σας πω κάτι; Αν
εµένα µε ρωτήσει αύριο κανείς: «Μπάµπη, έχω πέντε στρώµατα, που θα τα πάω;» Τι θα του απαντήσω; Έχετε
κάποια λύση να του πω; Γιατί παλιά, σηµειωτέον πέρναγε δαγκάνα συχνά πυκνά, τώρα είναι λίγο πιο µαζεµένα τα
δροµολόγια της, αν έχω καταλάβει…
∆ήµαρχος: Θέλω να διαχωρίσουµε λίγο τα απορρίµµατα. Είναι άλλο τα στρώµατα και τα έπιπλα και δε ξέρω εγώ τι
άλλο να βάλω στην κατηγορία αυτή, όπου εκεί µπορεί να παίρνει το τµήµα καθαριότητας και συµφωνηµένα να
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έρχεται να τα παίρνει η δαγκάνα και είναι άλλο τα κλαδέµατα, οι φοίνικες, οι ελιές… Καλά, οι ελιές πάνε και για
κάψιµο… Γενικά καταλαβαίνετε γιατί το βλέπουµε σε όλο κατά µήκος του επαρχιακού. Αυτό θα πρέπει να γίνει
αντιληπτό απ’ όλους µας, θα πρέπει να συνδράµετε και εσείς ως Πρόεδροι στα χωριά ότι δεν είναι λύση να
πηγαίνουν, να τα αφήνουµε δεξιά και αριστερά απ’ τους κάδους ευελπιστώντας ότι είτε σήµερα, είτε µετά από µια
βδοµάδα -ανάλογα και τα δροµολόγια- θα τα πάρει ο ∆ήµος και θα τα φέρει µέσα στην πόλη της Λευκάδας, αυτό θα
πρέπει να το επικοινωνήσετε και εσείς… (….ασαφείς παρεµβάσεις….)….Εντάξει, το ξέρω. Και σιγά-σιγά-σιγά-σιγά
να µπορέσουµε να φτιάξουµε όλοι µας µία περιβαλλοντική συνείδηση να µπορέσουµε να µειώσουµε αυτό τον
αντίκτυπο τον περιβαλλοντολογικό. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, ξέρω ότι δεν αλλάζει απ’ τη µια στιγµή στην άλλη,
αλλά τι άλλο να πω τώρα εγώ; Να κάνω τον Αστυνόµο ή να βάλω κάµερες παντού; ∆ηλαδή, εκ των πραγµάτων θα
πρέπει να συνειδητοποιήσουµε το πρόβληµα, γι’ αυτό και µιλάω ότι πρέπει όλοι, και εσείς να µεταδώσετε το
πρόβληµα και η ∆ηµοτική Αρχή προφανώς και µε µια σειρά δράσεων να γνωστοποιήσουµε και να
ευαισθητοποιήσουµε τον κόσµο. (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Αυτό µπορούµε να το δούµε, να συγκεντρώνονται
λέτε εσείς…
(……ασαφής διάλογος……)
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε Ανυφαντή. Υπάρχει κάποιος άλλος εκ των Προέδρων των Κοινοτήτων που θέλει να
λάβει το λόγο; Ο κύριος Θερµός που ήταν Πρόεδρος θέλει να ρωτήσει.
Θερµός (.): Καλησπέρα. Για τα δεµατοποιηµένα ήδη σκουπίδια, κύριε ∆ήµαρχε, µας είπατε ότι υπάρχουν
διαπραγµατεύσεις µε τρεις εταιρείες και θα βρούµε τη φθηνότερη ή την καλύτερη ή δε ξέρω τι. Για τα σκουπίδια που
θα βγάζουµε από δω και πέρα πλέον, µέχρι να γίνει η µονάδα επεξεργασίας, που θα πηγαίνουν; Αυτό δεν άκουσα ή
δεν κατάλαβα ή αν κατάλαβα καλά, µιλάτε για κινητή µονάδα επεξεργασίας; Αυτή είναι η µία ερώτηση.
Η δεύτερη ερώτηση αφορά το θέµα των σειραδίων (όπως τα λέτε εσείς), δηλαδή µίας µονάδας
κοµποστοποίησης των οργανικών που θα µαζεύουµε µε καφέ κάδους κ.λπ., κ.λπ.. Όπως καλά γνωρίζετε, η µονάδα
επεξεργασίας περιλαµβάνει και µονάδα κοµποστοποίησης. Εποµένως, ξεκινώντας τώρα, εάν πετύχουµε να
κάνουµε µία µονάδα κοµποστοποίησης ξεχωριστή απ’ τη ΜΟ.Π.Α.Κ. που έχει κι αυτή µονάδα κοµποστοποίησης· θα
έχουµε δηλαδή δύο µονάδες κοµποστοποίησης στην προκειµένη περίπτωση; Και αν έχουµε, αν δηµιουργήσουµε
µία µονάδα κοµποστοποίησης, πόσο, τι ποσοστό απ’ τα σκουπίδια θα αφαιρέσουµε; Θα ακυρώσουµε; Αυτά.
Ευχαριστώ πολύ.
∆ήµαρχος: Κύριε Θερµέ, εκείνο το οποίο εγώ είπα είναι ότι τα δεµάτια θα φύγουν, τα δεµάτια δε θα θαφτούν, τα
δεµάτια θα φύγουν, το που θα τα πάµε· ας κάνουµε όλοι λίγο υποµονή για να µην τα πληρώσουµε ακριβά.
Όσον αφορά για την κινητή µονάδα, για τα σειράδια, προφανώς και δεν το καταλάβατε καλά. Εκείνο το
οποίο ξαναλέω για τρίτη φορά είναι ότι: Προκειµένου να έρθει πιο κοντά στο χρόνο η προγραµµατική ή η
διαδηµοτική συνεργασία, πρέπει να παραχθεί -τουλάχιστον µε τα µέχρι τώρα δεδοµένα, γιατί µπορεί να αλλάξουν κι
αυτά- υπόλειµµα. Το µε ποια διαδικασία θα παραχθεί υπόλειµµα είναι ένα θέµα το οποίο θα απασχολήσει το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, γιατί και η κινητή µονάδα παράγει υπόλειµµα και τα σειράδια παράγουν κοµπόστ
αφαιρουµένου του συµµείκτου, άρα το υπόλοιπο αν αφαιρέσουµε το οργανικό και την ανακύκλωση· θεωρείται
υπόλειµµα. Άρα, λοιπόν η όλη ιστορία είναι στο να παράξουµε υπόλειµµα, για να το συνδέσουµε και µε το Χ.Υ.Τ.Υ.
Παλαίρου.
Όσον αφορά τη ΜΟ.Π.Α.Κ. ήταν εύστοχη η παρατήρηση. Η διαφορά όµως που θα σας πω είναι ότι τα
σειράδια που εκεί θα µπαίνει το οργανικό υλικό απ’ τους καφέ κάδους· παράγει το λεγόµενο «καλό κοµπόστ», ενώ η
κοµποστοποίηση που θα βγαίνει απ’ τη ΜΟ.Π.Α.Κ., επειδή θα είναι ένα σύµµεικτο δε θα είναι αυτής της ποιότητας
και ξέρετε πολύ καλά ότι είναι διαφορετικές οι χρήσεις του ενός και του άλλου υλικού. Το ένα ως εδαφοβελτιωτικό, τ’
άλλο έχει άλλη τύχη, άρα σωστά λέτε ότι θα έχουµε δύο µονάδες, θα σας πω όµως ότι µε την τελευταία ενηµέρωση
που είχα και από το µελετητή έχει αυξηθεί το ποσοστό του οργανικού, το τονάζ -να το πω καλύτερα- του οργανικού,
άρα φαίνεται να µην αντιβαίνει, να µην αντικρούει η δηµιουργία αυτών των σειραδίων σε σχέση µε τη λειτουργία της
ΜΟ.Π.Α.Κ.. Αυτό πάντως και σας λέω και πάλι ότι είναι σωστή η παρατήρηση… (…..ασαφείς
παρεµβάσεις….)….Συµπληρωµατικά, συµπληρωµατικά. Αυτό ήταν κάτι το οποίο απασχόλησε και το υπουργείο
αλλά τεκµηριώθηκε όµως. Σ’ αυτό θα συµφωνήσω. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Απ’ το Σύλλογο Εργαζοµένων, ερώτηση.
Θερµός (.): Θα επανέλθω, κύριε ∆ήµαρχε, όσον αφορά µε το κόστος. Αναφερθήκατε ότι θα λύσουµε το πρόβληµα
µε οποιοδήποτε κόστος. Ας γίνει κατανοητό, όταν λέµε για κόστος εννοούµε για δηµοτικά τέλη και όταν λέµε για
δηµοτικά τέλη εννοούµε για χρήµατα που πληρώνονται απ’ τους δηµότες και θέλω λοιπόν να σας θέσω την
ερώτηση και θέλω µία ξεκάθαρη απάντηση, γιατί ίσως να µην κατάλαβα καλά ή ίσως δεν ήσασταν εσείς πιο σαφής.
Πρώτο ερώτηµα: Θα υπάρξει αύξηση των δηµοτικών τελών; ∆εύτερο ερώτηµα: Είναι σύµφωνοι οι δηµότες
Λευκαδίτες, γιατί αναφερθήκατε ότι σε συζητήσεις που κάνανε σας λένε «λύστε το πρόβληµα και όσο-όσο.»
∆ήµαρχος: Φοβάµαι ότι επαναλαµβάνοµαι, αλλά αφού τίθενται τα ερωτήµατα να τα ξαναπώ. Στην τραγική
κατάσταση την οποία είχαµε περιέλθει και που είµαστε ακόµα, οφείλει η ∆ηµοτική Αρχή να καταθέσει µία πρόταση
επίλυσης του προβλήµατος κύριε Θερµέ. Η πρόταση αυτή πρέπει να βρεθεί και σας λέω ότι αυτή έχει βρεθεί, η
οποία όµως πρόταση η συγκεκριµένη (η µία εκ των επιλογών που έχουµε απ’ αυτές τις οποίες αναφερθήκατε και
εσείς) έχει κόστος και κόστος µεγάλο. Σας ξαναλέω λοιπόν, αν δε µας βασάνιζε και εµάς και αν δεν παιδευόµαστε
όλοι µας προκειµένου να βρούµε τη βέλτιστη λύση που θα είναι λιγότερο επιβαρυντική για το δηµότη, θα την είχαµε
φέρει. ∆εν τη φέρνουµε την πρόταση αυτή, επωµιζόµενοι και το όποιο κόστος (το πολιτικό κόστος εννοώ),
επωµιζόµενοι και την πίεση την οποία υφιστάµεθα για την επίλυση του προβλήµατος, γιατί δε νοµίζω ότι εγώ
µπορώ να κοιτάξω τους ανθρώπους εκεί στη γωνία απ’ το Μουσικό Σχολείο στα µάτια έτσι αβίαστα, έτσι; ∆εν
ου
ου
ου
µπορώ να πηγαίνω να βλέπω τους δασκάλους και τους µαθητές του 1 ∆ηµοτικού, του 1 Γυµνασίου, του 1
Λυκείου (που πάνε και τα παιδιά µου) ή του Μουσικού Σχολείου έτσι, χωρίς να πιέζοµαι σαν άνθρωπος. Αλλά, απ’
την άλλη µεριά, προκειµένου να πετύχουµε ένα καλύτερο αποτέλεσµα οικονοµικό, γι’ αυτό ακριβώς και
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προσπαθούµε να εξαντλήσουµε κάθε δυνατό ενδεχόµενο. Το «µε κάθε κόστος» που είπα στην αρχή, ξαναλέω ότι
οφείλαµε, δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Άρα, ακόµη και αν δεν είχαµε τις όποιες εναλλακτικές που
µπορεί να προκύψουν θα έπρεπε να δώσουµε µία πρόταση, να δώσουµε µία λύση. Εκεί έγινε η αναφορά στο «µε
κάθε κόστος». ∆ηλαδή, τι να πούµε, ότι θα συνεχίσουµε το καλοκαίρι το περσινό; Ότι όλα καλώς καµωµένα και
εντάξει, για να µην έχουµε κόστος θα το συνεχίσουµε; Που δεν µπορούµε να το συνεχίσουµε γιατί θα γεµίσει και ο
χώρος δηλαδή, έτσι; Και δε θα ‘χουµε ούτε που να πάµε τα δεµάτια. Αυτή ήταν η αναφορά µας στο «µε κάθε
κόστος». Αν ήταν έτσι αβίαστα να το φέρω· θα το ‘χα φέρει, υπάρχει όµως λύση, ακόµα και µε κάθε κόστος, όµως
δεν είναι στις προθέσεις µας αυτό να το φέρουµε και προσπαθούµε να καταφέρουµε την καλύτερη δυνατή λύση.
Τα ανταποδοτικά λοιπόν, στον κύριο Γαζή Νίκο απάντησα ότι όταν θα είµαστε έτοιµοι το επόµενο διάστηµα,
γιατί το ξέρετε πολύ καλά ως εργαζόµενος ότι πρέπει µέχρι τις 15 (το αργότερο 20 Νοέµβρη) να ‘ρθει θέµα στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο για την απόφαση των δηµοτικών τελών, δεν µπορεί να φανεί ότι δε χρειάζεται, µπορεί να φανεί
ότι χρειάζεται µία µικρή αύξηση, µπορεί να φανεί ότι χρειάζεται και µία µεγάλη αύξηση αναλόγως της τελικής
πρότασης. Αυτό θα το δούµε, αυτό θα το δούµε. (…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….Οφείλουµε, οφείλουµε γιατί είναι
δεσµευτικό κυρία Ρεκατσίνα µε τα δηµοτικά τέλη. Πως θα διαχειριστούµε του χρόνου το όποιο κόστος; Οφείλουµε,
µπορεί να µην είναι η ιδεατή αυτή που θα θέλαµε να πετύχουµε και όχι µόνο εγώ, δε βάζω ούτε τη δηµοτική οµάδα,
βάζω σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έτσι; Άρα, εξ ανάγκης, δεν έχουµε περιθώριο δηλαδή. Μπορεί στην πορεία να
αλλάξει αυτό, αλλά στην πρόταση που θα κληθούµε να πάρουµε σαν απόφαση λόγω των δηµοτικών τελών θα
πρέπει να έχουµε καταλήξει στην αρχική τουλάχιστον πρόταση και µ’ αυτή να σχεδιάσουµε. Τώρα, αν στην πορεία
φανεί κάτι καλύτερο· έ, θα έχουµε ένα πλεόνασµα ή µπορούµε να δούµε στην πορεία µε µία άλλη απόφαση… Θα το
δούµε αυτό, αλλά σίγουρα πρέπει να προϋπολογίσουµε κάποιο κόστος έξτρα, αν και εφόσον δούµε ότι χρειάζεται,
γιατί σας λέω ο σκοπός δεν είναι να δεµατοποιούµε και του χρόνου και να τα διαχειριζόµαστε, άρα θα υπάρχει η
εξοικονόµηση -να το πω έτσι- του ποσού της δεµατοποίησης, έτσι; Αλλά και πάλι σας λέω το ότι παγκοσµίως
αποδεκτό, ασχέτως αν εµείς θα κληθούµε για πρώτη φορά, για δεύτερη φορά (γιατί και η δεµατοποίηση είναι η
πρώτη), η διαχείριση των απορριµµάτων έχει το κόστος της, δηλαδή -πώς να το πω- για να µην ωραιοποιούµε την
κατάσταση, και όταν θα γίνει και θα αρχίσει η λειτουργία του εργοστασίου, δε θα έχει κι αυτή το κόστος του
εργοστασίου; Άρα, οποιαδήποτε διαχείριση θα έχει ένα κόστος. ∆εν είµαι σε θέση αυτή τη στιγµή να πω πιο
συγκεκριµένα πράγµατα, γιατί όπως σας είπα είναι και σε εξέλιξη καταστάσεις που µπορούν να αλλάξουν επί τω
βελτίω την κατάσταση, άρα και την πρόταση που θα καταθέσουµε και σας λέω και πάλι, εντός του Νοεµβρίου
υποχρεωτικά θα ‘ρθει το θέµα να πάρουµε µία απόφαση πως πορευόµαστε µε τη διαχείριση των απορριµµάτων
µας, γιατί ξέρω κι εγώ τώρα αυτή τη στιγµή που µιλάµε ότι προφανώς δεν έχει δοθεί µία λύση και συνεχίζουµε τη
δεµατοποίηση που ξέρουµε πάρα πολύ καλά που µας οδήγησε, αλλά απ’ τη στιγµή που πήρε απόφαση και δεν
κάνει πίσω η ∆ηµοτική Αρχή στο να εναποθέτει απορρίµµατα από απορριµµατοφόρα -να το τονίσω για δεύτερη
φορά- στο Χ.Α.∆.Α.· δύο επιλογές είναι: Ή τ’ αφήνουµε στο δρόµο ή τα δεµατοποιούµε. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Πείτε το όνοµά σας και θα σας παρακαλέσω να µην κάνετε τις ίδιες ερωτήσεις.
Βουκελάτος Φιλιπ.: Ονοµάζοµαι Βουκελάτος Φίλιππος. Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης που γίνεται
σήµερα για τη διαχείριση των απορριµµάτων στο ∆ήµο της Λευκάδας θα ήθελα να θέσω υπόψη σας κάποιες
σκέψεις µου ύστερα από µια…
Πρόεδρος: Σας παρακαλώ πολύ, είπα ερώτηση, ερώτηση, ερώτηση, οι τοποθετήσεις θα γίνουν µετά.
Βουκελάτος Φιλιπ.: Ωραία. Ζητώ δυόµιση λεπτά απ’ το χρόνο σας, στο τέλος που θα γίνουν οι τοποθετήσεις για
να µπορέσω να διατυπώσω κάποιες απόψεις. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις; Ελάτε σε ένα µικρόφωνο παρακαλώ και πείτε το όνοµά σας.
Θερµός ∆ηµητ.: Ονοµάζοµαι Θερµός ∆ηµήτριος. Ήθελα να ρωτήσω ότι µήπως έπρεπε ο ∆ήµος να λάβει υπόψη
του τα απορρίµµατα απ’ τις παραλίες· που εισπράττει απ’ τις παραλίες ο ∆ήµος και απ’ τη µαρίνα και αν το ψάξει
όλο το νησί, υπάρχουν χώροι δηµοτικοί που είναι κι αυτά απορρίµµατα που καταλήγουν στη χωµατερή. ∆εν είναι
υποχρεωµένη η γιαγιά στο χωριό να δει αύξηση στα δηµοτικά τέλη.
Πρόεδρος: Την ερώτηση θέλω να µου πείτε.
Θερµός ∆ηµητ.: Σας είπα, µήπως… Να µου απαντήσετε.
Πρόεδρος: Την ερώτηση.
Θερµός ∆ηµητ.: Αν θα λάβετε υπόψη σας τις παραλίες και τα απορρίµµατα που είναι και από κοινόχρηστους
χώρους και απ’ τη µαρίνα και από παντού, από παντού. ∆εν µπορεί να πάει µόνο στο δηµοτικό τέλος που θα
πληρώσει η γιαγιά στο χωριό. Θα το κάνετε αυτό; Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Εντάξει, ευχαριστούµε. Ο κύριος ∆ήµαρχος έχει το λόγο.
Οµιλητής: (…..Εκτός µικροφώνου……) Επειδή στην ερώτηση που θα έκανα, είναι αντίστοιχη µ’ αυτή (…….).
Πρόεδρος: Ο κύριος ∆ήµαρχος έχει το λόγο.
∆ήµαρχος: Αγαπητέ συνάδελφε, θα πω ότι το κόστος δεν είναι δεδοµένο. Γιατί άµα σας πω ότι υπάρχει µία
απόκλιση 50%· δεν είναι δεδοµένο το κόστος. Πρώτο κρατούµενο. ∆εύτερο κρατούµενο. Έχουµε δώσει εδώ και
πάρα πολύ καιρό (δηλαδή πάνω από µήνα) σε µία ειδική Επιτροπή στην Αθήνα, προκειµένου να δει µε ποιο τρόπο
µπορεί να επιµερίσει το κόστος το πιθανό, πιθανή αύξηση του κόστους σε σχέση µε διάφορα κριτήρια. Ξέρω ότι το
είχε κάνει και η προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή αυτό. ∆εν είναι το απλό. Σίγουρα είναι στις προθέσεις µας, για να
υπάρχει και µία κοινωνική δικαιοσύνη (θα πω) και να ισχύσει το δόγµα «ο ρυπαίνων πληρώνει», σαφέστατα είναι
και στις προθέσεις µας, δεν είµαι σε θέση όµως να πω αν αυτό θα µπορέσει να ισχύσει απ’ αυτή τη χρονιά αν και
εφόσον, αν και εφόσον (ξανατονίζω) χρειαστεί να προβούµε σε αύξηση των τελών, υπάρχουν κι άλλες λύσεις θα
πω.
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Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Θερµό, είναι το θέµα των ανταποδοτικών. Όσα χρήµατα είναι στα
ανταποδοτικά, αυτά τα χρήµατα µπορούµε να τα χρησιµοποιήσουµε για την αποκοµιδή, για την επεξεργασία, για
την εν γένει διαχείριση των απορριµµάτων.
Πρόεδρος: Θα παρακαλέσω κάτι, επειδή βλέπετε ότι πλέον έχει εξαντληθεί ο ∆ήµαρχος µε τις ερωτήσεις και θα
έχουµε και τοποθετήσεις και δευτερολογίες κ.λπ., εάν θέλετε, πριν αρχίσουν οι τοποθετήσεις, να κάνουµε ένα
δεκάλεπτο διάλειµµα… (….ασαφείς παρεµβάσεις…)….∆ε θέλετε. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις; Ελάτε σε ένα
µικρόφωνο παρακαλώ.
Κατωπόδης: Ήθελα να ρωτήσω το εξής: Επειδή ξέρω ότι υπάρχει µια µεγάλη ενεργοποίηση απ’ τη ∆ηµοτική Αρχή
το τελευταίο δίµηνο αλλά και απ’ την προηγούµενη, πρώτον: Υπάρχει αλληλογραφία µε τις όποιες δεσµεύσεις έχουν
ληφθεί από πλευράς κυβερνητικών οργάνων ή άλλων υπηρεσιών; ∆εύτερον: Υπάρχει εξασφαλισµένη κάποια
πίστωση; Τρίτον: Έχει γίνει µία προεκτίµηση κόστους της µεταφοράς των υφιστάµενων δεµατίων; Τέταρτον: Επειδή,
όπως άκουσα υπάρχει ενδιαφέρον -τουλάχιστον προφορικά- από εταιρείες που θέλουν να διαχειριστούν αυτά τα
υφιστάµενα σκουπίδια, σκοπεύει η ∆ηµοτική Αρχή να συντάξει πρόσκληση εκδήλωσης καταρχήν ενδιαφέροντος;
Γιατί, προφανώς, για να υπάρξει ενδιαφέρον και αυτό να µετουσιωθεί σε έργο, θα πρέπει να υπάρξει µία πρώτη
φάση διαγωνισµού για εκδήλωση ενδιαφέροντος και στη συνέχεια η κάθε εταιρεία να προτείνει τη δικιά της λύση και
το δικό της κόστος. Ευχαριστώ πολύ.
∆ήµαρχος: Κύριε Κατωπόδη, µία µικρή ερώτηση είπατε και κάνατε τέσσερις. Λοιπόν, έγγραφη δέσµευση δεν έχω
την απαίτηση, ο υπουργός Εσωτερικών ή ο υπουργός Περιβάλλοντος να µου δώσει εµένα έγγραφη δέσµευση, δεν
έχω τέτοια απαίτηση, άρα δεν υπάρχει. Ξέρω όµως ότι υπάρχουν προφορικές δεσµεύσεις και βλέπω και τις κινήσεις
τις οποίες γίνονται (να είµαστε τώρα λίγο ορθολογιστές). Λοιπόν, όσον αφορά το ποσό, έχει γίνει συζήτηση, θα
εξαρτηθεί απ’ την τελική έκβαση του όλου θέµατος. Προεκτίµηση κόστους προφανώς και υπάρχει, δε ξέρω αν
ήρθατε τώρα ή αν ήσασταν απ’ την αρχή, υπάρχει προεκτίµηση κόστους, ασχέτως αν δε συζητήθηκε και δε θα
συζητηθεί τώρα γιατί θα µπλέξουµε «όχι τόσο, δεν είναι τόσο, πάρε το press container, φέρε το δικό µου, πάρε το
δικό σου…» Τα ξέρω πως τα πάνε, οπότε δεν το συζητώ, και όσον αφορά και την πρόσκληση για εκδήλωση
ενδιαφέροντος, προφανώς, αν καταλήξουµε εξαρτουµένοι και της τελικής µας απόφασης· προφανώς και θα γίνει
αυτό. Αν καταλήξουµε σε τέτοια λύση. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις; (……ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Ορίστε.
∆ρακονταειδής: Στην διαδικασία. Έκανε µία εισήγηση και καλά έκανε ο ∆ήµαρχος, γιατί είναι και µεγάλο το
πρόβληµα και θέλει και χρόνο και καλά έκανε κι άλλον να ‘χει εγώ λέω. Έγινε ένας απίθανος αριθµός ερωτήσεων,
απίθανος. Ήταν αρκετός κόσµος εδώ µέσα, ο κόσµος δεν µπορεί να κάτσει να κάνει αυτό που κάνουµε εµείς ως
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, να κάτσει εδώ 7 ώρες, γιατί έχει και τις δουλειές του… (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Ναι,
αλλά ο κόσµος πρέπει να ακούσει κι άλλες απόψεις, δεν µπορεί να ακούσει µόνο την άποψη του ∆ηµάρχου.
Εποµένως, τούτου δοθέντος, θα παρακαλούσα, πρώτον: Να µη γίνει κανένα διάλειµµα γιατί µε το διάλειµµα
θα χαθούµε, τα 10 λεπτά θα γίνουν µισή ώρα και το ξέρετε όλοι και το ξέρουµε, και δεύτερον: Να δοθεί τώρα ο
λόγος, τουλάχιστον αυτοί που µείνανε -γιατί οι µισοί έχουν µείνει πια- να µπορέσουν να ακούσουν πέντε πράγµατα
και απ’ τους υπόλοιπους συναδέλφους (τους άλλους 33, πόσοι είµαστε).
Πρόεδρος: Συµφωνώ. Ο κύριος ∆ήµαρχος έχει το λόγο.
∆ήµαρχος: Εγώ δε διαφωνώ, να προχωρήσει η διαδικασία κανονικά, απλώς θα πω το εξής: Σκεφτείτε να είχαµε
στην πλάτη µας σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο και καµία-µιάµιση ώρα για το θέµα το προηγούµενο που δεν µπήκε ως
προ ηµερησίας, για το πόσος κόσµος θα είχε µείνει θα πω εγώ. Προχωράµε κανονικά κύριε Πρόεδρε.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις. Ο κύριος Σολδάτος έχει το λόγο.
Σολδάτος: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να προσθέσω κι εγώ τη φωνή µου στη φωνή των κυρίων Γληγόρηδων,
επειδή είµαστε κάµποσοι Σολδατέοι εδώ, εκτός από εµένα είναι ο Γιώργος Σολδάτος και είναι και ο Νίκος Σολδάτος,
ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου, στον οποίο νωρίτερα επιρριφθήκαν κάποιες ευθύνες, αλλά θα ‘θελα να
ξεκαθαρίσω ότι πρόκειται για το Νίκο το Σολδάτο και όχι για το Θοδωρή το Σολδάτο, έτσι; Παρενθετικά αυτό.
