ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 32ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 432/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 5 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 22153/1-11-2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Πολίτης Σπυρίδων
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κακλαµάνη Αναστασία
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
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Χαλικιάς Ευάγγελος
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Κούρτης Φίλιππος
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Μήτσουρας Πέτρος
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Σέρβος Κων/νος
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Παπαδόπουλος Ανδρέας
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Γιαννιώτης Οδυσσέας
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Καρφάκη Μαριάννα
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Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
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κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
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19
20
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
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Σκληρός Φίλιππος
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Καββαδάς Θωµάς
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Φρεµεντίτης Χριστόφορος
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Γληγόρης Κων/νος
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Κοντοµίχης Ευάγγελος
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Βλάχος Κων/νος
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Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι
επτά (27) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Το θέµα 11 προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 3 θέµα της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, Αραβανής Βασίλειος, Γρηγόρη Ασπασία και Παπαδόπουλος Ανδρέας, αποχώρησαν πριν την
ολοκλήρωση της συζήτησης του 1ου θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος, Ζουριδάκης Ευτύχιος και Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Θερµός Ευάγγελος, Κοντοµίχης Ευάγγελος και Αρβανίτης Σπυρίδων αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 11 θέµατος
ο
της Η.∆. το οποίο συζητήθηκε µετά το 3 θέµα της Η.∆.
ο
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος αποχώρησε πριν την λήψη απόφασης στο 11 θέµα της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα και Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆..
ο

ΘΕΜΑ 1 εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 32ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Ενηµέρωση-συζήτηση για τα απορρίµµατα.
Εισηγητής: Κων/νος ∆ρακονταειδής, ∆ήµαρχος
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Ύστερα από πρόταση του ∆ηµάρχου, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα µε είκοσι επτά (27) ψήφους,
αποφασίζει την συζήτηση θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε «ενηµέρωση- συζήτηση για τα
απορρίµµατα», λόγω του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Για το θέµα έγινε αναλυτική ενηµέρωση και συζήτηση όπως αναφέρεται στα αποµαγνητοφωνηµένα
πρακτικά που ακολουθούν και δεν ελήφθη απόφαση.
«Πρόεδρος: ∆ιαδικαστικά θα έλεγα να κάνουµε µία περιγραφή της διαδικασίας. Καταρχήν θα έχει το λόγο ο κύριος ∆ήµαρχος, θα
έλεγα µετά να ακολουθήσει ο συνάδελφος κύριος Βλάχος που έχει την ευθύνη για το θέµα -αν συµφωνεί- και στη συνέχεια ή θα
δώσουµε το λόγο στους παρισταµένους ή να πάρουν το λόγο οι επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων για δύο-τρία λεπτά (όχι
παραπάνω) και µετά να ακολουθήσουν οι παριστάµενοι. Αν συµφωνείτε µ’ αυτή τη διαδικασία… Θωµά, υπάρχει διαφωνία;
Παρακαλώ.
Καββαδάς: ∆ε ξέρω, πρέπει να κάνει µία εισήγηση ο κύριος ∆ήµαρχος ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος και να κάνουµε ερωτήσεις
πάνω σ’ αυτά τα οποία θα µας πει πάνω στο θέµα αυτό και µετά να ακολουθήσουν οι συζητήσεις, δεν κατάλαβα ποια άλλη
διαδικασία…
Πρόεδρος: Το θέµα είναι ποιοι θα προηγηθούν, θα προηγηθούν οι παριστάµενοι ή οι επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων…
Καββαδάς: Θα προηγηθεί ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος ή ο ∆ήµαρχος. Εµείς θα µιλήσουµε πρώτοι; Είναι δυνατόν να γίνει αυτό;
Πρόεδρος: Πολύ καλά, εντάξει, κατανοητό.
Καββαδάς: Άρα οι επικεφαλής και µετά οι εκπρόσωποι…
Πρόεδρος: ∆ήµαρχος, εντεταλµένος Σύµβουλος Στάθης Βλάχος, επικεφαλής δηµοτικών παρατάξεων για ερωτήσεις,
εκπρόσωποι Συλλόγων για ερωτήσεις και ακολουθούµε τη συζήτηση. Κύριε ∆ήµαρχε, έχετε το λόγο. (……ασαφείς
παρεµβάσεις……)….Παρακαλώ.
Οµιλητής: (…..Εκτός µικροφώνου…..) Θεωρώ (……)…
∆ήµαρχος: Θα ενηµερώσω εγώ για την κατάσταση, προφανώς εγώ θα ενηµερώσω, δε µπορεί να γίνει κι αλλιώς, και ο κύριος
Βλάχος ως υπεύθυνος, εφόσον συναινούν και οι άλλες παρατάξεις να πάρετε το λόγο ένας-δυο εκπρόσωποί σας να θέσετε αυτά
που είναι να θέσετε και µετά θα πάρουν το λόγο κανονικά οι εκπρόσωποι των παρατάξεων και φυσικά οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι,
και φυσικά αν υπάρχουν και ερωτήσεις µετά την εισήγηση τη δική µου και του κυρίου Βλάχου βεβαίως θα κάνουµε… Τη
διαδικασία τη γνωστή δηλαδή, µη λέµε τα αυτονόητα τώρα.
Λοιπόν, θα προσπαθήσω να είµαι πάρα πολύ σύντοµος γιατί είναι ένα θέµα πολυσυζητηµένο στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
δεν υπάρχει Συµβούλιο που να µην το κουβεντιάζουµε αµέσως ή εµµέσως. Όλα ξεκινάνε από ένα έκτακτο γεγονός, ποιο είναι το
έκτακτο γεγονός; Η φωτιά της προηγούµενης ∆ευτέρας. Γύρω στις 20:00 (η ώρα) το βράδυ ενηµερωθήκαµε ότι είχαµε φωτιά στο
σκουπιδότοπο. Η παρουσία µας ήταν άµεση εντός πολύ ελαχίστων λεπτών, ειδοποιηθήκαµε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η
κατάσταση πως είχε και πως έχει εξελιχθεί µέχρι σήµερα. Ήταν µία µεγάλη φωτιά, σας θυµίζω ότι εκείνη την ηµέρα είχαµε
ανέµους που κυµαίνονταν ανάλογα από 6 έως 8 µποφόρ και ήταν και νύχτα (έχει πολύ µεγάλη σηµασία αυτό που σας λέω), µιας
και κατά το παρελθόν και στη δική µας θητεία αλλά και παλαιότερα έχουµε βιώσει φωτιές την ηµέρα που είναι πιο εύκολη η
αντιµετώπιση, τη νύχτα είναι ακόµα πιο δύσκολο. Το σηµαντικό όµως είναι ότι είχαµε αυτούς τους ανέµους οι οποίοι δυσκόλευαν
αφάνταστα την κατάσταση. Η µεν Πυροσβεστική -την οποία και ευχαριστούµε για την παρουσία της- δε µπορούσε να κάνει και
πολλά πράγµατα, κυρίως αυτό που πρόσεχε ήταν να µη ξεφύγει η φωτιά έξω απ’ τα όρια του χώρου του Χ.Α.∆.Α. και απ την
άλλη µεριά εµείς µε όσες δυνάµεις δικιές µας, µε τη βοήθεια επίσης του µεγάλου οχήµατος του φορτωτή της Περιφέρειας και µε
πολλούς ιδιώτες ξεκινήσαµε άµεσα την επιχωµάτωση· που είναι και το µοναδικό φάρµακο γι’ αυτές τις περιπτώσεις. Από εκείνη
τη στιγµή η δυσκολία κυρίας έγκειτο στο γεγονός ότι υπήρχε µεγάλο θέµα να περάσουν τα οχήµατα από το δρόµο που ανεβαίνει
προς τη χωµατερή γιατί ήταν τέτοια η φορά των ανέµων που οι φλόγες ερχόντουσαν προς το δρόµο και υπήρχε µεγάλη δυσκολία
και φυσικά έπρεπε να δούµε και τα ζητήµατα της ασφάλειας των ανθρώπων, γιατί αυτά προηγούνται και µετά όλα τ’ άλλα. Τούτου
λοιπόν δοθέντος καταφέραµε -και παρότι συνεχίστηκε ο αέρας και την επόµενη µέρα το πρωί- και ελέγξαµε τη φωτιά. Η φωτιά
ουσιαστικά σβήστηκε γύρω στις 10:00-11:00, 11:30 το πρωί της επόµενης ηµέρες (υπήρχαν µικρο-εστίες φυσικά αλλά µιλάω για
το µεγάλο όγκο του µετώπου της φωτιάς) και από τότε µε µιάµιση µέρα διακοπή -γιατί είχε λασπώσει ο χώρος- συνεχίσαµε και
ολοκληρώσαµε σήµερα το µεσηµέρι γύρω στις 15:00 και επιχωµατώθηκε το σύνολο του χώρου, το σύνολο, κυριολεκτώ το
σύνολο, διότι το κοµµάτι αυτό που λέµε «αστικών απορριµµάτων» ήταν πολύ λίγο, το µεγάλο κοµµάτι ήταν τα ογκώδη, κλαδιά και
αυτά ήταν που δηµιούργησαν και το θέµα, δηλαδή αυτά είναι που άρπαξαν και αµέσως, τα ογκώδη δηλαδή.
Θέλω να πω επίσης ότι στο µεσοδιάστηµα αυτής της κατάστασης είµαστε σε επαφή µε τα σχολεία και µε τους
Συλλόγους, εγώ έκανα πάρα πολλές συναντήσεις µ’ όλους τους Συλλόγους, όλων των σχολείων, όχι µόνο του Μουσικού και µε το
ο
1 και µε άλλους, φυσικά µε τους ∆ιευθυντές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας και όχι την ηµέρα, το πρωί που ξηµέρωσε· που
το βράδυ είχε πιάσει φωτιά, γιατί ήταν τέτοια η φορά των ανέµων που κατά τη γνώµη µας δε δηµιουργούταν ζήτηµα για τα παιδιά,
αλλά την Παρασκευή που µας πέρασε επειδή ήταν τέτοιες οι καιρικές συνθήκες κλείσαµε το σχολείο επειδή ήταν πολύ έντονη η
ο
µυρωδιά στην περιοχή (των σχολείων εννοώ που γειτνιάζουν µε το χώρο απόρριψης, όχι όλων των σχολείων εννοείται, και το 5
ου
Νηπιαγωγείο δηλαδή και του 1 ∆ηµοτικού και του Γυµνασίου-Λυκείου και φυσικά του Μουσικού και του ΕΠΑΛ).
Εποµένως, ως δια ταύτα για το γεγονός -πάντα για το γεγονός αναφέροµαι- αυτή τη στιγµή -επαναλαµβάνω- είναι όλα τα
απορρίµµατα επιχωµατωµένα, δεν υπάρχει καµία εστία καπνού, αυτό ίσχυε και χθες και προχθές, µερικές φορές όµως η
επιχωµάτωση, επειδή καίγεται από κάτω το απόρριµµα µπορεί να δηµιουργήσει αυτό που λέµε «σήραγγα», βγαίνει δηλαδή ο
καπνός απ’ το χώµα που καταπίπτει γιατί µειώνεται ο όγκος του απορρίµµατος από κάτω και δηµιουργούνται εστίες στις οποίες
παρεµβαίνουµε το γρηγορότερο δυνατό. Επαναλαµβάνω, θέλω να είµαι απολύτως σαφής σ’ αυτό που λέω και αυτό µπορείτε να
το διαπιστώσετε όλοι σας µιας και δυνατότητα να πλησιάσει καθένας το χώρο υπάρχει, είναι το σύνολο του χώρου
επιχωµατωµένο. Άρα, αυτή τη στιγµή δεν υπάρχουν εκλύσεις αερίων.
∆ηµιουργείται µερικές φορές το έντοµο φαινόµενο της µυρωδιάς κυρίως τις βραδινές ώρες και τις πρωινές, τα µεσάνυχτα
δηλαδή και ξηµερώνοντας και µέχρι το πρωί µπορεί να πάει και µέχρι τις 9:00 (η ώρα), από συνθήκες κυρίως που έχουν να
κάνουν µε το γεγονός ότι έχουµε είτε άπνοια, είτε έντονη εργασία ή και τα δύο µαζί που ουσιαστικά οι οσµές παραµένουν
αιωρούµενες και δε φυσάει αέρας να διαλυθούν, γι’ αυτό παρουσιάζεται αυτό το φαινόµενο.
Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσω ότι σε ό,τι αφορά το ζήτηµα της φωτιάς αυτής καθεαυτής και της έκλυσης αερίων ότι δεν
υφίσταται τέτοιο ζήτηµα και δεν υφίσταται όχι σήµερα, γιατί εµείς παρότι είχε σταµατήσει αυτή η έκλυση αεριών συνεχίζαµε να
ρίχνουµε χώµατα, γιατί όσο περισσότερο χώρα ρίχνεις· είναι άλλο να έχεις ένα πάχος στρώµατος 10 εκατοστά και άλλα να έχεις
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ένα πάχος στρώµατα 40 εκατοστά πάνω απ’ αυτό που έχει καεί. Αυτό είναι το ένα, το γεγονός και περιέγραψα νοµίζω πως
εξελίχθηκε και ποια είναι η εξέλιξή του µέχρι τώρα.
Είναι προφανές, µε τίτλους θα το πω αυτό, γιατί και οι γονείς, οι Σύλλογοι και τα παιδιά που συναντηθήκαµε και οι
καθηγητές κ.λπ. έχουν ενηµερωθεί αλλά και το Σώµα είναι ενηµερωµένο, είναι γεγονός ότι έχουν δροµολογηθεί οι εξής λύσεις και
υπάρχουν και τα παρακάτω προβλήµατα: Έχουµε την οριστική λύση η οποία είναι δροµολογηµένη µε την έννοια της έγκρισης
των οριστικών µελετών, των αδειοδοτήσεων, της χρηµατοδότησης, ολ’ αυτά που τα έχουµε κουβεντιάσει επανειληµµένως, αυτό
που αναµένουνε και που είναι το τελευταίο και που θα το πάρουµε -θεωρούµε σε συνεννόηση µε το υπουργείο τώρα, φέτος- µέσα
στο ’18 είναι η προέγκριση της δηµοπράτησης, είναι το τελευταίο βήµα, αυτό λείπει για να δηµοπρατηθεί η µονάδα, τα τεύχη
δηµοπράτησης δηλαδή τα ψάχνει το υπουργείο ούτως ώστε να κάνει τον καλύτερο δυνατό διαγωνισµό.
Θέλω να σας πω και κρατήστε το αυτό σας παρακαλώ ότι είναι το πρώτο έργο που θα δηµοπρατηθεί στην Ελλάδα
αυτού του τύπου, δεν έχει δηµοπρατηθεί άλλο. Οι µονάδες που υπάρχουν και που ξέρετε· που ήταν φτιαγµένες από το
παρελθόν, όπως για παράδειγµα στην Κοζάνη ή στην Κρήτη (λέω δύο ενδεικτικά γνωστά παραδείγµατα που τα ξέρετε λίγο ως
πολύ όλοι), έργο τέτοιας µορφής και τέτοιας λογικής (τεχνικής λογικής εννοώ) είναι το πρώτο που δηµοπρατείται και µάλιστα
µέσα απ’ τα προγράµµατα που έχουµε πάρει τη χρηµατοδότηση.
Επίσης, όλ’ αυτά επειδή είναι ψηφισµένα στο Τοπικό Σχέδιο ∆ράσης, στο Περιφερειακό Σχέδιο ∆ράσης και στο Εθνικό
Σχέδιο ∆ράσης, αυτή η λύση που είναι µία λύση συνεργιστική (όπως τη ξέρετε) µε το ∆ήµο Ακτίου-Βόνιτσας και µε τον τρόπο που
έχουµε πει δηλαδή, «εµείς παίρνουµε τα απορρίµµατα όταν κατασκευαστεί το εργοστάσιο, τα επεξεργαζόµαστε και το υπόλειµµα
πάει στην Πάλαιρο (δηλαδή, στο ∆ήµο Ακτίου-Βόνιτσας)», αυτή είναι η οριστική λύση του προβλήµατος. Υπάρχει -και επίσης
αυτό είναι ψηφισµένο απ’ το Σώµα- το µεταβατικό στάδιο το οποίο είναι το κοµµάτι της δεµατοποίησης. Γνωρίζετε επίσης ότι επί
των ηµερών µας κατασκευάστηκε ο χώρος, αγοράστηκαν τα µηχανήµατα, το µηχάνηµα δεµατοποίησης, έγινε ο µεγάλος
διαγωνισµούς για τη δεµατοποίηση του απορρίµµατος (ο οποίος δυστυχώς έχει καθυστερήσει λόγω των προσφυγών των
εργολάβων), µε το που θα βγει -γιατί αυτές οι κρίσεις των προσφυγών δε γίνονται στη Λευκάδα, δεν τις κάνει κάποιος εδώ,
γίνονται κεντρικά από συγκεκριµένες Επιτροπές στην Αθήνα- η τελική απόφαση (δηλαδή, ποιος από τους δύο εργολάβους που
είχαν κάνει πρόταση θα πάρει το έργο) προχωρούµε στη διαδικασία συµβασιοποίησης και µε το που θα συµβασιοποιηθεί το έργο
ξεκινάει αµέσως να λειτουργεί (το έργο της δεµατοποίησης επαναλαµβάνω).