Επί του θέµατος λοιπόν. Οφείλω να πω ότι µε διακατέχει µια καλόπιστη και καλοπροαίρετη ζήλια απέναντι
στους Καλλικρατικούς ∆ήµους Κεφαλλονιάς, αλλά και Ζακύνθου (απ’ τους κοντινούς ∆ήµους, τους νησιωτικούς), εκ
των οποίων ο µεν πρώτος έχει καταφέρει να διαχειριστεί τα απορρίµµατά του απ’ την προηγούµενη δεκαετία και δεν
αποτέλεσε το συγκεκριµένο θέµα ένα σιδηρόδροµο ενεργειών και προσδοκιών όπως σ’ άλλες περιοχές (και φυσικά
αναφέροµαι στον τόπο µας), ενώ και στη Ζάκυνθο εδώ και πέντε χρόνια έχει δροµολογηθεί η αντιµετώπιση του
ζητήµατος µε την παρέµβαση του τότε Γραµµατέα της ∆ιοικητικής Περιφέρειας. Νοµίζω πως αξίζει τον κόπο στο
δεκάλεπτο της τοποθέτησης µου· που νοµίζω πως θα είναι αρκετά συντοµότερο, να µπορέσω να αφιερώσω και
ένα-δύο λεπτά στο συνοπτικό ιστορικό του ζητήµατος εν παραλλήλω µε την πορεία της Πρωτοβάθµιας
Αυτοδιοίκησης στον καταστατικό χάρτη.
Πριν το 1999, όπως όλοι γνωρίζουµε, δηλαδή, πριν ακόµα εφαρµοστεί η διαδικασία του Καποδίστρια, των
Καποδιστριακών ∆ήµων, είχαµε τις Κοινότητες, κάθε Κοινότητες είχε το µικρό της σκουπιδότοπο και αντιµετώπιζε
κατά τρόπο βεβαίως όχι ενδεικνυόµενο, αλλά πάντως κατά τρόπο ανοχής εκ µέρους της πολιτείας το ζήτηµα των
απορριµµάτων. Είναι µία εποχή που στη Λευκάδα δεν έχουµε αυτό τον τεράστιο όγκο τουριστών και η όποια
διαδικασία αφορά κυρίως τα απορρίµµατα των ντόπιων. Έρχονται οι Καποδιστριακοί ∆ήµοι µέχρι το 2010, σίγασιγά καταργούνται κάποιοι ή οι περισσότερες εκ των µικρών χωµατερών των Κοινοτήτων, δηµιουργούνται µία-δύο,
ίσως περισσότερες χωµατερές ανά Καποδιστριακό ∆ήµο και φτάνουµε στο σωτήριο έτος 2010, οπότε και
µεταβαίνουµε σε καθεστώς Καλλικρατικών ∆ήµων. Είναι γεγονός ότι στο διάστηµα αυτό οι αρµόδιοι φορείς της
αυτοδιοίκησης (Νοµαρχίες, ∆ήµοι, Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων, Τοπικές Ενώσεις ∆ήµων-Κοινοτήτων) δεν είχαν
πάρει στα σοβαρά το πρόβληµα υπό την έννοια ότι δεν τι αντιµετώπισαν ως αυτούσιο και ως ένα ζήτηµα που
έπρεπε να λυθεί εδώ, στον τόπο µας. Στην εξέλιξη, η Λευκάδα έγινε ένα πολύ ακριβό οικόπεδο, αντιλαµβάνεστε ότι
όποια προσπάθεια καταβλήθηκε προκειµένου να βρεθούν χώροι για να αντιµετωπιστεί έστω και µερικώς το
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πρόβληµα, αντιµετώπισε την τεράστια αντίδραση των κατοίκων και ήταν αναποτελεσµατικοί. Ωστόσο, οφείλω να
διαφωνήσω στο γεγονός ότι υπήρξε ελλιπής σχεδιασµός, όπως ελέχθη και νωρίτερα ή ότι δεν υπήρξε όραµα και
στόχος. Με συγχωρείτε. Απ’ το 2018 τουλάχιστον και µετά υπήρξαν περίοδοι εγρήγορσης εκ µέρους των
διοικήσεων της Πρωτοβάθµιας Αυτοδιοίκησης και υπήρχαν και περίοδοι αδράνειας. Τώρα, αν αυτή η αδράνεια
οφειλόταν σε αβελτηρία ή σε φυγοπονία ή ακόµα και σε σκοπιµότητα, είναι ένα θέµα που το αφήνω στην κρίση του
ακροατή και του παρακολουθούντος τα τεκταινόµενα εν Λευκάδι. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι οριστική
διαδικασία αντιµετωπίσεως του ζητήµατος χρονολογείται απ’ το 2008 µε ∆ήµαρχο στον Καποδιστριακό ∆ήµο
Λευκάδας τον κύριο Φέτση, οπότε µιας και εκείνη την εποχή ήµουν και Βουλευτής έγινε και η πρώτη προσπάθεια
για να αντιµετωπίσουµε µε ρεαλιστικό τρόπο το ζήτηµα. Ο τότε Πρόεδρος της ∆ιυπουργικής Επιτροπής για τη
διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ο µακαρίτης Θανάσης Νάκος, µετά από την παράσταση που είχαµε στον ίδιο,
δεσµεύτηκε για το γεγονός ότι θα προχωρήσει σε κωδικό χρηµατοδότησης εφόσον υπάρξει προέγκριση και έγκριση
περιβαλλοντικών όρων, οι οποίοι όροι τότε κατατέθηκαν, µελετητής ο κύριος Τσιλιγιάννης. ∆ε µιλήσαµε ακόµα για
ΜΟ.Π.Α.Κ., η εποχή εκείνη µιλούσε για Μ.Μ.Β.Ε., Μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας µε σκοπό την
αξιοποίηση και την αντιµετώπιση των αστικών αποβλήτων.
Το 2008 και µέχρι το 2012 και µάλιστα πρώιµα θα έλεγα, µέχρι το 2009 έγιναν οι εξής ενέργειες: Τεχνική
προµελέτη του έργου, έγκριση απ’ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Λευκάδας (έχω και αριθµό πρωτοκόλλου, αν θέλετε,
του 2008), συµπεριλαµβανοµένου και του προϋπολογισµού του έργου. Έχουµε αναθεώρηση της έγκρισης του
προϋπολογισµού το Σεπτέµβριο του 2011. Επίσης, προµελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και υποβολή
αρµοδίως προς έγκριση «προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης.» Μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων του έργου το 2011. Μελέτη τεχνικοοικονοµικής βιωσιµότητας και χρηµατοδότησης και τέλος ακόµα και
τεύχη δηµοπράτησης µε το σύστηµα «µελέτη-κατασκευή.» Κάπου αυτές οι προσπάθειες χαθήκανε. Το 2012
ξαναµπαίνει το ζήτηµα, είναι µία περίοδος εγρήγορσης και φτάνουµε στο 2014 οπότε και έχουµε την καταχώρηση
του κωδικού µε ένα ποσό των 6.000.000,00 ευρώ περίπου µετά από συντονισµένες ενέργειες της τότε
Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και µε τον τότε Βουλευτή που κατά σύµπτωση ήταν ξανά ο οµιλών.
Ακολουθεί η περίοδος της προηγούµενης ∆ηµοτικής Αρχής στην οποία δε θα µπω στη διαδικασία να
σχολιάσω, το ζήτηµα είναι ότι φτάσαµε στο 2019 και για κάποιους λόγους που οι πιο πολλοί γνωρίζουµε, αλλού
συµφωνούµε, αλλού διαφωνούµε, δεν έχουµε καταφέρει να δηµοπρατήσουµε. ∆εν είναι η ώρα για να ρίξω ευθύνες
και δεν είναι και η πρόθεσή µου αυτή.
Εγώ θέλω να πω το εξής: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την εποχή έχει πλέον ψηφιστεί η προοπτική µέσω
της κυκλικής οικονοµίας να µη χρηµατοδοτούνται έργα και να υπάρξουν µάλιστα και πρόστιµα όταν το παραγόµενο
υπόλειµµα ξεπερνάει κάποιο ποσό που µάλιστα εκεί έχει αναφερθεί ως 10%, δεν είναι άµεσα εφαρµόσιµο αλλά είναι
ένα θέµα το οποίο θα το βρούµε µπροστά µας, και εµείς δεν είµαστε ακόµα στην αρχή, δεν έχουµε καταφέρει όλα
αυτά τα χρόνια να παράξουµε υπόλειµµα και χρονολογείται αυτή η προσπάθεια απ’ το 2008 και είµαστε στο 2019
και ευχόµαστε µεθαύριο να µην κατατεθούν ενστάσεις για να κυλίσει όµορφα και ωραία και να πάµε στη διαδικασία
της κατασκευής της µονάδας προεπεξεργασίας απορριµµάτων και κοµποστοποίησης.
Κυρίες και κύριοι, είναι ένα εγχείρηµα που χωρίς αµφιβολία το τελευταίο τρίµηνο, µε τη συνεργασία -αν
θέλετε- την άµεση, την έµµεση όλων ή αν όχι όλων των περισσοτέρων δηµοτικών παρατάξεων, έχει πάρει µία καλή
δροµολόγηση. Τα αποτελέσµατα βέβαια, γιατί εκ του αποτελέσµατος κρινόµαστε όλοι και κυρίως εσείς κύριε
∆ήµαρχε και η ∆ηµοτική Αρχή είναι αυτό απ’ το οποίο θα κριθούµε.
Είπα πριν από λίγο ότι «η Λευκάδα έγινε ένα ακριβό οικόπεδο, ότι δε διατίθενται χώροι -γιατί υπάρχει
αντίδραση κατοίκων- προκειµένου να υπάρξει υγειονοµική ταφή υπολειµµάτων, ότι αναζητούµε λύσεις σε γειτονικές
περιοχές και ότι είµαστε σε έναν καλό δρόµο.» Χωρίς αµφιβολία αυτό συµβαίνει. Θέλω να επιστήσω την προσοχή,
κύριε ∆ήµαρχε, σε εσάς και στους υπόλοιπους πολιτικούς παράγοντες της Λευκάδας οι οποίοι βοηθούν σ’ αυτή την
κατεύθυνση και αναφέροµαι στην κυρία Περιφερειάρχη, στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, στον κύριο Βουλευτή, για το
πώς θα αντιµετωπίσετε και το πώς θα δεχτείτε ή θα υποδεχτείτε την προοπτική εντάξεως της Λευκάδας σε κάποιον
γειτονικό ΦΟ.∆.Σ.Α. (Φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων), εξηγούµαι: Προοπτική κυβερνητική είναι να
υπάρξει ένας φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων ανά Περιφέρεια, ανά ∆ιοικητική Περιφέρεια. Η Ήπειρος ήδη
το έχει τελειώσει. Είναι παρασάγγες µπροστά, έχει το φορέα διαχείρισης και έχει και το εργοστάσιο επεξεργασίας
των αποβλήτων και µάλιστα σε πολύ προχωρηµένο στάδιο. Ασφαλώς αναρωτιόµαστε τι ΦΟ.∆.Σ.Α. θα µπορούσε
να υπάρξει και ποιοι χώροι θα µπορούσαν να υποδειχτούν την υγειονοµική ταφή υπολειµµάτων σε µία Περιφέρεια
όπως τα Ιόνια Νησιά (Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθο και τα µικρά νησιά). Μοιραία εµείς αλλά και κάποιες
άλλες περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας θα πρέπει να αναζητήσουµε περιοχές της ενδοχώρας µε την οποία εµείς όπως γνωρίζετε- ήδη έχουµε προχωρήσει. Ποιες είναι οι επιλογές µας; Τι ισχύει σήµερα; Η ∆υτική Ελλάδα, η
Περιφέρεια, έχει ενιαίο ΦΟ.∆.Σ.Α.; ∆εν έχει. Φιλοδοξία και µάλιστα απόφαση είναι να λειτουργήσει ένας φορέας
διαχείρισης στερεών αποβλήτων στη γειτονική Περιφέρεια ανά Νοµό. Αυτή τη στιγµή που συζητάµε έχει αναρτηθεί
απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωµένης που µιλάει για ένα ΦΟ.∆.Σ.Α. Αιτωλοακαρνανίας. Θυµίζω ειρήσθω
εν παρόδω ότι έχουµε τέσσερις χώρους Χ.Υ.Τ.Υ.-Χ.Υ.Τ.Α. (υγειονοµικής ταφής) στο γειτονικό Νοµό: Ναύπακτο,
Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Πάλαιρο. Αυτός ο φορέας διαχείρισης υποτίθεται ότι εδρεύει στο Αγρίνιο και αντιλαµβάνεστε ότι
η πόλη στην οποία εδρεύει και λόγω αν θέλετε και κυρίως λόγω πληθυσµιακών δεδοµένων θα διεκδικήσει και τον
έλεγχο. Υπάρχει µία προσπάθεια και νοµίζω ότι έχει ακουστεί τοις πάσι να γίνει ένας µικρός φορέας που να
συµπεριλαµβάνει το Άκτιο-Βόνιτσα και τη Λευκάδα σε κάποια διαπεριφερειακή αντίληψη και ενδεχοµένως να
υπάρξει κι αυτό το ενδεχόµενο. Που εφιστώ την προσοχή; Εφιστώ την προσοχή στο εξής: Καθίστε, ζυγίστε τι µας
συµφέρει σαν Λευκάδα. Μας συµφέρει ένας µικρός ΦΟ.∆.Σ.Α. που ενδεχοµένως να είναι και ανίσχυρος και
αδύναµος στις προκλήσεις που έρχονται και µε τα δεδοµένα που έθεσα νωρίτερα ‘περί κυκλικής οικονοµίας’ και ‘µε
10% υπόλειµµα’ και που στον οποίο η Λευκάδα δε θα έχει πλειοψηφίες; Μας συµφέρει ένας µεγάλος ΦΟ.∆.Σ.Α.
που ενδεχοµένως έχει µεγαλύτερο εκτόπισµα και στον οποίο ίσως εµείς δε θα συµµετέχουµε γιατί είµαστε εκτός
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Νοµού και ίσως κάποια φορά να πληρώσουµε και το γεγονός ότι έχουµε ένα ζήτηµα αναφορά µε το ότι δε
συµµετέχουµε κατευθείαν, εκτός αν κάποια νοµοθεσία µας δώσει αυτή τη δυνατότητα, να έχουµε και φωνή εκεί
µέσα. Επισηµαίνω εδώ -και νοµίζω πως δεν κάνω λάθος- ότι αυτή τη στιγµή το τέλος ταφής στο Αγρίνιο είναι πολύ
λιγότερο απ’ ό,τι το τέλος ταφής στην Πάλαιρο, δε θέλω να αναφερθώ σε µεγέθη, νοµίζω πολλοί εξ ηµών το
γνωρίζουν. Γι’ αυτό λέω λοιπόν ότι πρέπει να είµαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και κυρίως και κυρίως εσείς κύριε
∆ήµαρχε, αλλά και οι υπόλοιποι παράγοντες, (ο Βουλευτής) που το πάµε. ∆ε θέλω να κουράσω άλλο. Έβαλα
κάποια ζητήµατα, θέλω να πιστεύω ότι περιέγραψα αρκετά το πρόβληµα χωρίς αιχµές, αλλά µε την αντίληψη ενός
ανθρώπου ο οποίος όπως όλοι οι Λευκαδίτες θέλουµε το καλύτερο για τον τόπο µας και το λιγότερο επιβαρυντικό,
θέλω να πω ότι εξ όσων γνωρίζω ο κύριος ∆ήµαρχος ο οποίος σύντοµα θα µας αποκρυπτογραφήσει και θα µας
εκθέσει τις λεπτοµέρειες οι οποίες ζητήθηκαν σ’ αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αλλά τις οποίες δεν είναι ακόµα σε
θέση λόγω των δεδοµένων που περιέγραψε να καταθέσει, θέλω να πω λοιπόν ότι έχει δραστηριοποιηθεί πολύ και
οι συνεργασίες που έχει κάνει µε τους φορείς του Νοµού αλλά και µε την πολιτεία σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας
είναι σηµαντικές. Αυτά. Σας ευχαριστώ για το χρόνο που µου διαθέσατε.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε Θοδωρή Σολδάτε. Ο κύριος ∆ρακονταειδής έχει το λόγο.
∆ρακονταειδής: Αντιλαµβάνεστε νοµίζω, συνάδελφοι και συµπολίτες ότι µιλάµε για το µεγαλύτερο πρόβληµα που
αντιµετωπίζει η χώρα µας, όχι η Λευκάδα, άρα και η Λευκάδα, µιας και πρέπει να ξέρετε ότι αυτή τη στιγµή σε
επίπεδο χώρας ένα πολύ µικρό ποσοστό ∆ήµων διαχειρίζεται µε περιβαλλοντικά σοβαρό τρόπο τα απορρίµµατά
του. ∆εν είναι τυχαίο και το λέω ως στοιχείο ότι αυτή τη στιγµή ουσιαστικά τρεις µονάδες υπάρχουν σ’ όλη την
Ελλάδα. Μία στην Κρήτη, µία στην Κοζάνη, αυτή που φτιάχτηκε τώρα στα Γιάννενα, το Μάρτιο-Απρίλιο του ’19
λειτούργησε (κρατήστε αυτή την ηµεροµηνία, θα καταλάβετε παρακάτω γιατί), έχει δηµοπρατηθεί άλλη µία, η
Αλεξανδρούπολη µε τεράστια προβλήµατα στα τεύχη δηµοπράτησής της µε ατελείωτες ενστάσεις και η επόµενη
που δηµοπρατήθηκε είναι η δική µας.
Θέλω να ξεκινήσω κι εγώ να κάνω µία µικρή αναδροµή του τι παραλάβαµε. Πράγµατι έχει δίκιο ως προς το
πρώτο σκέλος ο κύριος Σολδάτος, ξεκινώντας απ’ το ’08 ότι γινόταν µία προσπάθεια απ’ τους συναδέλφους, απ’
τους προηγούµενους ∆ηµάρχους µε ένα σοβαρό τρόπο να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα. Αυτό είναι αληθινό.
Ταυτόχρονα όµως είναι αληθινό και κάτι άλλο. Το είπα κι αυτό εµµέσως ο κύριος Σολδάτος, εγώ θα το πω αµέσως,
δεν είχε παραχτεί αποτέλεσµα. Γι’ αυτό, σε αποφάσεις του ’12 και του ’13 που τύχαινε να είµαι κι εγώ στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο επί ∆ηµαρχίας κυρίου Αραβανή, συγκεκριµενοποιήθηκε ένα σχέδιο. Τι σηµαίνει «συγκεκριµενοποιήθηκε
ένα σχέδιο»; Σηµαίνει ότι βάλαµε στο χαρτί ποια κατά τη γνώµη µας είναι η οριστική λύση του προβλήµατος,
προβλέποντας ταυτόχρονα -και αυτό να το κρατήσετε, γιατί γίνεται σπέκουλα γύρω απ’ αυτό- και τι θα γίνει στο
µεταβατικό στάδιο και το τότε ∆ηµοτικό Συµβούλιο ορθά κατά τη γνώµη µου, οµόφωνα στήριξε αυτή την πρόταση
η
και είχαµε ένα σχέδιο. Εµείς συνεχίσαµε αυτό το σχέδιο. Προσέξτε όµως, εµείς αναλάβαµε 1 Σεπτέµβρη του ’14.
ο
Τον 7 του ’14 πήρε χρηµατοδότηση η µονάδα ένταξη µε κωδικό -γιατί περί αυτού πρόκειται- ύψους 5,6 (αν θυµάµαι
καλά τα νούµερα) που αφορούσε -προσέξτε- την παράταση του τέλους του προηγούµενου Ε.Σ.Π.Α. που ήταν ’07’13 και χωρίς να υπάρχουν οριστικές µελέτες, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και ένα κιβώτιο ακόµη χαρτιών που
χρειαζόταν για να έχεις πλήρη φάκελο. Εµείς τι κάναµε; Είπαµε -γιατί ήταν και άποψή µας- αυτή την ιδέα την
παίρνουµε, γιατί την είχαµε στηρίξει και εµείς στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και όλοι -επαναλαµβάνω- οι συνάδελφοι, το
προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, της περιόδου δηλαδή ’11-’14 και την κάναµε πράξη. Ελάτε όµως να δούµε και
µερικά άλλα πραγµατάκια που ορισµένοι τα ξεχνούν επίτηδες και µάλιστα βάζουν και ένα ζήτηµα καθυστέρησης για
τη ΜΟ.Π.Α.Κ., γιατί καθυστέρησε η ΜΟ.Π.Α.Κ.. Να σας δώσω λοιπόν µερικά στοιχεία και όποιος θέλει να τα
αµφισβητήσει, δηµόσια όµως θα το κάνει.
Το ’15, επειδή ως χώρο δε θέλω να χαρακτηρίσω τι εθνικό σχεδιασµό είχαµε για τα απορρίµµατα, η
προηγούµενη Κυβέρνηση τι είπε; Χρειάζεται να έχουµε τοπικά, περιφερειακά και εθνικά σχέδια δράσης. Αυτά τα
τοπικά περιφερειακά και το εθνικό -µάλλον, όχι εθνικά, συγγνώµη- σχέδιο δράσης ξεκίνησαν να υλοποιούνται το ’15
και ο εθνικός σχεδιασµός πήρε ΦΕΚ (που σηµαίνει έγινε νόµος του κράτους) το ∆εκέµβριο του ’16, το ’17. Αυτό το
διάστηµα εµείς δεν µπορούσαµε να προχωρήσουµε. Επιπλέον, την ίδια περίοδο άλλαξε ο νόµος για τα δηµόσια
έργα. Ξέρετε τι σήµαινε αυτό για την Ελλάδα; (Εδώ βλέπω αρκετούς µηχανικούς) Σήµαινε ότι δε δηµοπρατήθηκε
κανένα σοβαρό έργο, όχι απορριµµάτων, κανένα σοβαρό έργο σ’ όλη τη χώρα για ένα χρόνο, επειδή δεν υπήρχαν
πρότυπα και για διάφορους άλλους λόγους, µην τους εξηγήσω. Τρίτον. Ωραία, την είχες τη µονάδα, το υπόλειµµά
της που θα το πήγαινες; Γιατί προϋπόθεση για να χρηµατοδοτηθείς και για να κατασκευάσεις έπρεπε να πεις που
θα πας το υπόλειµµά της, και επειδή ορισµένοι χύνουν κροκοδείλια δάκρυα, θα πω ότι αυτή η ∆ηµοτική Αρχή (η
προηγούµενη εννοώ, αυτή που είµαστε εµείς) πήρε το πολιτικό κόστος και ανέθεσε στο Πολυτεχνείο, όχι σε ιδιωτικό
γραφείο, ακριβώς για το αντικειµενικό της υπόθεσης, παρότι κατηγορήθηκε και το Πολυτεχνείο ότι ήταν στηµένο,
αλλά στην Ελλάδα τι να πει κανείς; Και υποδείξαµε χώρο υγειονοµικής ταφής διότι για να προχωρήσει η ΜΟ.Π.Α.Κ.
έπρεπε να είχαµε χώρο. Ταυτόχρονα, πριν αναλάβουµε, απ’ το καλοκαίρι του ’14 -εδώ είναι ζωντανός ο ∆ήµαρχος
της Βόνιτσας και συµπτωµατικά είναι και ο ίδιος τώρα- είχαµε επαφές για να πάρει το υπόλειµµα η Βόνιτσα. Άρα,
δουλεύαµε σε δύο σχέδια: Το ένα ήταν να βρούµε λύση για Χ.Υ.Τ.Υ. στη Λευκάδα και τ’ άλλο για να βρούµε λύση
του υπολείµµατος απέναντι. Αυτή η συµφωνία επετεύχθη και υπογράψαµε προγραµµατικές συµβάσεις, τα περί
επικαιροποίησης κ.λπ. προφανώς ισχύουν γιατί αλλάζουν οι νόµοι και οι διατάξεις, αλλά είναι πολύ τυπικά κατά τη
γνώµη µου πράγµατα και δεν αλλάζουν την ουσία. Έχουµε υπογράψει συνεργιστική λύση µε το ∆ήµο ΑκτίουΒόνιτσας εδώ και δύο χρόνια plus. Παράλληλα όµως, πρέπει να ξέρετε και ορισµένα άλλα πράγµατα. Ξέρετε πόσο
καιρό παίζαµε ping-pong µε το υπουργείο, γιατί ολ’ αυτά τελούν υπό την έγκριση του υπουργείου, για τα τεύχη
δηµοπράτησης της µονάδας; Οκτώ µήνες. Μη µε ρωτάτε ποιος φταίει, γιατί είχε αλλάξει κι εγώ δε ξέρω πόσες
φορές ο νόµος και µπορώ να πω και τις διατάξεις του νόµου που άλλαξαν. Και να προσθέσω ένα ακόµα στοιχείο.
Όταν το προηγούµενο Ε.Σ.Π.Α. έληξε, γιατί εµείς πήγαµε σε µία µονάδα η οποία δεν είχε κόστος ύψους 5,6 -πόσο
ήταν- εκατοµµυρίων ευρώ, αλλά πήγαµε σε µία µονάδα που µαζί µε τ’ άλλα έργα έφτασε κοντά τα 10, 9.880 κάτι.

16

Αυτή είναι που υλοποιείται τώρα, που τα εξίµιση περίπου είναι η ίδια η µονάδα που είναι µέσα λειοτεµαχιστές, που
είναι µέσα µια σειρά άλλα πράγµατα. Αυτή η λύση όµως και επανέρχοµαι στη δεµατοποίηση που πολλοί µε ευκολία
ως µετά Χριστόν προφήτες κατηγορούν· εµπεριέχετο και είχε και την έγκριση του υπουργείου, διότι δεν υπήρχε
άλλη εναλλακτική της δεµατοποίησης, διότι εκείνος που έλεγε τότε: «Όχι στη δεµατοποίηση», θα έπρεπε να πει και
µε τι στο µεταβατικό στάδιο θα αντικαθίστατο η δεµατοποίηση.
Εµείς, παρ’ όλα αυτά, επειδή αντιλαµβανόµαστε ότι η δεµατοποίηση -όπως είχε αποδειχθεί σ’ άλλους
χώρους στην Ελλάδα- θα είχε προβλήµατα, κάναµε πολύ συγκεκριµένες ενέργειες, τις βαπτίζω και τις ονοµατίζω: 1.
Ζητήσαµε απ’ όλους τους γειτονικούς Χ.Υ.Τ.Α. ή Χ.Υ.Τ.Υ. ή πείτε τους όπως θέλετε απ’ το ’15 (τα έγγραφα στη
διάθεσή σας) απ’ την Πάλαιρο πριν και πέρα απ’ όλα, απ’ την Άρτα, απ’ την Πρέβεζα και απ’ τα Γιάννενα να πάρουν
το σκουπίδι και οι απαντήσεις ήταν όλες αρνητικές, γιατί διαισθανόµαστε ότι µε τη δεµατοποίηση θα είχαµε
πρόβληµα και χώρου αποθήκευσης αλλά κι αυτό που είπε ο ∆ήµαρχος και σωστά το είπε, ότι ενώ ο χρόνος ζωής
των δεµατίων εδίδετο ως δύο χρόνια, η πρώτη ειδικά φουρνιά ήταν πολύ πιο προβληµατική και εντός εισαγωγικών
έσκασε, είχε προβλήµατα και γι’ αυτό είχαµε και τις µυρωδιές. Άρα, το θέµα περί καθυστερήσεων της ΜΟ.Π.Α.Κ. και έχω κι άλλα στοιχεία αλλά λόγω χρόνου δε θέλω να επεκταθώ- κατά τη γνώµη µου, γιατί τα έργα έτσι ωριµάζουν
δυστυχώς στην Ελλάδα, µ’ αυτούς τους τρόπους ωριµάζουν, εµείς θεωρούµε πολύ µεγάλη επιτυχία ότι
δηµοπρατήθηκε η οριστική λύση του προβλήµατος και ότι έχουµε την οριστική λύση. Έχουµε ένα πρόβληµα, το
µεσοδιάστηµα. Τι κάναµε εµείς για το µεσοδιάστηµα, για το µεταβατικό στάδιο; Είπε ο ∆ήµαρχος: «∆ιεθνοποιήσαµε
(εντός εισαγωγικών οι λέξεις, εννοείται) το πρόβληµα και µάλιστα σκεπτόµαστε να τη βγάλουµε σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης.» Μα εµείς το 2016, όχι εµείς, η πολιτεία την κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Άρα, δεν το
γνώριζε η πολιτεία το πρόβληµα; Εδώ έµπαινε µία επιλογή. Ποια ήταν η επιλογή; Να πάνε -γιατί περί αυτού
πρόκειται ‘έκτακτης ανάγκης’ που πρέπει να πάρει µέτρα η πολιτεία- µε τα ΜΑΤ τα σκουπίδια στην Πάλαιρο, γιατί ο
νόµος προβλέπει στον πιο κοντινό Χ.Υ.Τ.Α. να πάνε όταν µία περιοχή έχει πρόβληµα. Η πολιτεία επέλεξε να µην
πάει µε τα ΜΑΤ τα σκουπίδια της Λευκάδας εκεί. Προσέξτε, µη ξεχνάτε ότι εµείς µε το συγκεκριµένο ∆ήµο είχαµε τη
συνεργιστική λύση: «Θα φέρνει τα σκουπίδια του, θα τα επεξεργαζόµαστε και το υπόλειµµα θα το πηγαίνουµε στην
Πάλαιρο», µετρήστε το κι αυτό στις ισορροπίες που υπάρχουν. Ταυτόχρονα, εκτός απ’ αυτό, επειδή βλέπαµε ότι η
πολιτεία δεν το έλυνε το πρόβληµα –εννοώ του µεταβατικού πάλι σταδίου- τι κάναµε; (Και αυτά που θα πω τα ‘χει
στα χέρια του ο ∆ήµαρχος) Σε συνεννόηση πάντα µε το υπουργείο, γιατί τίποτα δεν µπορείς να κάνεις χωρίς
συνεννόηση µε το υπουργείο, προτάθηκαν δύο λύσεις: Η µία ήταν η κινητή µονάδα και η δεύτερη ήταν το θέµα των
σειραδίων. Ο Φάµελλος -γιατί ονόµατα λέω- είπε: «Κινητή µονάδα όχι» και αν µε ρωτάτε τη γνώµη µου και εµένα
προσωπικά σας λέω έχει δίκιο, γιατί; Γιατί το υπόλειµµα που παράγει είναι πάνω από 80%. Μπορεί να δίνουν στις
οδηγίες χρήσεις και στα µοντέλα τους 70, στην πράξη η ζωή έχει αποδείξει -εδώ είναι η Κέρκυρα- ότι φτάνει στο 80
και αντιπρότεινε το ζήτηµα των σειραδίων για τα οποία εµείς αφού συµφωνήσαµε κάναµε και τη µελέτη και πήραµε
και τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, ούτως ώστε 5.000 τόνοι ετησίως, 5.000 τόνοι οργανικού να
κοµποστοποιούνται. Είναι αυτό που είπε ο κύριος ∆ήµαρχος ότι είναι έτοιµο και έχει και τη συναίνεση του
υπουργείου -αν κατάλαβα καλά κύριε ∆ήµαρχε- να χρηµατοδοτηθεί το συγκεκριµένο έργο. Αυτό για να
χρηµατοδοτηθεί ήθελε τα προηγούµενα που σας είπα, και περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και τη µελέτη.
Πρόεδρος: Κύριε ∆ρακονταειδή, έχετε υπερβεί το χρόνο κατά πολύ.
∆ρακονταειδής: Το καταλαβαίνω κύριε Πρόεδρε, αλλά αντιλαµβάνεστε, διαχειριστήκαµε πέντε χρόνια µία υπόθεση
πολύ σοβαρή, την ανοχή σας έστω και για λίγο και θα µιλήσω στη δευτερολογία µου λιγότερο. Εποµένως, γιατί ολ’
αυτά θέλουν και χρηµατοδοτήσεις και δε ξέρω αν είχατε καταλάβει και κάτι άλλο, ότι το ’15 η χώρα ήταν
χρεοκοπηµένη, εσύ πήγαινες στο υπουργείο να τους πεις ότι έχουµε πρόβληµα και οι άλλοι είχαν το βλέµµα της
αγελάδας, γιατί η χώρα κόντευε να χρεοκοπήσει, για µα µην πω ήταν χρεοκοπηµένη ήδη.
Αυτά όλα, όταν κάνουµε την εύκολη και απ’ το σαλόνι κριτική, νοµίζω ότι πρέπει να την παίρνουµε υπόψη
µας. Εµείς δεν υποστηρίζουµε ότι δεν είχαµε και παραλείψεις και λάθη, ποτέ δεν το είπαµε αυτό για κανένα θέµα,
πολύ περισσότερο και γι’ αυτό. Θέλουµε όµως την αλήθεια πάνω στο τραπέζι και οι πολίτες να µάθουν την αλήθεια.
Ποιες είναι οι εναλλακτικές λοιπόν συνάδελφοι µου; Το ένα είναι το ζήτηµα αυτό της χρηµατοδότησης των
σειραδίων. Ποιες είναι οι εναλλακτικές; Είναι πολύ απλό, να τις πω εγώ, δεν τις είπε ο ∆ήµαρχος, θα τις πω εγώ·
που εγώ δε χρεώνοµαι και τίποτα, ο ∆ήµαρχος έχει και µία άλλη ευθύνη. Είναι η Πάλαιρος, να πάνε δηλαδή
κατευθείαν τα σκουπίδια στην Πάλαιρο, εµείς το παλέψαµε, απ’ το ’15 έχουµε κάνει αιτήµατα, επανήλθαµε και το ’17
κ.λπ., είχαµε άρνηση, άρνηση είχαµε, παρότι στηρίξαµε την επέκταση του κυττάρου τους και εµείς στην πολιτεία.
Παρέα πήγα µε το ∆ήµαρχο της Βόνιτσας και στηρίξαµε το ζήτηµα της χρηµατοδότησης και υπήρχε µάλιστα και η
υπόσχεση τότε απ’ την Κυβέρνηση ότι θα της το δώσει, θα της δώσει δηλαδή την επέκταση του κυττάρου. Ποια
άλλη εναλλακτική είχαµε; Είχαµε µία εναλλακτική και την περιµέναµε (και αυτό που λέω αποδεικνύεται απ’ τα
χαρτιά), όταν ολοκληρώθηκε το Μάρτη του ’19 και µπήκε σε λειτουργία απ’ τον Απρίλη ουσιαστικά η µονάδα στα
Γιάννενα, αποστείλαµε αίτηµα από 31/05 του ’19 και αφού είχαν προηγηθεί προφορικές συνεννοήσεις µαζί τους να
µας πουν: «Οκέι, φέρτε (το µεταβατικό πάντα στάδιο, γι’ αυτό µιλάµε), µέχρι να γίνει η µονάδα να τα φέρνετε εκεί, να
τα επεξεργαζόµαστε και να πάρουµε και το όποιο κόστος», το οικονοµικό κόστος εννοώ, γιατί κόστος υπάρχει και
κανείς δεν πρέπει να κρύβετε πίσω απ’ το δάχτυλό του, γιατί έτσι είναι ο νόµος στην Ελλάδα, µιλάει για
ανταποδοτικότητα. Εµείς είµαστε αντίθετοι, εγώ είχα ζητήσει και απ’ τον υπουργό να την καταργήσει, ισχύει εδώ και
50 χρόνια, αλλά πρέπει να καταργηθεί πραγµατικά, διότι αν ο ∆ήµος έχει 500.000 να βάλει σ’ αυτή την ιστορία·
δυστυχώς, δεν µπορεί να τα βάλει, απαγορεύεται.
Επίσης, σε συνεννόηση µε την προηγούµενη ηγεσία του υπουργείου είχε δεσµευτεί ότι θα µας πλήρωνε τη
µεταφορά, όχι τα τέλη, απαγορεύεται, τη µεταφορά, το κόστος της µεταφοράς. Εποµένως, οι εναλλακτικές µας είναι:
Πάλαιρος, Κοζάνη ή Γιάννενα», η Κοζάνη είναι πιο µακριά, θα δούµε το ζήτηµα των τιµών, δεν έχουν τεράστιες
διαφορές, µη φανταστείτε ότι έχουν τεράστιες διαφορές, αλλά τα Γιάννενα έχουν ένα πρόβληµα, δεν παίρνουν το
υπόλειµµα. Ο ∆ήµαρχος της Βόνιτσας απ’ το ’17 είχε δεχτεί να παίρνει το υπόλειµµα και τη µεταβατική περίοδο, το
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έβλεπε θετικά -για να είµαι και ακριβής στις φράσεις µου, επειδή είναι και δηµόσιος ο λόγος- να πηγαίναµε τα
σκουπίδια στα Γιάννενα ή να τα επεξεργαζόµαστε µε τον οποιονδήποτε τρόπο και να τα πάρει. Το επιβεβαίωσε
στην καινούργια σύσκεψη που κάναµε -αυτή που ανέφερε ο κύριος Καλός- τέλος Ιουλίου, δηλαδή πριν φύγουµε
εµείς απ’ τη ∆ηµοτική Αρχή, το επιβεβαίωσε και πράγµατι αυτό συνιστά µία θετική εξέλιξη. Άλλο τώρα ότι
εµπλέκονται και οι ΦΟ.∆.Σ.Α. µέσα οι καινούργιοι και αν θα πάει έτσι, και αν θα πάει γιουβέτσι. Εγώ νοµίζω -κατά τη
γνώµη µου- αυτό είναι δευτερεύον, το αν θα έχουµε ΦΟ.∆.Σ.Α. χωριστό, είναι δευτερεύον και έχω και επιχειρήµατα,
δεν έχω το χρόνο να το πω. Ευχαρίστως, κύριε Σολδάτο, επειδή κουνήσατε το κεφάλι σας, να το κουβεντιάσουµε
και µετά απέξω.
Τέλος, θέλω να πω και δύο-τρία πραγµατάκια. Ανακύκλωση, πολύ σοβαρό αυτό που λέει ο ∆ήµαρχος…
Πρόεδρος: Κύριε ∆ρακονταειδή, έχετε 17 λεπτά.
∆ρακονταειδής: Τελειώνω µε τα εξής στοιχεία: Ανακύκλωση 2014, 350 τόνοι στη Λευκάδα. 2018, 2.000 τόνοι
περίπου. Είναι καλό το νούµερο (το 2.000); Όχι, δεν είναι καλό, σε καµία περίπτωση δεν είναι καλό. Έ, µην
υποτιµάµε όµως και τραβάµε Χ… ∆εν το έκανε ο ∆ήµαρχος, δεν το εννοώ για το ∆ήµαρχο, ίσα-ίσα ο ∆ήµαρχος είπε
ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Το λέω όµως γιατί µε πολύ µεγάλη ευκολία όχι εδώ µέσα και απέξω λέγονται
διάφορα. Επίσης, το γεγονός ότι η ∆ηµοτική Αρχή, γιατί όλα τα περί Νυδριού, Συβότων, χωµατερών κ.λπ. ισχύουν,
η καινούργια ∆ηµοτική Αρχή όµως έχει ένα µεγάλο πλεονέκτηµα στα χέρια της, δεν το ‘χει καταλάβει ούτε η ίδια
ακόµα, θα το καταλάβει µετά από δύο-τρία… Κυρίως το καλοκαίρι, εκεί θα το καταλάβει. Έχει 15 σ’ αυτή τη φάση
(16, πόσοι είναι), 20 καινούργιους µόνιµους υπαλλήλους στην καθαριότητα. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Τους λύνει το
πρόβληµα; Όλα τα προβλήµατα δεν τα λύνουν οι 20 µόνιµες προσλήψεις στην καθαριότητα, αλλά ξέρετε τι ανάσα
είναι όταν δε βγαίνανε τα δροµολόγια για να κάνεις αποκοµιδή; Επίσης και τελειώνω µ’ αυτό, έκανε τρεις
παρατηρήσεις ο κύριος ∆ήµαρχος και θέλω να δώσω τρεις απαντήσεις γιατί ήταν ηµιτελείς οι… Είπε (σηµείωσα και
τις φράσεις του): «Ο δεµατοποιητής οριακά λειτουργεί και είναι και απλήρωτος.» Ναι, αλλά να τα εξηγήσουµε, ε;
(….ασαφείς παρεµβάσεις….)….Να τα εξηγήσουµε, διότι το µεν απλήρωτο… Όχι, ένας πολίτης που το ακούει, γιατί
έκανε ένας µία καταγγελία ανώνυµη και το υπουργείο λέει: «Εγώ δε χρηµατοδοτώ αν δεν τελειώσει η καταγγελία»
και το τελευταίο είναι ο Κάβαλος. Το σχέδιο είχε και τα ογκώδη µέσα. Το σχέδιο δράσης το τοπικό που έγινε
περιφερειακό και µετά εθνικό είχε και τα ογκώδη µέσα. Το ξέρετε ότι ζητήσαµε περιβαλλοντική αδειοδότηση και µετά
από δύο χρόνια µας απάντησαν ότι λείπει µία µελέτη (ή λείπουν δύο πράγµατα ή τρία ή είκοσι τρία, δεν έχει
σηµασία); Μετά από δύο χρόνια µας απάντησαν. Αυτή είναι η λειτουργία του δηµοσίου. Άρα, τα ογκώδη έχουν κι
αυτά τη δροµολόγησή τους και νοµίζω ότι µε ένα έργο που είναι χαµηλού κόστους λύνουµε και το πρόβληµα των
ογκωδών το επόµενο διάστηµα, γιατί το έργο που απαιτείται είναι µικρού κόστους. Αυτά και αν χρειαστεί θα
επανέλθω.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης Κων/νος έχει το λόγο. (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….20 λεπτά µίλησε ο κύριος
∆ρακονταειδής.
Γληγόρης Κων.: Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Να πείτε του κυρίου πρώην ∆ηµάρχου να µας πει η εταιρεία απέναντι
σε πόσο καιρό πήρε περιβαλλοντική αδειοδότηση για τα ογκώδη· που µας λέει ότι έκαναν δύο χρόνια να του
απαντήσουν και δε ρώτησε ποτέ κανένας (.) στην Περιφέρεια τι γίνεται µ’ αυτή τη… Με τα ογκώδη τι έχει µέσα ο
φάκελος. Παρατήσανε ένα φάκελο εκεί πέρα όπως και όλα τα υπόλοιπα και ασχολούνταν µε (….) το δηµοψήφισµα,
κάτι τέτοια κάνανε, αυτό τους ενδιαφέρει, κάτι δηµοψηφίσµατα, κάτι τέτοια, κάτι ψηφίσµατα, κάτι…
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη, σας παρακαλώ πολύ, στο θέµα µας.
Γληγόρης Κων.: Κρίθηκαν τέλος πάντων, οπότε δε µας απασχολεί αυτό το πράγµα, κρίθηκαν. 31/05 λέει έστειλε
στα Γιάννενα. Αφού έχασε τις εκλογές.
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη…
Γληγόρης Κων.: 26 έχασε τις εκλογές 31/05 λέει: «Πάµε στα Γιάννενα.» Έ µα τώρα… Ακούστε να δείτε, δεν έχω
πρόβληµα µε τον κύριο πρώην ∆ήµαρχο, δεν είναι εκεί το θέµα, αλλά να µιλάµε λίγο σοβαρό, στο Συµβούλιο
είµαστε, δεν είµαστε στο…
Λοιπόν, πρώτα απ’ όλα θα ‘θελα πραγµατικά να κάνω αυτό που είπα στην ερώτησή µου, εγώ θα ζητήσω
συγγνώµη απ’ τους Λευκαδίτες, τους επισκέπτες, τους δηµότες, συγγνώµη για την κατάσταση που επικρατεί και
επικράτησε τους τελευταίους µήνες στη Λευκάδα. Αφού οι πρώην ∆ήµαρχοι και οι σηµερινοί δεν έχουν την
ευαισθησία να ζητήσουν συγγνώµη, είτε είναι για τους προηγούµενους, είτε για τους καινούργιους· εγώ το ζητάω.
Όχι η πολιτεία, το ζητάω και εκ µέρους των ∆ηµάρχων και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αν θέλουνε ας πούνε ότι δε
ζητάνε συγγνώµη. Μη µε διακόψετε. Έτσι µπράβο.
Κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, ο κύριος ∆ήµαρχος είναι εκπληκτικό το ότι γνωρίζει µία νοµοθεσία περί
διαβούλευσης που υπάρχει σε έναν κακό νόµο τον οποίο ψήφισε ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α., το οποίο δεν (.) στον κύριο
∆ρακονταειδή και εξαιτίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., αυτού του νόµου δεν προχωρούσε η διαδικασία σύµφωνα µε τον πρώην
∆ήµαρχο· που όµως ποτέ δε βγήκε να καταγγείλει την Κυβέρνηση και ήταν και υποψήφιος Βουλευτής µιας τέτοιας
Κυβέρνησης ας πούµε (.), ήξερε πάρα πολύ καλά το συγκεκριµένο άρθρο, τη συγκεκριµένη παράγραφο για τη
διαβούλευση, αλλά δεν ήξερε για τη φωτογραφική διάταξη που έκανα την ερώτηση; Πως γίνεται αυτό το πράγµα;
Και αφού µου ζητάτε να σας απαντήσω, θα σας απαντήσω εγώ. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, τη
ΜΟ.Π.Α.Κ. την οποία δηµοπρατήσαµε κακώς τόσο σύντοµα, να µην πω κακώς γενικά (…), τόσο σύντοµα…
(…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Θα σας πω τώρα, θα σας πω τώρα αµέσως, να τ’ απαντήσω αµέσως αυτό που
λέτε κύριε ∆ήµαρχε. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Αυτή τη στιγµή ζητήσαµε από κάποιους να µας δώσουν προσφορές
για να επεξεργαστούν δεµάτια, προσέξτε να δείτε, για να επεξεργαστούν δεµάτια (πόσες χιλιάδες δε θυµάµαι),
18.000 δεµάτια θα επεξεργαστούν τα αρχικά ή στη συνέχεια, συν θα δουλέψουν και τη µονάδα για κάποια χρόνια µε
προαίρεση, επιπλέον πενταετία και λειτουργία κ.λπ., κ.λπ.. Αλλά µε βάση τα λεγόµενά σας και πριν τη δηµοπρασία
και µετά τη δηµοπρασία δεµάτια δε θα υπάρχουν και πιθανόν αυτοί οι οποίοι δώσανε την προσφορά να γνωρίζουν
ότι δε θα υπάρχουν δεµάτια εκεί πέρα. Αυτό εννοώ κύριε ∆ήµαρχε. Το καταλάβατε απόλυτα. ∆ηλαδή, αυτός ο
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οποίος δίνει προσφορά σ’ αυτή τη δηµοπρασία πιθανόν να ξέρει ότι εκεί δε θα επεξεργαστεί δεµάτια. Άρα, λοιπόν
επάνω σ’ αυτή τη… Κάτι έλεγα για τη νοµοθεσία, για τη διαβούλευση, έλεγε λοιπόν η διακήρυξη µέσα -αφού δεν το
γνωρίζετε να σας το πω εγώ- ότι η εταιρεία η οποία θα κατασκευάσει τη µονάδα, τη ΜΟ.Π.Α.Κ., θα πρέπει να έχει
κατασκευάσει αλλά και λειτουργήσει µία αντίστοιχη µονάδα για ένα χρόνο. (….ασαφείς παρεµβάσεις….)….Αφήστε
τους νόµους κύριε Βικέντιε, εσείς το ψηφίσατε, κανένας νόµος δεν το λέει, φέρτε µου το νόµο να το διαβάσω. Κύριε
Βικέντιε, µη µε διακόπτετε σας παρακαλώ πολύ, φέρτε µου το νόµο, θα σας απαντήσω τόσο απλά. Αυτό τι σηµαίνει;
Ότι δεν µπορούσε, δηλαδή δεν ήταν ανταγωνιστικό. Θα µπορούσε µονάχα κάποιες εταιρείες οι οποίες είχαν
κατασκευάσει και λειτουργήσει και να σας δώσω το µέγεθος της φωτογραφίας (να το πω λίγο διαφορετικά). Μία
µονάδα, µία εταιρεία -αφού ακούστηκαν εταιρείες εδώ πέρα- η οποία εδρεύει αυτή τη στιγµή και επεξεργάζεται
απορρίµµατα στα Ιωάννινα δεν µπορούσε να δώσει προσφορά γιατί δε λειτουργούσε ένα χρόνο. Αυτή η εταιρεία
δεν µπορούσε να κατέβει στο διαγωνισµό, τόσο απλό, (….) κατασκευάσει τις µονάδες που λέτε τις δύο και δεν
µπορούσε να δώσει σε διαγωνισµό γιατί µέσα έγραφε ότι: «Πρέπει ταυτόχρονα να έχει λειτουργήσει και ένα χρόνο
µονάδα.» ∆εν έχει κλείσει ακόµα ένα χρόνο λειτουργίας, το είπε και ο κύριος ∆ήµαρχος πριν λίγο. Αυτή λοιπόν ήταν
φωτογραφική και σας απάντησα. Μπορούσαν να πάρουν δάνεια (…) τα καινούργια συστήµατα. Αυτά είναι άλλα
θέµατα, να µην τα ψάξουµε.
Ακούσαµε για τις καθυστερήσεις, για τις καθυστερήσεις… ∆ηλαδή, ουσιαστικά, το µόνο που καταλάβαµε
εδώ πέρα απ’ τα λεγόµενα είναι: Πρώτον. Αυτό που είπε ο Γεράσιµος Μελάς. Τι; Ότι ήρθαµε εδώ, κι εγώ εδώ ήρθα,
όταν λέµε για συζήτηση και ενηµέρωση, για να πάρουµε, να ενηµερωθούµε για την απόφασή σας, αλλά ουσιαστικά
δεν έχουµε καµία τέτοια είδηση (να το πω σε εισαγωγικά) και απ’ την άλλη, τ’ άλλο που ακούσαµε, είναι ότι η
προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή, οι δύο κύριοι, γιατί ήταν δύο ∆ήµαρχοι, δεν ήταν ένας, να µη λέµε, στο τρίµηνο
άλλαξε, έτσι; Αυτός δηµοπράτησε, ο δεύτερος δηµοπράτησε, δε δηµοπράτησε ο κύριος ∆ρακονταειδής, ο κύριος
Νικητάκης δηµοπράτησε τη µονάδα… Τα κάνανε όλα καλά, αυτό µάθαµε εδώ πέρα σήµερα, τίποτ’ άλλο, ότι τα
κάνανε όλα καλά και τίποτ’ άλλο, αυτό. 20 λεπτά αυτό ακούσαµε.
Αγαπητοί φίλοι, δεν πρέπει να είσαι ούτε µηχανικός που είµαι εγώ, ούτε δικηγόρος που είναι απέναντι ο
κύριος που κάθετε (…), για να καταλάβεις δύο απλά πράγµατα: Ότι όταν έχεις ένα χώρο εναπόθεσης, η οποία
µελέτη λέει ότι αυτός ο χώρος είναι για συγκεκριµένη ποσότητα µπάλες, συγκεκριµένη, µε περιβαλλοντικές
αδειοδοτήσεις, δεµατοποιηµένων µπαλών, η οποία, ο αριθµός αυτός είναι για ένα µε ενάµιση χρόνο, για ενάµιση
έλεγε η µελέτη, αν θυµάµαι καλά, αλλά σε τέσσερις στρώσεις και εµείς το κάναµε τρεις και αλλάξαµε λίγο
διαστάσεις. ∆εν είναι, ούτε χρειάζεται να πετάς µε drone που πετούσα εγώ από πάνω για να δω τι γίνεται ή να
πηγαίνω εκεί επιτόπου συνέχεια για να δω ότι αυτά που έλεγα απ’ το Γενάρη, αφού είχε ξεκινήσει η δεµατοποίηση
έξι µήνες νωρίτερα είχε διακοπεί και ξαναξεκίνησε λόγω της φωτιάς, ότι: «Παιδιά, δε βγαίνει το Πάσχα», δεν έβγαινε
µε το χώρο που είχαµε το Πάσχα, δεν τους ένοιαζε όµως, είχαµε εκλογές το Μάιο ξέρετε. Όταν λοιπόν αποφασίσανε
να φύγουν απ’ το σηµείο που είναι το… Είχε χώµα κάτω και µπήκανε στο µπετό· «ωραία, δε βγαίνει ο Αύγουστος»,
είναι απλά τα πράγµατα και τα δέµατα σκάνε, είναι πολύ απλά, δε χρειάζεται να είσαι µηχανικός, µία επίσκεψη να
κάνεις εκεί πέρα, να ρωτήσεις πόσα δέµατα φτιάχνουµε τη µέρα, πόσο είναι αυτή η πλατφόρµα (…) να πεις: «Ωπ!