Εµείς φυσικά το µεσοδιάστηµα λόγω της έκτακτης ανάγκης, δηλαδή της µεγάλης ποσότητας απορρίµµατος το
καλοκαιριού και των γνωστών προβληµάτων που υπάρχουν µιας και ο χώρος έχει πήξει, δεν πάει άλλο, σας θυµίζω ότι επί 35
συναπτά έτη εκεί απορρίπτεται το απόρριµµα της Λευκάδος και µάλιστα τα τελευταία έξι, επτά, οκτώ (κάπου εκεί) το απόρριµµα
του συνόλου της Λευκάδας, όλου του νησιού δηλαδή και αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία, γιατί µέχρι το ’11 (πότε ήταν) είχαµε
απόρριψη µόνο των απορριµµάτων της πόλης και του πρώην ∆ήµου που έφτανε µέχρι την Νικιάνα ας πούµε, εδώ και επτά-οκτώ
χρόνια (πόσα είναι) έχουµε τα πάντα να έρχονται εδώ.
Ο χώρος λοιπόν έχει τελειώσει, δε χωράει τίποτα, κυριολεκτικά τίποτα, επί τέσσερα χρόνια που κάναµε όλες αυτές τις
διαδικασίες για να πάµε στην οριστική λύση, στο µεταβατικό στάδιο κ.λπ. βγάζαµε λαγούς απ’ το καπέλο για να µπορέσουµε το
χώρο να «τον ξεντώσουµε» (πώς να το πω; Το λέω µε απλοϊκές φράσεις για να γίνω κατανοητός) ούτως ώστε να µη
δηµιουργηθούν τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στη Ζάκυνθο και στην Κέρκυρα που το απόρριµµα ήταν έξω.
Ταυτόχρονα όµως υπάρχουν και ορισµένα άλλα ζητήµατα, αυτή λοιπόν είναι η οριστική λύση, αυτή είναι η µεταβατική
λύση, η µεταβατική λύση βέβαια ακολουθείται και σ’ άλλα µέρη της Ελλάδας (η δεµατοποίηση εννοώ). Εµείς αντιλαµβανόµαστε
ότι η δεµατοποίηση δεν είναι η καλύτερη λύση, γιατί ουδείς θέλει τα δεµάτια (όχι να τα απορρίψει, τα δεµάτια που τα έχετε δει
νοµίζω η µεγάλη πλειοψηφία από εσάς), τα δεµάτια τα αποθηκεύει σε ένα χώρο, ο συγκεκριµένος χώρος όµως προφανώς είναι
επικίνδυνος να συµβεί κάτι και εννοώ σε φωτιά κυρίως, αυτό είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα, αυτό είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα,
υπάρχουν κι άλλα αλλά αυτό είναι το µεγαλύτερο, η φωτιά. Θέλω να ξεκαθαρίσω επίσης γιατί φτάνουν στ’ αφτιά µου διάφορα και
επειδή θέλω να είµαι απολύτως καθαρός και σαφής και για να σταµατήσουν αυτοί που τα λένε, να τα λένε, ότι ο χώρος είναι
επισήµως αδειοδοτηµένος (ο αποθηκευτικός), δε γίνεται κάτι παράνοµα δηλαδή, έχουµε περιβαλλοντική αδειοδότηση,
εναπόθεση, όπως γίνεται -επαναλαµβάνω- και σ’ άλλα µέρη της Ελλάδας, τα δεµάτια δηλαδή στο συγκεκριµένο χώρο είναι
αδειοδοτηµένο να αποθηκεύονται και δεν το κάνουµε επειδή το αποφασίσαµε εµείς ή το Συµβούλιο ή δε ξέρω ποιος άλλος, έτσι;
Θέλω να το ξεκαθαρίσω για να σταµατήσει αυτό το παραµυθάκι· που µερικές φορές ακούω ότι «τα κάνετε παράνοµα» και κάτι
τέτοια, δεν υπάρχουν τέτοια πράγµατα, αυτά είναι στη φαντασία αυτών που τα λένε ή έχουν σκοπιµότητα.
Εµείς όµως παράλληλα -και τελειώνω εδώ- ακριβώς επειδή το να κρατάς τα δεµατοποιηµένα δεν είναι και ό,τι καλύτερο
(όπως εξήγησα προηγουµένως) ψάχνουµε κι άλλους τρόπους, όχι όµως τώρα. Αυτούς του τρόπους έχουµε ξεκινήσει να τους
η
ψάχνουµε από το καλοκαίρι του ’14, πριν αναλάβουµε 1 Σεπτέµβρη του ’14, όταν είχαµε κάνει και την πρώτη συνάντηση µε το
∆ήµαρχο Ακτίου-Βόνιτσας για το συγκεκριµένο θέµα, µε ένα θέµα και µοναδικό έγινε η συνάντηση (αυτό) πριν αναλάβουµε ακόµη.
Επίσης, στο µεσοδιάστηµα -το ∆ηµοτικό Συµβούλιο το ξέρει, θέλω όµως να το πω για τους πολίτες- έχουµε κάνει γραπτά
αιτήµατα -όχι τώρα, εδώ και δύο χρόνια, µπορεί ο κύριος Βλάχος να θυµάται τις ηµεροµηνίες καλύτερα από εµένα- σε γειτονικούς
χώρους για να πάµε τα απορρίµµατα (µέχρι να ολοκληρωθεί η µονάδα πάντα, γιατί επαναλαµβάνω, το θέµα είναι η οριστική
λύση). ∆υστυχώς όµως η απάντηση απ’ όλους αυτούς τους γειτονικούς χώρους είναι αρνητική. Αντιλαµβάνεστε λοιπόν ότι
ανεξάρτητα απ’ τη βούληση, προφανώς για να κάνεις κάτι πρέπει και τα δύο µέρη να συµφωνήσουν, δε µπορούµε εµείς να τα
πάµε και επειδή ακούω επίσης και κάτι απόψεις που είναι απολύτως καλοπροαίρετες και ως τέτοιες τις εκλαµβάνω, γι’ αυτό και τη
σηµερινή παρουσίαση εδώ όπως και τις συναντήσεις που κάναµε µ’ όλους τους Συλλόγους, τους γονείς, τα παιδιά κ.λπ., εν
δυνάµει τις εκλαµβάνουµε εµείς ως ∆ηµοτική Αρχή ως προσπάθειες συµµαχικές, τόνωσης, ενίσχυσης (πείτε το όπως θέλετε), της
προσπάθειας που κάνει η ∆ηµοτική Αρχή και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στο σύνολό του… Επειδή ακριβώς θεωρούµε αυτές τις
προσπάθειες ενισχυτικές σ’ αυτόν τον αγώνα που κάνουµε· για το λόγο αυτό συνεχίζουµε αυτή τη µάχη της διερεύνησης, δε
µπορούµε να ξέρουµε το αποτέλεσµά της γιατί αρνήσεις µπορεί να συνεχίσουν να υπάρχουν, αλλά θα παρακαλούσα και το εξής:
Πάνω στην αγωνία µας όλοι (και πολίτες και αιρετοί κ.λπ.) να λύσουµε ένα πρόβληµα που µας ταλανίζει ολόκληρες δεκαετίες καµία φορά λέµε και υπερβολές, εγώ το λέω και για τον εαυτό µου, δεν το λέω για να κατηγορήσω κανέναν- δε µπορεί να
συζητάµε για… Πείτε ότι βρίσκουµε λοιπόν ένα χώρο, αποδέχεται µία περιοχή να πάρει τα απορρίµµατα, δε µπορώ να ακούω
απόψεις του τύπου ότι «θα µεταφερθούν χωρίς επιβάρυνση και χωρίς κόστος», γιατί αυτό κατά τη γνώµη µου θα το
επιθυµούσαµε όλοι, πρώτος-πρώτος εγώ και φυσικά όλοι µας (πολίτες και αιρετοί), όµως είναι µεταφυσικό, είναι σαν να λέµε ότι
θα γίνει σε τριάντα δευτερόλεπτα από τώρα η ∆ευτέρα Παρουσία, ενδεχοµένως να γίνει αλλά σε τριάντα δευτερόλεπτα οι
πιθανότητας είναι πολύ λίγες να γίνει η ∆ευτέρα Παρουσία.
Γι’ αυτό λοιπόν θέλω να καταστήσω σαφές το εξής: Όσοι υποστηρίζουν αυτή την άποψη, πρέπει να -γιατί εδώ πρέπει να
µιλήσουµε µε τη γλώσσα της αλήθειας, να πούµε την αλήθεια, όχι να ωραιοποιήσουµε τα πράγµατα, ούτε να τα δραµατοποιούµε
όπως ορισµένοι άλλοι, θα πω παρακάτω γι’ αυτό- να ξέρουν οι πολίτες της Λευκάδας (και δεν αναφέροµαι στους πολίτες που
είναι εδώ µέσα σήµερα, αναφέροµαι σ’ όλους τους πολίτες της Λευκάδας) ότι η µεταφορά απορρίµµατος σ’ άλλα µέρη σηµαίνει
πολύ υψηλό κόστος. Ενδεικτικά νούµερα είναι της τάξης 50 µε 60 ενδεχοµένως η µεταφορά (µόνο η µεταφορά) και αν τα πας σε
µέρος που τα επεξεργάζονται -που είναι πολύ λίγα στην Ελλάδα, δηλαδή αυτή τη µονάδα που επιχειρούµε και εµείς να
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φτιάξουµε- κόστος από 70 έως 100,00 ευρώ ο τόνος είναι για όλα αυτά, αν τα αθροίσετε τα δύο νούµερα που σας είπα φτάνετε σε
ένα νούµερο από 140 µέχρι 170-160 ο τόνος, ξαναλέω, για ευρώ µιλάµε όχι για λεπτά του ευρώ. Εάν πάρετε δε τις δεκάδες
χιλιάδες τόνους των απορριµµάτων που έχουµε ως Λευκάδα, αντιλαµβάνεστε σε τι νούµερο εκτοξευόµαστε.
Εποµένως, η δική µας η προσπάθεια είναι αυτή αλλά δε µπορεί να λέµε ότι αυτό θα γίνει χωρίς κόστος, γιατί δεν
αναλαµβάνει κανένας να σου πληρώσει το κόστος, εµείς πρέπει να το πληρώσουµε, ο ∆ήµος της Λευκάδας και προφανώς ο
∆ήµος δεν είναι ο ∆ήµαρχος και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι και οι πολίτες, αυτό είναι ο ∆ήµος (και κατά τον αρχαιοελληνικό όρο
τον οποίο και ασπαζόµαστε και είναι και σωστός κατά τη γνώµη µου).
Τέλος. Μερικές φορές, επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών η ανησυχία του είναι πραγµατική, ξαναλέω, η
αγωνία της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών είναι πραγµατική και πηγάζει από ένα πρόβληµα που το βιώνουµε όλοι
δεκαετίες τώρα, υπάρχουν -και να µου επιτρέψετε την φράση- «κραυγές» οι οποίες είναι εκ του πονηρού και η σκοπιµότητά τους
δεν έχει να κάνει µε το αν επιθυµούµε ή δεν επιθυµούµε -όπως όλοι µέσα σ’ αυτή την αίθουσα- να λύσουµε το πρόβληµα, αλλά οι
κραυγές έχουν να κάνουν γιατί δεν τους αρέσει η φάτσα του ∆ηµάρχου, η πλειοψηφία ή δε ξέρω τι άλλο ονειρεύονται, και µερικές
φορές αυτές οι κραυγές καθίστανται και επικίνδυνες. Να γίνω πιο σαφής γιατί δε θέλω να θεωρητικολογώ, αλλά θέλω να
ονοµατίζω κιόλας, θα ονοµατίσω λοιπόν το εξής: Περιήλθε στη γνώση µου πριν µερικές ώρες (ελάχιστες ώρες, το µεσηµέρι),
ερώτηση του Βουλευτή Λευκάδας κυρίου Καββαδά προς το υπουργείο (εδώ την έχω, µπορούµε να τη δούµε, είναι δύο σελίδες,
µη σας κουράσω), µε το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ το ερώτηµα που µπαίνει είναι να προχωρήσει το υπουργείο σε µετρήσεις -και
λέει και πολλά άλλα βέβαια, επαναλαµβάνω, είναι πάνω από µία σελίδα- και αυτά τα πράγµατα θέλουν ιδιαίτερη προσοχή όταν
από θεσµικούς φορείς εκπέµπονται, διότι δε θεωρώ ότι είχαν λιγότερη ευαισθησία οι προηγούµενοι Βουλευτές όταν είχαµε άλλες
πυρκαγιές τα προηγούµενα χρόνια, δε θεωρώ δηλαδή ότι ο κύριος Σολδάτος ήταν λιγότερο ευαίσθητος απ’ τον κύριο Καββαδά ή
οι προηγούµενοι και άλλοι (µην τους ονοµατίσω όλους τώρα, θυµήθηκα τον κύριο Σολδάτο επειδή είναι η πιο πρόσφατη
περίπτωση αν θυµάµαι καλά, το ’12). Θέλει λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή διότι θα σας το πω µε ένα παράδειγµα που δεν έχει σχέση
µε τα απορρίµµατα. Όταν έγινε προχθές, πριν µία εβδοµάδα ο σεισµός στη Ζάκυνθο βγήκαν όλοι οι φορείς της Ζακύνθου και
είπαν: «Η Ζάκυνθος άντεξε» και έκαναν άριστα. Βεβαίως, τώρα που µετριούνται οι ζηµιές απ’ τα συνεργεία δεν αποδείχθηκε αυτό,
έχουν προβλήµατα. Γιατί το λέω αυτό; Όχι φυσικά για να κουκουλώσουµε το πρόβληµα, γιατί δηµόσια το κουβεντιάζουµε
τουλάχιστον όσο διάστηµα είµαστε εµείς, αλλά και µε τις προηγούµενες ∆ηµοτικές Αρχές δηµόσια το κουβεντιάζαµε στα ∆ηµοτικά
Συµβούλια και εκτός των ∆ηµοτικών Συµβουλίων, και όλοι προσπαθούσαν στο µέτρο των δυνάµεών του ο κάθε ∆ήµαρχος και η
κάθε πρώην ∆ηµοτική Αρχή να κάνει αυτό που µπορούσε. Είναι άλλο πράγµα αυτό και άλλο πράγµα να κάνεις τέτοιου είδους
αναφορές που εγκυµονούν κινδύνους και για άλλα πράγµατα, όπως για παράδειγµα για τα θέµατα της ανάπτυξης και του
τουρισµού στη Λευκάδα.
Εποµένως, θέλει µε πολύ µεγάλη προσοχή να τα διαχειριζόµαστε ολ’ αυτά χωρίς να βάζουµε τίποτα κάτω απ’ το χαλί, η
πραγµατικότητα είναι αυτή όπως την περιέγραψα, φυσικά δεν είναι καθόλου ωραίο να εκλύονται όταν έχουµε καύσεις αυτό που
εκλύεται, ξέρετε όµως και γνωρίζετε όλοι και την προσπάθεια (εγώ θα πω για τη δικιά µας και αντίστοιχα προηγούµενων
∆ηµοτικών Αρχών), θυµάµαι µία αντίστοιχη φωτιά µε την προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή που είχε κρατήσει τρεις ή τέσσερις µήνες
περίπου, δεν είχαµε πυρκαγιά τέσσερις µήνες, εννοώ που έβραζαν από κάτω και έκαναν γύρω στους τέσσερις µήνες να σβήσουν
και γινόταν αγώνας και απ’ την τότε ∆ηµοτική Αρχή µε επιχωµάτωση κανονικά (µε άλλα λόγια αυτό που κάνουµε και εµείς
σήµερα)· που όµως ξαναλέω, χωρίς να κρύβουµε τίποτα κάτω απ’ το χαλί ταυτόχρονα δεν πυροβολούµε και το πόδι µας ή δεν
πριονίζουµε το κλαρί που καθόµαστε ως Λευκάδα, γιατί µικρή σηµασία µπορεί να έχει το όνοµα του όποιου ∆ηµάρχου, µικρή
σηµασία, σηµασία έχει ο τόπος µας και η Λευκάδα. Αυτό τον αγώνα λοιπόν εµείς για την οριστική λύση του προβλήµατος µε
επιµονή, χωρίς κραυγές, χωρίς φανφάρες, συλλογικά µέσα απ’ τα συντεταγµένα όργανα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε τις
λογικές µας αποφάσεις τον έχουµε φτάσει εδώ και θεωρώ ότι µέχρι τη λήξη της θητείας µας (στις 31 Αυγούστου) θα έχουµε και τη
δηµοπράτηση της µονάδας και ενδεχοµένως θα έχουµε και εργολάβο εγκαταστηµένο, ταυτόχρονα έχουµε το προηγούµενο στάδιο
που διερευνούµε όπως σας είπα κι άλλες λύσεις· εποµένως θα συνιστούσα και ψυχραιµία να έχουµε όλοι, κάνουµε το καλύτερο
δυνατό που µπορούµε, σέβοµαι απολύτως κι εγώ και άπαντες στη ∆ηµοτική Αρχή αλλά θεωρώ όλο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την
αγωνία όλων των πολιτών και ιδιαίτερα αυτών που γειτνιάζουν· όπως στην περίπτωσή σας, του Συλλόγου Γονέων του Μουσικού
Σχολείου, σεβόµαστε απολύτως την αγωνία σας, θέλω όµως να ξέρετε ότι όλοι αγωνιούµε το ίδιο, κανείς λιγότερο, κανείς
περισσότερο.