∆ε µου βγάζει το Πάσχα.» Και εκεί βρήκαµε τη λύση, χάλασε ο δεµατοποιητής και αρχίσαµε να θάβουµε τα
σκουπίδια στη χωµατερή, στον αποκατεστηµένο Χ.Α.∆.Α.. Όλο το καλοκαίρι, γιατί ήταν λογικό, µα τι άλλο λέγαµε;
Τόσο δύσκολο ήταν; ∆ύο πράγµατα είπαµε, δεν υπάρχουν άλλες λύσεις, δύο υπήρχαν «εντέλλεσθαι» και
«µεταφορά σε µονάδα επεξεργασίας». Έξι µήνες αυτό λέγαµε, απ’ το Γενάρη, φαινόταν, δε λέµε για τα
προηγούµενα, για τις προγραµµατικές συµβάσεις που δεν τις ψηφίσαµε γιατί ήταν λάθος, φαινόταν, έτσι γράφανε,
για τις διακηρύξεις και τα υπόλοιπα… Ολ’ αυτά τα λάθη τα οποία τα έκανε το υπουργείο, εµείς ως παράταξη τα
λέγαµε εδώ πέρα, ότι: ∆εν έχουµε οικόπεδο, για την οικοδοµική άδεια που µπήκε· που δεν υπάρχει οικοδοµική
άδεια… Εµείς τα λέγαµε εδώ πέρα αλλά φταίει το υπουργείο και η Κυβέρνηση που δεν προχωρούσανε οι
διαδικασίες, και εµείς πως το καταλαβαίναµε; Οι Υπηρεσίες τι κάνανε;
Όσον αφορά το κόστος που ακούστηκε, ναι. Και εµένα, εκείνη την ώρα, όταν τους έλεγα για τη µονάδα ή για
το «εντέλλεσθαι», θυµάµαι, απέναντι καθόταν ο κύριος Στάθης Βλάχος και µου έλεγε: «Ναι, αλλά δε ψηφίζεις την
αύξηση των δηµοτικών τελών.» Όχι, και ούτε αυτή την αύξηση δηµοτικών τελών θα ψηφίσω αν έρθει, σας το λέω
από τώρα, δε θα τη ψηφίσω, ξέρετε γιατί; Γιατί πολύ απλά ένας δηµότης σας είπε ότι απ’ τους κοινόχρηστους
χώρους που δηµιουργούν σκουπίδια µπορείτε να εισπράξετε και να τα βάλετε στα ανταποδοτικά. Σας το είχα πει κι
εγώ, όχι σε εσάς, στην προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή. Απ’ το Λιµενικό Ταµείο το οποίο είναι Νοµικό Πρόσωπο, το
οποίο δηµιουργεί σκουπίδια και το οποίο εισπράττει απ’ τα τραπεζοκαθίσµατα, δηλαδή για να καταλάβετε τι εννοώ,
είναι εδώ στη Γολέµη, στην οδό Γολέµη τώρα που αλλάξαµε και τα παρτέρια, έχει κάτι κάδους, αυτοί βρίσκονται στο
χώρο του Λιµενικού Ταµείου και τους χρησιµοποιούν και τους γεµίζουν άνθρωποι οι οποίοι εξυπηρετούνται απ’ το
λιµάνι, αλλά ταυτόχρονα είναι και καταστήµατα τα οποία δηµιουργούν απόρριµµα και το ρίχνουν εκεί πέρα. Έ, το
Λιµενικό Ταµείο, ως ξεχωριστό Νοµικό Πρόσωπο που εισπράττει από εκεί, δεν πρέπει να δώσει κάποια χρήµατα
στα ανταποδοτικά του ∆ήµου; Φυσικά και πρέπει, και χαίροµαι που ο κύριος Χαλικιάς πραγµατικά στον τελευταίο
προϋπολογισµό έβαλε 50.000,00 ευρώ αν θυµάµαι καλά (δεν είναι εδώ ο κύριος Χαλικιάς)… (…..ασαφείς
παρεµβάσεις……)….50.000,00 ευρώ, µπράβο, και σύµβαση για να πάµε για τα ανταποδοτικά, να πάρουµε
επιπλέον 50.000,00 ευρώ για να µην επιβαρύνουµε τους δηµότες. Οι ξαπλώστρες; Οι οµπρελο-ξαπλώστρες; Το
ίδιο, Τα τρπεζοκαθίσµατα; Το ίδιο. Τα έχουµε πει πολλές φορές εδώ µέσα, αλλά το βασικότερο ξέρετε ποιο είναι
κύριε Λύγδα (γιατί είναι δικό σας κοµµάτι); Οι ηµιυπαίθριοι, τα τετραγωνικά των δηµοτών (τα ‘χουµε πει πάρα
πολλές φορές κι αυτά), τα αυθαίρετα… Έχω εγώ ένα ακίνητο, γιατί στα δηµοτικά τέλη βάσει τετραγωνικών…
(….ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Ακούστε, θα σας πω.
Λύγδας: ….Και πρέπει να ‘χουµε και πληροφόρηση απ’ το υπουργείο το αρµόδιο, έτσι; Προφανώς…
Γληγόρης Κων.: Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής απλό πράγµα: Η Πολεοδοµία είναι πίσω, η Τεχνική Υπηρεσία
και το Τµήµα Καθαριότητας είναι δίπλα, δηλαδή δύο Υπηρεσίες του ιδίου ∆ήµου δεν µπορούσαν να πάρουν τους

19

φακέλους των ηµιυπαιθρίων και να τους στείλουν στην Υπηρεσία Καθαριότητας έτσι ώστε να µην πληρώνει η γιαγιά
και ο παππούς στο Σπανοχώρι (που είπε ο κύριος Θερµός πριν από λίγο), αλλά αυτός που ρυπαίνει, γιατί πάµε
βάσει τετραγωνικά. Τα αυθαίρετα τα οποία θα ‘ρθουν σε δεύτερη φάση, κι αυτό, αλλά σας είπα ότι είναι στο κοµµάτι
το δικό σας λόγω των ηµιυπαιθρίων µονάχα, έτσι; Εσείς έχετε σήµερα όλους τους ηµιυπαιθρίους. ∆ηλαδή, δεν
µπορεί κάποιος ο οποίος δεν έχει, δεν είναι παράνοµος να πληρώνει ακριβώς τα τετραγωνικά που πρέπει να
πληρώσει και αυτός που είναι παράνοµος και έχει κλείσει πέντε ηµιυπαίθριους, έχει σηκώσει και δύο ορόφους και
(…) τα τετραγωνικά, καλή ώρα σας έφερε ένα χαρτί από ένα Νοµικό Πρόσωπο στο προηγούµενο Συµβούλιο ο
κύριος Γεράσιµος Μελάς για να το βρείτε και να το δείτε ολόκληροι όροφοι που δε δηλώνονται στα τετραγωνικά
µέτρα και να ‘ρθουµε να πούµε ότι θα αυξήσουµε τα ανταποδοτικά τέλη. Όχι κύριε ∆ήµαρχε, εµείς δε θα τα
ψηφίσουµε, σας το λέµε από τώρα. Θα σας πω και τι θα κάνετε αν θέλετε. Τουλάχιστον, εγώ στην τροποποίηση του
προϋπολογισµού τους πρώτους τρεις µήνες δεν είναι να κάνετε κάποια κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση έτσι ώστε
να ‘ρθω εγώ να σας πω: «Εντάξει, το ξεκινήσατε» ή οτιδήποτε… Και επίσης, θα πρέπει να δούµε λίγο και το ποιος
παράγει, δηλαδή µια καινοτοµία, αυτό που είπατε, αυτό είναι διαφορετικό πράγµα, είναι η καινοτοµία που πρέπει να
γίνει και έχει λυθεί απ’ άλλους ∆ήµους, και αυτό το ‘χουµε πει µε συντελεστές, αλλά πιθανόν να σας πει ο κύριος
∆ρακονταειδής πάλι ότι δε γίνεται γιατί δεν µπορούσε. Γίνεται, γιατί το κάνανε άλλοι ∆ήµοι, είναι απλά τα πράγµατα,
αποφάσεις Γενικών Γραµµατέων κ.λπ., όλα γίνονται αν θέλει και αν έχεις τους κατάλληλους ανθρώπους στις
κατάλληλες θέσεις για να κάνεις αυτό που θεωρείς ότι είναι το κατάλληλο, έτσι;
Πάµε λοιπόν τώρα στο κόστος. 52,00 ευρώ η επεξεργασία στα Γιάννενα αν θυµάµαι καλά.
Σολδάτος: Με συγχωρείτε κύριε Γληγόρη, δε θέλω να διακόψω. Για το κόστος θα µπορούσε να µιλήσει ο καθένας
από εµάς, αλλά νοµίζω πως υπερβαίνουµε το χαρακτήρα της συζητήσεως, (….)…
Γληγόρης Κων.: Άλλο θέλω να πω, άλλο θέλω να πω, θα καταλάβετε τι θέλω να πω κύριε Σολδάτο τώρα. 52,00
ευρώ το κόστος στα Γιάνεννα, 52,00 ευρώ όµως και το κόστος της ΜΟ.Π.Α.Κ., και πιθανόν και αυξητικό, γιατί δε
βάζει µειωτικό απαραίτητα συντελεστή. Προσέξτε να δείτε, 25,00 ευρώ η δεµατοποίηση. Εµείς δεµατοποιούµε µε
25,00 ευρώ και αυτά τα δέµατα θα ‘ρθουµε µετά να τα επεξεργαστούµε µε άλλα 52,00 ευρώ, τα 25 που έχουµε
δώσει ήδη. Μα η µεταφορά στα Γιάννενα είναι λιγότερη. Και αν θέλετε να µάθετε για το κόστος, εάν δεν το γνωρίζετε
και εσείς ∆ήµαρχε να τ’ ακούσετε τώρα, ο προηγούµενος ∆ήµαρχος έχει υπογράψει αύξηση δηµοτικών τελών και
από πού θα βρεθούν τα χρήµατα για να προχωρήσει η συµβασιοποίηση και η δηµοπράτηση της ΜΟ.Π.Α.Κ., έχει
ήδη υπογράψει και έχει πει ότι θα γίνει αύξηση δηµοτικών τελών τα επόµενα χρόνια, τόσα εκατοµµύρια και τόσα
εκατοµµύρια και τόσα εκατοµµύρια, αλλά µεσολαβούσαν εκλογές και τις 31 αφού δεν είχε µπει στο δεύτερο γύρο
έστειλε αίτηµα στα Γιάννενα. Άφησε µία Λευκάδα να δεινοπαθήσει όλο το καλοκαίρι, γιατί; Γιατί είχαµε εκλογές. Γιατί
κάποιος ερχόταν εδώ πέρα και του έλεγε: «∆ε βγάζουµε Πάσχα, δε βγάζουµε Ιούλιο.» Είναι όλα καταγεγραµµένα,
τα έχω, δεν ήθελα να τα φέρω, είναι όλα καταγεγραµµένα σ’ όλες τις αποφάσεις. Αλλά, καθυστερούσε λέει, έκανε
δύο χρόνια λέει η Υπηρεσία, βέβαια δεν ήταν µονάχα η ∆ηµοτική Αρχή, ήταν και Αντιδήµαρχοι σηµερινοί τώρα που
το θυµάµαι· που ψηφίζανε αυτά, δεν ήταν µονάχα η ∆ηµοτική Αρχή, έτσι; Μη λέµε, ήταν οµόφωνες σχεδόν οι
αποφάσεις και ένας ήταν αυτός που γκρίνιαζε και ουσιαστικά µου βγάλανε ένα όνοµα ότι εγώ γκρινιάζω
προσπαθώντας τι να κάνω; Να διασφαλίσω τα συµφέροντα του δηµότη, τίποτα παραπάνω απ’ αυτό. Είναι όλα
υπογεγραµµένα, 25,00 ευρώ δεµατοποίηση, 52, πόσο είναι η µεταφορά; ∆εν υπάρχει η λέξη «κόστος» (την οποία
την αναφέρατε πολλές φορές σήµερα κύριε ∆ήµαρχε) πριν τη λέξη «υγεία», σας το έχω ξαναπεί αυτό, δεν υπάρχει
η λέξη «κόστος», και όσον αφορά τη µεταφορά αγαπητοί συνάδελφοι, ο φίλος δικηγόρος απέναντι γνωρίζει ότι
βγήκε απόφαση Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για µεταφορά σε τρεις Χ.Υ.Τ.Α., έχω δίκιο ή όχι; Βγήκε απόφαση και
λένε ψέµατα εδώ πέρα µέσα. Βγήκε απόφαση για µεταφορά 16.000 τόνων απορριµµάτων απ’ τη Λευκάδα, αλλά
ξέρετε τι θέλανε κύριε ∆ήµαρχε; Κόστος (το οποίο λέτε και εσείς σήµερα), και οι 16.000 τόνοι που βρωµίσαµε όλο το
καλοκαίρι και τραβάγαµε τον καρκίνο όλο, είναι αυτοί οι οποίοι κάποιος θα έπρεπε να αυξήσει τα δηµοτικά τέλη για
να µεταφερθούν µε απόφαση Γενικού Γραµµατέα στην έκτακτη ανάγκη. Είναι έτσι κύριε; Έχει βγει απόφαση Γενικού
Γραµµατέα η µεταφορά; (….ασαφείς παρεµβάσεις….)….Το ’16, ακριβώς. Ούτε ΜΑΤ, ούτε τίποτα. Τα ‘χω πει εγώ
εδώ µέσα, εντάξει. Έτυχε και τη γνωρίζετε και τα είχατε πει και εσείς ως…
∆ρακονταειδής: (……Εκτός µικροφώνου…..) (….).
Γληγόρης Κων.: Ούτε ΜΑΤ, ούτε τίποτα κύριε ∆ρακονταειδή, ούτε ΜΑΤ… Εγώ είχα ρωτήσει τον Αντιδήµαρχο
κύριο Στάθη Βλάχο και µου είπε το εξής εδώ πέρα: «∆ε θέλω να τα βάλω µε τις τοπικές κοινωνίες της Άρτας» και
άφησε τη Λευκάδα να πεθάνουµε εδώ µέσα και µας λένε ότι καθυστερεί η Κυβέρνηση που κατέβηκε…
Καθυστέρησε ο νόµος και ο Υπουργός. Εγκρίθηκαν σε τρεις Χ.Υ.Τ.Α. να φύγουν, να µεταφερθούν από εδώ πέρα,
εγκρίθηκε, βγήκε απόφαση, η Αποκεντρωµένη, έχει Α∆Α. Το µόνο που έκανε ήταν κάποιος να πει: «Τα µεταφέρω.»
Όχι εγώ, εγώ ρώτησα, λέει: «Όχι, η τοπική κοινωνία της Άρτας δεν τα δέχεται.» Ποια είναι η τοπική κοινωνία της
Άρτας δηλαδή; Ξέρανε οι δηµότες της Άρτας αν θα πάρουν τα σκουπίδια της Λευκάδας; Όχι, δεν το ξέρανε, κάποιος
έπρεπε να αυξήσει τα δηµοτικά τέλη, αλλά σε κάθε αύξηση δηµοτικών τελών, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, σε
κάθε αύξηση δηµοτικών τελών φωνάζουµε γιατί; Γιατί δεν κάνουµε αυτό που έπρεπε να κάνουµε πέντε χρόνια. Τι;
Να µαζέψουµε τα κλεµµένα τετραγωνικά, να πάρουµε απ’ τα τραπεζοκαθίσµατα, να πάρουµε απ’ τις
οµπρελοξαπλώστρες, να πάρουµε απ’ οτιδήποτε παράγει σκουπίδια, απ’ το Λιµενικό Ταµείο, και όπως είχα πει,
πιστέψτε µε, ότι το πιθανότερο είναι να πάµε και σε µείωση του κόστους, αλλά, κύριε ∆ήµαρχε, να το επαναλάβω,
δε γίνεται σε τρεις µήνες, αλλά δεν είδα και καµία πρόθεση από εσάς, είπατε για αύξηση τελών κι εγώ θα σας δώσω
κι άλλη λύση άµα θέλετε.
Κύριε ∆ήµαρχε, εδώ να πούµε και ένα τελευταίο και να κλείσω στη πρωτολογία µου, εγώ σας ζήτησα όταν
κάναµε τις κουβέντες· που µε βρήκατε 15 Αυγούστου για να συζητήσουµε για την καινούργια θητεία, εγώ σας
ζήτησα να αναλάβουµε τα απορρίµµατα, την ύδρευση, την αποχέτευση, τα ανεπιτήρητα, την Ορεινή Λευκάδα και τα
τεχνικά έργα. Όχι σας ζήτησα, είπαµε να κάνουµε µία προγραµµατική συµφωνία µεταξύ µας επάνω σε πέντε
θέµατα και αφού κάνουµε την προγραµµατική συµφωνία εµείς σαν παράταξη παίρνουµε ό,τι πιο δύσκολο και ό,τι
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πιο λάντζα υπάρχει εδώ πέρα. Όταν κάναµε τη συµφωνία και τη συµπόρευση µε το Γεράσιµο Μελά και το
συνδυασµό του, είχαµε πει ότι δε θα µπει σκουπίδι στη Λευκάδα απ’ τη µέρα αν εκλεγούµε, ήταν ξεκάθαρο, κάναµε
προγραµµατική συµφωνία, τέλος! ∆ε θα δεµατοποιηθεί, δε θα µπει σκουπίδι την επόµενη µέρα της εκλογής…
(……ασαφείς παρεµβάσεις…..)….∆ε θα µπει σκουπίδι στο σκουπιδότοπο και στο δεµατοποιητή. Τέλος τα
σκουπίδια απ’ τη Λευκάδα. Ήταν ξεκαθαρισµένο. ∆ε βάλαµε ούτε κόστος, ούτε τίποτα µπροστά σ’ όλα αυτά, ποτέ
δεν το βάλαµε αυτό µπροστά, και το ‘χαµε προτείνει κιόλας, εντάξει…
Να τελειώσω κι εγώ στο 20λεπτο µου, 18 λεπτά µίλησα. Ακούστε να δείτε, συνάδελφοι, φανταστείτε, λέµε
για κόστος και θα µετακυλιστεί στο δηµότη, αλλά υπάρχει και ο έξυπνος τρόπος να µας τα δώσει το υπουργείο, να
τους κοροϊδέψουµε δηλαδή για άλλη µια φορά. Και το υπουργείο ρε παιδιά από πού τα βρίσκει τα χρήµατα; ∆εν
είναι απ’ το ΕΝΦΙΑ µας; ∆εν είναι απ’ το φόρο µας; ∆εν είναι απ’ το Φ.Π.Α. µας; Ποιους θα κοροϊδέψουµε;
Φανταστείτε ο κάθε ∆ήµος να έρχεται εδώ πέρα και να λέει: «Να µας τα δώσει το υπουργείο», µα το υπουργείο από
πού βρίσκει τα χρήµατα; Από εµάς, για να πούµε τι; Ότι το κακό υπουργείο µας βάζει φόρους Φ.Π.Α., ΕΝΦΙΑ,
αυξάνει, αυξάνει, αυξάνει, αλλά εγώ σαν καλός ∆ήµαρχος και σαν καλός ∆ηµοτικός Σύµβουλος δε θα αυξήσω τα
τέλη. Παιδιά, οι Υπηρεσίες κοστίζουν και το κόστος πάντα το πληρώνουµε εµείς, κανένα υπουργείο δεν το πληρώνει
το κόστος, εµείς θα τα πληρώνουµε µια ζωή και αν έρθει ο κάθε έξυπνος (σε εισαγωγικά) ∆ήµαρχος και λέει: «Θα τα
πάω στο υπουργείο»· εµείς θα τα πληρώνουµε πάντα. ∆ηλαδή, ποιον θα επιβαρύνουµε όταν το υπουργείο θα µας
δώσει 500.000,00 ευρώ για τη µεταφορά; Εµάς τους ίδιους, αλλά από κρυφό φόρο ο οποίος δε φαίνεται. Γι’ αυτό,
πολλές φορές αν µε ακούσετε να συζητάω για τοπικά φορολογικά συστήµατα είναι άλλο θέµα, αλλά εµείς οι ίδιοι θα
τα πληρώσουµε, ό,τι και να ‘ρθει εδώ πέρα και να πει: «Κοιτάξτε να δείτε, δεν αυξήσαµε τα δηµοτικά τέλη», ναι,
αλλά αυξήθηκε ο Φ.Π.Α., γιατί κάθε ∆ήµαρχος λέει: «∆ε θα αυξήσω δηµοτικά τέλη», έρχεται το υπουργείο το οποίο
είναι σε συνεννόηση και µε τους ∆ηµάρχους, το παιχνιδάκι που παίζεται µεταξύ κεντρικής Κυβέρνησης και
∆ηµάρχων και αύριο είναι ο ένας υποψήφιος ∆ήµαρχος, αύριο ο Βουλευτής και οτιδήποτε, θα τα πληρώσει το
υπουργείο.
Πρόεδρος: Ο κύριος Βερροιώτης έχει το λόγο.
Βερροιώτης: Θα είµαι σύντοµος. Έχουµε να αντιµετωπίσουµε ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα, έλα όµως που δεν
το βλέπουν όλοι ως πρόβληµα, γιατί αν διαβάσει κάποιος και σοβαρές οικονοµικές εφηµερίδες και αναλύσεις και
αυτά που προδιαγράφουν το τι πρόκειται να γίνει από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκεί παίρνονται οι
αποφάσεις µε τη συµµετοχή των Κυβερνήσεων των Κρατών-Μελών, θα δει ότι για κάποιους τα απορρίµµατα και η
διαχείρισή τους ισοδυναµεί µε χρυσό και το θέµα που τίθεται για όλους απ’ τον πρώτο κυβερνητικό µέχρι τον
τελευταίο ∆ηµοτικό Σύµβουλο, είναι; Με ποιους είναι, µ’ αυτούς που αντιµετωπίζουν τα σκουπίδια ως πρόβληµα ή µ’
αυτούς που αντιµετωπίζουν τα σκουπίδια ως χρυσό και ως επενδυτική ευκαιρία και από κει ξεκινάει και η πολιτική
τοποθέτηση του καθενός, θέλει δε θέλει να το παίζει κοµµατικός και πολιτικοποιηµένος και ότι πολιτικοποιεί τη
συζήτηση µέσα σε ένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Αυτό είναι και το κύριο ζήτηµα και νοµίζουµε ότι έχει σχέση και µε το
ποια µορφή διαχείρισης επιλέγεται, διότι πριν καταλήξει µία πρόταση ή πριν να συναντήσει η προσπάθεια µιας
∆ηµοτικής Αρχής όσο καλή ή κακή να ‘ναι ή ικανή ή ανίκανη, τον τοίχο απ’ την Κυβέρνηση, τον τοίχο απ’ την
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, πιο πριν έχουν αποφασιστεί ποιες µορφές διαχείρισης προκρίνονται. Και εδώ να πούµε
το εξής: ∆ιαβάζοντας κάποιος τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι µονάδες σαν τη ΜΟ.Π.Α.Κ. εδώ δεν
είναι σε προτεραιότητα, έχουν αλλάξει οι προτεραιότητες· που αυτό σηµαίνει ότι ανά πάσα ώρα και στιγµή µε ένα
νόµο µπορεί να τορπιλιστεί µία όποια προσπάθεια θέλουµε να την έχουµε πει «µόνιµη και οριστική λύση του
προβλήµατος.»
Αυτή τη στιγµή αυτό που προκρίνεται και είναι πολιτική επιλογή, είναι να ταϊστούν οι µονάδες που έχουν
φτιαχτεί µε Σ.∆.Ι.Τ. Επεξεργασίας Απορριµµάτων· τις οποίες έφτιαξε, έτρεξε να δηµιουργήσει ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. που
διαφωνούσε µε τα Σ.∆.Ι.Τ., προκειµένου -λέει- να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα. Όµως, ήταν η συγκεκριµένη
κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λύση (εντός εισαγωγικών) του προβλήµατος των απορριµµάτων.
Ξαναλέω, µε τη λογική ότι τα σκουπίδια θα αντιµετωπιστούν ως επενδυτική ευκαιρία για κάποιους, τι συµβαίνει; Το
κόστος είναι τεράστιο, γιατί -ξαναλέω- για κάποιους τα σκουπίδια είναι χρυσός, είτε ως πρώτη ύλη για καύση και
σηµειωτέον, η παραγωγή ενέργειας από τα εργοστάσια που έχουν φτιαχτεί µε Σ.∆.Ι.Τ. θα την καρπωθεί απ’ την
πώλησή της η εταιρεία. Την πρώτη ύλη θα την προσφέρει µε πολιτική απόφαση, γι’ αυτό και είναι υποχρεωµένοι οι
∆ήµοι στην Περιφέρεια της Ηπείρου για το εργοστάσιο της ΤΕΡΝΑ να πληρώνουν την ελάχιστη εγγυηµένη
ποσότητα, πάνε δεν πάνε σκουπίδια, όπως γίνεται µε τα διόδια που σε κάποιους, σε αρκετό κόσµο φαίνεται
εξοργιστικό, περάσουν δεν περάσουν αυτοκίνητα η εταιρεία θα πληρωθεί. Φυσικά, ως πρώτη ύλη το εργοστάσιο
θέλει όλο και περισσότερο. Εδώ υπάρχουν και ανταγωνισµοί, γιατί το διπλανό εργοστάσιο που ανήκει σε θυγατρική
του ΑΚΤΟΡΑ· θέλει κι αυτό να ταϊστεί. ∆εν είναι τυχαίο που η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας επειδή θέλει να
σπρώξει προς τα εκεί την όλη κατάσταση έχει έτοιµο κονδύλι που όλες οι Κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια το
παίζουν πολύ σφιχτές όταν είναι να καταθέσουν κονδύλια. ∆εν είναι τυχαίο ότι έχει έτοιµο κονδύλι για να
χρηµατοδοτήσει τη µεταφορά του υπολείµµατος από το εργοστάσιο προς του Χ.Υ.Τ.Υ., να αναλάβει δηλαδή
προσωρινά ένα µέρος του κόστους η Κυβέρνηση, γιατί; Γιατί αυτό πρέπει να προωθηθεί, αυτή η λύση της
ιδιωτικοποίησης βρέχει, χιονίσει. Γιατί, ξαναλέω, θα το λέµε συνέχεια, για κάποιους είναι πρόβληµα τα σκουπίδια
(για τον κόσµο) και για κάποιους είναι επενδυτική ευκαιρία.
Επίσης, έχουν υιοθετηθεί µια σειρά εργαλεία, η λογική του «ο πληρώνων ρυπαίνει» το ειδικό τέλος ταφής…
(….ασαφείς παρεµβάσεις….)….«ο ρυπαίνων πληρώνει» ή και το ανάποδο ισχύει, εν πάση περιπτώσει… ….τα
οποία δίνουν τη δυνατότητα στους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους να κερδοφορήσουν εις βάρος των αναγκών
των εργαζοµένων. Γιατί το λέµε αυτό; Είναι αδιαµφισβήτητο το γεγονός ότι τα σκουπίδια πρέπει να µαζεύονται, είναι
αδιαµφισβήτητο το γεγονός επίσης ότι υπάρχει η τεχνολογική δυνατότητα φορτηγά, τεχνικές διαχείρισης των
απορριµµάτων έτσι ώστε να διαχειριστούν τα σκουπίδια, να διαχειρίζονται µε τρόπο τέτοιο που δεν επιβαρύνει ή
επιβαρύνει λίγο το περιβάλλον. Εάν αυτό ανατεθεί στο πως θέλει αυτή τη στιγµή, γιατί… Να βάλω και µία άλλη
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πλευρά για να δείτε πόσο σύνθετο είναι το θέµα. Προκρίνεται πέρα απ’ την επιλογή της καύσης του βιοαερίου για
την παραγωγή ενέργειας, προκρίνεται όχι µόνο γιατί δίνει κέρδος, αλλά γιατί διευκολύνει, συµβάλλει στη µείωση της
εξάρτησης για την εισαγωγή ενέργειας στο πλαίσιο αυτό που ζούµε όλοι, των ανταγωνισµών µε τη Ρωσία, το
Ρώσικο φυσικό αέριο, να απεξαρτηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές είναι κατευθύνσεις που θα τις προχωρήσουν είτε
θέλουν, είτε δεν το θέλουν, µε το µαχαίρι στο λαιµό, µε το πιστόλι στον κρόταφο όλοι (∆ήµοι, Περιφέρειες).
Στην Περιφέρεια Ηπείρου λοιπόν κανένας δε θέλει να πάει τα σκουπίδια, γιατί το κόστος θα είναι υπέρογκο.
Πρόσφατα µε προσωπική παρέµβαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ∆ήµο Πάργας νοµίζω, πάρθηκε η απόφαση
τα σκουπίδια να πηγαίνουν στην ΤΕΡΝΑ. Είχαµε βγάλει και µία καταγγελία ως Λαϊκή Συσπείρωση. Η εκτιµώµενη
αύξηση των δηµοτικών τελών -σύµφωνα µε πρόχειρους υπολογισµούς- θα ήταν γύρω στο τέσσερις φορές επάνω.
Να κοιτάξει κάποιος στο λογαριασµό του πόσο πληρώνει τέλη και να το πολλαπλασιάσει επί τέσσερα. Αυτό
προφανώς µπορεί να µην είναι το ίδιο, µπορεί να είναι περισσότερο, µπορεί να είναι λιγότερο. Παρ’ όλα αυτά, αυτό
θα είναι µία λύση γι’ αυτούς που έχουν επενδύσει στη διαχείριση των απορριµµάτων και φυσικά όχι λύση σ’ αυτούς
που υποφέρουν για τα σκουπίδια. Σηµειωτέον, όλη αυτή η κατάσταση έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
έχουµε πει κι άλλες φορές ότι είναι σχεδιασµένη η κατάσταση να οδηγηθεί στ’ άκρα, γιατί κανένας δε θα
αναλάµβανε µόνος του το πολιτικό κόστος έτσι αβίαστα χωρίς να διακυβεύεται πραγµατικά σε ορισµένες
περιπτώσεις η υγεία των κατοίκων σε πολλές περιοχές και να διαλέξει αυτή την επιλογή. Πολύ φοβάµαι ότι µ’ αυτή
την απειλή (εντός εισαγωγικών) θα επιλογή η λύση της µεταφοράς στα ιδιωτικά εργοστάσια.
Θα πούµε και στη δευτερολογία ορισµένες πλευρές σχετικά µε την πρότασή µας η οποία είναι συνολική.
(….ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Θα την κάνουµε, θα την κάνουµε. Όµως, αυτό που θα επιµείνω και θα κλείσω µ’
αυτό, παραµένει ακόµα και σε όποια επιλογή διαχείρισης του προβλήµατος το ζήτηµα της πολιτικής τοποθέτησης
εκείνου που το διαχειρίζεται, γιατί; Γιατί εάν επιλέξεις, κάνεις µία άλφα επιλογή, ο τοίχος που θα βρεις µπροστά σου
είναι πολύ συγκεκριµένος· που θα λέει µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο, απ’ την Αποκεντρωµένη, απ’ την Κυβέρνηση,
απ’ όποιον αρµόδιο, θα ανοίγει το δρόµο προς την ιδιωτικοποίηση και θα κλείνει όλες τις υπόλοιπες πόρτες και αυτό
θα το δούµε και δεν είναι τυχαίο -ξαναλέω- τόσα χρόνια που οι λύσεις που επιλέγονταν και που αφήνονταν απ’ τους
παραπάνω να επιλεγούν ήταν µεσοβέζικες.
Τώρα, όσον αφορά τα χρήµατα, αρκεί µόνο -ξαναλέω- να δούµε το ζήτηµα του πόσο εύκολα βγαίνουν οι
αποφάσεις για να προωθηθεί αυτή η πολιτική διαχείρισης και το γεγονός -ας το πάρει υπόψιν αυτό ένας κόσµος
ιδιαίτερα που µας ακούει- ότι απ’ τα 55 δισεκατοµµύρια ευρώ που πληρώνονται ετησίως φόροι, µόνο τα 3
πληρώνονται απ’ τους µεγάλους, τα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου και όλοι οι υπόλοιποι, οι µικροί πληρώνουν
τα υπόλοιπα 52. Εκεί είναι τα χρήµατα για να γλυτώσει ο κόσµος απ’ τον καρκίνο και είναι πολιτική επιλογή.
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζαβιτσάνος έχει το λόγο.
Ζαβιτσάνος: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε ∆ήµαρχε, συζητάµε ένα πάρα µα πάρα πολύ σοβαρό θέµα χωρίς
θέµα. ∆εν έχω καταλάβει τι ακριβώς, µπορεί να φταίω κι εγώ, να µην καταλαβαίνω πολλά. Πράγµατι είναι χρήσιµα
όλα αυτά που µας είπατε, για την ενηµέρωση που µας κάνατε και σίγουρα θα πρέπει να κάνουµε διάλογο όχι µόνο
οι του Συµβουλίου αλλά και µε φορείς, µε σωµατεία, µε τους πολίτες.
Εγώ τώρα, εµείς τι θέλετε να πούµε; Τι ενέργειες να κάνετε εσείς σύµφωνα µε τις λύσεις που είχατε στα
χέρια σας, πως ακριβώς θα προχωρήσετε; Αν θέλετε να ακούσετε τη θέση τη δική µου, είναι η προγραµµατική µου
θέση· που µιλάει για κεντρικό σχεδιασµό απ’ το κράτος για οριστική λύση. Αν λοιπόν κατά τη γνώµη µου πρέπει να
πούµε κάτι σήµερα, είναι γιατί φτάσαµε µέχρι εδώ και κατά τη γνώµη µου, εσκεµµένα η πολιτεία αφήνει το
πρόβληµα να φτάσει σε τέτοιο οριακό σηµείο ώστε να στρωθεί το χαλί για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και να
κερδοφορούν εις βάρος των πολιτών και αυτό δε γίνεται µόνο απ’ το κεντρικό κράτος µε το πολυνοµοσχέδιο που
είχαµε και πριν, αλλά και µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είµαστε αντίθετοι στην όποια
εµπορευµατοποίηση των απορριµµάτων, ενάντια στη µετατόπιση του βάρους στις πλάτες του κόσµου µέσα απ’ τα
ανταποδοτικά τέλη, ενάντια σε κάθε είδους ιδιωτικοποίηση, στη σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα και στις
συµβάσεις παραχώρησης. Εµείς, κύριε ∆ήµαρχε, απ’ αυτά που είπατε πριν, µία πρόταση διαδηµοτικής συνεργασίας
µε πρωτοβουλία του κράτους προς όφελος όλων των δηµοτών εκατέρωθεν θα την επικροτήσουµε και σ’ αυτή την
κατεύθυνση νοµίζω ότι θα πρέπει να κινηθούµε µε τη συµµετοχή φυσικά όλων, του ∆ήµου, όλων των φορέων, των
σωµατείων, των πολιτών.
Ακούστηκε αρκετά για το κόστος. Μα ο χώρος αυτός, ο τοµέας των σκουπιδιών, αρκετά γόνιµος, είναι πάρα
πολύ κερδοφόρος. Το ότι το κράτος ή η πολιτεία κάνει πίσω για να κερδοφορούν οι ιδιώτες, αυτό είναι άλλο θέµα.
Ενώ δηλαδή θα µπορούσε µία σωστή διαχείριση να φέρνει και έσοδα στην πολιτεία, βλέπουµε η πολιτεία -όπως
συµβαίνει βέβαια σ’ όλους τους κλάδους- απλά να κάθετε στην άκρη και να αφήνει τις ιδιωτικές εταιρείες να
κερδοφορούν εις βάρος των πολιτών. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε Ζαβιτσάνο. Ποιοι εκ των ∆ηµοτικών Συµβούλων θα ήθελα να λάβουν το λόγο; Ο
κύριος Σέρβος έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Πρόεδρε, συγγνώµη, επί της διαδικασίας, θέλετε να κάνετε έναν κατάλογο οµιλητών, ποιοι θέλουν
να µιλήσουν τώρα, έτσι ώστε να µη δηµιουργηθούν µετά καινούργιοι οµιλητές; Έτσι είναι η διαδικασία βασικά, γι’
αυτό. Έτσι είναι η διαδικασία στον Κανονισµό, να γίνει ένας κατάλογος οµιλητών, για να µην εµφανιστούν µετά
επιπλέον οµιλητές.
Πρόεδρος: Εγώ θα την κρατήσω τη λίστα αλλά θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, οι επικεφαλής σας µίλησαν πάρα
πολύ, από 20 λεπτά…
Οµιλητής: Κύριε Πρόεδρε, εγώ που δε µίλησα πολύ και µίλησα µόνο 12 λέω ότι είναι σωστή αυτή η πρόταση, διότι
θα αποφευχθεί το ενδεχόµενο να πιάνεται ο καθένας απ’ τα λόγια που θα λέγονται και να θέλει να µιλήσει κι αυτός.
Καλό είναι λοιπόν να ανοίξει ένας κατάλογος, να τον κλείσουµε τώρα.
Πρόεδρος: Κατάλογος οµιλητών: Ο κύριος Σέρβος, ο κύριος Γαζής, ο κύριος Μελάς, ο κύριος Ζουριδάκης, ο κύριος
Περδικάρης… Οι πολίτες στο τέλος, ο κύριος Βουκελάτος, ο κύριος Κονιδάρης Νικόλαος, ο Πρόεδρος του Πόρου, ο
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κύριος Βλάχος και ο κύριος Πολίτης. Εγώ θα δώσω το λόγο τουλάχιστον 3 λεπτά να τελειώνουµε, γιατί…
(….ασαφείς παρεµβάσεις….)….Εγώ το ‘χω µπροστά µου το χρονόµετρο. Κύριε Ζουριδάκη, τα βλέπουµε. Ο κύριος
Σέρβος έχει το λόγο.
Σέρβος: Η ιστορία µε τα στερεά, αστικά απορρίµµατα είναι πολύ παλιά, πριν απ’ τους Καποδιστριακούς ∆ήµους
που είχαµε τις Κοινότητες ή τους µικρούς ∆ήµους. Τότε, εντάξει, είχανε τις χωµατερές τους, πηγαίνανε, πότε θα
θάβανε, πότε δεν τα θάβανε… Γίνανε οι Καποδιστριακοί ∆ήµοι, φτάσαµε στο 2008 και άρχισε να ενσωµατώνεται
στο εθνικό µας δίκαιο οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αποκατάσταση των Χ.Α.∆.Α.. Χρηµατοδοτήθηκε η
αποκατάσταση απ’ το ΕΠΠΕΡΑΑ και στη Λευκάδα το ’14 είχαν κλείσει ήδη τέσσερις χωµατερές. Μία της πόλης 32
στρέµµατα περίπου (δίπλα απ’ τη µαρίνα) είχε γίνει αποκατάσταση, µία Κάλαµο και µία Καστό και µία της Καρυάς.
Στο τέλος του ’14 κλείσανε άλλες πέντε και έµεινε ακόµα η Βαγενί στο Νυδρί, χρηµατοδοτηµένες βέβαια οι
αποκαταστάσεις. Έκτοτε, και πιο πριν, απ’ το ’11 ακόµα που λειτουργούν, όταν αρχίσανε να τις κλείνουν τις
χωµατερές στους Χ.Α.∆.Α. έρχονταν τα απορρίµµατα εδώ, στη Λευκάδα. Έγινε µία προσπάθεια, µέσα στις έξι που
κλείσανε µετά, ήταν η µερική αποκατάσταση του Χ.Α.∆.Α. του µεγάλου της πόλης, των 36 στρεµµάτων δίπλα απ’ το
βιολογικό, εκεί που ακόµα πηγαίναµε απορρίµµατα. Παράλληλα γίνανε και οι προσπάθειες που ακούσαµε πριν -να
µην τις επαναλάβω- για το πώς θα διαχειριστούµε τα απορρίµµατα, οι σκέψεις, µπήκε το ζήτηµα της δηµιουργίας
της ΜΟ.Π.Α.Κ., ξεκίνησε απ’ το 2008 ο Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων τη συνεργασία του µε την
εταιρεία Ελληνικής Ανακύκλωσης και για τη ΜΟ.Π.Α.Κ. σε πρώτη φάση έγινε µία προεκτίµηση, συµφωνήσανε στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο τότε, οµόφωνη ήταν η απόφαση και φτάσαµε στο 2015 να ψάχνουµε, να δούµε, να φτιάξουµε
το τοπικό σχέδιο της διαχείρισης αποβλήτων για το ∆ήµο µας, βέβαια που θα εντάσσονταν στον περιφερειακό
σχεδιασµό και στη συνέχεια στον εθνικό σχεδιασµό που δεν υπήρχε µέχρι τότε. Οι προβλέψεις του σχεδίου, δε
ξέρω αν έχει νόηµα τώρα να τις απαριθµήσω, ήταν αυτές που λίγο πολύ γνωρίζουµε όλοι µας, περιέχονταν µέσα
και οι κάδοι των τεσσάρων χρωµάτων (που λέµε) για τα τέσσερα είδη απορριµµάτων, ήταν η ΜΟ.Π.Α.Κ. και
περιλαµβάνονταν ακόµα και συνεργιστική λύση. Φυσικά δόθηκαν διευκρινίσεις και επιβλήθηκε ακόµα απ’ το
υπουργείο να δούµε το πρόβληµα µε τα Πράσινα Σηµεία (τρία τον αριθµό), διαµόρφωση Χ.Υ.Τ.Υ. αδρανών υλικών,
πως θα διαχειρίζονται τα απορρίµµατά τους τα µικρά νησιά (Κάλαµος, Καστός και Μεγανήσι) και φυσικά οι
τεµαχιστές. Γίνεται τροποποίηση του τοπικού σχεδίου δράσης τον Ιούλιο του 2016 µε προσθήκες κύριε για τη
συνεργιστική λύση.
Τώρα, δύο κουβέντες πάνω στη Μονάδα Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης, τη
λεγόµενη ΜΟ.Π.Α.Κ..
Πρόεδρος: Κύριε Σέρβο, σας είπα 3 λεπτά, έχετε ήδη φτάσει στα 4.
Σέρβος: Έφτασα στα 4; Τελειώνω, κλείνω. Το 2016 τον Ιούλιο πέρασε απ’ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο η οριστική
µελέτη της ΜΟ.Π.Α.Κ. µαζί µε τις έξι επιµέρους οριστικές µελέτες της (αρχιτεκτονική, στατική, χηµικών εργασιών και
µηχανηµάτων, τοπογραφική, ηλεκτροµηχανολογική κ.λπ.). Ταυτόχρονα, ψηφίστηκαν και τα τεύχη δηµοπράτησης
και υποβλήθηκε πρόταση στο υπουργείο. Φυσικά, οι διαδικασίες ήταν τέτοιες που επέβαλλαν την τροποποίηση και
επικαιροποίηση των µελετών (το ’18). Η κατάσταση έχει φτάσει εδώ που έφτασε, ο δεµατοποιητής ήταν µέρος της
προσωρινής λύσης, βλέπουµε ότι εντάξει, έλυσε κάποιο πρόβληµα, όµως µη ξεχνάµε ότι τα απορρίµµατα που
παράγουµε σαν νησί είναι υπερβολικά πολλά, να αναφέρω το νούµερο; 130 έως 150 τόνοι τη µέρα στην περίοδο
αιχµής, περίπου 25.000 το χρόνο και λίγο παραπάνω. Θα πρέπει όλοι µαζί, όλοι µαζί να βοηθήσουµε στην
κατεύθυνση επίλυσης του προβλήµατος. Οι προθέσεις όλων µας -απ’ ό,τι διακρίνω- είναι καλές, όλοι επιδιώκουµε
τη λύση του προβλήµατος και από δω και πέρα καλά είναι όταν θα µιλάµε για σκουπίδια να χρησιµοποιούµε πρώτο
πληθυντικό πρόσωπο. Εµείς παράγουµε, εµείς θα τα διαχειριστούµε, αν θέλουµε να λύσουµε το πρόβληµα.
Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γαζής Νικόλαος έχει το λόγο.
Γαζής Νικ.: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ οµολογώ ότι εντυπωσιάστηκα απ’ τις οµιλίες των δύο πρώτων
οµιλητών, του πρώην Βουλευτή, κυρίου Σολδάτου και του πρώην ∆ηµάρχου, κυρίου ∆ρακονταειδή. Σύµφωνα µε τα
λεγόµενά τους λοιπόν και οι δύο έκαναν τα βέλτιστα που µπορούσαν να κάνουν, ενώ µας παρέθεσαν και ένα σωρό
δικαιολογίες για όσα δεν έκαναν. Εδώ βέβαια θα πρέπει να πούµε πως ο οποιοσδήποτε βαρύνεται µε αστοχίες ή
ακόµα και µε κατηγορίες, είναι βέβαιο πως θα έχει ένα κάρο δικαιολογίες γι’ αυτό, δεν ανακαλύψαµε την Αµερική.
Τελικά, για ένα διάστηµα 11 ετών περίπου (απ’ το 2008 µέχρι σήµερα) δε βρήκαµε κάποιον να φταίει και λύση δε
δόθηκε στο πρόβληµα και παρότι µας έµεινε αµανάτι ένα κάρο πανάκριβος εξοπλισµός που τον πλήρωσαν οι
δηµότες (θυµίζω: Για κάτι σταθµούς µεταφόρτωσης, για κάτι αυτοκίνητα και πρέσες τα οποία σκουριάζουν και τα
οποία ουδέποτε πρόκειται να χρησιµοποιηθούν). Οι σταθµοί λοιπόν βγήκαν άχρηστος, (…) άχρηστα βγήκαν και ένα
κάρο άλλα πράγµατα. Εκείνος που πληρώνει τη νύφη είναι ο λαός της Λευκάδας, οι δηµότες, οι µόνοι δηλαδή που
δε φταίνε γι’ αυτή την κατάσταση και αυτό οφείλουµε να το πούµε µε σαφήνεια, το χρωστάµε γιατί οι άνθρωποι
πληρώνουν και λύση δε βλέπουν.
Κύριες και κύριοι, είναι πλέον ανάγκη να σκύψουµε µε προσοχή και να επικαιροποιήσουµε τον επιµερισµό
του κόστους των σκουπιδιών, των απορριµµάτων µας. Ο επιµερισµός, όπως γίνεται σήµερα είναι τουλάχιστον
αναχρονιστικός και ξεκάθαρα άδικος σε βάρος των δηµοτών. Εάν δούµε την παραγωγή σκουπιδιών κατά την
τουριστική περίοδο και τη συγκρίνουµε µε την παραγωγή των σκουπιδιών στο υπόλοιπο µέρος το χειµώνα· που
είναι οι µόνιµοι κάτοικοι δηλαδή, θα διαπιστώσουµε ότι είναι χαώδης η διαφορά, η διαφορά όµως που πληρώνουν οι
επαγγελµατίες που καρπώνονται το τουριστικό προϊόν µε τους δηµότες, δεν είναι καθόλου χαώδης, είναι πάραπάρα πολύ κοντινή. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί. Υπάρχουν ρυπαντές πολύ υπολογίσιµοι, όπως είναι
για παράδειγµα τα ηµερόπλοια στο Νυδρί, όπως είναι τα εκατοντάδες κότερα τα οποία (.), αγκυροβολούν στο
Βλυχό, είναι πάνω από 200 την ηµέρα, στον όρµο Βουλιαδίτη που είναι πάνω από 100 την ηµέρα, στα Σύβοτα και
σ’ όλα τα µικρά λιµανάκια τέλος πάντων της περιοχής µας, οι οποίοι σκουπίδια παράγουν και σκουπίδια δεν
πληρώνουν. Νερό καταναλώνουν και νερό συνήθως δεν πληρώνουν. Ευελπιστώ πως η καινούργια διοίκηση του
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Λιµενικού Ταµείου που ακόµα δεν ανέλαβε καλά, καλά (ανέλαβε προχθές) ότι θα λάβει τα προσήκοντα µέτρα ούτως
ώστε να υπάρξει σωστός καταµερισµός και για να συµβεί αυτό θα πρέπει να έχει βέβαια τόσο τη βούληση όσο και
την ικανότητα και τη γνώση. Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ. Ο κύριος Μελάς έχει το λόγο.
Μελάς: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, εγώ την προηγούµενη φορά που τοποθετήθηκα, τοποθετήθηκα
αναφερόµενος στον κύριο Νίκο Σολδάτο και δεν είπα τίποτα για τον κύριο Σολδάτο Θοδωρή. Αν ψάχνει για
δηµοσιότητα είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο.
Η διαδικασία που ξεκίνησε το 2008, τίναξε πραγµατικά εκτός απ’ τους άλλους απέξω απ’ τη Λευκάδα και
την υπόθεση της Λευκάδας στον αέρα, διότι η Λευκάδα ήταν ∆ήµος Λευκάδας και είχε µονάχα να φτιάξει τη
ΜΟ.Π.Α.Κ. και δεν είχε που να πάει το υπόλειµµα. Άρα, θα έπρεπε να πάει µέσω συνδέσµου και να µην τον
απαξιώσουν το Σύνδεσµο Καθαριότητας και να κατευθυνθεί το υπόλειµµα σε ένα χωριό, σε έναν πρώην ∆ήµο σε
περιοχές της Λευκάδας που υπάρχουν αλλά δε θέλουµε ποτέ να τις αποδεχτούµε και επειδή οι αποφάσεις των
∆ιοικητικών Συµβουλίων και οι ευθύνες διαιωνίζονται, θα σας πω λοιπόν ότι η τελευταία µελέτη που έγινε δεν έγινε
απ’ το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο να προτείνει τέσσερις λύσεις, αλλά προταθήκανε απ’ τη ∆ηµοτική Αρχή και
κυρίως ο Αµµόκαµπος ξεσήκωσε τη θύελλα των αντιδράσεων. Τέλος πάντων, εγώ δε θα πω απάνω σ’ αυτά τίποτα,
η συµπίεση και η δεµατοποίηση αποτελούσαν -απ’ ό,τι ακούγαµε- µία σύγχρονη τεχνολογική µέθοδο για τη µείωση
του όγκου των απορριµµάτων µέσω δεµατοποιητή. Σε δεύτερο στάδιο και για λόγους καθαριότητας και αποφυγής
δυσοσµιών υπήρχε και η κάλυψη τους µε την ταινία γύρω-γύρω ας πούµε. Αυτό είχε σχέση να παράγονται µπάλες
περίπου ενός τόνου, δε ξέρω πόσο είναι αυτές που βγαίνουν εδώ πέρα, πάντως όλοι οι δεµατοποιητές έτσι
δουλεύανε και βάρος περίπου ενός κυβικού και βάρος ενός τόνου. Λεγόταν ότι η δεµατοποίηση είναι µία
βραχυχρόνια πρακτικά, θα φύγουν τα απορρίµµατα εκεί πέρα και φτάσαµε τώρα στο σηµείο να µην µπορεί να
αναπνεύσει η Λευκάδα ειδικά το καλοκαίρι. Πιθανόν, αν δεν ήταν δεµένα µε τις ταινίες γύρω-γύρω να µην ήταν και
όλη αυτή η δυσοσµία. ∆εν έχει µέχρι στιγµής ακολουθηθεί από καµία ∆ηµοτική Αρχή, πιστεύω η σηµερινή να το
κάνει πράξη και έργο, αν και στις προηγούµενες απαντήσεις µάλλον ο κύριος ∆ήµαρχος δεν κατάλαβε τις ερωτήσεις
και γι’ αυτό και οι απαντήσεις όχι εµένα δεν ικανοποιήσανε, αλλά ούτε και κανέναν νοµίζω απ’ τους
παρευρισκόµενους, ούτε και τους ακροατές, διότι θα έπρεπε να δουλέψει πάντα στη µείωση και στην εναλλακτική
διαχείριση. Αυτά λοιπόν, καµία ∆ηµοτική Αρχή, ούτε µε φυλλάδια, ούτε µε ηµερίδες, ούτε µε παραστάσεις, ούτε µε
εκδηλώσεις τα ενεφάνισε… (…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….Ορίστε; Όχι, δεν είπα εσάς, είπα «καµία ∆ηµοτική Αρχή
µέχρι σήµερα.» Θα έπρεπε λοιπόν να βασιστεί στην πρόληψη, στην επαναχρησιµοποίηση, στην ανακύκλωση και
στη κοµποστοποίηση ως λύσεις. ∆ε θέλω να σας φάω πολύ χρόνο κύριε Πρόεδρε, η αρχή είναι ότι «ο ρυπαίνων
πληρώνει». ∆εν µπορεί λοιπόν να πηγαίνουµε µε τα τετραγωνικά των σπιτιών, αλλά θα πρέπει να πάµε µάλλον µε
την παραγωγή ή µε τον όγκο. Τώρα, πως θα το προσδιορίσουµε αυτό; Εγώ είµαι µόνος µου σε ένα σπίτι και
παράγω κάποια απορρίµµατα. Αν λοιπόν το πάµε µε τα άτοµα θα πούνε: «Κάποιος είναι πολύτεκνος. Άρα, λοιπόν
δεν µπορούµε να φορολογήσουµε τον πολύτεκνο ή τον έναν ή τον άλλον.» ∆ε ξέρω ποια λύση θα βρείτε εσείς και
θα την προκρίνετε. Επειδή βλέπω λοιπόν ότι έχουµε µπλέξει και µε τους απέναντι, διότι στο σχήµα το οποίο πάει να
δηµιουργηθεί εµείς θα έχουµε πλειοψηφία και δεν πιστεύω να δέχονται οι απέναντι να έχουµε εµείς πλειοψηφία και
διαχείριση, χωρίς να υπεισέρχοµαι σε άλλες λεπτοµέρειες, σας λέω, φέρτε µία πρόταση κοστολογηµένη, εάν του
Συµβουλίου δεν του αρέσει, ας καταθέσει άλλη πρόταση κάποια άλλη παράταξη, να τη ψηφίσουµε, να υλοποιηθεί
να τελειώσουµε µ’ αυτό το καρκίνωµα. Το 2010-2011, ο πρώην ∆ήµαρχος κύριος Αραβανής Κώστας, για να πάρει
τη βεβαίωση που θα πάει το υπόλειµµα, αν λειτουργούσαν οι σταθµοί, η µονάδα εδώ πέρα, απευθύνθηκε στο ∆ήµο
Στράτου· που από εκείνο τον καιρό εξυφαινόταν ο σχεδιασµός µιας εκεί πέρα τέλος πάντων µονάδας και τα
υπόλοιπα. Και αυτή χρησιµοποιήθηκε για να δοθούν οι εγκρίσεις για τους σταθµούς µεταφόρτωσης. ∆εν είχαµε
λοιπόν -θέλω να πω- την καλύτερη συνεργασία µε τους απέναντι και κυρίως µ’ αυτό τον κύριο που προανέφερα.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζουριδάκης έχει το λόγο.
η
Ζουριδάκης: Καλησπέρα. Θα είµαι όσο µπορώ πιο σύντοµος. Εγώ θα µιλήσω απ’ το σήµερα, απ’ την 1
Σεπτεµβρίου και µετά. Είναι µία καινούργια ∆ηµοτική Αρχή 53 ηµερών ακριβώς, 23 Οκτωβρίου έχουµε σήµερα, ούτε
150 µέρες, ούτε 350, 53 ηµερών. Ο κύριος ∆ήµαρχος έχει κάνει πάρα πολλά πράγµατα µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, να
βρεθεί µία λύση. Λίγη υποµονή. Αν νοµίζετε πως υπάρχουν µαγικά ραβδάκια και το λύνουµε σε δύο µήνες το
πρόβληµα· όλοι λέµε ψέµατα. Επειδή ακουστήκαν και νούµερα, 18.000 τόνοι σκουπιδιών µε 52,00 ευρώ 936.000, κι
εγώ αν είχα αυτά τα λεφτά σήµερα (..) τα µετέφερα. Υπάρχουν τα χρήµατα αυτά; Στην τελευταία αναµόρφωση, απ’
ό,τι θυµάµαι, κύριε ∆ήµαρχε, 167.000 είδαµε το πόσο που βάλατε ό,τι υπήρχαν τότε στην αναµόρφωση για τα
ανταποδοτικά. Αν είχαµε 1.000.000 η λύση ήταν εύκολη και πανεύκολη. Τα µεταφέρουµε από 52,00 ευρώ τον τόνο
και λύνουµε και το πρόβληµα µέχρι να δούµε τι θα κάνουµε αύριο, δυστυχώς όµως δεν υπάρχουν αυτά τα χρήµατα.