Πρόεδρος: Να ενηµερώσω το Σώµα ότι παρίσταται στη σηµερινή µας συνεδρίαση ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας κύριος
Θεόδωρος Χαλικιάς και προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Βαγγέλης Κοντοµίχης και Αναστασία Κακλαµάνη.
Κύριε Βλάχο, έχετε το λόγο να συνεχίσετε για το θέµα µας όσο γίνεται περιεκτικά παρακαλώ.
Βλάχος Ευστ.: Εγώ θέλω να δώσω κάποια έµφαση σε κάποια στοιχεία που συνιστούν το θέµα των απορριµµάτων σήµερα, το
οποίο βέβαια είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέµα και όσον αφορά τη διαχείρισή του αλλά και όσον αφορά την επίλυσή του.
Καταρχάς, να πω ότι το θέµα των απορριµµάτων όλης της Λευκάδας ξεκινάει από το πρόβληµα των απορριµµάτων του
πρώην ∆ήµου της Λευκάδας. Να πω ότι επί χούντας τα απορρίµµατα της Λευκάδας πηγαίνανε στον Αµµόκαµπο, και στον
Αµµόκαµπο, και τα ‘θαβαν εκεί πέρα. Μετά τη χούντα τα απορρίµµατα της Λευκάδας πηγαίνανε στον Αη Γιάννη, µάλλον στα
Βαρδάνια (πέρα απ’ το σχολείο). Όλοι τη θυµόµαστε αυτή την κατάσταση που υπήρχε. Μετά τα απορρίµµατα της Λευκάδας τα
πήγανε εκεί που είναι σήµερα, στις Αλυκές, τα εναποθέσανε επάνω σ’ αυτό το περιβάλλον, το οποίο για οτιδήποτε άλλο προς
όφελος της κοινωνίας έκανε παρά για την άναρχη εναποθέτηση των σκουπιδιών και αυτό συνεχίζεται και µε τον άλφα και µε τον
βήτα και µε τον γάµµα και µε τον δέλτα ∆ήµαρχο· που περάσαµε από το ∆ήµο της Λευκάδας είτε σαν ∆ήµος της πόλης, είτε σαν
∆ήµος Καποδιστριακός, είτε σαν ∆ήµος σήµερα Καλλικρατικός. Βεβαίως, αυτό σηµαίνει ότι εµπλουτίζανε µία βόµβα, γεµίζανε µία
βόµβα· που και εµείς αυτά τα χρόνια είµαστε υποχρεωµένοι να το κάνουµε αυτό, και αυτή η βόµβα τείνει να σκάσει στα χέρια τα
δικά µας. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Είχε επιδιωχθεί τότε -και µε προηγούµενα ∆ηµοτικά Συµβούλιο- η εξεύρεση ενός χώρου Χ.Υ.Τ.Α. στη Λευκάδα, όπως και
κάνανε βεβαίως όλοι οι Νοµοί και όλα τα µέρη, όπως έκανε ο απέναντι ∆ήµος Ακτίου-Βόνιτσας και είναι -θα έλεγατακτοποιηµένος και µάλιστα πολύ καλά τακτοποιηµένος, όµως βάλανε το πολιτικό κόστος που θα είχαν αν πηγαίνανε κάπου, απ’
το πραγµατικό πρόβληµα διαχείρισης των απορριµµάτων που ήταν εις όφελος της κοινωνίας και της υγείας των πολιτών. Αυτό το
λέω µε κάθε συνείδηση και µε κάθε ευθύνη, διότι θα το αποδείξω και µε περιστατικά. Για ποιους λόγους απορρίφθηκε τότε, το
1995-’96 η περιοχή των Περδικοφωλιών που είχε χωροθετηθεί; Όλοι το ξέρουµε αυτό, πως αυτό απορρίφθηκε, µε µέσα
κοµµατικά, βουλευτικά µέσα, να µη λύσουµε το πρόβληµα των απορριµµάτων που σήµερα κορυφώθηκε, προκειµένου να µη
δυσαρεστήσουµε µία µικρή τοπική κοινωνία. Το ίδιο συνέβη όταν εγώ σαν υποψήφιος Πρόεδρος στην Καρυά τότε και πραγµατικά
το υπερηφανεύοµαι αυτό το πράγµα, όταν εγώ συναίνεσα στο να γίνει ο Χ.Υ.Τ.Α. στα λεγόµενα ‘Μπαµπάκια’, τα οποία
‘Μπαµπάκια’ απέχουν απ’ την Καρυά περισσότερο απ’ ό,τι απέχουν απ’ το ∆ρυµώνα και ίσως απ’ την Εξάνθεια. Τότε κατέβηκε
ολόκληρος κοµµατικός µηχανισµός στην Καρυά, για να ικανοποιήσει λοιπόν αυτό τον κόσµο εις βάρος αυτής της προοπτικής, όχι
εις βάρος σε εµένα, γιατί εγώ αυτό το πίστευα και το πιστεύω ακόµη, ότι το πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων είναι
πρόβληµα όλης της Λευκάδας και δυστυχώς και µετά αυτό συνεχίστηκε. Βεβαίως όχι αυθαίρετη, άναρχη
εναποθέτηση/αποθέτηση, αλλά είτε υπό µορφή Χ.Υ.Τ.Α., είτε Χ.Υ.Τ.Υ.· που είναι µία επιστηµονική λύση, όχι τα απορρίµµατα
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στον Αµµόκαµπο ή το υπόλειµµα, αλλά ούτε και στους Σφακιώτες, αλλά ούτε και στο Νυδρί, ούτε από εδώ, ούτε από εκεί, αλλά
µόνο απέναντι. 35.000 τόνους ετησίως απορρίµµατα σε µία οικονοµία όπως είναι της Λευκάδας η οποία έχει πορεία ανόδου· άρα,
λοιπόν και προοπτική αύξησης των απορριµµάτων· τα απορρίµµατα να τα πάρει ο γείτονας. Αν αυτό βλέπετε ότι είναι εφικτό, τότε
πραγµατικά µακάρι να γίνει. (……ασαφείς παρεµβάσεις……)….Φτάσαµε λοιπόν εδώ που έχουµε φτάσει. Ο ∆ήµαρχος είπε το
σχέδιο το οποίο πραγµατικά είναι προς υλοποίηση, το µεγάλο πρόβληµα όµως είναι το πρόβληµα αυτό το µεταβατικό, το οποίο
δεν είναι και πρόβληµα ενός µικρού χρόνου, είναι πρόβληµα τουλάχιστον δυόµισι χρόνων και θα πρέπει εµείς να τ’
αντιµετωπίσουµε. Πρέπει να αντιµετωπίσουµε και την υπάρχουσα κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί η οποία είναι -θα έλεγαπολύ-πολύ σοβαρή -να µη χρησιµοποιήσω άλλους χαρακτηρισµούς που µπορώ να τους χρησιµοποιήσει και παίρνει να τους
χρησιµοποιήσω- αλλά όµως και πως θα διαχειριστούµε τη µεταβατική αυτή περίοδο, δηλαδή που θα πάµε τα σκουπίδια, αυτό
είναι θέµα, και κυρίως τι θα γίνει µ’ αυτά τα δέµατα στα οποία ο ∆ήµαρχος είπε πραγµατικά, τόνισε την επικινδυνότητά τους, εγώ
θα πολλαπλασιάσω αυτή την επικινδυνότητα, γιατί πραγµατικά αν συµβεί κάτι και τα δεµάτια αυτά που σήµερα είναι 5.500 -σας
πληροφορώ, 5.500 δεµάτια, δηλαδή 5.500 τόνοι και µπορεί µέσα σε ένα χρόνο να γίνουν 10.000· που θα γίνουν σήµερα, και
12.000- πάρουν φωτιά· η Λευκάδα θα καταστραφεί, δηλαδή θα είναι ένα µεγάλο ολοκαύτωµα, και το λέω έτσι τόσο εµφατικά διότι
θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε αυτή την κατάσταση που υπάρχει σήµερα µε τα δεµατοποιηµένα απορρίµµατα.
Εγώ από το βήµα αυτό -και αφού βεβαίως ενηµέρωσα τηλεφωνικά τον ∆ήµαρχο του Ακτίου-Βόνιτσας, τον ενηµέρωσα
γιατί δε θέλω να λέω κάτι χωρίς να τον έχω ενηµερώσει- σαν υπεύθυνος εκπρόσωπος του ∆ήµου για το θέµα αλλά κυρίως και
σαν πολίτης της Λευκάδας κάνω µία ανοικτή έκκληση, µία παράκληση στο ∆ήµαρχο του ∆ήµου Ακτίου-Βόνιτσας (και αυτό θέλω
να καταγραφεί), σε όλους του φορείς τους κοινωνικούς, τους πολιτικούς, τους κοµµατικούς, τους πολιτιστικούς της κοινωνίας της
Βόνιτσας, κάνω µία έκκληση -αν θέλετε- στους γονείς των µαθητών των σχολείων της Βόνιτσας, γιατί οι γονείς των µαθητών του
σχολείου της Λευκάδας ανησυχούν και έχουν πραγµατικά κάθε δίκιο να ανησυχούν. Κάνω την εξής έκκληση: Το να δεχθεί ο
∆ήµος της Βόνιτσας ένα µέρος των απορριµµάτων µας (κυρίως αυτά που δεµατοποιούµε, τα οποία έχουν αυτό τον κίνδυνο, αυτή
την επικινδυνότητα), το να δεχθεί λοιπόν αυτά τα προϊόντα του πολιτισµού µας (θα έλεγα εγώ) για δύο-δυόµισι χρόνια δε στοιχίζει
περιβαλλοντολογικά απολύτως τίποτα, γιατί ο Χ.Υ.Τ.Α. της Βόνιτσας είναι -θα έλεγα- απεριόριστων δυνατοτήτων (άµα ειδικά
ο
επεκταθεί και σε 2 κύτταρο), ενώ εµείς αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί φίλοι, έχουµε ένα σοβαρό πρόβληµα. Έχουµε το
πρόβληµα ίσως, εάν κάποιος (.) να το έβλεπε, το αντίστοιχο, στο Μάτι. Κι εγώ αναρωτιέµαι τώρα και απευθυνόµενος στον κύριο
Αποστολάκη: Όταν ένα σπίτι καίγεται στο Μάτι -καίγεται µέσα σ’ αυτή την πύρινη λαίλαπα- και ένα άλλο πιο ‘κει δεν καίγεται και
έχει λίγο νερό να του δώσει δε θα του δώσει το νερό αυτό; Απευθύνοµαι λοιπόν σ’ όλους αυτούς τους παράγοντες της Βόνιτσας,
στους γονείς, στα κόµµατα της αντιπολίτευσης που κατά καιρούς έχουν αρνηθεί αυτή την εξυπηρέτηση, αλλά τώρα δεν είναι µόνο
εξυπηρέτηση, είναι µία κίνηση πραγµατικής αλληλεγγύης και πραγµατικού σεβασµού, να ‘ρθουµε σε µία συµφωνία ώστε να µας
λύσουν το σοβαρό αυτό πρόβληµα, βεβαίως µε το αντίστοιχο αντίτιµο. Όµως, απευθύνοµαι και στην πολιτεία -η οποία πολιτεία
ξέρει την κατάσταση την οποία βρισκόµαστε γιατί όλα όσα έχουµε κάνει είναι µέσα στα υπουργεία γνωστά- να βοηθήσει προς
αυτή την κατεύθυνση, η πολιτεία πρέπει να βοηθήσει τα σκουπίδια της Λευκάδας να φύγουν απ’ τη Λευκάδα, γιατί; Γιατί ίσως
κινδυνεύσει περισσότερο η κοινωνία της Λευκάδα. Κάνω και σ’ αυτούς λοιπόν µία έκκληση.
Ήθελα να τονίσω και κάτι άλλο πέρα απ’ αυτό το ιστορικό που κάναµε, που είπαµε ας πούµε. Εµείς βρεθήκαµε σ’ αυτή
την κατάσταση όταν πήραµε τη ∆ηµοτική Αρχή το Σεπτέµβρη του 2014. Το Μάρτιο του 2015 απευθυνθήκαµε στο Φο.∆.Σ.Α.
Ακτίου-Βόνιτσας µε υπόψιν του Προέδρου κυρίου Κατσαµπίρη (δηλαδή µετά από πέντε µήνες που αναλάβατε την τέτοια) και του
ζητάµε ακριβώς αυτό το πράγµα, δηλαδή αυτό το διάστηµα -µέχρι να ολοκληρώσουµε το εργοστάσιο- να µας βοηθήσει. Αυτό
έγινε λοιπόν πρώτη φορά στις 13-03-15 (αυτά είναι στη διάθεση των συναδέλφων αν χρειαστεί). Τον τέταρτο µήνα του ’16
απευθυνόµαστε επίσης υπενθυµίζοντας αυτή τη µεγάλη ανάγκη, υπόψιν ότι ήταν και ο υποψήφιος φορέας για να συνεργαστούµε,
που συνεργαζόµαστε βεβαίως ή θα συνεργαστούµε όσον αφορά τη διαχείριση των απορριµµάτων. Υπάρχει προγραµµατική
σύµβαση που έχουµε υπογράψει όταν τελειώσει το εργοστάσιο. Παράλληλα, εκτός απ’ το ∆ήµο αυτόν απευθυνθήκαµε στις 24-122016 στον Αναγκαστικό Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων… (……ασαφείς παρεµβάσεις……)….Ναι, πάλι, κι άλλη
επιστολή προς τον κύριο Κατσαµπίρη εδώ. Στις 24/12 συγχρόνως λοιπόν και στον Νοµό Πρέβεζας -όλ’ αυτά υπάρχουν εδώ
πέρα- και δεν τους λέµε να µας πάρουν το σύνολο των απορριµµάτων αλλά ένα ποσό, ένα κλάσµα του συνόλου των
απορριµµάτων, απευθυνθήκαµε πάλι στις 29-02-2018, κάναµε µία αίτηση στον Φο.∆.Σ.Α. των Ιωαννιτών. Όλοι αυτοί οι φορείς
απάντησαν «όχι» για διάφορους λόγους. Ήθελα να τονίσω όµως και να τελειώσω ότι αυτά τα έγγραφα που κάναµε δεν ήταν
κάποια έγγραφα τα οποία τα στείλαµε και τελείωσε, έτσι; Έχουν συνδυαστεί, έχουν γίνει άπειρες συναντήσεις µε τους ∆ηµάρχους
και στην Άρτα και στην Πρέβεζα και στα Γιάννενα. Έχουµε βρεθεί όλοι σε κοινές συσκέψεις µε τους υπουργούς Εσωτερικών για
τα θέµατα αυτά (τουλάχιστον τέσσερις φορές), χωρίς βεβαίως κανένα αποτέλεσµα.
Άρα, λοιπόν νοµίζω και τελειώνω, ότι τη σοβαρότητα του θέµατος για τη διαχείριση των απορριµµάτων την έχουµε
επιδείξει και ελπίζω ότι δε θα αντιµετωπίσει η Λευκάδα -ως προς την υγεία βεβαίως λέω- ως προς την υγεία των παιδιών και των
πολιτών κανένα πρόβληµα, χωρίς βεβαίως αυτό, είναι περισσότερο ευκταίο παρά ας πούµε ότι στην πραγµατικότητα µπορεί και
να µη συµβεί κάτι.
Θέτω ένα άλλο θέµα. Όπως είπα πριν λίγο, τα δεµάτια αυτά πρέπει να φύγουν απ’ τη Λευκάδα και κάνω αυτή την
ανοιχτή έκκληση στον κύριο Αποστολάκη και περιµένω µία συνάντηση µαζί του -µε τον κύριο ∆ήµαρχο βεβαίως- ή να ‘ρθει εδώ
πέρα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Εάν όµως αυτό δεν επιτευχθεί, εγώ προτείνω να βρεθεί ένας τόπος µέσα στο Νοµό της Λευκάδας
απ’ αυτούς που το Πολυτεχνείο και άλλοι φορείς έχουν επιλέξει, και αν αυτοί οι τόποι δεν είναι της αρεσκείας µας και της
εµπιστοσύνης µας, εγώ προτείνω στην αντιπολίτευση να µας υποδείξει ένα δικό του φορέα (είτε Πολυτεχνείο είναι αυτό, είτε
φορέας ιδιωτικός, όποιον θέλουν) ώστε µε διαδικασίες εξπρές να πάρουµε την αδειοδότηση να µεταφέρουµε αυτά τα δέµατα και
να τα θάψουµε µέσα στην πατρίδα µας, µέσα στο νησί µας, εµείς που τα παράγουµε. Εγώ κάνω αυτή την έκκληση, εάν δεν έχουν
εµπιστοσύνη στα µέρη που εµείς έχουµε βρει, να προτείνετε εσείς µία θέση ώστε να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία.
Λέω και κάτι άλλο και τελειώνω, ότι η φωτιά η οποία υπάρχει στο Χ.Α.∆.Α.· που σιγοβράζει ο Χ.Α.∆.Α., πρέπει
οπωσδήποτε να σβήσει και εµείς κάνουµε προσπάθειες αυτή τη φωτιά να τη σβήσουµε, γιατί µπορεί να µην εµφανιστεί επάνω
ούτε η πυρκαγιά πλέον, ούτε καπνός, αλλά είναι λάθος σαν πολιτεία, σαν κοινωνία, σαν υπηρεσίες να υπάρχει αυτή η φωτιά και
εµείς να λέµε ότι θα σβήσει µε τον καιρό, µε τη βροχή, µε τα χώµατα κ.λπ.. Σας ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστούµε τον κύριο Βλάχο.
Θα πρότεινα στη συνέχεια έναν εκπρόσωπο από κάθε φορέα, από κάθε Σύλλογο Γονέων Σχολείων να διαβάσει το
ψήφισµα. Έχουµε ένα ψήφισµα από την Ένωση Συλλόγων Γονέων, νοµίζω ότι τους καλύπτει όλους, αλλά µιας και υπάρχει το
αίτηµα του Μουσικού Σχολείου θα ήθελα ιεραρχικά πρώτα η Ένωση Γονέων να διαβάσει το ψήφισµα, µετά ο Σύλλογος Γονέων
Μουσικού Σχολείου να διαβάσει το ψήφισµα και µετά να πάµε… (……ασαφείς παρεµβάσεις……)….Στη συνέχεια, στη συνέχεια,
στο τέλος.
Καρφάκη: Να ρωτήσω κάτι Πρόεδρε, η ενηµέρωση του κόσµου πρέπει να είναι µονόπλευρη, απ’ τη ∆ηµοτική Αρχή µόνο; ∆εν
πρέπει να ακούσουν και τη δική µας γνώµη; Γιατί αν αρχίζουµε και διαβάζουµε ψηφίσµατα κ.λπ. δεν έχει… (……ασαφείς
παρεµβάσεις……)….Εσείς θα µιλήσετε, αλλά…
Πρόεδρος: Παρακαλώ, µετά το διάβασµα των ψηφισµάτων θα πάρουν το λόγο οι επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων.
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Γληγόρης: Πρόεδρε, στην προηγούµενη διαδικασία, στην αρχή που είπαµε, ας ακολουθήσουν και οι Σύλλογοι και εµείς µετά,
δεν το συζητάµε, αλλά είχαµε πει ότι θα γίνουν και οι ερωτήσεις σ’ αυτά που είπε ο κύριος Βλάχος, σ’ αυτά που είπε ο κύριος
∆ήµαρχος και µετά θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις.
Πρόεδρος: Θα γίνουν και ερωτήσεις και τοποθετήσεις και όλα. Παρακαλώ, Εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και
Κηδεµόνων να διαβάσει το ψήφισµά σας και στη συνέχεια Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του Μουσικού
Σχολείου να διαβάσει το δικό του αίτηµα-ψήφισµα. Παρακαλώ πείτε το ονοµατεπώνυµο σας και τι εκπροσωπείτε.
Σκληρού Γεωργία (Πρόεδρος Ένωσης Συλλόγων Γονέων&Κηδεµόνων): Ονοµάζοµαι Σκληρού Γεωργία και είµαι Πρόεδρος
της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων.
Να πω ότι το ψήφισµα αυτό φέρει ηµεροµηνία 17-11-17 (εδώ και ένα χρόνο) το οποίο έχει γνωστοποιηθεί και προς εσάς
και προς τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
“Η Ένωση Συλλόγων Γονέων ∆ήµου Λευκάδας µε τη σύµφωνη γνώµη των ∆.Σ. των Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων
ου
ου
ου
ου
των: α) Μουσικού Σχολείου Λευκάδας και ΕΠΑ.Λ. Λευκάδας, β) 1 , 2 , 3 , 4 ∆ηµοτικού Σχολείου Λευκάδας, γ) ΕΕΕΕΚ
ου
ου
Λευκάδας, δ) ∆ηµοτικών Σχολείων Λυγιάς, Νυδριού, Μαραντοχωρίου, Βασιλικής, Σφακιωτών, ε) 1 , 2 Γυµνασίου-Λυκείου
Λευκάδας, στ) Γυµνασίου-Λυκείου Βασιλικής Νυδριού και Καρυάς, θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει τα παρακάτω:
Το σύνολο των κατοίκων και των επισκεπτών της Λευκάδας αλλά και της ευρύτερης περιοχής απορούν και
διαµαρτύρονται για το χρόνιο πρόβληµα της συγκέντρωσης των απορριµµάτων της Λευκάδας στην πιο προβεβληµένη και
ιδιαίτερου κάλλους ευρύτερη περιοχή των παλιών Αλυκών και των Περιβολιών.
Τα παράπονα που ψιθυρίζουν όλοι µε πικρία, θυµό και συχνά αγανάκτηση, αναλαµβάνει να «διατρανώσει» η
εκπαιδευτική κοινότητα, στην προσπάθεια να προστατέψει τουλάχιστον µαθητές και σπουδαστές.
Είναι τουλάχιστον ακατανόητα έως και απαράδεκτα τα κριτήρια βάσει των οποίων συνεχίζουν να στοιβάζονται τα
σκουπίδια τόσα χρόνια στο σηµείο αυτό. Στερείται κάθε λογικής η συγκέντρωση των σκουπιδιών δίπλα, σε απόσταση αναπνοής
ο
ο
από το µεγαλύτερο σχολικό συγκρότηµα της Λευκάδας (5 Νηπιαγωγείο, 1 ∆ηµοτικό – Γυµνάσιο- Λύκειο), Μουσικό Σχολείο,
ΕΠΑ.Λ., Ι.Ε.Κ. και επιπλέον κλειστό γυµναστήριο (όπου συνεχώς βρίσκονται παιδιά), κ.λπ..
Συγχρόνως στην περιοχή βρίσκεται ο κεντρικός σταθµός των Κ.Τ.Ε.Λ., όπου στεγάζεται και το Τ.Ε.Ι., καταστήµατα,
κατοικίες που αυξάνονται µετά την επέκταση του σχεδίου πόλεως αλλά και ο καταυλισµός των Ροµά, όπου στην κυριολεξία ζει
µέσα σ’ αυτά και τα παιδιά αυτών αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της σχολικής κοινότητας όλων των σχολείων της πόλης.
Τα στοιχεία αυτά είναι γνωστά σε όλους, που άµεσα ή έµµεσα πλήττονται ποικιλότροπα.
Η έντονη δυσοσµία, η πληθώρα τρωκτικών και εντόµων, τα νεκρά ζώα, οι συχνές αναφλέξεις στη διάρκεια του
καλοκαιριού, µε συνέπεια την έκλυση τοξικών ουσιών, η µόλυνση της ατµόσφαιρας, της θάλασσας και του υδροφόρου ορίζοντα,
αποτελούν κίνδυνο για τη ζωή και την υγεία των µαθητών και σπουδαστών όλων των βαθµίδων, αλλά και υποβάθµιση του
βιοτικού επιπέδου κατοίκων και επισκεπτών.
Επιπλέον, επιεικώς απαράδεκτη µπορεί να χαρακτηριστεί η εικόνα που αντικρίζουν οι επισκέπτες που διασχίζουν το
δίαυλο και που αντί να θαυµάζουν τα ανατολικά παράλια του όµορφου νησιού µας, σχηµατίζουν άσχηµη εντύπωση για τη χρόνια
αδυναµία διαχείρισης των σκουπιδιών µας…
Στο εξαιρετικής φυσικής οµορφιάς, «νησί των ποιητών και του πολιτισµού», όπως όλοι µε κάθε ευκαιρία ευαγγελιζόµαστε
και υπερηφανευόµαστε δε συνάδει παρόµοια κατάσταση.
Γι’ αυτό απευθύνουµε έκκληση σ’ όλους τους αρµόδιους να επισπευσθούν οι ενέργειες ώστε το συντοµότερο να βρεθεί
λύση κατάλληλου σηµείου υγειονοµικής ταφής καθώς και σωστής λειτουργίας των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού για να
µη µολύνονται οι πανέµορφες, βραβευµένες παραλίες µας.
Παράλληλα προτείνεται να γίνει οργανωµένη προσπάθεια ενηµέρωσης των πολιτών (ενδεχοµένως µε κίνητρα) για
µείωση του όγκου των απορριµµάτων, µε τον κάθε είδους διαχωρισµό, ανακύκλωση κ.λπ..
Επίσης επιβάλλεται η καλλιέργεια από την τοπική αυτοδιοίκηση της κοινωνικής ευθύνης των πολιτών, ώστε, για το καλό
όλων και µε συµµετοχή όλων ο τόπος µας να διατηρείται καθαρός.
Να εξασφαλίζεται και να επιτηρείται η σωστή συσκευασία ιδιαίτερων απορριµµάτων, όπως κατάλοιπα κρεοπωλείων
κ.λπ., βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, ώστε να µειώνεται η ανάπτυξη τρωκτικών, εντόµων κ.α..
Τα παραπάνω θέµατα που µας απασχολούν σαν πολίτες αλλά και σαν γονείς, µε αγωνία και ευθύνη για την υγεία των
παιδιών µας, έχουν κατακτηθεί στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, όπου συνανήκουµε και που κατά άλλα αποτελούν
παράδειγµα για την «πορεία ανάπτυξης» της χώρας µας.
Μπορούµε να δανειστούµε την τεχνογνωσία τους για την εξεύρεση λύσης, πριν ζητηθεί ο έλεγχος και επιβολή κυρώσεων
απ’ τα ευρωπαϊκά δικαστήρια για την τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας.
Παρακαλούµε να έχουµε την άµεση και συγκεκριµένη απάντηση του ∆ήµου για τις ενέργειες και το χρονοδιάγραµµα
λύσης του προβλήµατος.
Με εκτίµηση,
Το ∆.Σ. της Ένωσης στα ∆.Σ. όλων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων ∆ήµου Λευκάδας”
Να σας γίνει και µία γνωστοποίηση ότι το ψήφισµα αυτό έχει ήδη διανεµηθεί απ’ όλους τους Συλλόγους Γονέων σ’
όλους τους γονείς και έχουµε προβεί στη συλλογή υπογραφών για την άµεση λύση του προβλήµατος και την αποµάκρυνση των
σκουπιδιών.
Πρόεδρος: Ευχαριστούµε την κυρία Σκληρού. Παρακαλώ τον Εκπρόσωπο του Συλλόγου του Μουσικού Σχολείου να λάβει το
λόγο. Η κυρία Ρούσσου έχει το λόγο.
Ρούσσου Μαρία (Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων&Κηδεµόνων Μουσικού Σχολείου): Ονοµάζοµαι Μαρία Ρούσσου και
εκπροσωπώ το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας.
Είναι το αίτηµα το σηµερινό που κατατίθεται προ ηµερησίας διάταξης στο σεβαστό ∆ηµοτικό σας Συµβούλιο προς τον
αξιότιµο κύριο ∆ήµαρχο και τα αξιότιµα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
ης
“Μετά τη συνάντηση της 29 Οκτωβρίου στο ∆ήµο, παρουσία της Ένωσης και Εκπροσώπων Συλλόγων Γονέων και
Κηδεµόνων απ’ τα σχολεία του νησιού και ιδιαίτερα µετά από τη δυσάρεστη κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί µε την πρόσφατη
ανάφλεξη των σκουπιδιών ζητάµε τη θέση και την απόφαση -αν είναι δυνατόν- του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τα παρακάτω:
ον
«1
Να επισπεύσετε την άµεση αποσυµφόρηση της χωµατερής µεταφέροντας το µεγαλύτερο όγκο απορριµµάτων σ’
άλλους χώρους απόρριψης χωρίς επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση των πολιτών (εδώ δεν εννοούσαµε ότι θα τα µεταφέρει κανείς
δωρεάν, απλά χωρίς να επιβαρυνθεί επιπλέον ο κάθε πολίτης).
ον
2 Επιµένουµε να προβείτε µέχρι το τέλος του έτους 2018 σε καµπάνια ενηµέρωσης-ευαισθητοποίησης συνεργασίας
όλων των πολιτών για την αναγκαιότητα διαχωρισµού ανακύκλωσης σε οργανικά ανακυκλώσιµα κ.λπ., ως σηµαντικό µέτρο
µείωσης του όγκου απορριµµάτων και της ρύπανσης (προτείνουµε δηλαδή πρόληψη και όχι καταστολή και ιδιαίτερα, ακριβώς όπως ενηµερωθήκαµε σήµερα- αφού η πυρκαγιά, η ανάφλεξη ξεκίνησε απ’ τα ογκώδη επιτείνει επιπλέον την πρότασή µας για
διαχωρισµό εν τη γενέσει).
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ον

3 Να ενηµερώσετε, υποστηρίξετε και υποχρεώσετε όλες τις επιχειρήσεις να ανακυκλώνουν, διαχωρίζουν και να τηρούν
τους κανόνες για τα απορρίµµατά τους (ιδιαίτερα για τα ευαίσθητα απορρίµµατα, τα οργανικά, και να επιβλέπετε την τήρηση των
κανόνων αυτών).
ον
4 Να συντηρούνται και να καθαρίζονται όλοι οι κάδοι τακτικά.
ον
5 Να δώσετε σαφές δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα µε συγκεκριµένες ενέργειες που προγραµµατίζετε να προβείτε.
ον
6 Θα σας παρακαλούσαµε θερµά να διανεµηθεί ένα φυλλάδιο ή ενδεχοµένως µέσα απ’ τα Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης, να ενηµερωθεί ο κόσµος για τους κανόνες ανακύκλωσης (τι είναι ανακυκλώσιµο και τι όχι και υπό ποιες
προϋποθέσεις)».”
Εννοείται ότι οι αιτιάσεις για κακές προθέσεις δεν αφορούν εµάς. Υπενθυµίζουµε ότι για τα παραπάνω η ∆ηµοτική Αρχή
έχει ήδη δεσµευτεί προς µαθητές και εκπαιδευτικούς καθώς και µε απάντηση του ∆ήµου στο σχετικό ψήφισµα που είχαµε
καταθέσει µέσω της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων.
Χαιρόµαστε που έρχεστε στα λόγια µας, ακόµα και για τη µεταφορά θα ήταν λιγότερο το κόστος εάν είχε γίνει αυτός ο
περιβόητος διαχωρισµός, δηλαδή εάν καταφέρναµε να µην ανακατεύονται τα οργανικά απόβλητα µε τα κλαδέµατα, µε τα
στρώµατα ή µε το οτιδήποτε άλλο θα µιλούσαµε για πολύ µικρότερο όγκο και αντίστοιχα µικρότερο όγκο µεταφοράς ή των
δεµάτων ή οτιδήποτε άλλο. Οι 30 τόνοι δηλαδή που µας είπατε θα µπορούσαν να γίνουν πολύ λιγότεροι και δε θα ξεκινούσαν οι
πυρκαγιές απ’ αυτά και όχι όπως τα υπόλοιπα αλλά και όλοι σας και όλοι µας έχουµε ηθικό χρέος απέναντι σ’ όλους πολίτες και
στους µαθητές και στα παιδιά µας και σ’ όλους. Σας ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστούµε την κυρία Ρούσσου. Ερωτήσεις; Ο κύριος Αραβανής έχει το λόγο.
Αραβανής: Πρώτη ερώτηση: Πόσο κόστισε -νοµίζω ο µεταχειρισµένος, αν δεν κάνω λάθος- δεµατοποιητής από την αγορά του,
τη χρήση του και την προβλεπόµενη χρήση του, µέχρι σήµερα αλλά και την προβλεπόµενη χρήση του; Ποιος είναι ο
προµηθευτής και ποιος ο εργολάβος (εάν τον βάλατε);
∆εύτερη ερώτηση: Πόσα χρήµατα δώσατε µέχρι σήµερα για την αποκατάσταση του Χ.Α.∆.Α.; Όταν λέω αποκατάσταση
γενικά, εννοούµε χωµατουργικά, ανάγλυφο, τα όµβρια κ.λπ.. Αυτές τις δύο ερωτήσεις έχω µόνο.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης έχει το λόγο.