Όσο για τις αυξήσεις που λένε, και εµείς ξέρουµε και ο κύριος Λύγδας το ξέρει για τους ηµιυπαίθριους, και ο κύριος
∆ήµαρχος και το υπουργείο Εσωτερικών την περασµένη εβδοµάδα διάβασα για τα αυθαίρετα· πως θα δώσει
στοιχεία για τις τακτοποιήσεις των αυθαιρέτων στους ∆ήµους, έβγαλε ανακοίνωση το υπουργείο Εσωτερικών, κύριε
∆ήµαρχε, άρα δεν είναι η µόνη λύση αυτό που είπε: «Κι άλλες λύσεις να δούµε», το πρόβληµα των αυξήσεων των
τελών αν θα κάνουµε ή δε θα κάνουµε, υπάρχουν πολλοί τρόποι να τα αντιµετωπίσεις. Εγώ πιστεύω πως -και είναι
και προσωπική µου άποψη- αυτό που ξεκίνησε το ’17 πρέπει να συνεχιστεί, µε τους γείτονες µας συνεργαζόµαστε
και στο Σύνδεσµο Ύδρευσης και έχουµε και µια πάρα πολύ καλή συνεργασία… Τα ‘χουµε ψηφίσει και τα δύο
∆ηµοτικά Συµβούλια και µπορεί να βρούµε χρυσές τοµές και να πάµε µπροστά και θα είναι και το όφελος και των
δύο κοινωνιών, αν µ’ αυτά που ανέφερε κάποια πράγµατα ο κύριος ∆ήµαρχος µέσα απ’ το ΠΕΠ και µέσα απ’ τα
σειράδια και τα 840. Και για να τελειώσω, να µη χρονοτριβώ, εγώ πιστεύω πως όλοι έχουµε ευθύνες, όλοι οι
δηµότες και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και όλοι, αν δεν πάµε στην πρόληψη. Το ’13, σαν Αντιδήµαρχος τότε, κύριε
∆ήµαρχε, κάναµε δράσεις µε τα σχολεία και στην πλατεία µε το λούνα παρκ και η επόµενη ∆ηµοτική Αρχή, το
ποσοστό που είπατε στο 9% είναι τραγικό και εµείς θα κάνουµε τώρα, αλλά πρέπει να ευαισθητοποιηθεί ο κόσµος,
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πρέπει να αυξήσουµε τους µπλε κάδους και εγώ προτείνω τα σχολεία, τα παιδιά είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της
ανακύκλωσης, αλλά να πηγαίνεις σε ένα σχολείο και να υπάρχει ο µπλε κάδος να εναποθέσεις τα αντικείµενα.
Θέλουµε τη βοήθεια των Προέδρων, χωρίς τη βοήθεια των Προέδρων… Να βοηθήσουν στο κοµµάτι της
ανακύκλωσης, πρέπει να µειώσουµε τον όγκο των σκουπιδιών στην πρόληψη, οι Πρόεδροι στα χωριά τους παίζουν
σηµαντικό ρόλο και στην ενηµέρωση και στα πάντα. Στα ηµερόπλοια που είπε ο κύριος Γαζής Νικόλαος, όλα είναι
ανακυκλώσιµα και δυστυχώς όλα πάνε… ∆εν πηγαίνανε ποτέ στην ανακύκλωση αυτά τα σκουπίδια, µε συζητήσεις,
µε τους ιδιοκτήτες µπορεί να βρούµε τη χρυσή τοµή και αυτό που χρειάζεται πιστεύω και το λέµε πολλά χρόνια,
είναι ένας χώρος µεταξύ Ελλοµένου και Απολλωνίων για εναπόθεση των αδρανών υλικών και ολ’ αυτά που είπανε,
γιατί η ανεξέλεγκτη ρίψη, κύριε ∆ήµαρχε, σε όλα τα µέρη (αυτό που ανέφερε ο Μπάµπης Ανυφαντής), δυστυχώς,
όταν δεν υπάρχει κάπου να πάει κάποιος, εγώ σήµερα ερχόµενος στο ‘Ionian Blue’ απέξω ήταν µία λεκάνη
σπασµένη, πεταµένη, ερχόµενος απ’ το Νυδρί κάτω, άµα το δείτε, ακριβώς στο ‘Ionian Blue’ απέναντι, ανάµεσα
στους κάδους ήταν µία λεκάνη πεταµένη. Αυτά έχω να πω. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και βεβαίως θα
συµφωνήσω πως για εµένα η υγεία είναι το µεγαλύτερο αγαθό κάθε ανθρώπου, αλλά µε ευχολόγια και χωρίς
χρήµατα δε λύνονται αυτά τα πράγµατα. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Περδικάρης έχει το λόγο.
Περδικάρης: Κύριε Πρόεδρε, συναδέλφισσες, συνάδελφοι, νοµίζω ότι ήταν µία ενδιαφέρουσα συζήτηση αν και
έχουν γίνει αρκετές, είχε συναίσθηµα, τέθηκαν πολιτικά ζητήµατα, υπήρξαν ακόµη και τοποθετήσεις που θα
µπορούσες ίσως να τις πεις «επιστηµονικού επιπέδου» και βεβαίως γιατί όχι, υπήρξαν και εµµονές. Εγώ θα
τολµήσω να βάλω µία άλλη διάσταση, αυτή που νοµίζω ότι ταιριάζει σε ένα τέτοιο ζήτηµα και αυτό είναι το πολιτικό,
η πολιτική διάσταση· που κατ’ επέκταση είναι και κοινωνική. Είπες, ∆ήµαρχε, ότι αποτύχαµε και θέλω να
συµπληρώσω ότι αποτύχαµε εδώ και 35 χρόνια, έτσι; Όταν αποτύχαµε τότε να βρούµε ένα χώρο είτε Χ.Α.∆.Α.,
ανεξέλεγκτης, είτε υγειονοµικής ταφής, είτε οτιδήποτε µπορούσαµε να βρούµε και αυτό δεν έγινε από µόνο του,
έγινε µε τις ευχές του πολιτικού προσωπικού, το οποίο ποτέ δεν ανέλαβε την ευθύνη και δε ζήτησε ποτέ συγγνώµη
∆ήµαρχε. Εγώ προσωπικά, προσωπικά ως Θανάσης Περδικάρης δεν µπορώ να µη θεωρήσω ότι τα παιχνίδια που
παίχτηκαν πάνω απ’ την πλάτη της κοινωνίας δεν πρέπει… Πρέπει µάλλον µας µένουν και οι ίδιοι αυτοί που τα
έπαιξαν (οι παράγοντες) να µένουν αλώβητοι κατά τη διάρκεια του χρόνου που περνάει. Νοµίζω ότι αυτοί σήµερα
θα πρέπει να αναλάβουν (σε εισαγωγικά το λέω, έτσι;) και τα κόστη, γιατί είναι διαφορετικά τα κόστη που θα
προκύψουν και διαφορετικά το κόστη εάν τότε είχαµε φροντίσει, αλλά οι καριέρες οι πολιτικές είναι πάνω απ’ την
κοινωνία και βεβαίως, θα λαϊκίσω αντίθετα και θα πω ότι καλό είναι να χαϊδεύουµε τ’ αφτιά της κοινωνίας και των
πολιτών και να ενδιαφερόµαστε σήµερα για το κόστος, σωστό είναι, είναι κι αυτό µέσα στις υποχρεώσεις µας και
στα δικαιώµατά µας. Όµως, θα πρέπει να τολµήσουµε να πούµε και τις ευθύνες που έχουν οι πολίτες
καθοδηγούµενοι απ’ αυτό το πολιτικό προσωπικό που δεν τόλµησαν ποτέ µέχρι τελευταία, µέχρι τώρα τελευταία,
ούτε χώρο υπολείµµατος δεν µπορούµε να βρούµε στη Λευκάδα, δεν είναι τυχαίο λοιπόν που έχουµε φτάσει ως
κοινωνία και αυτό πρέπει να µας απασχολήσει. ∆ε βρήκαµε λοιπόν τη βέλτιστη λύση που θα µπορούσαµε να τη
βρούµε στη Λευκάδα, όπως την έχει βρει η Κεφαλλονιά, όπως ελάχιστοι χώροι -είναι γεγονός- στην Ελλάδα και µε
ευθύνη και του κεντρικού κράτους, όπως κάθε φορά εκφραζόταν, όµως κυρίως θεωρώ ότι τουλάχιστον σε ό,τι
αφορά τη Λευκάδα οι ευθύνες είναι τα παιχνίδια και τα παιχνίδια που παίχτηκαν όχι στις πλάτες πλέον του κόσµου,
αλλά στις ζωές της κοινωνίας, είναι πάρα πολύ µεγάλες.
Θα επαναλάβω κάτι, το ‘χω πει πάρα πολλές φορές και θα το λέω συνέχεια, γιατί µου είχε κάνει µεγάλη
εντύπωση, σε µια όχι πολύ µακρινή συνέντευξη τύπου του πρώην ∆ηµάρχου Αµφιλοχίας και µεγαλοστελέχους του
τότε ΠΑΣΟΚ, µέχρι τελευταία, νοµίζω ότι τον έχουν κάνει στην άκρη λόγω της σχέσης τους µε τη Νέα ∆ηµοκρατία,
της φανερής του εννοώ… (…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….Τον Κοιµήση, ο οποίος αναφέρθηκε γνωρίζοντας ίσως
πρόσωπα και πράγµατα, είπε ότι: «∆υστυχώς τη Λευκάδα µε το θέµα των απορριµµάτων παίχτηκαν και
δηµιουργήθηκαν πολιτικές καριέρες.» Και εδώ λοιπόν θέλω να πω ότι τόσα χρόνια περάσαµε από Συµβούλια
περιοχής, περάσαµε από Καποδιστριακούς ∆ήµους, από Καλλικρατικούς ∆ήµους, παλαιότερα από Κοινότητες,
περάσαµε από ΤΕ∆Κ και δεν µπόρεσε κανείς να αγγίξει ή δε θέλησε να αγγίξει αυτό το θέµα και βεβαίως, µπορεί
τώρα να φωνάζουν οι συµπολίτες µας και έχουν δίκιο, όµως εµείς χτίσαµε τα σχολεία δίπλα στο σκουπιδότοπο που
είναι απ’ το ’82 και µπαζώσαµε τις αλυκές όταν πήραµε απ’ τ’ άλλο ιχθυοτροφείο τα σκουπίδια για να τα φέρουµε
εδώ για καλύτερη λύση. Εµείς το χτίσαµε και όταν υπήρξαν αυτές οι δράσεις όχι απλά ανακύκλωσης, αλλά δράσεις
εναντίον αυτής της κατάστασης· τότε κανείς δεν ακολουθούσε, ούτε πολίτης, ούτε φορέας, υπήρχαν µόνο τότε οι
γραφικοί. Αυτά λοιπόν τα λουζόµαστε σήµερα. Ας µας γίνουν µάθηµα, γι’ αυτό τα αναφέρω, γιατί δεν πρέπει να
προχωράµε όπως προχώρησαν τότε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο Περδικάτη. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πόρου, κύριος Μεταξάς έχει το λόγο.
Μεταξάς (Πρόεδρος Κοινότητας Πόρου): Νοµίζω ότι το πρώτο που πρέπει να κάνουµε είναι να
ελαχιστοποιήσουµε τα σκουπίδια µας. ∆ηλαδή, προτείνω εκτός απ’ την ενηµέρωση που θα ‘χουν οι πολίτες και στα
χωριά µας -εγώ µιλάω για το δικό µου το χωριό- να µπορέσουν να ενηµερωθούν ο κόσµος, εγώ προσπαθώ µε κάθε
τρόπο να τους το πω, αλλά µε προτροπή δικιά σας να τους πω να εναποθέτουν όσο µπορούν λιγότερα σκουπίδια
στους κάδους και θέλω από εσάς να µου φέρετε και µπλε κάδους, γιατί δεν έχουµε µπλε κάδους ανακύκλωσης και
µία ενηµέρωση η οποία θα γίνει έντυπη, θα την κολλήσουµε στον τοίχο, θα γίνει µία γενική ενηµέρωση και τα
σκουπίδια σας υπόσχοµαι ότι θα τα ελαχιστοποιήσουµε τουλάχιστον στο 50%. Ο στόχος είναι αυτός. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστούµε πολύ. Ο κύριος Βουκελάτος έχει το λόγο.
Βουκελάτος (Πρόεδρος Κοινότητας Νικολή): Κύριε Πρόεδρε, κύριε ∆ήµαρχε, αγαπητοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, στο
πλαίσιο της διαβούλευσης που γίνεται σήµερα σε σχέση µε τη διαχείριση των απορριµµάτων στο νησί της Λευκάδας
θέλω να διατυπώσω κάποιες σκέψεις, µήπως µπορέσω κι εγώ να συµβάλλω στον τρόπο που θα αποφασίσετε να
διαχειριστείτε τελικά το πρόβληµα. Πολύ γενικά, όποια λύση τελικά κι αν προκριθεί θα έχει κάποια θετικά και κάποια
αρνητικά οπωσδήποτε. Στην προσπάθεια µας να διαλέξουµε την καταλληλότερη, εκτιµώ πως βασικό κριτήριο θα
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πρέπει να είναι η ποσότητα, να εξεταστεί η ποσότητα και η σύνθεση των απορριµµάτων που παράγουµε ώστε
τελικά να αποφασίσουµε πως θα τα διαχειριστούµε στο τέλος, γιατί απ’ ό,τι κατάλαβα απ’ τη συζήτηση που
προηγήθηκε, στρατηγικό σχέδιο για τη διαχείριση των απορριµµάτων στη Λευκάδα παρότι συζητάµε τόσες ώρες και
στο παρελθόν και σήµερα και στο µέλλον πιθανόν, δεν υπάρχει. Για την περίπτωση της Λευκάδας, κάνοντας µία
γρήγορη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, προσωπική µου άποψη είναι ότι µία άλλη διαχείριση που θα συνδύαζε
διαδικασίες διαλογής στην πηγή, βιολογικής αποικοδόµησης και στο τέλος υγειονοµικής ταφής µε την πρόβλεψη
ανακύκλωσης, θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως η καταλληλότερη λαµβάνοντας βέβαια υπόψιν ότι για λόγους π.χ.
όπως η τουριστική σεζόν, µία πιθανή πλεονάζουσα ποσότητα θα µπορούσε να µεταφερθεί παράδειγµα στα
Γιάννενα.
Ταυτόχρονα, νοµίζω πως και οι πολίτες της Λευκάδας -όπως ειπώθηκε και από προηγούµενους
συνοµιλητές- µπορούν να συµβάλλουν και οφείλουν να συµβάλλουν στις προσπάθειες της εκάστοτε ∆ηµοτικής
Αρχής, κάνοντας µία σοβαρή προσπάθεια για να καταναλώνουν υπεύθυνα συµβάλλοντας κατά το δυνατόν στη
µείωση της ποσότητας των απορριµµάτων που παράγει κάθε νοικοκυριό. Εξαιρώ βέβαια την περίπτωση της
διαχείρισης του ανόργανου µέρους των απορριµµάτων (εφόσον υπάρχει) και δοθείσης ευκαιρίας καλό θα ήταν
πιστεύω να έχουµε κάποια στιγµή υπεύθυνη ενηµέρωση σε σχέση µε το πώς έχει προβλεφθεί να γίνεται η
διαχείριση των αποβλήτων του νέου νοσοκοµείου. Αξίζει επίσης να αναφέρω πως στις µέρες µας, όπως κάπως
άφησε να εννοηθεί και ο κύριος της Λαϊκής Συσπείρωσης πριν, όταν τοποθετήθηκε, η λύση της υγειονοµικής ταφής
τείνει να απαξιωθεί στο βωµό πιθανώς οικονοµικών συµφερόντων που προκρίνουν άλλες τεχνολογικές λύσεις,
όπως π.χ. η καύση µε ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας· µέθοδος που χρησιµοποιείται κατά κόρον στη ∆υτική
Ευρώπη· που όµως το σύνολο σχεδόν του πολιτικού κόσµου στην Ελλάδα έχει απορρίψει κυρίως για λόγους
περιβαλλοντικούς. Αυτός είναι και ο λόγος πιστεύω που τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται µία δραµατική αύξηση
του κόστους ανά τόνο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των σκουπιδιών µε τη µέθοδο της υγειονοµικής ταφής. Κατά την
ταπεινή µου άποψη δηλαδή, ο λόγος που δεν έχει ακόµα περπατήσει η λύση της καύσης στην Ελλάδα είναι κυρίως
οικονοµικός, καθώς το κόστος κατασκευής και λειτουργίας τέτοιων µονάδων είναι πολύ υψηλό για τα δεδοµένα της
Ελλάδας. Μη ξεχνάµε όµως άλλωστε ότι η τεχνολογία της καύσης εφαρµόζεται ήδη χρόνια τώρα στη
τσιµεντοβιοµηχανία, µε συνέπεια πολλά απ’ τα υλικά επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης µε τα οποία ερχόµαστε
καθηµερινά σε επαφή πιθανόν να περιέχουν τοξικά υπόλοιπα σε αρκετά σηµαντικότερο βαθµό απ’ αυτά που
εκλύονται στο περιβάλλον απ’ την καύση των απορριµµάτων.
Άρα, κυρίως ο κύριος λόγος που δεν έχει προχωρήσει η καύση ως σύστηµα διαχείρισης απορριµµάτων
στην Ελλάδα είναι οικονοµικός και έχει να κάνει µε το κόστος επένδυσης και λειτουργίας.
Κλείνοντας τώρα, σε ό,τι αφορά πιθανές αντιδράσεις που µπορεί να υπάρχουν από πολιτικούς παράγοντες
της Ηπείρου σε ό,τι έχει να κάνει µε τη µεταφορά ποσότητας απορριµµάτων στη Λευκάδα στο νέο εργοστάσιο που
έχει κατασκευαστεί εκεί στην περιοχή τους, θα έλεγα πως είναι και δίκαιο και ηθικό οι ποσότητες των απορριµµάτων
που µας αφήνουν ως επισκέπτες κατά την καλοκαιρινή περίοδο, να τους επιστρέφεται ελαφρώς (.) το χειµώνα.
∆ιαφορετικά, ίσως και εµείς θα πρέπει να σκεφτούµε λύσεις που θα µας δίνουν τη δυνατότητα να συντηρούµε τις
υποδοµές µας, να διαχειριζόµαστε τα απορρίµµατά µας χωρίς επιπλέον κόστος για τους µόνιµους πολίτες,
θεσµοθετώντας για παράδειγµα ένα ελάχιστο τέλος το οποίο θα εισπράττει ο ∆ήµος στην είσοδο του νησιού απ’
τους επισκέπτες της καλοκαιρινής σεζόν. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ. Ο κύριος Κονιδάρης έχει το λόγο.
Κονιδάρης Νικ.: Καλησπέρα. ∆υο λόγια θέλω να πω, δε θα πω κάτι το καινοτόµο ή κάτι το καινοφανές, κοινότοπα
πράγµατα θα πω, το αυτονόητο στην ουσία θα πω, αλλά θέλω να ενώσω κι εγώ τη φωνή µου µε αρκετούς
προλαλήσαντες για να συµβάλλω στην ανάδειξη της τραγικότητας του προβλήµατος, διότι το πρόβληµα είναι
τραγικό και δε νοµίζω ότι πρέπει να κάνουµε βαθυστόχαστες αναλύσεις περί αυτού, το διαπιστώνουµε εµείς οι ίδιοι
που γειτνιάζουµε στα σκουπίδια, στο χώρο των απορριµµάτων, το βιώνει η γειτονιά, το βιώνουν τα παιδιά σας, τα
παιδιά µας, το βιώνουµε όλοι. Άλλωστε, αν δεν ήταν τραγικό το πρόβληµα, δε ξέρω γιατί το συζητήσαµε. Ας τ’
αφήσουµε εκεί πέρα να τα εισπνέουµε, ό,τι εισπνέουµε αφού είναι όλα καλά. Το ότι ψάχνουµε εναγωνίως να βρούµε
λύσεις µε τόση ένταση και τόσο πάθος αποδεικνύει από µόνο του ότι το πρόβληµα είναι όντως τραγικό. Το λέω
αυτό για ποιο λόγο; ∆εν το λέω ούτε επειδή γειτνιάζουµε στην περιοχή, ζούµε εκεί πέρα καθηµερινά, είµαι στο
Μουσικό Σχολείο και τα παιδιά και όλα τα συγκροτήµατα των σχολείων πέριξ της περιοχής, το πρόβληµα δεν είναι
τοπικό, είναι κοινωνικό πρόβληµα µε ό,τι συνεπάγεται αυτό· οικονοµικές προεκτάσεις, κοινωνικές, πολιτιστικές,
αισθητικές προεκτάσεις… ∆ε θέλω να πω περισσότερα πράγµατα, είναι κοινωνικό πρόβληµα και θέλω να πω ότι
δεν εκτίνεται και στα όρια της πόλεως, είναι πρόβληµα συνολικό του νησιού. Τις επιπτώσεις της µη επίλυσης θα τις
υποστεί το νησί άµεσα ή έµµεσα µεσοπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα. Αυτό που έγινε το περασµένο καλοκαίρι, αν
επαναληφθεί ένα-δύο καλοκαίρια, νοµίζω όλοι αντιλαµβάνονται τις συνέπειες του προβλήµατος. Κλείνω µ’ αυτό, ότι
είναι πρόβληµα και γι’ αυτό το λέω, και αν δε ξέρουµε το πρόβληµα, αν δεν καταθέσουµε το πρόβληµα δεν
µπορούµε να το επιλύσουµε, πρέπει να το παραδεχτούµε για να το επιλύσουµε.
Τώρα, το τι λύσεις θα δροµολογηθούν, είναι αρµόδιοι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, είστε εξουσιοδοτηµένοι να
προωθήσετε όποιες λύσεις, βεβαίως οι λύσεις κρίνονται, αξιολογούνται και κοινωνικά και θεωρώ ότι θα προκριθεί η
καλύτερη δυνατή λύση. Εγώ πιάνοµαι απ’ το τελευταίο διότι δεν αναφέροµαι καν στο παρελθόν, στο παρόν
αναφέροµαι και στο µέλλον, καταγράφω τη δήλωση, την πολύ σηµαντική δήλωση του κυρίου ∆ηµάρχου ότι το
καλοκαίρι η Λευκάδα δε θα βιώσει ξανά το πρόβληµα. Εάν αυτό ευσταθεί, εάν αποδειχθεί στην πράξη νοµίζω ότι
πάµε καλά. Τώρα, επαναλαµβάνω και κλείνω ότι οι όποιες λύσεις δροµολογηθούν να αξιολογούνται και κρίνονται.
Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ. Ο κύριος Βλάχος έχει το λόγο.
Βλάχος: Καλησπέρα και από εµάς. Εγώ δυο κουβέντες θέλω να πω αλλά θα πιαστώ απ’ το τελευταίο που ανέφερε
ο συνάδελφος Νίκος. Γιατί όλοι µιλάµε για καλοκαίρι; Το χειµώνα; (…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….Για κάποιο λόγο,
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όχι Τάσο, για κάποιο λόγο µιλάµε για καλοκαίρι όλοι, γιατί µιλάµε για τους επιχειρηµατίες αλλά δε µιλάµε για τον
κόσµο ο οποίος ζει και δραστηριοποιείται και το χειµώνα, ο οποίος ζει µέσα στην πόλη και το χειµώνα. Άρα, λοιπόν
δεν µπορούµε να µιλάµε και να προκρίνουµε το θέµα του τουρισµού και των επιχειρηµατιών σε σχέση µε την υγεία
των πολιτών. Ειπώθηκε από κάποιους και το θεωρώ πάρα πολύ σηµαντικό και θεωρώ λάθος του κυρίου ∆ηµάρχου
το γεγονός ότι δεν προέκρινε το θέµα της… Να προτείνει να χαρακτηριστεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης,
έπρεπε να το προτείνει γιατί έπρεπε να προτείνει την υγεία των πολιτών και όχι επειδή είναι καλοκαίρι· το έβαλε
πρώτο θέµα αυτό, ότι είναι καλοκαίρι, άρα έχουµε τουρισµό και δεν το κάνει. Άρα, είναι το πρώτο.
Το δεύτερο. Ποιος παράγει σκουπίδια; (….ασαφείς παρεµβάσεις….)….Στον νυν, στον νυν, αυτό είπε
τουλάχιστον, αυτό κατάλαβα. Το δεύτερο. Επειδή πρέπει όλοι να ξέρουµε ότι υπάρχουν διοξίνες και ξέρουµε ότι οι
διοξίνες είναι ακόµα και τα αέρια τα οποία βοµβαρδίζανε στο Βιετνάµ οι Αµερικάνοι…
∆ήµαρχος: Μην κινδυνολογείτε αγαπητέ, µην κινδυνολογείτε.
Βλάχος: ∆εν κινδυνολογώ αλλά λέω ακριβώς αυτά που είπατε.
∆ήµαρχος: Να ξέρετε και πως παράγονται οι διοξίνες.
Βλάχος: Ναι, ναι, ωραία, αλλά ξέρω και τι αποτέλεσµα έχουν. (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Ναι, αλλά έχουν
αποτέλεσµα όµως το ίδιο, το ίδιο αποτέλεσµα και τα παιδιά µας ζούνε εδώ και το χειµώνα και εµείς και δεν είναι
µόνο καλοκαιρινοί, ούτε επισκέπτες.
∆εύτερον. Υπάρχει ένα ζήτηµα το οποίο αναδείχτηκε, απ’ άλλους περίµενα ότι θα αναδειχθεί, απ’ άλλους
αναδείχθηκε, αλλά αναδείχθηκε, είναι το θέµα: «Ποιος παράγει τα σκουπίδια;» Γιατί πολύ ειπώθηκε εδώ πέρα,
πάρα πολύ κουβέντα έγινε ότι ακόµα και τα κλαριά της ελιάς ή οι φοίνικες ας πούµε είναι το ίδιο πράγµα µε τα
σκουπίδια που παράγει η µαρίνα. ∆εν είναι το ίδιο πράγµα και ακριβώς το ίδιο πράγµα δεν πρέπει να πληρωθεί.
Αυτός που παράγει πρέπει να πληρώσει. Άρα, πρέπει το κόστος να είναι αναλογικό.
Τρίτον. Παρατηρώ και µε στεναχωρεί αυτό το πράγµα, µία προσπάθεια κάλυψης της προηγούµενης
∆ηµοτικής Αρχής. Η προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή έχει άµεσα ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη
στιγµή.
Πρόεδρος: Κύριε Βλάχο, εδώ δεν ήρθατε να µιλήσετε για την προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή.
Βλάχος: Ξέρω εγώ γιατί θα µιλήσω και σας παρακαλώ µη µε διακόπτετε, αλλιώς µη µου δίνατε το λόγο, αλλά δε θα
µου πείτε εσείς τι θα πω, έχετε δικαίωµα να µε διακόψετε...
Πρόεδρος: Είστε εκτός θέµατος, πέστε τι θέλετε να πείτε χωρίς να αναφέρεστε σε ∆ηµοτικές Αρχές.
Βλάχος: Ωραία, πολύ καλά, πολύ καλά, κι άλλοι τα λέγανε αυτά. Η προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή λοιπόν -βλέπετε
ότι υπάρχει συγκάλυψη καθαρή- είχε άµεσα ευθύνη για το αποτέλεσµα αυτό που βλέπουµε σήµερα και αυτό δεν
πρέπει να το αποκρύψουµε µε τίποτα. Βρήκε λάθος λύση, δε φταίει; Φταίει. Για ποιο λόγο έγινε αυτή η λύση;
Μάλιστα, επαίρονται οι προηγούµενοι ∆ηµοτικοί άρχοντες ότι: «Στην πόλη για το δεµατοποιητή και τα υπόλοιπα
έπεσαν κάποια εκατοµµύρια λεφτά» και το θεωρούν και έργο, όµως το αποτέλεσµα είναι αυτό που βλέπετε.
Άρα, λοιπόν αυτά πρέπει να τα πούµε και να είµαστε καθαροί. Τώρα, γιατί υπάρχουν αυτά; Αυτό είναι ένα
άλλο θέµα. Προφανώς, πρέπει να ξεπλυθεί ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και να ξαναµπεί ξανά στην κοινωνία, εµείς δεν µπορούµε να
το κάνουµε αυτό και η κοινωνία δε θα το δεχτεί.
Λοιπόν, για να τελειώσω, θεωρώ ότι απόλυτα δίκιο είχε ο κύριος ∆ήµαρχος και ας µε διέκοψε, είχε απόλυτα
δίκιο όταν είπε: «Η λύση δεν µπορεί να δοθεί µόνο από εµάς.» Προφανώς δεν µπορεί να δοθεί µόνο από εµάς. Η
λύση χρειάζεται κεντρικό σχεδιασµός και αυτός ο κεντρικός σχεδιασµός δεν υπάρχει, συνειδητά δεν υπάρχει, γιατί
πρέπει να µπούνε οι ιδιώτες στο παιχνίδια. Αυτή είναι η όλη ιστορία και πιο καλά απ’ όλους ξέρουν οι µελετητές που
τα τσεπώνουν κιόλας. Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Πολίτης έχει το λόγο.
Πολίτης Σπ.: Καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που µου δίνετε το λόγο, δηµοσίως να σας ευχηθώ καλή
θητεία (γιατί δε σας είδα άλλη φορά) και στον κύριο ∆ήµαρχο και σ’ όλο το ∆ηµοτικό σας Συµβούλιο, µιας κι εγώ
πλέον δεν είµαι στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µιλάω ως πολίτης πλέον.
Συζητήθηκαν διάφορα πράγµατα σήµερα, αυτό που κατάλαβα γενικά απ’ τη συζήτηση ήταν ότι στην ουσία
έγινε η πρόσκληση και καλά έγινε πρόσκληση για συζήτηση για το θέµα των σκουπιδιών, το πρώτο κοµµάτι ήταν
στην ουσία για να µας πείτε το δικό σας µερίδιο ενεργειών που έχετε κάνει µέχρι τα τώρα και εντάξει, πέρασε σε
η
δεύτερη µοίρα το τι έχει γίνει µέχρι τα τώρα, µέχρι µάλλον τις 31 Αυγούστου, την 1 Σεπτέµβρη που αναλάβατε
εσείς, εντάξει, ήταν µία επιλογή σας και βλέπουµε τώρα τις ενέργειες τις οποίες θέλετε να κάνετε εσείς για να
διαχειριστείτε το µεταβατικό στάδιο. Θα πρέπει όµως να τονίσουµε ότι για να φτάσουµε στο µεταβατικό στάδιο
κάποιοι άλλοι φρόντισαν να υπάρχει και το θέµα της µονιµότητας (της µονιµότητας της λύσης) ούτως ώστε να µην
έχετε κι αυτό το πρόβληµα· που µπορεί να έχει κάποιες συνέχειες, κάποια συνέπεια, συνέχεια λίγο, αλλά ελπίζω ότι
σύντοµα θα λυθεί.
Θέλω µία παρότρυνση, κύριε Πρόεδρε και κύριε ∆ήµαρχε, σαν νέα ∆ηµοτική Αρχή και σαν νέο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο να προσπαθήσετε ό,τι παίρνετε κακό να το κάνετε µέτριο, ό,τι παίρνετε µέτριο να το κάνετε καλό και ό,τι
παίρνετε καλό να το κάµετε καλύτερο. Έτσι, νοµίζω ότι η Λευκάδα θα πάει µπροστά και θα πετύχει αυτό το
∆ηµοτικό Συµβούλιο πράγµατα· που όπως θεωρώ εγώ πέτυχε και το προηγούµενο Συµβούλιο, διαφωνούν άλλοι,
συµφωνούν άλλοι. ∆εν καταφέραµε σαν κοινωνία να λύσουµε το πρόβληµα των σκουπιδιών συνολικά στη Λευκάδα
και φτάσαµε τον τελευταίο καιρό να προσπαθήσουµε να το λύσουµε, τα τελευταία πέντε χρόνια, έξι, εφτά (όσα είναι
αυτά). Γιατί δε φτάσαµε; Εγώ σ’ αυτό θα αναφερθώ, δε φτάσαµε σ’ αυτό αγαπητοί φίλοι γιατί το πρόβληµα ήταν
θύµα των µικροπολιτικών πρακτικών και των κοµµατικών συµφερόντων δυστυχώς και θα το εξηγήσω παρακάτω.
Έτσι λοιπόν φτάσαµε σήµερα αρχής γενοµένης απ’ το 1980, τότε ξεκίνησε το πρόβληµα, όταν τα σκουπίδια ήταν
στα πίσω σχολεία και τότε η κοινωνία της Λευκάδας ζητούσε επίµονα να φύγει από εκεί ο σκουπιδότοπος,
δυστυχώς επελέγη, το 1982-’83 -πότε ήταν- να πάνε τα σκουπίδια εδώ, καταστρέψαµε ένα φυσικό τοπίο όπως ήταν
οι αλυκές, το οποίο σήµερα θα µπορούσε να ήταν πλουτοπαραγωγική πηγή για τη χώρα, διαψεύσαµε τα όνειρα
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εκείνων που θέλανε αξιοποίηση εκείνης της περιοχής και µέσα εµείς βάλαµε σκουπίδια. Στη συνέχεια, η Λευκάδα
γέµιζε, είχε γεµίσει και σκουπίδια σ’ όλες τις πλευρές (πλαγιές, χωριά, ιστορίες κ.λπ.) και ολ’ αυτά ήταν στην
ηµερήσια διάταξη. Τι έγινε µετά; Πολλά απ’ αυτά τα σκουπίδια, µάλλον ολ’ αυτά τα σκουπίδια κάποια στιγµή
µεταφερθήκανε, που; Μέσα στον ιστό της πόλης µέσα στα σχολεία της πόλης, δίπλα στα σχολεία της πόλης µάλλον
κ.λπ…. Αυτή η επιλογή για εµένα ήταν ακατανόητη, έχει οξύνει το πρόβληµα σε µεγάλο βαθµό και πράγµατι µεν
µπορεί να απάλλαξε τα χωριά από κάποιες διαδικασίες και να είναι πιο εύκολη η κριτική των κατοίκων της υπαίθρου
σε σχέση µε τα σκουπίδια, όµως εµείς εδώ µέσα στην πόλη έχουµε τροµερά ζητήµατα, έτσι; Αυτό να µην το
ξεχνάµε, γιατί πολλοί διαµαρτύρονται αλλά έχουν τη φωλιά τους καθαρή τώρα πλέον, εκεί που δεν υπάρχουν
σκουπίδια, όλα µέσα στην πόλη. Τα 35 χρόνια λοιπόν αυτά γινόντουσαν προσπάθειες λύσης του προβλήµατος τα
οποία πέφτανε θύµατα µικρο-πολιτικής. Τι λέω; Έβρισκε λύση ο Μαργέλης, είχε βρει µία λύση, τη θυµάµαι τότε,
εκείνο τον καιρό, είχε βρει µία λύση πολύ παλιά, (θα πάω πολύ παλιά), πεταγόταν τότε απέναντι η Νέα ∆ηµοκρατία
και έλεγε: «Όχι, δεν το κάνω.» Έρχεται ο επόµενος της Νέας ∆ηµοκρατίας (…) (δε ξέρω ποιος ήταν): «Βρέθηκε
λύση εκεί, πήγανε κάπου αλλού.» Τίποτα, διαµαρτυρίες απ’ την άλλη πλευρά. Τότε, οι κόντρες ΠΑΣΟΚ-Νέας
∆ηµοκρατίας. Αυτή ήταν µία απ’ τις αιτίες που όταν πλησιάζαµε ειδικά στις εκλογές και ενώ είχαν δροµολογηθεί
κάποιες λύσεις για να µην υπάρχει πολιτικό κόστος πηγαίνανε όλα πίσω. Να θυµίσω τις εκλογές το 2006, είχε
υπογραφεί απ’ τον τότε Νοµάρχη και απ’ τον τότε Περιφερειάρχη (…), ήθελαν να το υπογράψουν, είχαν βρει αυτό
που σήµερα έχουµε βρει (πως το λένε)· συνεργασία µε τη Βόνιτσα και αν τα σκουπίδια µας δεν πηγαίνανε στη
Βόνιτσα τότε ήµασταν εµείς υποχρεωµένοι να δεχτούµε τα σκουπίδια µας µέσα στη Λευκάδα, αλλά τότε πάλι τα
µικροπολιτικά συντελέσανε και όλοι αυτοί οι σχεδιασµοί αναστέλλονταν. Τα λέω λίγο γρήγορα γιατί δεν έχω χρόνο.
Πρόεδρος: Κύριε Πολίτη, συντοµεύετε.
Πολίτης Σπ.: Τελειώνω. Σε περίπτωση λοιπόν που κάποιος τότε είχε παραβλέψει το πολιτικό κόστος και πιθανώς
σήµερα να υπάρχουν και µερικοί απόγονοι στη διαδικασία, αλλά και επίσης και ένας µικρολαϊκισµός που υπάρχει τα
τελευταία χρόνια εδώ πέρα όταν βρεθήκανε κάποιες λύσεις, δεν κατέστη δυνατόν να προχωρήσει η προηγούµενη
∆ηµοτική Αρχή πολύ γρηγορότερα στις διαδικασίες αυτές. Έφτιαξε µελέτες, έτρεξε στα υπουργεία, δηµοπράτησε και
προσπάθησε σήµερα να είµαστε, στις 23 του Σεπτέµβρη να έχει ξεκινήσει η διαδικασία της δηµοπράτησης.
Τώρα, κύριε Πρόεδρε, να το κλείσω αυτό γιατί σας κούρασα, µάλλον δεν έχω το χρόνο, θέλω να πω το εξής
αγαπητέ ∆ήµαρχε και κύριε Πρόεδρε, σχετικά µε την προσπάθεια ενηµέρωσης του κόσµου για ανακύκλωση,
ιστορίες κ.λπ.. Εχθές ανάρτησα στη σελίδα µου στο facebook, έκανα µία βόλτα στη Λευκάδα, µην το πάρετε ως
ευθύνη γι’ αυτό, ήταν και πριν και µε εµάς, ίσως και µε τους προηγούµενους, 45 λεπτά και βρήκα τουλάχιστον 13-14
µεριές µέσα στην πόλη όπου ο καθένας έχει εναποθέσει τα σκουπίδια του όπως θέλει και όποτε θέλει. Το τι γίνεται
είναι απίστευτο. Βέβαια, κάποια «τρολάκια» το έχουν ξεχάσει αυτό σήµερα αλλά δε µε πειράζει, δε µε ενοχλεί, καλά
κάνουν και γίνεται. Τι θέλω να πω; ∆ε χρειάζεται νοµίζω το εξής: Έχουµε µία τέτοια µε το ΣΚΑΪ µεθαύριο εκεί, εγώ
νοµίζω όµως κύριε Πρόεδρε και κύριε ∆ήµαρχε, ότι πρέπει χωρίς… ∆ε µας ενδιαφέρει το ΣΚΑΪ τι θα πει ή
οτιδήποτε, αυτός έρχεται για διαφηµιστικούς λόγους, ο κύριος Παπαδηµητρίου, ο εκπρόσωπος του ΣΚΑΪ λέει ότι:
«Το νερό είναι υπερβολικά φθηνό και πρέπει να το ακριβύνουµε…»
Πρόεδρος: Συντοµεύετε κύριε Πολίτη.
Πολίτης Σπ.: Ναι. Άρα, νοµίζω ότι ο ∆ήµος µε τον υπεύθυνο Αντιδήµαρχό του, µε τους υπεύθυνους Συµβούλους
του να κάνει καµπάνια µόνο για την ιδιοµορφία της Λευκάδας στα σκουπίδια, δε χρειαζόµαστε ξένους να µας
βοηθήσουν και να µας κατευθύνουν στο που θα πάµε τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών µας και των µεγαλύτερων,
γιατί τα παιδιά διαπαιδαγωγούνται στα σχολεία, µη νοµίζετε ότι τα παιδιά στα σχολεία δε διαπαιδαγωγούνται, ξέρετε
πότε χαλάνε; Όταν γίνονται 16-17 χρονών που χαλάνε απ’ το σπίτι…
Πρόεδρος: Και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι µετά.
Πολίτης Σπ.: Και µετά ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι.
Πρόεδρος: ∆ευτερολογία. Ο κύριος Σολδάτος έχει το λόγο.
(…..ασαφής διάλογος……)
Βικέντιος: Με συγχωρείς. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα πω κάτι, εγώ θέλω να πω δύο πράγµατα τα οποία δεν
ακούστηκαν ή ακούστηκαν από πολλούς τα χρόνια τα οποία υπηρέτησα την αυτοδιοίκηση µε πολλούς, είτε στη
διοίκηση (τα ‘πα και προχθές), είτε στην αντιπολίτευση. Πιστεύω ότι όλοι οι ∆ήµαρχοι, όλες οι ∆ηµοτικές Αρχές
έκαναν το παν για τη λύση του προβλήµατος που πραγµατικά είναι τεράστιο. ∆ε θα αναφερθώ σε πρόσωπα, αλλά
θα θυµίσω όµως κάποιες… Αυτό που είπε ο φίλος µου Περδικάρης για τις πολιτικές καριέρες. Ο Μάκης ο Μελάς δεν
έκανε πολιτική καριέρα όταν έκανε δίπλα απ’ το ∆ράγανο τα σκουπίδια για να βελτιώσει όλους εµάς τους
υπόλοιπους, τους παράλιους. Μη ξεχνάµε λοιπόν και τις προσπάθειες κάποιων ∆ηµάρχων οι οποίοι κατέβαλλαν
τεράστια προσπάθεια για να βελτιώσουν τον τόπο τους και το ∆ήµο τους. Ο ∆ήµαρχος Λευκάδας, ο νέος ∆ήµαρχος,
στις 53 µέρες· που πραγµατικά κάνει τα πάντα -όπως και τα περιέγραψε- µε προσοχή, αυτές τις 53 µέρες, τις
κινήσεις του, αν θυµάµαι καλά σε ένα ρεπορτάζ της ΗΠΕΙΡΟΣ TV, ήταν απ’ τους ανθρώπους που ο
Πρωθυπουργός της χώρας κύριος Μητσοτάκης τον συνάντησε, ήταν µέσα στους δύο ∆ηµάρχους. Καταβάλλει
τεράστιες προσπάθειες για να λύσει το πρόβληµα αυτό και δε θέλω να αναφερθώ τι είπε, ότι τι θα γίνει µέχρι το
καλοκαίρι, πραγµατικά δεν µπορώ όµως σε µία πορεία 30 χρόνων εδώ πέρα να µην πω τις προσπάθειες που
έχουν γίνει και έχουν γίνει και µέχρι σήµερα.
Σίγουρα θέλουµε µία συνεργασία µε τους απέναντι, γιατί χωρίς αυτούς (τους απέναντι) δεν µπορούµε να
λύσουµε κανένα πρόβληµα, τα κόστη είναι µεγάλα. Πιστεύω λοιπόν ότι η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και
πιστεύω ότι θα ‘ρθει η ορθή λύση και θα είναι όφελος για τη Λευκάδα. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ. Θέλετε οπωσδήποτε δευτερολογία;
Σολδάτος: Θα είµαι πολύ συνοπτικός και δε θα κουράσω καθόλου κύριε Πρόεδρε.
Πρόεδρος: Ο κύριος Σολδάτος έχει το λόγο.
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Σολδάτος: Θέλω να πω ότι καταρχήν εγώ θα είµαι εξαιρετικά ευτυχής αν τελικώς το υπουργείο πληρώσει και δε
συµµερίζοµαι µε τις απόψεις που λένε ότι «πάλι οι πολίτες θα πληρώσουν κ.λπ., κ.λπ..» Όσα περισσότερα
µπορούµε να πάρουµε απ’ την κεντρική εξουσία, τόσο καλύτερα ως Λευκαδίτες. Άρα, λοιπόν, αν µπορούµε να το
κάνουµε να πληρώσει· να πληρώσει. Αυτό είναι το ένα.
Το δεύτερο. Επειδή µπήκαµε σε διαδικασίες αναφοράς κόστους κ.λπ., που νοµίζω ότι ξεφεύγει απ’ τη
σηµερινή κουβέντα και προσέχοντας να µην παρασυρθώ, θέλω να πω µόνο το εξής: Καταρχήν, όλοι αυτοί που
κάθονται και λογαριάζουν πόσο κοστίζει η επεξεργασία, η ταφή, το άλφα, το βήτα, να µη ξεχνάνε ότι από εδώ µέχρι
τα Γιάννενα είναι πάνω από 100 χιλιόµετρα, ότι η µεταφορά κοστίζει· όπως επίσης κοστίζει και η µεταφορά του
υπολείµµατος, γιατί οι Χ.Υ.Τ.Α. της Ηπείρου δεν είναι καθόλου διατεθειµένοι να δεχθούν το υπόλειµµα το οποίο θα
παραχθεί απ’ τη Λευκάδα. Άρα, λοιπόν τα περί 52,00 ευρώ εδώ και 52,00 ευρώ εκεί είναι ζητήµατα που δεν είναι
ισοδύναµα. Είναι πολύ πιο σοβαρό το ζήτηµα και βεβαίως φαντάζοµαι ότι ο ∆ήµαρχος έχει εκτιµήσει και έχει
αξιολογήσει τα κόστη και στην επόµενη συνεδρίαση ή µάλλον σε κάποια απ’ τις επόµενες συνεδριάσεις που θα
συζητήσουµε το θέµα θα µας δοθεί η ευκαιρία να µιλήσουµε και επί πραγµατικών, αριθµητικών δεδοµένων.
Επίσης, θέλω να πω ότι εγώ απέφυγα στην πρωτολογία µου να θίξω αναφορές που συνίστανται στη δράση
και στις ευθύνες της προηγούµενης ∆ηµοτικής Αρχής. Ο κύριος ∆ρακονταειδής βρήκε την ευκαιρία να κάνει έναν
απολογισµό, εγώ θα έλεγα ότι περίπου απολογήθηκε. Πάλι δε θα παρασυρθώ για να µπω στη διαδικασία του κατά
πόσο θεωρώ ορθά και αποδεκτά αυτά που είπε και παραδεκτά ή όχι. Ένα µόνο να τονίσω. Κρατάµε την άποψή
µας, πιστεύουµε ότι -και έχει αναφερθεί αυτό στα ∆ηµοτικά Συµβούλια της προηγούµενης ∆ηµοτικής περιόδουµπορούσε να γίνει δηµοπράτηση εγκαίρως, πριν το 2016, αλλά εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει την άποψή του
και την καταθέτει.
Πράγµατι, στην αντιµετώπιση του ζητήµατος έχουµε χάσει λίγο τη µπάλα υπό την έννοια ότι οι δηλωµένοι
χώροι οι οικιστικοί έχουν διπλασιαστεί περίπου εξαιτίας των αυθαιρέτων τα οποία νοµιµοποιήθηκαν κατά την
τελευταία δεκαετία. Νοµίζω πως πρέπει αν και άκουσα ότι το αρµόδιο υπουργείο θα δώσει και στη δηµοσιότητα και
θα ενηµερώσει και την τοπική αυτοδιοίκηση που βρίσκεται το ζήτηµα, παρ’ όλα αυτά να εξεταστεί αν µπορούµε να
ζητήσουµε εµείς στοιχεία, ώστε στην όποιας προοπτική κοστολογήσεως και αντιµετωπίσεως των εξόδων να
συµπεριληφθεί κι αυτό που είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτηµα.
Τελειώνοντας, αναφορικά µε το κόστος το οποίο νωρίτερα τονίστηκε από πολλούς. Κύριε ∆ήµαρχε, εγώ δεν
προβλέπω ότι θα αντιµετωπιστεί το θέµα εντός του 2019 µε την προσήκουσα -αν θέλετε- έτσι προσδοκία εκ µέρους
των πολιτών αλλά και πολλών από εµάς. ∆είτε πως θα το διαχειριστείτε, είµαστε αρωγοί στην προσπάθεια σας
αυτή, έχουµε εναλλακτική λύση, θα κατατεθεί όταν θα έρθει η ώρα, νοµίζω όµως ότι το κόστος της επιβαρύνσεως
ανά κατηγορία επαγγελµατικά, ανά τετραγωνικά, ανά, ανά, ανά… ∆εν πρέπει να γίνει στο πόδι, και αν δε φτάνει ο
χρόνος µέχρι το τέλος του χρόνου· µπορούµε να πάρουµε πίστωση χρόνου, έχω να κάνω πρόταση, δεν είναι αυτό
το αντικείµενο όµως το σηµερινό, βάζω µία άνω τελεία εδώ και αν δε φτάνουν και δεν έχουν -αν θέλετε- και τη
γνώση, την τεχνογνωσία οι Υπηρεσίες του ∆ήµου, να προσφύγουµε και σε ιδιώτη, να τα πάρει όλα και σε
συνεργασία µε τις Υπηρεσίες του ∆ήµου να καταλήξει σε µία τελική πρόταση εντός του 2020. Αυτά έχω να πω. Σας
ευχαριστώ. (….ασαφείς παρεµβάσεις….)….Ναι, φυσικά, κατόπιν µελέτης κύριε Γαζί, αυτό λέω, να το πάρει µία
εταιρεία αν δεν έχουµε εµείς την τεχνογνωσία και σε συνεργασία µε τις δικές µας Υπηρεσίες να καταλήξει σε
πρόταση µετά από µελέτη. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος ∆ρακονταειδής έχει το λόγο.
∆ρακονταειδής: Τέσσερις-πέντε παρατηρήσεις θα κάνω να τελειώσω.
Παρατήρηση νούµερο 1. Όλη αυτή την ώρα ακούσαµε πάρα πολλές τοποθετήσεις. Βεβαίως, εγώ έχω
ακούσει και δεκάδες τοποθετήσεις τα προηγούµενα χρόνια και νοµίζω αρκετοί από εσάς, όχι όλοι, αλλά αρκετοί από
εσάς. Ξέρετε όµως -και κρατήστε το σας παρακαλώ αυτό, γιατί πρέπει να βγουν ορισµένα συµπεράσµατα απ’ αυτή
την κουβέντα που κάναµε για να έχει και ενδιαφέρον- ένα απ’ αυτά τα συµπεράσµατα είναι το εξής (και µε χαρά θα
περίµενα και αντίλογο, εννοώ τεκµηριωµένο αντίλογο και όχι κραυγές): Τι εναλλακτικά στη διαχείριση των
απορριµµάτων είχε κατατεθεί τα τελευταία 10 χρόνια (και κυριολεκτώ όταν λέω τα τελευταία 10 χρόνια, δε θέλω να
πάω παλαιότερα); Απ’ το 2010 λοιπόν περίπου µέχρι το 2019 (σήµερα δηλαδή), πείτε µου σας παρακαλώ µία
πρόταση εναλλακτικής διαχ… διαχείρισης µάλλον, όχι εναλλακτικής, να µην την πω εναλλακτική, διαχείρισης των
απορριµµάτων που να κατατέθηκε υπεύθυνα, όχι να διαβάζουµε τώρα εκθέσεις ιδεών, εγώ µιλάω για σχέδιο, από
ποιον κατατέθηκε; Να µας το πει να το ξέρουµε και εµείς, γιατί η µοναδική πρόταση που είχε κατατεθεί και
περπάτησε είναι η υπάρχουσα και λυπάµαι που άκουσα και πολίτη να λέει ότι «δεν έχουµε στρατηγικό σχεδιασµό»,
δηλαδή, συγγνώµη, η οριστική λύση µε την κατασκευή της µονάδας δεν είναι στρατηγικός σχεδιασµός; Τι είναι; Για
να µην τρελαθούµε κιόλας.
Άρα, κρατήστε το εξής: Άλλη πρόταση για τη διαχείριση των απορριµµάτων και για το µεταβατικό στάδιο και
για την οριστική λύση δεν υπήρξε καµία. Οι λύσεις που υποδείχθηκαν στην πορεία και τον τελευταίο περίπου ένα
χρόνο (που έχουν να κάνουν µε τα σειράδια κ.λπ.) είναι λύσεις πρόσφατες, απολύτως πρόσφατες µετά την (εντός ή
εκτός εισαγωγικών, πείτε το όπως θέλετε) αποτυχία των δεµατίων σε ό,τι αφορά το χρόνο ζωής τους.
Παρατήρηση νούµερο 2, για τα τέλη. Κοιτάξτε τώρα, υπάρχουν σ’ όλη την Ελλάδα και φυσικά και στη
Λευκάδα ηµιυπαίθριοι, αυτοί οι περίφηµοι φωτιζόµενοι και µη χώροι, οι ηµιυπαίθριοι, υπάρχουν αυθαίρετα,
υπάρχουν χίλια δυο. Εµείς είχαµε έρθει σε επαφή µε συγκεκριµένες εταιρείες και µάλιστα η Υπηρεσία εδώ είναι και ο
∆ιευθυντής της ο οποίος µπορεί να σας το επιβεβαιώσει αυτό (γιατί έκανε και ο ίδιος επαφές, γιατί είναι
τεχνοκρατικό φυσικά το ζήτηµα), και είµαστε έτοιµοι να βγάλουµε διαγωνισµό στον αέρα που θα κατέγραφε µε
αεροπλάνο και µε ένα κόστος της τάξης µεγέθους από 80 έως 100.000 περίπου (διαγωνισµός θα γινόταν φυσικά,
δε θα γινόταν ανάθεση)… (…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….Μεγάλωσε το ποσό, είναι τέτοιο, από 80 έως 100, δεν
είναι εκεί όµως το ζήτηµα Ευτύχη µου, αν είναι 60 ή 80 τώρα, που θα κατέγραφε… ….Μπράβο, το είπες, είχαµε

29

βάλει και τα χρήµατα στον προϋπολογισµό. Για λόγους άσχετους αυτό ναυάγησε. Οι προτεινόµενες λύσεις, να
πάρουµε απ’ τους κοινόχρηστους κ.λπ., εγώ δεν τις κατανοώ.
Παρατήρηση νούµερο 3, «ο ρυπαίνων πληρώνει». Όποιον και να ρωτήσεις εντός και εκτός θα σου πει:
«Έχετε δίκιο.» Για πάµε τώρα να το κάνουµε πράξη το «ρυπαίνων πληρώνει», γιατί είπαµε… (….ασαφείς
παρεµβάσεις….)….Όχι να το κάνω εγώ τώρα πράξη, λέω αν πάµε αυτό να το κάνουµε πράξη… Θα σας το πω µε
ένα παράδειγµα για να το καταλάβετε. Εµείς δώσαµε ολόκληρη µάχη µε τη ∆.Ε.Η., µε το υπουργείο, να µην πω και
µε τον Άγιο Φανούριο (Βοήθεια µας), γιατί; Γιατί θέλαµε εκτός απ’ τις δύο κατηγορίες που είναι οικιακό και
επαγγελµατικό, τις κατηγορίες του επαγγελµατικού να τις κάνουµε πιο συγκεκριµένες και να πληρώνει ο καθένας
πράγµατι µε το απόρριµµα που βγάζει, π.χ. µηχανικός, λογιστής, δικηγόρος τι παράγει; Ποιο είναι το υπόλειµµά
του; Χαρτί κατά κύριο λόγο. Οι επιχειρήσεις εστίασης τι παράγουν; Πολλαπλάσιο. Έ, η ∆.Ε.Η. δεν είχε το λογισµικό.
Εποµένως, δεν είναι ζήτηµα ευφυΐας «κάποιος το σκέφτηκε», αυτό το δουλεύουµε απ’ το ’15. Η ∆.Ε.Η. λοιπόν µέχρι
και τώρα δεν έχει το λογισµικό να έχει ξεχωριστές κατηγορίες. Εποµένως, δεν είναι τα πράγµατα (.). Ιδέες υπάρχουν
ενδιαφέρουσες κ.λπ., αλλά υπάρχουν και τα ε µπόδια τα πραγµατικά και θα παρακαλούσα αυτά να λαµβάνονται
υπόψιν.