Γληγόρης: Κύριε Βλάχο, σ’ όλα αυτά που µας είπατε πριν λίγο θα απαντήσουµε αργότερα, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω: Στο
δεµατοποιητή που είπατε, η τελευταία επίσκεψη που είχα κάνει είχε κάτι καταστραµµένους κρουνούς πυρόσβεσης. Υπάρχει
σύστηµα πυρόσβεσης στο δεµατοποιητή; Ένα αυτό.
∆εύτερον. Επιπλέον, όσον αφορά τα δέµατα έχετε σκεφτεί την οποιαδήποτε µέθοδο πυρασφάλειας (π.χ. διακοπή
δεµάτων µε υλικό επιχωµάτωσης);
Τρίτον. Όσον αφορά τα απορρίµµατα που λέγατε, εσείς δεν ήσασταν αυτός όταν είχε έρθει -νοµίζω- έγγραφο να φύγουν
τα απορρίµµατα από εδώ, όταν είχαµε κηρύξει το ∆ήµο σε έκτακτη ανάγκη, που είχατε πει: «Εγώ εφόσον οι τοπικές κοινωνίες
απέναντι δε θέλουν δε θα προχωρήσω σ’ αυτή την απόφαση»; ∆εν είχε γίνει στο κοµµάτι της έκτακτης ανάγκης να µεταφερθούν
απορρίµµατα από εδώ στην Άρτα, και εσείς δεν είχατε πει ότι: «Εφόσον η τοπική κοινωνία δε θέλει δε θα προχωρήσω σ’ αυτό»;
Τώρα γυρίζετε… (……ασαφείς παρεµβάσεις……) ….Σοβαρά µιλάω, ναι, γραµµένα είναι… (……ασαφείς παρεµβάσεις……)….Γι’
αυτό τα λέω, δεν είναι έτσι;
Πρόεδρος: Μη διακόπτετε, µη διακόπτετε…
Γληγόρης: Εσείς δεν είχατε πει εδώ πέρα ότι εφόσον οι τοπικές κοινωνίες απέναντι δε θέλουν, εγώ δε θέλω…
Πρόεδρος: Ολοκλήρωσε συνάδελφε, µη διακόπτετε.
Γληγόρης: Τι λέτε εδώ πέρα λέει το θέµα, και λέτε: «Εγώ δεν τα πάω απέναντι γιατί οι τοπικές κοινωνίες δε θέλουνε»;
Πρόεδρος: Ολοκλήρωσε συνάδελφε.
Γληγόρης: Αν θέλετε µας λέτε και γι’ αυτό. Τέλος πάντων.
Μετρήσεις. Όσον αφορά το κοµµάτι των µετρήσεων, είπατε για την υγεία, θα πούµε στην οµιλία µας για τα υπόλοιπα, και
σε προσωπική επικοινωνία που είχαµε κάνει πρόσφατα -προ µηνός, προ διµήνου, δε θυµάµαι πότε έγινε- µου είχατε πει ότι θα
προχωρήσετε στο κοµµάτι των µετρήσεων. Προχωρήσατε τελικά; Και αν όχι, γιατί δεν προχωρήσατε;
Πρόεδρος: Ο κύριος Βικέντιος έχει το λόγο. Όσο γίνεται πιο σύντοµα συνάδελφοι, θα ‘θελα οι ερωτήσεις να µην επικαλύπτονται.
Βικέντιος: Θα είµαι πάρα πολύ σύντοµος. Πάντα η παράταξη αυτή έχει αποδείξει ότι σκέφτεται ώριµα για το πως πρέπει να
λειτουργήσει για τα σκουπίδια και διαχρονικά.
Εγώ, κύριε Βλάχο, θέλω να ρωτήσω κάτι. Το καλοκαίρι του ’16, όταν σταµάτησε αυτή η ωριµότητα που είχαµε µε τους
απέναντι. Απ’ το ’16, σήµερα είπατε, µέσα σε δυόµισι χρόνια, θα υλοποιήσουµε αυτό το έργο. Αυτά τα δυόµισι χρόνια -από το ’16
µέχρι σήµερα- δε θα µπορούσε να υλοποιηθεί αν εµείς είχαµε τη σκέψη του Πολυτεχνείου για την Ορεινή Λευκάδα κ.λπ.; Αυτά τα
δυόµισι χρόνια που µας περισσεύουν σήµερα, θα είµαστε έτοιµοι σήµερα και θα είµαστε εδώ; Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζουριδάκης έχει το λόγο.
Ζουριδάκης: Καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Αντιδήµαρχο, τελείωσε µία τουριστική χρονιά µε πολύ σκουπίδι. Τι µέτρα
πρόληψης πήρατε για κάθε ενδεχόµενα για να µη δηµιουργηθεί κάποια πυρκαγιά; ∆ηλαδή, τι εννοώ. Αυτά τα χώµατα που
πέσανε, µετά που πήρε φωτιά, δε µπορούσαµε να τα είχαµε ρίξει να σκεπάσουµε όλα τα σκουπίδια ώστε να προλάβουµε το κάθε
ενδεχόµενο να µην πιάσει κάποια φωτιά; Να προλάβουµε το κάθε ενδεχόµενο. Τι µέτρα πρόληψης πήραµε µετά την τουριστική
σεζόν;
Πρόεδρος: Η κυρίας Σκιαδά έχει το λόγο.
Σκιαδά: Καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω το εξής: Πολύ πριν τη φωτιά και πολύ πριν συµβεί αυτό που συνέβη, περίπου εδώ και
ένα µήνα το έχω διαπιστώσει εγώ, τα ανακυκλώσιµα πάνε στ’ αυτοκίνητα µαζί µε τα σύµµεικτα. Εδώ τόσο στις δικιές σας
τοποθετήσεις όσο και στις τοποθετήσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων δίνεται πολύ µεγάλη σηµασία στην ανακύκλωση.
Για ποια ανακύκλωση λοιπόν µπορούµε να πούµε στα παιδιά, στον κόσµο, στους γονείς όταν πάνω από ένα µήνα στη
Λευκάδα δε µαζεύεται η ανακύκλωση; Και αυτό το ξέρω γιατί το έχω διαπιστώσει η ίδια, µου το είχαν πει οι περίοικοι εκεί της
περιοχής µου στην Πεφανερωµένης, αλλά το διαπίστωσα και το προηγούµενο Σάββατο και την προηγούµενη Παρασκευή που
έτυχε να είµαι στο σπίτι, ότι το αυτοκίνητο παίρνει, σταµατάει και µάλιστα στις 8:30 (η ώρα) το πρωί παίρνει τα σκουπίδια και µετά
παίρνει και την ανακύκλωση. Μάλιστα, για να το πω, στη γειτονιά όταν κατεβαίνουµε µε ανακύκλωση, οι υπόλοιποι µας λένε:
«Μην ανακυκλώνετε, µην τα πάτε, όλα µαζί τα παίρνουν.» Αυτό είναι ένα πολύ κακό παράδειγµα. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω γιατί
συµβαίνει αυτό και από πότε.
Πρόεδρος: Κάποιος άλλος συνάδελφος που θέλει να ρωτήσει κάτι; Κάποιος από τους παριστάµενους πολίτες που θέλει να
ρωτήσει κάτι; Ο κύριος Θερµός Ιωάννης.
Θερµός Ιωαν. (∆ηµότης): (……Εκτός µικροφώνου……) (…….).
Πρόεδρος: Ο κύριος Καλός έχει ζητήσει το λόγο για ερώτηση.
Καλός Χαράλαµπος (∆ηµότης): (…..Εκτός µικροφώνου……) (……).
Πρόεδρος: Νοµίζω πως ολοκληρώσαµε αυτόν τον κύκλο των ερωτήσεων και περνάµε στις απαντήσεις.
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Ο κύριος ∆ήµαρχος έχει το λόγο. Θα ήθελα να παρακαλέσω όσο γίνεται πιο σύντοµα γιατί ήδη έχουµε µιάµιση ώρα.
∆ήµαρχος: Θα προσπαθήσω. Θα ξεκινήσω απ’ το τέλος «τα δεµάτια αν θα είναι προς αξιοποίηση».
Με βάση και το Τοπικό Σχέδιο ∆ράσης και µε βάση αυτά που µας λέει ο µελετητής µας και οι επιστήµονες -όχι ό,τι
κατεβάζει η γκλάβα του καθενός µας- τα δεµάτια καταρχήν σε ό,τι αφορά την αντοχή τους δίνουν χρόνο ζωής τρία χρόνια και
επίσης ότι µπορεί να είναι -για µικρότερο όµως χρόνο- στα δύο χρόνια και αξιοποιήσιµα. Αυτή είναι η απάντηση που έχουµε
πάρει απ’ τους επιστήµονες. Επειδή όµως έχουµε και εµείς τους δικούς µας ενδοιασµούς και ανησυχίες, αυτός είναι ο λόγος που
διερευνούµε καιρό τώρα -όπως αποδείχθηκε και απ’ τα έγγραφα που σας διάβασε ο κύριος Βλάχος- προσπαθούµε να βρούµε
εναλλακτικές λύσεις.
Η προηγούµενη ερώτηση «που πάνε τα ανακυκλώσιµα». Τα ακριβή στοιχεία των ανακυκλώσιµων -γιατί αυτά είναι
επίσηµα στοιχεία και δεν είναι τι λέω εγώ και ο καθένας µας- του τι στέλνουµε και τι επιστρέφεται τα έχει η Υπηρεσία και µπορείτε
να τα πάρετε οποιαδήποτε στιγµή, µπορεί όµως… (……ασαφείς παρεµβάσεις……) ….Βεβαίως και εσείς, µπορεί να σας τα πει
και ο κύριος Βλάχος.
Το ποσό των 40,00-50,00 ευρώ ανά τόνο (επειδή γίναµε όλοι οικονοµολόγοι) δεν προκύπτει γιατί καθόµουν εγώ το
βράδυ και δεν είχα τι να κάνω και σκεφτόµουν αν κάνει 50,00 ευρώ η µεταφορά. Η µεταφορά θέλει δεδοµένα και ένα απ’ τα
πρώτα δεδοµένα είναι η απόσταση. Άλλο να κάνεις λογαριασµό για 40 χιλιόµετρα που κάνατε εσείς και άλλο να κάνεις για 110.
Εποµένως, τα µεγέθη και τα κόστη είναι διαφορετικά, όπως και το νούµερο που είπα (το 80-100 πλην της µεταφοράς) και φυσικά
αυτό είναι και ζήτηµα διαπραγµάτευσης αν κάποιος δεχτεί να τα πάρει· που έχει να κάνει µε το γεγονός ότι ο άλλος τα παίρνει, τα
επεξεργάζεται, το υπόλειµµα, το κοµπόστ και το υπόλειµµα το θάβει ο ίδιος στο δικό του µέρος που διαθέτει, είναι νούµερα τα
οποία φυσικά είναι υποδιαπραγµάτευση αλλά είναι αυτής της τάξης µεγέθους.
Στο ερώτηµα «ποια είναι τα αίτια της πυρκαγιάς;» Τα αίτια της πυρκαγιάς, προφανώς δε µπορούµε να κάνουµε τους
πράκτορες, ούτε τέτοια πρόθεση έχουµε και δεν το έχω κάνει και ποτέ µου, ούτε εµείς συνολικά δεν το έχουµε κάνει και ποτέ µας.
Γνώµη προσωπική µπορώ να πω αν σας ενδιαφέρει, αλλά αυτό δε σηµαίνει ότι η γνώµη µου είναι και η πραγµατική. Η γνώµη
µου λοιπόν είναι ότι έτσι κι αλλιώς είχαµε προηγούµενη πυρκαγιά, υπήρχε από κάτω εστία, κάποια στιγµή και από τον πολύ
έντονο -ξαναθυµίζω, από τον πολύ έντονο αέρα- αέρα πετάχτηκε µία σπίθα, δε θέλει και πολύ, απ’ την υπάρχουσα όµως επαναλαµβάνω- πυρκαγιά, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι σώνει και καλά αυτό που λέω είναι το σωστό και δε µπορεί να υπάρχει και
κάτι άλλο, άλλη αιτία εννοώ.
Τώρα, στο ζήτηµα των ανακυκλώσεων, θα σας δώσει ο κύριος Βλάχος -επαναλαµβάνω- περισσότερα στοιχεία, αλλά να
ξεκαθαρίσουµε µερικά πράγµατα τα οποία µάλλον δε µας διδάσκει εµπειρία όλους, µάλλον δε µας διδάσκει. Το ξέρετε ότι εάν
πέσει µία σακούλα µέσα σε έναν κάδο ανακυκλώσιµων, ο κάδος καταστρέφεται και επιστρέφεται. Εποµένως όταν βλέπετε ότι
υπάρχει το απορριµµατοφόρο το κοινό, του αστικού απορρίµµατος -όχι αυτό που µαζεύει τα ανακυκλώσιµα- και περνάει και
κοιτάζει τους κάδους και βλέπει τέτοιο φαινόµενο, υποχρεωτικά θα τα πάρει εκεί που είναι τα αστικά κι εγώ θα σας πρότεινα και
κάτι. Το ‘λεγα προηγουµένως νοµίζω στην κυρία Ρούσσου -αν θυµάµαι καλά, πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση-: Περάστε µία βόλτα,
φορέστε ένα γάντι και ανοίξτε κάδους ανακυκλώσιµους σας παρακαλώ και ρίξτε µία µατιά για να δείτε αν αυτό που λέω είναι
πραγµατικότητα ή το φαντασιώνοµαι εγώ. (…..ασαφείς παρεµβάσεις……) ….Μα δεν απάντησα σε εσάς…
Πρόεδρος: Ηρεµήστε, ηρεµήστε, κύριε ∆ήµαρχε συνεχίστε.
∆ήµαρχος: …..Εγώ απάντησα στα ερωτήµατα των ∆ηµοτικών Συµβούλων, δεν απάντησα στα αιτήµατα που θέσατε, µάλλον
παρεξηγήσατε και σας είπα επανειληµµένως -να το πω και άλλη µία φορά και από εδώ- ότι συµφωνώ απολύτως µαζί σας για το
ζήτηµα της καµπάνιας. Εποµένως η ανακύκλωση γίνεται, επαναλαµβάνω, τα στοιχεία µπορούν να σας δοθούν.
«Τι µέτρα πρόληψης πήραµε, αυτή ήταν η ουσία του ερωτήµατος ή γιατί δεν τα επιχωµατώναµε πριν.» Θέλω να σας
θυµίσω το εξής: Ότι το απόρριµµα που πήγαινε στο συγκεκριµένο χώρο ολ’ αυτά τα χρόνια δεν επιχωµατώνεται «το πας και µετά
από µία ώρα το επιχωµατώνεις», γινόταν περιοδικά κάθε ένα µήνα, κάθε δύο µήνες επιχωµατώσεις σε πιο µεγάλες ποσότητες.
Αυτή τη στιγµή και η εργολαβία που είχαµε είχε να κάνει µε την τακτοποίηση του χώρου, µε την τακτοποίηση -επαναλαµβάνωδιότι εκεί εκτός των άλλων µην πηγαίνει µόνο το µυαλό σας στα απορριµµατοφόρα, να ξέρετε ότι δεκάδες πολίτες κάθε µέρα,
δεκάδες -το ξαναλέω- πολίτες κάθε µέρα, όχι µε τη σακούλα τους αλλά µε το αυτοκίνητό τους, το φορτηγό τους, πάνε και
απορρίπτουν «ογκώδη» (τα λέω, για να συνεννοηθούµε) που είναι από κλαριά, από πλαστικά, από ξύλα, από παράθυρα και από
πόρτες και δε ξέρω κι εγώ τι άλλο, τα απορρίπτουν εκεί, πέρα απ’ αυτά που εγκαταλείπονται δίπλα στους κάδους, αναφέροµαι σε
συµπολίτες µας που πάνε απευθείας στο χώρο γιατί κάνουν µία οικοδοµή ή γιατί κάνουν τέλος πάντων κάτι µεγάλο, δεν είναι να
πάνε µία σακούλα µε απορρίµµατα.
Εποµένως, αυτή η τακτοποίηση του χώρου και η συµβολή και του ίδιου του εργολάβου στην επιχωµάτωση και µιας και
µιλάµε για χιλιάδες κυβικά γινότανε περιοδικά µε διάφορες εργολαβίες ούτως ώστε να καλύπτεται ο χώρος και ποτέ ο χώρος σε
µεγάλη έκταση δεν έµεινε ακάλυπτος από επιχωµάτωση αυτά τα χρόνια. Μία περίοδο µόνο για άλλους λόγους έµεινε -αν δεν
κάνω λάθος- τρεις ή τέσσερις µήνες, σε καµία άλλη και τα επιχωµατώσαµε αµέσως. Όλ’ αυτά όµως, να ξέρετε, δεν έχεις έναν
οµαλό χώρο, έχεις δηλαδή ένα χωράφι ίσιο, είναι το απόρριµµα και εκεί από πάνω πας και το καλύπτεις, γιατί όσοι έχετε πάει εκεί
-και είναι αρκετοί αυτοί που έχετε πάει στο χώρο- µιλάµε για µία κατάσταση «ξεντώµατος» του χώρου, όχι κατά πλάτος αλλά
σίγουρα καθ’ ύψος.
Εποµένως, δεν είναι εύκολη και η επιχωµάτωση, µία εύκολη διαδικασία σε ένα νορµάλ χώρο που πας, επιχωµατώνεις
κ.λπ., µιλάµε τώρα είναι 15 µέτρα το ύψος εκεί, περίπου, σε κάποια σηµεία. Εποµένως, στο γιατί δεν τα επιχωµατώναµε σαν
απαντώ ότι τα επιχωµατώναµε.
Επίσης, µπήκε ένα ερώτηµα νοµίζω απ’ τον Νίκο (αν θυµάµαι καλά), ο οποίος λέει ότι καθυστερήσαµε τη λύση επειδή
εξετάσαµε την περίπτωση να γίνει Χώρος Υγειονοµικής Ταφής του Υπολείµµατος στη Λευκάδα. Από πού προκύπτει αυτό και µε
ποια στοιχεία; Θέλετε να επαναλάβω ότι η ΜΟΠΑΚ… Το ζήτηµα της οριστικής λύσης εννοώ, προφανώς αυτό εννοείς ότι
καθυστερήσαµε. Από πού προκύπτει η καθυστέρηση; Που µια φορά το µήνα είχαµε θέµα εδώ να περάσουµε είτε µελέτη, είτε
τροποποίηση όλου αυτού για να φτιαχτεί όλος αυτός ο φάκελος και για να είναι έτοιµος τώρα να πάρουµε την προέγκριση της
δηµοπράτησης; Από πού προκύπτει; Ήταν µία παράλληλη διαδικασία, χωρίς καµία καθυστέρηση και άσχετη. Το γεγονός δηλαδή
ότι ψάχναµε και απευθυνθήκαµε στο Πολυτεχνείο (στο Εθνικό Μετσόβιο και όχι στο φίλο µου τον εργολάβο) να µας κάνει µια
µελέτη για µία ενδεχόµενη θέση Χώρου Υγειονοµικής Ταφής του Υπολείµµατος, καµία σχέση δεν έχει µε το προχώρηµα της
µονάδος, απολύτως καµία, και ταυτόχρονα µε τη διερεύνηση που κάναµε για το Χ.Υ.Τ.Υ. εδώ µέσω των µελετών -που το
κουβεντιάσαµε τα ξέρετε- ταυτόχρονα κάναµε και συζήτηση γιατί τη συνεργιστική λύση µε το ∆ήµο Ακτίου-Βόνιτσας· που την
έχουµε ξεκινήσει -ξαναλέω- απ’ το καλοκαίρι του 2014 (και εδώ είναι ζωντανός ο ∆ήµαρχος, να πάτε να τον ρωτήσετε).
Εποµένως, καµία καθυστέρηση εξαιτίας του ότι ψάχναµε να βρούµε Χώρο Υγειονοµικής Ταφής του Υπολείµµατος, αυτές οι
διαδικασίες πηγαίνανε παράλληλα και είναι και άσχετες µεταξύ τους.
Για τις µετρήσεις θα σας απαντήσει ο κύριος Βλάχος που είχε και επαφές γι’ αυτές. Επίσης, είπατε κάτι που θα τ’
απαντήσει προφανώς ο κύριος Βλάχος, λέει ότι «είχε πει ότι αν δε θέλουν οι τοπικές κοινωνίες δε µπορούµε να τα πάµε.» Αν το
κατάλαβα καλά και δε ρωτήσατε κάτι άλλο κύριε Γληγόρη, νοµίζω αυτό ρωτήσατε όµως (ότι ειπώθηκε τότε απ’ τον κύριο Βλάχο),
επειδή ήµασταν όλοι παρόντες στο Συµβούλιο, δεν ήσασταν οι δυο σας να το ξέρετε µόνο οι δυο σας. Με συγχωρείτε, αν δε
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θέλουν οι τοπικές κοινωνίες και αφού έχει συζητήσει µε τους εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών -δεν πάει να κουβεντιάσει µε
έναν-έναν πολίτη- και οι εκπρόσωποί τους σου λένε: «Όχι», υπάρχει κανένας τρόπος να πας διά της βίας να το επιβάλλεις;
Προφανώς όχι. Γι’ αυτό, αν ο κύριος Βλάχος είχε πει, να πω εγώ τη δική µου γνώµη γιατί τη γνώµη του θα την πει ο ίδιος ο κύριος
Βλάχος, δε θα κάνω εγώ το δικηγόρο του, φυσικά αν οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών δε θέλουν· δεν κατάλαβα, τι, θα την
επιβάλουµε διά της βίας; (…….ασαφείς παρεµβάσεις……) …..Όπως; Όπως;
Πρόεδρος: Παρακαλώ, παρακαλώ.
∆ήµαρχος: Τι σχέση έχει αυτό; Λέω εγώ τη γνώµη µου ή ο κύριος Βλάχος θα πει τη δική του για το συγκεκριµένο ερώτηµα που
έθεσες. Εσύ λες άλλο πράγµα, µάλλον δεν το έδωσες καλά να το καταλάβουµε, τώρα το κατάλαβα όµως, αν το κατάλαβα καλά
(τη δεύτερη φορά µ’ αυτή την παρέµβαση που έκανες), τι λες; Να επιβληθεί από πάνω που «επιβλήθηκε» (εντός εισαγωγικών),
προσέξτε, το νοµικό πλαίσιο δεν είναι «επιβάλλω», διότι θα σας πω το εξής: Το ζήτηµα της διαχείρισης των απορριµµάτων ο
νόµος ορίζει ότι είναι υπόθεση των ∆ήµων, αν σε έναν τόπο θα βάλουµε… Πες πως είχαµε εµείς ένα Χ.Υ.Τ.Υ., είχαµε και το
εργοστάσιο και το υπόλειµµα να το βάζαµε στο Χ.Υ.Τ.Υ. και ερχόταν ένα άλλο µέρος να µας πει: «Βάλτε το»· εµείς θα παίρναµε
την απόφαση, δε θα πάρει η πολιτεία. Εσύ όµως, κύριε Γληγόρη, είπες το εξής: «Να έρθει η πολιτεία και να πει ότι λόγω
έκτακτης ανάγκης σου επιβάλλω να τα πάρεις», έτσι δεν είναι; Αυτό δεν είπες; Ναι. Η πολιτεία λοιπόν ήρθε, έγιναν αυτές οι
επαφές, ήρθε εδώ πέρα ο Ειδικός Γραµµατέας ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων, στο γραφείο µου έγιναν οι συναντήσεις και µε το
∆ήµαρχο του ∆ήµου Ακτίου-Βόνιτσας, προφανώς ήταν κατηγορηµατικά αντίθετος ο ∆ήµαρχος για τους δικούς του λόγους, εγώ δε
θέλω να κατηγορήσω κανέναν, για τους δικούς του λόγους είπε «όχι». Ο Ειδικός Γραµµατέας τον πίεσε υπερβολικότατα, γιατί
ήµουν παρών κι εγώ και ο κύριος Βλάχος (ήταν παρών στην κουβέντα) αλλά αυτά τα πράγµατα δεν επιβάλλονται διά του
πυροβολισµού, να του βάλεις του αλλουνού ένα όπλο πάνω απ’ το κεφάλι και να του πεις: «Πάρ’ τα γιατί θα σε πυροβολήσω.»
(……ασαφείς παρεµβάσεις……) ….Σας θυµίζω δε, ακριβώς, και το λέει ορθά ο κύριος Γκογκάκης τώρα…
Πρόεδρος: Αυτά νοµίζω ότι τα έχουµε συζητήσει πολλές φορές…
∆ήµαρχος: Καλά, τα έχουµε πει εκατό φορές αλλά να τα πούµε άλλη µία. Ότι εκείνη την περίοδο ήταν µε το ότι έπαιρνε ο ∆ήµος
Ακτίου-Βόνιτσας του Πύργου. Θυµάστε, που ήταν τα σκουπίδια στον Πύργο, στο Αίγιο, ξέρω ‘γω και που δεν ήταν… (…..ασαφείς
παρεµβάσεις…...) ….Τι; ∆υο λεπτά, δυο λεπτά…
(……ασαφής διάλογος…….)
Πρόεδρος: Συνάδελφε…
∆ήµαρχος: Κύριε Βλάχο, κύριε Γληγόρη…
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη, κύριε Φίλιππα, κύριε Φίλιππα παρακαλώ… (……ασαφείς παρεµβάσεις…..) ….Ναι, εντάξει. Ο
συνάδελφος µπορεί να θέλει να δηµιουργήσει το δικό του κλίµα, µε γεια του, µε χαρά του. Τα έχουµε συζητήσει αυτά, τα έχουµε
εξηγήσει πολλές φορές, παρακαλώ να µη διακόπτετε και µην κάνετε διάλογο µεταξύ σας.
∆ήµαρχος: Να το κλείσω εγώ ως εξής…
Καββαδάς: Κύριε ∆ήµαρχε, κύριε ∆ήµαρχε, λέει ο Κώστας µε απλά λόγια ότι και τώρα -(……ασαφείς παρεµβάσεις……) ….Ένα
λεπτό, ένα λεπτό, δεν είναι κακό αυτό να το πούµε- απέναντι άλλος ∆ήµος, άλλη Περιφέρεια ρίχνει σκουπίδια, ρίχνει σκουπίδια
τώρα µε απόφαση που πήρανε κεντρικά, δε ξέρω πως πήρανε, ρίχνει σκουπίδια άλλος ∆ήµος, τώρα ρίχνει σκουπίδια…
(……ασαφείς παρεµβάσεις……) ….Ναι, στην Πάλαιρο, Αιγιαλείας ναι, ρίχνει σκουπίδια τώρα. Πήραν απόφαση να πάνε τα
σκουπίδια εκεί για ένα διάστηµα, δεν είναι κακό αυτό, αυτό γίνεται.
∆ήµαρχος: Ξαναλέµε, η απόφαση, εάν ο άλλος, εµείς µιλήσαµε επανειληµµένως, το θέλαµε ενδεχοµένως το ίδιο µε εσάς, δε θα
πω περισσότερο, το ίδιο µε εσάς και απαντώ, µπορεί να πας το απορριµµατοφόρο και να σου έχει πει ο ∆ήµαρχος «όχι»; Ε, αυτό
λέµε.
Πρόεδρος: Εξάλλου τοποθετήθηκε ο κύριος Βλάχος στο θέµα.
∆ήµαρχος: Στο ερώτηµα: «Επιχωµάτωση των δεµατοποιηµένων». Αν κατάλαβα καλά το ερώτηµα, να γίνει επιχωµάτωση των
δεµατο… (…..ασαφείς παρεµβάσεις……) ….Άλλο η πυρασφάλεια, πυρασφάλεια δεν υπάρχει στα δεµατοποιηµένα, τι
πυρασφάλεια; Αν εννοείς ζώνες κ.λπ., ο χώρος ο αδειοδοτηµένος είναι πολύ συγκεκριµένος, τον ξέρετε όλοι πολύ καλά γιατί
έχετε πάει, οι διαστάσεις του είναι συγκεκριµένες, ούτε µεγάλες ζώνες υπάρχουν, όλο αυτό γίνεται πάνω στον αποκαταστηµένο
Χ.Α.∆.Α. (και το ξέρετε επίσης), εποµένως, κανένα αυτόµατο σύστηµα πυρασφάλειας που να πατάς και αν πάρουν φωτιά τα
σκουπίδια να σβήσουν δεν υπάρχει και πολύ περισσότερο -γι’ αυτό είπα- δεν υπάρχει στα δεµατοποιηµένα και επιχωµάτωση,
γιατί ξέρετε ότι µπαίνουν σε τρεις ορόφους και ενδεχοµένως να µπει και τέταρτος, απλά δε φτάνει το µηχάνηµα να τ’ ακουµπήσει
πάνω.
Γι’ αυτό, στο σύστηµα πυρόσβεσης που θέσατε για το ζήτηµα των δεµατοποιηµένων τουλάχιστον δεν υπάρχει τέτοιο
πράγµα.
«Πόσα δόθηκαν για αποκατάσταση του Χ.Α.∆.Α..» Κύριε Αραβανή, εννοείτε από το παρελθόν; Από παλιά ή τώρα; Για
τώρα ρωτάτε. Λοιπόν, υπήρχε µία εργολαβία -µε χρηµατοδότηση του υπουργείου φυσικά- που αφορούσε τη µεταφορά από το
χώρο που είναι ακουµπηµένα σήµερα µόνο κλαδιά, όχι σκουπίδια, που πήραµε τα σκουπίδια, είναι µπροστά απ’ το βιολογικό –
νοµίζω ότι σας έδωσα το στίγµα- και µεταφέρθηκαν όλα αυτά στον κυρίως χώρο του Χ.Α.∆.Α. µε συγκεκριµένη εργολαβία η οποία
µε την έκπτωση -δε θυµάµαι, 190 ήταν Στάθη; 180;- ήταν 180.000,00 ευρώ. Εκεί τι κάναµε µ’ αυτό τον τρόπο; Αδειάσαµε το χώρο
που είναι να γίνει µονάδα από σκουπίδια, δηλαδή καθαρίσαµε το χώρο από απόρριµµα (ξαναλέω). Εκεί τώρα είναι ακουµπηµένα
κατά κύριο λόγο κλαριά, λόγω έλλειψης χώρου. Άρα δεν υπάρχει απόρριµµα. Επίσης, γίνονταν συχνά και εργολαβίες µέσα απ’
τον προϋπολογισµό, και απ’ τον προϋπολογισµό προκύπτουν, εάν πάρεις δηλαδή τους προϋπολογισµούς απ’ το ’15 και µετά,
προκύπτουνε, γινόντανε επιχωµατώσεις. Οι επιχωµατώσεις αυτές, αν αθροίσεις το ποσό µπορεί να φτάνουν και 150.000
περίπου, µην το δένετε το νούµερο, απέξω το λέω, δεν έχω τίποτα στοιχεία µπροστά µου, το ερώτηµα κοιτάζω.
Επίσης, επειδή το έχετε ξαναθέσει κύριε Αραβανή, και µάλιστα το είχατε ξαναθέσει και σας το είχαµε απαντήσει µε
απόλυτη σαφήνεια, γιατί εντάξει, εµένα έχετε το δικαίωµα να µε αµφισβητείτε στο τι λέω, αλλά να αµφισβητείτε και την Υπηρεσία
είναι λίγο πρόβληµα (εννοώ αυτούς που παραλαµβάνουν). Το πόσο κόστισε θα σας το πω, αλλά λέτε «ο µεταχειρισµένος». Ο
διαγωνισµός αφορούσε καινούργιο δεµατοποιητή, εδώ τον ψηφίσαµε, όλοι µαζί τον ψηφίσαµε και εσείς τον ψηφίσατε, έγινε ο
διαγωνισµός, τον αγοράσαµε και δεν είναι µεταχειρισµένος, εντάξει; (……ασαφείς παρεµβάσεις……)….Όχι, το λέω γιατί µε είχατε
ξαναρωτήσει, να σας το θυµίσω. Το πόσο κόστισε; Αν θυµάµαι καλά πρέπει να είναι µεταξύ 500-600.000,00 ευρώ το ποσό
περίπου, είναι απ’ τη Σουηδία ο δεµατοποιητής, Σουηδικός είναι (ως κατασκευή εννοώ). ∆ε νοµίζω ότι έχω κάποιο άλλο ερώτηµα
εκτός και αν ξέχασα κάποιο ευχαρίστως να το πω. Ο κύριος Βλάχος πρέπει να απαντήσει σε τρία-τέσσερα τουλάχιστον που τον…
Αραβανής: Συγγνώµη, δεν απαντήσατε σε ολόκληρη την ερώτηση. Με συγχωρείτε κύριε ∆ήµαρχε, συµπληρωµατικά. ∆ηλαδή,
για το δεµατοποιητή δε ρώτησα πόσο τον πήραµε…
∆ήµαρχος: Αυτό ρωτήσατε.