Εποµένως και κλείνω µ’ αυτό. Συµπέρασµα: Η κουβέντα είχε το ενδιαφέρον της. Προφανώς δε φωτίστηκαν
πλευρές σε σχέση µε την ενδεχόµενη λύση, οι πλευρές όµως αυτές είναι δεδοµένες και οι λύσεις για το µεταβατικό
στάδιο είναι δεδοµένες «ή θα πάνε εδώ ή θα πάνε εκεί ή θα πάνε παραπέρα» (τα τρία µέρη τα ονοµάτισα
προηγούµενα, να µην τα ξαναπώ), και επίσης έχουν κόστος. Και να µου επιτρέψετε κι εγώ να κλείσω µ’ αυτό, εγώ
και επεδίωξα και µε την προηγούµενη και µε ετούτη από κοινού µε το ∆ήµαρχο και µε το Βουλευτή, επιδιώξαµε να
πάρουµε χρηµατοδότηση, επιδιώξαµε να πάρουµε χρηµατοδότηση απ’ την πολιτεία για τη µεταφορά και νοµίζω
πάρα πολύ καλά κάναµε. Αυτό το γενικό του τύπου: «Μα όλοι οι πολίτες πληρώνουν κ.λπ.»· προσωπικά δε µε
εκφράζει, το σέβοµαι, το κατανοώ, αλλά προσωπικά δε µε εκφράζει γιατί είτε ως ∆ήµαρχος, είτε ως Σύµβουλος, είτε
από οποιαδήποτε θέση ο καθένας δίνει τη µάχη για το καλό του τόπου του. Εποµένως, µ’ αυτή τη λογική, γι’ αυτό
και διεκδικήσαµε και καλά κάνει και ο ∆ήµαρχος και διεκδικεί χρήµατα για το θέµα της µεταφοράς.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ. Ο κύριος Γληγόρης έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω απ’ τον δηµότη, το ∆ιευθυντή, που ακούσαµε ότι
«το πρόβληµα είναι τραγικό», είπε αρκετές φορές ότι «το πρόβληµα είναι τραγικό» (που βιώνουν εκεί κοντά). Για
εµένα, ξέρετε τι είναι τραγικό; Το ότι το σχολείο είναι ακόµα ανοιχτό, το ότι έχετε ακόµα το σχολείο ανοιχτό. ∆ε ξέρω,
για εµένα τραγικό είναι ότι αυτή τη στιγµή η εκπαίδευση βάζει πλάτη σ’ αυτή την κατάντια, τραγικό για εµένα είναι ότι
το Μουσικό Σχολείο είναι ακόµα ανοιχτό. Το 2008… (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Ναι, ό,τι ώρα θέλετε, στο
τέλος, εγώ δεν έχω πρόβληµα, εγώ λέω την άποψή µου γιατί… Την άποψή µου, έτσι; ∆ε ξέρω αν θα βοηθήσει, το
προτείνω όµως.
Πρόεδρος: Κύριε Κονιδάρη…
Γληγόρης Κων.: Ωραία. Λοιπόν, το 2008 ο τότε ∆ήµαρχος, κύριος Φέτσης, ήθελε να κάνει αύξηση των δηµοτικών
τελών κατά 3%, 3%. Ο κύριος Καλός τότε ήταν ∆ηµοτικός Σύµβουλος, δε ψήφισε την αύξηση των δηµοτικών τελών,
γιατί ήδη είχαν φανεί τα σηµάδια της οικονοµικής κρίσης, αλλά τουλάχιστον δεν έβλεπε και κάποιον εξορθολογισµό
των δαπανών, όπως έλεγε τότε (τα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά που έχω). Αλλά ο κύριος ∆ρακονταειδής είχε κι
άλλες προτάσεις. Είχε προτάσεις για µηχανοργάνωση της αποθήκης για καλύτερη παρακολούθηση των υλικών,
επανεξέταση του τρόπου λογισµού των τελών ηλεκτροφωτισµού (ποιες είναι οι φωτιζόµενες επιφάνειες,
συστεγασµένοι χώροι κ.λπ.), συγκρότηση οµάδας εργασίας για σωστή αποτύπωση των τετραγωνικών µέτρων σε
όλα τα οικήµατα: «….Σε πολλές περιπτώσεις τα καταγεγραµµένα τετραγωνικά µέτρα είναι λάθος, µε αποτέλεσµα να
υπάρχει µεγάλη απώλεια εσόδων» (έλεγε τότε ο κύριος ∆ρακονταειδής, το 2008, στο 3% αύξηση του κυρίου Φέτση).
Αύξηση των συντελεστών σε επιχειρήσεις που παράγουν πολλά σκουπίδια π.χ. τα σούπερ µάρκετ, ορθολογική
χρήση του προσωπικού, σίγουρα θα (…)… Ο κύριος ∆ρακονταειδής έγινε ∆ήµαρχος πέντε χρόνια και δεν έκανε
τίποτα απ’ αυτά, ο κύριος Καλός που καταψήφισε έρχεται και θα µας ζητήσει να αυξήσουµε τα δηµοτικά τέλη
πιθανόν, θα δούµε, θα δούµε. Θέλω να πω… ….Εδώ είναι η απόφαση, να την καταθέσουµε και στα πρακτικά. Μη
µας… ∆ε ξέρω, κάτι είπε ο κύριος Σολδάτος: «Αν κάποιοι εδώ πέρα…» ∆ε ξέρω τι εννοούσε, εµείς περιµένουµε να
δούµε την εισήγηση που θα έρθει για το θέµα, αλλά σ’ αυτό που σας είπα, κύριε ∆ήµαρχε, όσον αφορά το τι δείξατε,
να σας φέρω ένα πολύ απλό παράδειγµα, είναι ότι όταν προχθές είχαµε µία αναµόρφωση προϋπολογισµού, εµείς
αντί να καταργήσουµε κάποιο έργο το οποίο προερχόταν από ίδιους πόρους π.χ. απ’ τους κοινόχρηστους χώρους,
γιατί αυτά τα χρήµατα που παίρνουµε απ’ τους κοινόχρηστους χώρους και τα τραπεζοκαθίσµατα κάτι τα κάνουµε,
έτσι; Και να πούµε ότι: Εµείς αυτά τα χρήµατα, επειδή είναι απ’ τις ξαπλώστρες π.χ. και επειδή οι ξαπλώστρες
παράγουν σκουπίδια θα τα πάρουµε και θα τα βάλουµε στα ανταποδοτικά, έτσι ώστε στα ανταποδοτικά να κάνουµε
τα 150.000 (πόσα βάλατε) για µεταφορά των δεµάτων· αντί να κάνετε αυτό κάνατε κάτι άλλο, καταργήσατε το press
container του Καλάµου (τέλος), δώσαµε και 75.000 συµπλήρωµα στον εργολάβο, στη µεταφορά του θαψίµατος των
απορριµµάτων. 21,00 ευρώ ο τόνος µεταφορά λιγότερο από 20 για Γιάννενα, αλλά εµείς για να… (…..ασαφείς
παρεµβάσεις….)….Τα ξαναλέω τώρα, δεν πειράζει. ….Αλλά αυτά ήταν να τα πάµε απ’ τη χωµατερή δίπλα, στα 300
µέτρα. Το λέω, κύριε ∆ήµαρχε, το ξέρω πως ειπώθηκαν, αλλά ξέρω πως θα κάνετε ενέργειες, εγώ τι σας είπα πριν
λίγο; Εγώ ξέρω πως θα κάνετε ενέργειες και είµαι σίγουρος γι’ αυτό, όπως ξέρω επίσης πως θα ρωτήσετε, υπήρχαν
τρόποι και θα ρωτήσετε κάποιον συγκεκριµένο ∆ήµαρχο να σας πει, δηλαδή έχετε ανθρώπους να σας βοηθήσουν,
η
αλλά σας λέω πολύ απλά ότι δε µου δείξατε κάτι, θα µπορούσατε να µας το είχατε δείξει αυτό στην 1 τροποποίηση
του προϋπολογισµού, αυτό λέω. (…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….Κοίταξε να δεις κύριε ∆ήµαρχε, να σας πω κάτι;
Είναι 50 µέρες, δεν είναι άµα είναι 50 ή 20 µέρες, εδώ πέρα εντάξει, (…) ούτε θέµατα ετοιµότητας, ούτε τίποτα, είναι
κάποια πράγµατα τα οποία εµείς τα θεωρούµε δεδοµένα και βασικά, έτσι; Τώρα, άµα είναι 20 ή 50 µέρες είναι
διαφορετικό. ∆ηλαδή, λέει ο κύριος ∆ρακονταειδής, µιλάνε όλοι, εγώ ξέρω τι θα έκανα αν ήµουν εγώ. Βγήκε πριν
λίγο ένας πολίτης (πρώην ∆ηµοτικός Σύµβουλος) και λέει ότι «βρήκε 15 σηµεία µε σκουπίδια και λέει ότι δε φταίτε
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εσείς, ούτε ο προηγούµενος έφταιγε.» Εγώ ξέρω πως αν ήµασταν εµείς ∆ηµοτική Αρχή δε θα τα βλέπαµε αυτά τα
σηµεία, τι πρέπει να πω; Να ενστερνιστώ δηλαδή την άποψη του πολίτη που πέντε χρόνια (του δηµότη, γιατί
τυχαίνει να είναι και το όνοµά του, να έχει και την ιδιότητά του), να συµφωνήσω µε την άποψή του δηλαδή; Αυτό
πρέπει να κάνω; Ξέρω πως ήταν πέντε χρόνια και βρώµαγε η Λευκάδα, ξέρω πως εσείς θα κάνετε κάτι (θέλω να
πιστεύω), αλλά άµα είναι 53 µέρες ή δύο χρόνια εµένα δε µε απασχολεί καθόλου, εγώ ξέρω τι θα κάναµε εµείς.
Τέλος.
Τελειώνοντας, αγαπητέ Πρόεδρε του Πόρου, δεν έχετε µπλε κάδους, αλλά µπλε κάδους -ξέρετε- δεν έχει
και το Κάθισµα. Σκεφτείτε λίγο τι απόρριµµα δηµιουργεί ο Πόρος και τι απόρριµµα δηµιουργεί το Κάθισµα όσο ως
προς το υλικό, αλλά θέλετε να σας πω και ένα τελευταίο, έτσι, για να κλείσουµε τη συζήτηση από πλευράς µας;
Όταν θα ‘ρθει η ώρα για την αποκοµιδή του ανακυκλώσιµου υλικού απ’ τον Πόρο και απ’ το Κάθισµα, επειδή δεν
έχουµε ούτε αυτοκίνητα, ούτε εργάτες, ούτε συνεργεία, ούτε τίποτα, ξέρετε τι θα πούµε; Να αυξήσουµε τα
ανταποδοτικά τέλη για να κάνουµε ανακύκλωση και θυµηθείτε το αυτό που σας λέω.
Πρόεδρος: Ο κύριος Βερροιώτης έχει το λόγο. (….ασαφείς παρεµβάσεις….)….Όχι, δεν µπορείτε, δεν µπορείτε να
πείτε, είναι αργά, σας παρακαλώ.
Βερροιώτης: Θα θέσουµε κάπως τώρα στη δευτερολογία ορισµένες βασικές αρχές για την άποψή µας για τη
διαχείριση των απορριµµάτων. Καταρχάς, στοχεύουµε στην πρόληψη της παραγωγής απορριµµάτων, προώθηση
της ανακύκλωσης µε διαλογή στην πηγή, δηλαδή αυτό που και η σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή και οι προηγούµενες
είχαν στο νου τους και υλοποίησαν σε ένα βαθµό (δηλαδή, µπλε κάδοι, καφέ κάδοι), αυτό που πρέπει να
επιµείνουµε είναι: Καθορισµός σύγχρονων όρων για την ασφαλή και ορθολογική αποκοµιδή των απορριµµάτων και
εδώ να κάνω την παρατήρηση ότι όλοι µιλάµε για την υγεία των κατοίκων, αλλά κανένας δε µίλησε για την υγεία των
εργαζοµένων στην αποκοµιδή των απορριµµάτων. ∆ηλαδή, τα αυτοκίνητα που είναι κακοσυντηρηµένα ή
υποσυντηρηµένα. Το γεγονός για παράδειγµα -που είχαµε και συνάντηση µαζί τους και προεκλογικά- ότι δεν έχουν
θάλαµο απολύµανσης για όταν τελειώνουν τη δουλειά… Μια σειρά τέτοια ζητήµατα που απασχολούν την ίδια την
υγεία των εργαζοµένων και φυσικά αυτό το ζήτηµα της ασφάλειας και της υγιεινής στο χώρο της εργασίας είναι
πολύ µεγάλο, φυσικά δεν εξαντλείται τώρα…
Πρόεδρος: Ο κύριος Πρόεδρος των Εργαζοµένων όµως ήθελε το άρθρο 179, να κάνει θάλαµο απολύµανσης δεν
ήθελε. Ο κύριος Πρόεδρος προηγουµένως…
Βερροιώτης: Αυτή είναι πάγια διεκδίκηση, δε ξέρω αν σας έχει µεταφερθεί. Αυτό που πρέπει να προκρίνουµε
λοιπόν είναι οι όροι, προφανώς το προσωπικό και πρέπει να είναι µόνιµο γιατί µε διµηνίτες, τριµηνίτες, τετραµηνίτες
και µπαλώµατα για τις µέρες αιχµής (ειδικά το καλοκαίρι) δε δίνεται οριστική λύση στο πρόβληµα. Ξαναλέω, η θέση
µας είναι για λύση και όχι για εσαεί µπαλώµατα· που θα οδηγούν κάθε φορά το πρόβληµα να γιγαντώνεται για να
πέσει σαν ώριµο φρούτο η επιλογή της ιδιωτικοποίησης. Θέλουµε και σε περιπτώσεις όπως η δική µας· που µπορεί
να χρειαστεί να προκριθεί -και το ‘χουµε πει- και µία εναλλακτική λύση πιθανά και εντός της Λευκάδας, προσωρινή
µέχρι να φτιαχτεί το εργοστάσια, να υπάρχουν κριτήρια καταλληλότητας και ανά περιοχή. Προφανώς και δεν µπορεί
να είναι µόνο υπόθεση του ∆ήµου της Λευκάδας, αλλά θέλει σίγουρα σε περιφερειακό επίπεδο (µιλάω για επιλογή
χώρων). Φυσικά να υπάρχουν αντίστοιχα αντισταθµιστικά οφέλη για τις περιοχές που καλούνται να αναλάβουν αυτό
το βάρος. Τώρα, το τεχνικό κοµµάτι που µε ορισµένους συµφωνούµε, µε άλλους θα διαφωνούµε… Μ’ αυτούς που
συµφωνούµε, το πρόβληµα πάλι κολλάει στην πολιτική, στο αν θα γίνουν δεκτά αυτά απ’ τις Αποκεντρωµένες
∆ιοικήσεις, απ’ το υπουργείο κ.λπ.· που ξαναλέω πως αυτό δεν καθορίζεται απ’ τη διάθεση ενός υπουργού, είναι
κεντρικότερες αποφάσεις. Σίγουρα, αν θέλουµε έστω και τώρα να υπάρχει µία ελάφρυνση, να µην οδηγηθούµε στην
ιδιωτικοποίηση, ένα. Να φροντίσουµε να ελαφρύνουµε συνολικά τα λαϊκά στρώµατα της Λευκάδας απ’ τα δηµοτικά
τέλη και όχι ντε και καλά στο κοµµάτι της καθαριότητας και φυσικά, το κεντρικό ζήτηµα που πρέπει να απασχολήσει
και εδώ είναι και υπόθεση διεκδίκησης και αγώνα (και εδώ βάζουµε αυτή την πλευρά εµείς κυρίως), είναι ότι πρέπει
να είναι: Κεντρική υπόθεση του κράτους η διαχείριση των απορριµµάτων, γιατί ένας ∆ήµος µόνος του ειδικά τώρα
που τα προβλήµατα είναι οξυµένα και σκεφτόµασταν, κάποιοι σκέφτονται, κάποιοι το έκαναν να κηρυχθεί σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δηλαδή τι; Ότι δεν µπορώ να λύσω µόνος µου αυτό το οξυµένο πρόβληµα που
υπάρχει, αυτή είναι η έννοια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, δείχνει λοιπόν αυτό το ζήτηµα της ανάγκης της
κεντρικής διαχείρισης και φυσικά η χρηµατοδότηση να είναι απ’ τον κρατικό προϋπολογισµό, γιατί ακριβώς θα
υπάρχει και το απαιτούµενο µέγεθος κονδυλίων για να µπορέσει να γίνει αυτή η διαχείριση όπως πρέπει.
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζαβιτσάνος έχει το λόγο.
Ζαβιτσάνος: Κύριε ∆ήµαρχε, περιµένουµε µέχρι τις 15 (αν θυµάµαι καλά);
∆ήµαρχος: (…..Εκτός µικροφώνου……) ∆ε θα υπογράψω και συµβόλαιο τώρα, να µου πείτε ότι πήγε 16 και
αθέτησα το λόγο µου, (…)…
Ζαβιτσάνος: Όχι, αλίµονο! ∆εν είπαµε κάτι τέτοιο. Περιµένουµε να δούµε την πρότασή σας και να τοποθετηθούµε
πάνω σ’ αυτή. Θέλω να πω µόνο ότι επειδή είναι αρκετά σοβαρό το θέµα, η εισήγηση να έρθει αρκετά νωρίτερα
ώστε να έχουµε και εµείς το περιθώριο να µπορέσουµε να εκφράσουµε µία ολοκληρωµένη άποψη. Ευχαριστώ
πολύ.
Πρόεδρος: Ο κύριος ∆ήµαρχος έχει το λόγο.
∆ήµαρχος: Εντάξει, τώρα εγώ χρειάζοµαι µία ώρα µονάχα για να απαντήσω σε κάποια ζητήµατα που θα έπρεπε
να απαντήσω αλλά δε θα το κάνω. Ξεκινώντας… (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Ναι, αυτή τη δουλειά θα κάνω
τώρα Σεβαστή, µε τέτοιο κεφάλι που έχουµε εδώ πέρα.
Θα ξεκινήσω απ’ το τέλος. Κύριε Ζαβιτσάνο, όταν θα είµαστε έτοιµοι να προτείνουµε τη λύση, να είσαστε
σίγουροι ότι θα υπάρξει συνάντηση όλων των επικεφαλής, εντάξει; ∆ε θα ‘ρθω εγώ εδώ πέρα µε µία πρόταση και να
γίνει ό,τι προβλέπω ότι θα γίνει. Προφανώς και πρέπει και χαίροµαι, τουλάχιστον το συγκέρασµα των απόψεων
είναι ότι όλοι µαζί θα δώσουµε τη λύση, δεν έχω ούτε το µαγικό ραβδάκι εγώ· που θεωρητικά, όπως υπενόησε, το
η
‘χει ο κύριος Γληγόρης, ότι την 1 Σεπτέµβρη και δε θα δεµατοποιούσε και δε θα πήγαινε σκουπίδια στη χωµατερή·
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αυτό το µαγικό ραβδάκι εγώ δεν το έχω, δεν το έχω. Άρα, λοιπόν να είστε σίγουροι ότι και η διαβούλευση εντός των
τειχών θα γίνει και θα αναλυθούν οι πιθανές προτάσεις πριν καταλήξω στην τελική πρόταση που θα καταθέσει η
∆ηµοτική Αρχή και από κει και πέρα επισήµως µετά όλοι οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι θα τοποθετηθούν.
Τώρα, όλα τα δέχοµαι, όλα, και το βλέπετε ότι το κάνω µε ιώβεια υποµονή, αλλά σπεκουλάρισµα στο θέµα
ο
της υγείας -απ’ όπου και αν προήλθε- δεν το δέχοµαι µε τίποτα, τη στιγµή που τα δυο µου παιδιά είναι στο 1
ο
Γυµνάσιο και στο 1 Λύκειο δε δέχοµαι από κανέναν τέτοια έστω και υπονόηση, για να µην πω µοµφή, δεν το
δέχοµαι από κανέναν. Και ρωτάω λοιπόν εγώ τώρα, δεσµεύτηκα ή δε δεσµεύτηκα ότι αν τα χρήµατα απ’ την
Περιφέρεια δε διατεθούν για εξετάσεις, για αναλύσεις θα τα βάλουµε στον επόµενο προϋπολογισµό; Ναι ή όχι; Για
πείτε µου. Πρώτο κρατούµενο.
∆εύτερο κρατούµενο. Αν γινόταν, όπως είπε άλλος οµιλητής, µε την κήρυξη έκτακτης ανάγκης τι θα γινόταν;
Πως εγώ θα προκαλούσα, «εγώ», η ∆ηµοτική Αρχή πως θα προκαλούσε να φτάσουµε σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης; Επειδή µύριζε; Με τι πειστήρια θα το δεχόµασταν αυτό, θα το πετυχαίναµε αυτό αν το παίρναµε απόφαση;
Θα έπρεπε ή δε θα έπρεπε τα απορρίµµατα να κείτονταν στους δρόµους για κάποιες µέρες; Τότε θέµα υγείας δε θα
έµπαινε; Άρα, λοιπόν θέµα υγείας τέλος! Η υγεία του προσωπικού, πάλι για την υγεία. Επειδή είµαι σίγουρος ότι
µιλάτε και µε το Σωµατείο Εργαζοµένων και µε τους εργαζοµένους, γιατί δε λέτε ότι έγινε δίωρη συνάντηση µε τους
εργαζοµένους, τέθηκαν σε έναν πάρα πολύ γόνιµο διάλογο (πριν από 15 µέρες περίπου), ότι αναλήφθηκαν
συγκεκριµένες δεσµεύσεις απ’ τη ∆ηµοτική Αρχή και ήδη αρχίζουν και φαίνονται κάποια… (…..ασαφείς
παρεµβάσεις….)….∆εν το είπατε αυτό όµως, δεν το είπατε, για να τα λέµε όλα.
Είναι σίγουρο ότι κατατέθηκαν κάποιες αξιόλογες προτάσεις τις οποίες κάποιες τις είχαµε υπόψιν, κάποιες
όχι, όπως π.χ. αυτό µε τα ηµερόπλοια, µε άλλα πλοία, µε το Λιµενικό Ταµείο… Εγώ δεν έχω πρόβληµα να
αναγνωρίζω αν κάποια δεν τα ‘χω στο µυαλό µου ή η ∆ηµοτική Αρχή και να τα λάβουµε υπόψη µας, γιατί όντως η
γενική αρχή πρέπει να ‘ναι «ο ρυπαίνων πληρώνει». Πλην όµως σας έχω πει και στο προηγούµενο Συµβούλιο ότι
έχω ήδη δώσει πριν αναλάβουµε τα νέα µας καθήκοντα, σε µία Επιτροπή για να ψάξει να βρει το βέλτιστο τρόπο για
να γίνει αυτή η απόδοση -ας το πούµε έτσι- των ρυπαντών ή στους ρυπαντές (καλύτερα), δεν είναι εύκολο, χωρίς
αυτό να σηµαίνει ότι δεν µπορεί να υπάρξει αυτό που ειπώθηκε σε σχέση µε τους ηµιυπαίθριους και µε τα
αυθαίρετα. Η άλλη κατηγοριοποίηση, παρόλο που υπάρχουν και διάφορες ζωνοποιήσεις δεν είναι εύκολο,
προφανώς και δε σταµατάει η προσπάθεια εδώ, αλλά γι’ αυτό λέω ότι δεν είµαι σίγουρος, αν στην πιθανή -θα
δούµε- αύξηση δηµοτικών τελών αν και εφόσον χρειαστεί, σας λέω ότι το πιο πιθανό είναι να µην είµαστε έτοιµοι,
όχι γιατί δεν το προσπαθήσαµε, σας λέω απ’ τον Ιούλιο µήνα, έχω και ένα πρώτο πόρισµα, µε τις δυσκολίες, κι
άλλοι ∆ήµοι το προσπαθήσανε, να πετύχουµε αυτό.
Τώρα, αν ο κύριος Γληγόρης, ήθελε µέσα σε 20 µέρες στην αναµόρφωση του προϋπολογισµού που
ουσιαστικά τι είναι; Η φόρα µε την οποία έτρεχαν τα πράγµατα απ’ την προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή, θέλαµε να
βάλουµε και την πινελιά µας· εντάξει, τι να πω, ξέρω ‘γω; Βάλτε το ως αδυναµία δικιά µου.
Πολλά έχω σηµειώσει τώρα αλλά δεν πειράζει. Κλείνοντας, θα πω ότι είναι σίγουρα στις προθέσεις µας,
γιατί χαίροµαι που ο Πρόεδρος του Πόρου έµεινε ως το τέλος, είναι στις άµεσες προθέσεις µας να επεκταθεί το
δίκτυο των µπλε κάδων σ’ όλη τη Λευκάδα, διαφορετικά δεν πρόκειται να πετύχουµε το στόχο µας, δηλαδή, τι θα
πω εγώ, ότι µε τους ίδιους κάδους θα πετύχουµε τριπλασιασµό του ποσοστού; Το ότι σαφέστατα… Τώρα, πως θα
λύσουµε το πρόβληµα και να επεκτείνουµε το δίκτυο των µπλε κάδων και να µην αυξηθεί το κόστος αποκοµιδής·
αυτά είναι µαγικά τα οποία από εµένα να µην τα περιµένετε να γίνουν, έτσι;
Επειδή διαπίστωσα ότι λόγω και της κατάστασης που βίωσε η Λευκάδα το τελευταίο καλοκαίρι, όλοι µας
έχουµε γίνει πιο ώριµοι στο θέµα της αντιµετώπισης, ανεξαρτήτως της όποιας πολιτικής απόχρωσης που δίνει ο
καθένας, το οποίο είναι καθ’ όλα σεβαστό, εγώ κρατάω και σας ζητάω µ’ αυτό να πορευτούµε, ότι όλοι µαζί θα
λύσουµε το πρόβληµα, όλοι µαζί θα το λύσουµε. Προφανώς χρειαζόµαστε και τη συνδροµή της πολιτείας, δε
χρειάζεται να τ’ αναλύσω περισσότερο, νοµίζω ούτως ή άλλως απ’ τους περισσότερους διεφάνη η αναγκαιότητα
αυτή, αλλά δεν πρόκειται να ακούσετε ότι: «Η ∆ηµοτική Αρχή αυτή έλυσε το πρόβληµα, η προηγούµενη το είχε
αµελήσει ή ότι οι άλλες παρατάξεις δε συνέδραµαν σ’ αυτή την επίλυση, έχουµε ένα σοβαρότατο πρόβληµα
µπροστά µας να το επιλύσουµε, θεωρώ επειδή σαφώς έχω την πλήρη εικόνα ότι είµαστε σε ένα καλό δρόµο, αλλά
σας το λέω και πάλι, ότι όλοι µαζί και για την άµεση αντιµετώπιση του προβλήµατος αλλά και µε την επίτευξη των
στόχων που έχουµε θέσει και θα θέσουµε και πιο αναλυτικά στην πορεία, επίτευξης ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ως
κοινωνία της Λευκάδας. Μέσα σ’ αυτό το «όλοι µαζί» προφανώς και βάζω τους φορείς, βάζω και τους
επαγγελµατίες, βάζω τους πάντες. ∆εν µπορεί οποιαδήποτε ∆ηµοτική Αρχή να το πάρει µόνη της αυτό το
πρόβληµα και να το επιλύσει. Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο ∆ήµαρχο. Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος, λύεται η συνεδρίαση.
Το ανωτέρω πρακτικό πήρε αρ. 384/19.
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