Αραβανής: Όχι µόνο αυτό, σας διέκοψα και µε συγχωρείτε γι’ αυτό. Ρώτησα επίσης…
∆ήµαρχος: Όχι δε ρώτησε για τη λειτουργία του, για τη λειτουργία του θα πω…
Πρόεδρος: Να κρατήσουµε το ερώτηµα και να δώσουµε απάντηση…
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Αραβανής: Ρώτησα και πόσο κόστισε η χρήση του µέχρι τώρα…
∆ήµαρχος: Όχι, δε ρωτήσατε αυτό κύριε. Εδώ είναι πενήντα άνθρωποι.
Αραβανής: ∆εν το καταλάβατε, δεν το είπα καλά…
∆ήµαρχος: Σας απαντώ τώρα, σας απαντώ, δεν υπάρχει πρόβληµα. Το πόσο κόστισε µέχρι τώρα, όπως ξέρετε εµείς έχουµε
κάνει απ’ τον Μάιο, Στάθη, το µεγάλο διαγωνισµό για τον εργολάβο· που περιµέναµε µέχρι τέλος του χρόνου να ολοκληρωθεί.
Όπως έχω εξηγήσει καµιά τριανταριά φορές εδώ µέσα, στο µεσοδιάστηµα εµείς ζητήσαµε και µε τη συναίνεση του Επιτρόπου γιατί χωρίς το «οκέι» του Επιτρόπου δε µπορείς να προχωρήσεις- έπρεπε να προχωρήσουµε γιατί δε µπορούσαµε να βγάλουµε
καλοκαίρι µε τέτοιο όγκο, σε δεµατοποίηση. Γι’ αυτό -αν θυµάµαι καλά- κάναµε δύο πρόχειρους διαγωνισµούς και µία ανάθεση.
Τα ποσά πρέπει να είναι γύρω στις 100 µε 120.000,00 ευρώ. (……ασαφείς παρεµβάσεις……) …..25,00 ευρώ ο τόνος, άλλωστε
το ξέρετε κι αυτό, κάναµε ένα συνοπτικό και δύο απευθείας, και µάλιστα τα δεµατοποιηµένα είναι περισσότερα απ’ όσο οι
συµβάσεις και εύκολα µπορείτε να το µετρήσετε αυτό.
Πρόεδρος: Πριν δώσουµε το λόγο στον κύριο Βλάχο να ενηµερώσω το Σώµα…
Βλάχος Ευστ.: Εγώ τι να πω τώρα στον κύριο Γληγόρη;
Πρόεδρος: Στάθη, µισό λεπτό, αν µου επιτρέπεις. Να ενηµερώσω το Σώµα ότι προσήλθε ο συνάδελφος Φίλιππος Σκληρός και
θα ήθελα να σας παρακαλέσω να συντοµεύσουµε συνάδελφοι, έχουµε περίπου δύο ώρες, περίπου δύο ώρες. Θα ήθελα να
παρακαλέσω… (…...ασαφείς παρεµβάσεις……) ….Αυτό αφορά και τον συνάδελφο που θα πάρει το λόγο τώρα, µη βιάζεστε, µη
βιάζεστε, όλους µας αφορά.
Κύριε Βλάχο, έχετε το λόγο.
Βλάχος Ευστ.: Εγώ να απαντήσω ότι έκανα προσπάθεια να µην πάνε απέναντι τα σκουπίδια; Εντάξει. Την έκανα την
προσπάθεια. Αλλά όταν όµως εσείς στον Αµµόκαµπο επικαλούσασταν στην κοινωνία ότι την καταστρέφουµε (την κοινωνία)·
τώρα µας λες ότι «την κοινωνία να τη γράψουµε κανονικά». (……ασαφείς παρεµβάσεις……)….Με συγχωρείς, ρώτησες,
απαντάω, σε παρακαλώ.
Πρόεδρος: Συνάδελφε, κύριε Γληγόρη γιατί διακόπτετε; Μη διακόπτετε.
Βλάχος Ευστ.: Όσον αφορά την ανακύκλωση, γίνεται συστηµατικά µία προσπάθεια να διοχετεύσουµε στον κόσµο τη ψευδή
είδηση ότι δε γίνεται ανακύκλωση. Ίσως αυτό µας εξυπηρετεί ας πούµε για διάφορους λόγους, για να ‘χουµε να λέµε δηλαδή, έτσι;
Αλλά πέρα όµως απ’ αυτό που µας εξυπηρετεί ατοµικά, το να λέµε ότι αυτή η ∆ηµοτική Αρχή δεν κάνει ανακύκλωση παρόλο που
υπάρχουν καταγεγραµµένα στοιχεία στην Υπηρεσία και αντί ας πούµε η συνάδελφος να πάει θα πάει να ρωτήσει την υπηρεσία:
«∆ώσ’ µου τα χαρτιά της ανακύκλωσης», λέει εδώ πέρα ένα αυθαίρετο πράγµα: «∆ε γίνεται ανακύκλωση.» Εν πάση περιπτώσει
γίνεται όµως και ένα µεγάλο κακό. Η κοινωνία πιστεύει -µετά από πολύ καιρό ο «γκεµπελισµός» έχει επιτυχία, έτσι δεν είναι;- ότι
πραγµατικά δε γίνεται ανακύκλωση και αυτό είναι πάρα πολύ µεγάλο κακό.
Εγώ λοιπόν πληροφορώ -όσους θέλουν να ακούσουν βεβαίως και όσοι θέλουν να σκεφτούν αυτά τα οποία λένε- ότι η
ανακύκλωση γίνεται, βέβαια δεν είναι το επίπεδο της ανακύκλωσης ικανοποιητικό. Με ποια έννοια; Όταν, συνάδελφοι, µέσα στον
κάδο της ανακύκλωσης υπάρχει ένα κοµµάτι από µοσχάρι το οποίο ψόφησε (απ’ τα ανεπιτήρητα µοσχάρια, το όποιο ψόφησε) και
µας το φέρανε πίσω εµάς απ’ το Αγρίνιο πακεταρισµένο και µας λένε: «Τι είναι αυτά που κάνετε;» Εγώ λοιπόν ρωτάω και τους
πολίτες που λένε, τι πληροφόρηση, τι παιδεία κ.λπ., κ.λπ. πρέπει να έχει ο κόσµος ώστε µέσα στο µπλε κάδο να µην πέφτουν…
(……ασαφείς παρεµβάσεις…….) ….Σε παρακαλώ Βασίλη, εγώ ποτέ δε σου είπα, αν θέλεις πήγαινε έξω, πήγαινε έξω και µη µε
ακούς, ο λαϊκισµός σου έχει όρια, ο λαϊκισµός σου, πήγαινε έξω και µη µε ακούς…
Πρόεδρος: Παρακαλώ, κύριε Βλάχο, κύριε Βλάχο, κύριε Βλάχο…
Βλάχος Ευστ.: Βεβαίως, είσαι ένας λαϊκιστής (…) ποιότητας.
Πρόεδρος: Κύριε Βλάχο, παρακαλώ, κύριε Βλάχο, Βασίλη µη διακόπτεις, Βασίλη, Βασίλη σε παρακαλώ…
Βλάχος Ευστ.: Άρα, λοιπόν σας λέω το εξής: Ανακύκλωση γίνεται, υπάρχει ένα δίκτυο ανακύκλωσης το οποίο γίνεται, τα
ανακυκλώσιµα πάνε σε νέο χώρο. Αυτές τις µέρες, επειδή είχαµε πραγµατικά το πρόβληµα των απορριµµάτων κ.λπ., κ.λπ.
συσσωρεύτηκε ένας σωρός εκεί πέρα από ανακυκλώσαµε. Σήµερα τα φορτώσαµε στα containers τα ανακυκλώσιµα και αύριο το
πρωί µέχρι το τέλος της εβδοµάδας θα έρχονται απ’ το Αγρίνιο -που ρωτήσατε που πάνε τα ανακυκλώσιµα… (……ασαφείς
παρεµβάσεις……)- και θα µεταφέρουνε αυτά τα ανακυκλώσιµα.
(…….ασαφής διάλογος……..)
Πρόεδρος: Κύριε Θερµέ, κύριε Θερµέ, κύριε Θερµέ, κύριε Θερµέ γιατί διακόπτετε; Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί φωνάζεις κύριε
Θερµέ, δεν καταλαβαίνω… (…...ασαφείς παρεµβάσεις……) ….∆εν καταλαβαίνω γιατί παρεµβαίνεις, παρακαλώ, γιατί
παρεµβαίνεις και διακόπτεις έναν που µιλάει; Γιατί παρεµβαίνεις και διακόπτεις έναν που µιλάει; ∆εν είναι σωστό αυτό.
Σκιαδά: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας και επί προσωπικού, ούτε εσείς διακόψατε τον κύριο Βλάχο όταν µε είπε ψεύτρα και
«γκεµπελίσκο», όταν είπα ότι το έχω δει µε τα µάτια µου εδώ και ένα µήνα στην Πεφανερωµένης, δεν είπα κάπου αλλού.
Πρόεδρος: Κυρία Σκιαδά, κυρία Σκιαδά, κυρία Σκιαδά.
Σκιαδά: Και η ανακύκλωση στην Πεφανερωµένης εδώ και ένα µήνα δε µαζεύεται.
Πρόεδρος: Κυρία Σκιαδά, κυρία Σκιαδά να πω κι εγώ που έχω δει δέκα πολίτες που βάζουν τα χόρτα µέσα στα ανακυκλώσιµα;
Αυτό θα κάνουµε εδώ; (……ασαφείς παρεµβάσεις……)….Όχι δε θα κάνουµε αυτό εδώ, γιατί κι εγώ έχω δει δεκαπέντε
περιπτώσεις που βάζουν τα χόρτα και τα κλαδιά µέσα στα ανακυκλώσιµα. Να µη στηριζόµαστε λοιπόν σε ένα φαινόµενο που
είδαµε και να γενικεύουµε το θέµα, παρακαλώ. Ολοκλήρωσες κύριε Βλάχο; Για τις µετρήσεις.
Βλάχος Ευστ.: Όσον αφορά τις µετρήσεις, εγώ πήρα τηλέφωνο το Πολυτεχνείο, τον καθηγητή, ο οποίος έκανε εδώ πέρα τη
µελέτη και τους άλλους και πήραµε τηλέφωνο την πιο καλή εταιρεία που υπάρχει· που είναι µία κυρία που τη λένε… Τέλος
πάντων. Μου απάντησε το εξής πράγµα: Μπορεί να πάρει δείγµατα αέρος τα οποία τα στέλνουν στη Γερµανία, αλλά υπάρχει
ένας κίνδυνος αυτά να αλλοιωθούν στο δρόµο, ούτως ώστε αυτή δε µπορεί να αναλάβει αυτή την υποχρέωση. Το Πολυτεχνείο
είπε ότι έτσι ακριβώς είναι τα πράγµατα και εν πάση περιπτώσει σταµατήσαµε εκεί πέρα το θέµα αυτό. Τώρα, θα ασχοληθούµε
περισσότερο µήπως υπάρχει ακόµα και στο Εξωτερικό ή εν πάση περιπτώσει εδώ πέρα κάποια άλλη εταιρεία η οποία θα
αναλάβει να µετρήσει ας πούµε αυτά τα πράγµατα, αλλά…
Οµιλήτρια: (……Εκτός µικροφώνου…….) Εγώ δεν κατάλαβα ποια ήταν η (.) του ∆ήµαρχου σε σχέση µε το ζήτηµα που (…)…
Πρόεδρος: Να µη µιλάµε όλοι µαζί, να ολοκληρώσει ο κύριος Βλάχος… (……ασαφείς παρεµβάσεις……) ….Παρακαλώ, να µην
κάνουµε τέτοιο διάλογο και να µην πηγαίνουµε… (…...ασαφείς παρεµβάσεις……)….Παρακαλώ, µπορείτε να σταµατήσετε λίγο;
∆εν υπάρχει κανείς σ’ αυτή την αίθουσα που να έχει διαφορετική άποψη για το θέµα αυτό, δηλαδή να είναι ικανοποιηµένος απ’ τη
θέση που πέφτουν τα απορρίµµατα 35 χρόνια, κανείς δεν είναι ικανοποιηµένος και κανείς δεν είναι ευχαριστηµένος…
(…..ασαφείς παρεµβάσεις……) ….Παρακαλώ, παρακαλώ, νοµίζω πως πρέπει να συνεχίσουµε. Συνάδελφοι πρέπει να
συνεχίσουµε, ή θα µπει µία τάξη στη συζήτηση… (……ασαφείς παρεµβάσεις……) …Ναι, αλλά δε µπορεί ο καθένας να σηκώνετε
και να διακόπτει και να γενικεύει… (……ασαφείς παρεµβάσεις…..) …..Παρακαλώ, παρακαλώ…
Γράψας Ξονοφών (∆ηµότης): (…...Εκτός µικροφώνου……) (…) ζητώ το λόγο για δύο λεπτά.
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Πρόεδρος: ∆ιαδικαστικά, δεν ήσασταν εδώ όταν ξεκινήσαµε προφανώς… (……ασαφείς παρεµβάσεις……) …..Πολύ καλά
λοιπόν. Θα σας ακούσουµε, τώρα είναι η σειρά των επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων να µιλήσουν, να τοποθετηθούν…
Γράψας Ξενοφών (∆ηµότης): (…...Εκτός µικροφώνου…...) ∆εν έχω ξεκινήσει ακόµα και σ’ αυτό το σηµείο σας παρακαλώ να
µου δώσετε το λόγο για δύο λεπτά.
Πρόεδρος: Εγώ πρέπει να ζητήσω την άδεια του Σώµατος και δε θα είστε µόνο εσείς, παρακαλώ, δεν είστε ο µόνος…
Γράψας Ξενοφών (∆ηµότης): (......Εκτός µικροφώνου……) Εκπροσωπώ µαθητή του Μουσικού Γυµνασίου και µε την ιδιότητά
µου την επιστηµονική ως δικηγόρος θέλω να εισφέρω στο να βρεθεί µία λύση, αν δε θέλετε να µε ακούσετε…
Πρόεδρος: Ωραία, να µιλήσουν λοιπόν οι επικεφαλής των παρατάξεων και στη συνέχεια να µιλήσουν και όποιοι πολίτες θέλετε,
αλλά…
Γράψας Ξενοφών (∆ηµότης): (…...Εκτός µικροφώνου…...) Ακούστηκαν οι υπόλοιποι και εγώ κατ’ εξαίρεση θα περιµένω; ∆εν
έχω αντίρρηση, αλλά δεν είναι σωστό.
Πρόεδρος: ∆εν ακούστηκε κανένας συνάδελφος, ερωτήσεις τέθηκαν, ερωτήσεις τέθηκαν… (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)
….Παρακαλώ συνάδελφοι, να µε αφήσετε να κάνω τη δουλειά µου, υπάρχει µία διαδικασία εδώ και πρέπει να την τηρήσω.
(…..ασαφείς παρεµβάσεις…..) ….Εγώ έχω τη ευθύνη, παρακαλώ, καθίστε.
Γράψας Ξενοφών (∆ηµότης): (…..Εκτός µικροφώνου…...) Ζητώ µόνο ένα πράγµα, θα µου δώσετε το λόγο ή να φύγω; Ή αν
µείνω πότε θα µου δώσετε το λόγο;
Πρόεδρος: Επειδή είσαι νοµικός, εδώ υπάρχει ένας Κανονισµός λειτουργίας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και καθορίσαµε εδώ όλοι
µαζί µία διαδικασία. Αυτή τη διαδικασία… (……ασαφείς παρεµβάσεις……) ….Παρακαλώ.
Γράψας Ξενοφών (∆ηµότης): (......Εκτός µικροφώνου…...) …Ακούστηκαν αρκετοί, θα βλάψει τη διαδικασία να ακουστώ κι εγώ
τελευταίος;
(…..ασαφής διάλογος……)
Πρόεδρος: Σας εξήγησα. Θα µιλήσουν οι επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων…
Οµιλήτρια: (…….Εκτός µικροφώνου….…) Οι υπόλοιπες παρατάξεις είναι εντάξει δηλαδή µ’ αυτό; Γιατί δεν παίρνει κάποιος
θέση;
Πρόεδρος Χριστόφορέ, Χριστόφορε, Χριστόφορε…
Φρεµεντίτης: (…..Εκτός µικροφώνου…..) Να µιλήσουν οι επικεφαλής (….)…
(……ασαφής διάλογος……)
Πρόεδρος: Παρακαλώ, ηρεµίστε. Συνάδελφοι, κύριε Φρεµεντίτη, ακούστε µε, µη βιάζεστε…
Οµιλητής: (…Εκτός µικροφώνου…) (…..) µία ερώτηση που δεν πρόλαβα προηγουµένως. Πόσα χρήµατα έχει δαπανήσει η
σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή και (…) η προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή (…..), ένα νούµερο.
Πρόεδρος: ∆ιαδικαστικά, ηρεµία. Έχω τη γνώµη ότι πρέπει να µιλήσουν οι επικεφαλής των παρατάξεων τώρα, να µιλήσουν και
να τοποθετηθούν για πέντε…
Βλάχος Ευστ.: Κύριε Πρόεδρε, επάνω στη διαδικασία να πω κάτι;
Πρόεδρος: Και στη συνέχεια όποιος συµπολίτης µας θέλει να µιλήσει για δύο-τρία λεπτά θα πάρει το λόγο να µιλήσει, για να
έχουµε µία τάξη στη συζήτηση και να τελειώσουµε κάποτε.
Βλάχος Ευστ.: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας.
Πρόεδρος: Παρακαλώ.
Βλάχος Ευστ.: Θέλω να πω στο Σώµα και στους κυρίους ότι αυτή τη στιγµή έρχεται ο Προϊστάµενος της καθαριότητας να δώσει
στοιχεία για την ανακύκλωση και για το ότι υπάρχουν εκεί πέρα και τα container και τα στοιχεία, οπότε αν θέλετε περιµένετε να
‘ρθει.
Πρόεδρος: ∆ε νοµίζω πως είναι αυτό το κρίσιµο ζήτηµα, δεν νοµίζω…
Γληγόρης: 1.700.000 έχουµε δώσει. Θες να στα δώσω εγώ ή όχι; ∆εν είναι ανάγκη να τον φέρεις, τα έχω εδώ πέρα µπροστά
µου. 3,3% είναι, 3%.
Πρόεδρος: Συνάδελφοι, θέλετε να συζητήσουµε ή να κάνουµε ο καθένας ό,τι θέλει; (…..ασαφείς παρεµβάσεις……) …..Ε, δείξ’ το
εντάξει, το είδαµε. Η κυρία Καρφάκη έχει το λόγο.
Θερµός Ιωαν. (∆ηµότης): (……Εκτός µικροφώνου……) Σοβαρά µιλάς; Τι να σου πω τώρα; (..) για τ’ άσπρα σου µαλλιά.
Πρόεδρος: Παρακαλώ, κύριε Θερµέ, κύριε Θερµέ, θα µας αφήσετε να συνεχίσουµε τώρα;
(…….ασαφής διάλογος….…)
Βλάχος Ευστ.: (……Εκτός µικροφώνου……) (….) κάνουµε µήνυση ότι σε λέω αισχρό και ψεύτη. Κάνε µου µήνυση (……)…
Πρόεδρος: Κύριε Βλάχο, κύριε Βλάχο…
(……ασαφής διάλογος……)
Πρόεδρος: Συνάδελφοι, αφήστε µε να τηρήσω µία διαδικασία και να συνεχίσουµε. ∆ε χρειάζεται ένταση, τα προβλήµατα δε
λύνονται µε τέτοιο τρόπο, ούτε µε εντάσεις, ούτε µε λογύδρια, ούτε µε αντιπαραθέσεις. Εδώ το θέµα δε σηκώνει ούτε «εγώ-εσύ»,
είναι κοινό, το είπατε όλοι, είναι ένα θέµα που µας αφορά όλους, δε µπορεί να είµαστε απέναντι, είµαστε όλοι µαζί συλλογικά,
συλλογικά να τ’ αντιµετωπίσουµε, ∆ηµοτική Αρχή, ∆ηµοτικό Συµβούλιο και πολίτες.
Η κυρία Καρφάκη έχει το λόγο. Μαριάννα, θα ήθελα να σε παρακαλέσω για πέντε λεπτά.
Καρφάκη: Εγώ θέλω να πω ότι για να γίνεται αυτό που γίνεται εδώ απόψε δεν νοµίζω ότι ήρθαν να ακούσουν τι κάναµε, τι δεν
κάναµε ήρθαν να ακούσουν εδώ. Και ακούµε µονόλογο -(……ασαφείς παρεµβάσεις……)….Άστο το τι θα κάνουµε, τι δεν κάναµεµέχρι τώρα του τι κάναµε και εµείς ρωτάµε και από εδώ «κάνατε εκείνο, κάνατε τ’ άλλο.» Εγώ νοµίζω λοιπόν ότι δεν ήρθαν εδώ
πέρα ούτε να µάθουν ιστορία «τι έγινε το ’95» που είπες κύριε Βλάχο, τα παιδιά του ’95 είναι στο Εξωτερικό, δεν είναι στο
Μουσικό Σχολείο, είναι 25 χρονών και έχουν φύγει για δουλειές στο Εξωτερικό, δεν είναι εδώ. ∆ε µας ενδιαφέρει τι έγινε το ’95,
εµάς εδώ µας ενδιαφέρει τι έγινε από το ’14 που µπήκαµε µέχρι σήµερα.
(……ασαφείς παρεµβάσεις…..)
Πρόεδρος: Νοµίζω µας ενδιαφέρει και κάτι άλλο συνάδελφε…
Καρφάκη: Σε εµένα µίλησε κάποιος; Σε εµένα είπε «τα σβήνουµε»;
Οµιλητής: (…..Εκτός µικροφώνου…..) Κύριε Πρόεδρε, όχι υπονοούµε (…)…
Καρφάκη: Ποιος είπε «τα σβήνουµε»; Είπαµε «σβήνουµε»;
Πρόεδρος: Μη διακόπτετε την κυρία Καρφάκη, µη διακόπτετε τον οµιλητή.
Καρφάκη: (…..) είναι να αναλαµβάνει τις ευθύνες του.
Λοιπόν, ξεκινάω, εγώ δε θα πω τι δεν κάναµε, οφείλετε να πείτε εσείς το τι δεν κάναµε. Εγώ θα πω ηµεροµηνίες, εγώ θα
πω ότι το ∆εκέµβρη του ’14 διά στόµατός σας εδώ µέσα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, δηµοσιευµένα στις εφηµερίδες και διά ζώσης
στα site ακούµε τα εξής λόγια από εσάς: «Τα έργα για τη διαχείριση των απορριµµάτων είναι δροµολογηµένα. Οι συζητήσεις µας
µε τη Βόνιτσα-Άκτιο βρίσκονται σε καλή ατµόσφαιρα (µάλιστα είπατε, όχι σε καλό επίπεδο, σε καλή ατµόσφαιρα) και εκτός
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απροόπτου µέχρι το τέλος του ’17· µας το επιβεβαιώνει και ο µελετητής αυτό (λέγατε τότε) θα λειτουργήσει η ΜΟΚΑΠ, η ΜΟΚΑΠ»,
δε θα µιλάγαµε δηλαδή σήµερα, και µάλιστα µας δίνατε και ένα κόστος λειτουργίας 1.500.000,00 ευρώ ετησίως σύµφωνα µε την
άποψη του µελετητή. Αυτά συµβαίνανε το ∆εκέµβρη του ’14.
Επόµενο σηµαντικό βήµα από το ∆εκέµβρη του ’14 -σηµαντικό Συµβούλιο εννοώ- ήταν το ∆εκέµβρη του ’16. Είχαµε
τελειώσει τις οριστικές µελέτες, είχαµε τελειώσει την περιβαλλοντική αδειοδότηση, είχε αναθεωρήσει η κυβέρνηση γιατί αυτά τα
δύο χρόνια αναθεωρούσε και άλλαζε το σχεδιασµό των απορριµµάτων (τον ΠΕ.Σ.∆.Α.) και είχαµε κάνει και τη συµφωνία µε το
Άκτιο-Βόνιτσα.
Άρα, λοιπόν εγώ δε θέλω να πω ότι αυτός ο χρόνος πήγε χαµένος, έγινε δουλειά αρκετή, ‘γιναν οι µελέτες… ∆εκέµβρη
του ’16 λοιπόν αισθανθήκαµε ότι έχουµε µία ετοιµότητα. Και πάµε τώρα απ’ ∆εκέµβριο του ’16 η επόµενη κίνηση η καλή είναι
Φεβρουάριο του ’18, είναι (12+2) 14 µήνες µετά η χρηµατοδότηση της ΜΟΚΑΠ. Τι γινότανε απ’ το τέλος του ’16 µέχρι το Φλεβάρη
του ’18; Και τώρα είµαστε τέλος ’18 και δεν έχουµε καν την έγκριση της δηµοπράτησης του έργου, πάλι ένα χρόνο µετά.
Άρα, εγώ δε θα πω τι φταίει, µπορεί να έχω πάρει έτσι µία ιδέα εδώ µέσα, γιατί δεν είµαι εγώ που πράττω, εγώ είµαι που
ελέγχω, εσείς που πράττετε και αναθέτετε δουλειές στις Υπηρεσίες σας και οι Υπηρεσίες σας έρχονται σε επαφή µε το υπουργείο
και εσείς µιλάτε κάθε µέρα, ξέρετε ακριβώς τι φταίει, γιατί δεν το λέτε; Και όχι να το πείτε για να πάρετε τις ευθύνες σας, να το
πείτε µπας και επιτέλους σε αυτό τον τόπο κάποτε κάτι διορθωθεί και κάτι προχωρήσει. Γιατί δεν το λέτε; Γιατί δεν ακούσαµε
σήµερα τίποτα απ’ την καθυστέρηση του να φτάσουµε σ’ αυτή τη ΜΟΠΑΚ ή στη δηµοπράτηση της ΜΟΠΑΚ τέλος πάντων. ∆εν
ήρθε ο κόσµος εδώ, δεν τους ενδιαφέρει ούτε… Έχουν το αισθητήριο να καταλάβουν και έχουν και εκλογές µπροστά τους και θα
καταλάβουν, να διαµοιράσουν και ξέρουν µια χαρά χωρίς να έχουν κι όλες αυτές τις προσλαµβάνουσες που έχουµε εµείς, να
διαµοιράζουν ευθύνες και να επιλέγουν, δεν έχουν κανένα πρόβληµα. Εσείς οφείλατε όµως, όπως υπάρχει διαύγεια στο τι
πράττεται, και κάποτε αυτή η διαύγεια νοµοθετήθηκε απ’ τη Βουλή των Ελλήνων εκεί, θα έπρεπε να υπάρχει και διαύγεια για το τι
δεν πράττουµε, αυτό είναι το βασικότερο, γιατί η διαύγεια για το τι πράττουµε µπορεί να καταπολεµάει τη διαπλοκή, αλλά η
διαύγεια για το τι δεν πράττουµε καταπολεµάει αυτή τη γραφειοκρατία κι αυτή την αδιαφορία, αυτή µας έφτασε εδώ σήµερα.
Φεύγω λοιπόν απ’ τον καταλογισµό ευθυνών, δε δίνω την απάντηση εγώ, είχατε υποχρέωση να τη δώσετε στον κόσµο σήµερα,
έτσι έπρεπε να τη ζητήσει, µε δύο κουβέντες «τι φταίει, παιδιά, και δε γίνεται το εργοστάσιο; Τι φταίει;» Έπρεπε να τη δώσετε
µόνος σας εσείς, δεν τη δώσατε, φεύγω απ’ αυτό και λέω λοιπόν από ‘δω και πέρα τι πρέπει να γίνει, διότι ο Σχεδιασµός µας
Περιφερειακός-Τοπικός έχει αποτύχει, έχει αποτύχει ως προς την ενδιάµεση διαχείριση. Τέρµα! ∆εν ισχύει δηλαδή, ό,τι είχαµε
συµφωνήσει, ό,τι έχουµε υπογράψει, ό,τι έχουµε πει δεν ισχύει, ενδεχοµένως µετά από δύο-τρία χρόνια να δούµε το εργοστάσιο
(αν όλα πάνε καλά) αλλά η ενδιάµεση των δύο-τριών χρόνων έχει τιναχτεί στον αέρα.
Έχουµε δηµιουργήσει λοιπόν ένα Χ.Α.∆.Α. ανεξέλεγκτο εκεί πέρα και έχουµε κάνει και… Να ξεκινήσω από εδώ. Τι
πρέπει να κάνουµε από εδώ και πέρα λοιπόν.
Πρώτον και κύριον, πρέπει χθες, όχι σήµερα, όχι αύριο να λειτουργήσει ο δεµατοποιητής. Γιατί δε λειτουργεί ο
δεµατοποιητής; Γιατί δε λειτουργεί; Τι θα πει «ένσταση»; Να πείτε στο κόσµο, να µας πείτε εµάς εδώ την αλήθεια, γιατί δε
λειτουργεί; «Κάποιος -λέει- έκανε ένσταση», γιατί έκανε ένσταση; Μήπως το να κάνει ένσταση µπορεί να το έχουµε προκαλέσει
εµείς µε κάποιους όρους, εµείς ή το κεντρικό υπουργείο ή αυτοί που ελέγχουν τα προγράµµατα· που βάζουν όρους οι οποίοι
οδηγούν σε ενστάσεις; Μήπως έχει γίνει ένσταση µε το ζήτηµα εµπειρίας που είχαµε βάλει, το οποίο ήταν µία ουτοπική και
λαθεµένη, ένα λαθεµένος όρος της διακήρυξης όπως ήταν και το περίπτερο στο κάστρο και µας οδήγησε εδώ που µας οδήγησε;
Να µαθαίνουµε, να κάνουµε καλύτερα τα πράγµατα, γι’ αυτό ρωτάω. Γιατί λοιπόν ένσταση; Και αφού υπάρχει ένσταση, εγώ δεν
είµαι εναντίον, ούτε και κανείς εδώ, βρείτε έναν εργολάβο, δώστε του πάλι µία ανάθεση και αν δε µπορείτε ανάθεση βρείτε άλλον
τρόπο, από ίδιους πόρους, όχι απ’ το ΕΠΠΕΡΑΑ, ούτε από πουθενά, ούτε απ’ την Ευρώπη, απ’ τη τσέπη των Λευκαδιτών,
δώστε 25.000 να δεµατοποιεί άλλο ένα µήνα, δε µπορεί να δηµιουργούµε ωρολογιακές βόµβες έτσι. Ο δεµατοποιητής πρέπει να
λειτουργήσει χθες, όχι µετά από ένα µήνα ή δύο µήνες. Πρώτον αυτό.
∆εύτερον. Πρέπει αυτός ο Χ.Α.∆.Α. που έχουµε αναγκαστικά δηµιουργήσει εκεί τώρα να έχει µία διαρκή επιχωµάτωση
(διαρκή, δε ξέρω πόσο διαρκής µπορεί να ‘ναι), µία καλή επιχωµάτωση ώστε να µη δηµιουργούνται αυτά τα αντιληπτά φαινόµενα
των πυρκαγιών και λέω «αντιληπτά» γιατί ο Χ.Α.∆.Α. ούτως ή άλλως έχει ρύπανση. ∆εν το συζητάµε δηλαδή ότι και η
λιµνοθάλασσα, τα στραγγίσµατα ρυπαίνουν, αυτό είναι γνωστό, αφού είναι ελεύθερο από κάτω, είναι γνωστό, δε χρειάζεται να
µας το πουν. Ότι ο αέρας µολύνεται (και χωρίς πυρκαγιά µολύνεται), τριάντα χρόνια µολύνει ένας Χ.Α.∆.Α., τριάντα χρόνια το
ελάχιστο αρχίζει µετά και έρχεται σε ισορροπία το περιβάλλον και µάλιστα στα δέκα χρόνια µολύνει περισσότερο απ’ τις αρχικές
(άµα διαβάσουµε λίγο κάτι). Ο Χ.Α.∆.Α. λοιπόν εκεί πρέπει να προστατεύεται όσο γίνεται.
Αυτές τις µετρήσεις που λέτε, δεν είναι δυνατόν οι µετρήσεις του µεθανίου ή του διοξειδίου του άνθρακα να µας φεύγουν
µέχρι την Αθήνα ή στο δρόµο, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση, αυτό δεν είναι απάντηση, µα δεν είναι απάντηση αυτό, δε µπορεί να
είναι απάντηση αυτό, και εποµένως αυτό γιατί µπορεί να µιλάµε εµείς για τροµερές µολύνσεις και µπορεί να είναι στα όρια του
επιτρεπτού, πιθανόν να είναι και να είναι κάποιες ουσίες που διαφεύγουν και να µπορούµε να τ’ αντιµετωπίσουµε. Θα πρέπει
αυτό λοιπόν να το πράξουµε µε τις µετρήσεις, µπορεί να υπάρχει εργαστήριο πιο κοντά, υπάρχει πανεπιστήµιο και στα Γιάννενα,
δηλαδή µόνο το Πολυτεχνείο στην Αθήνα κάνει τις µετρήσεις; Σιγά! Σιγά! Πάρα πολλοί και ιδιωτικοί φορείς, χηµικά εργαστήρια
ανά την Ελλάδα και στην Πρέβεζα πιστεύω ότι θα το κάνουν, πιστεύω ότι θα το κάνουν και στην Πρέβεζα, να µετρήσουν· τι θα
µετρήσουν; Θα µετρήσουν αυτό το αέριο που δηµιουργεί την έκρηξη· που είναι το µεθάνιο, το οποίο βέβαια όταν βγει στην
ατµόσφαιρα (γιατί βγαίνει και στον προηγούµενο, και στον αποκατεστηµένο Χ.Α.∆.Α. βγαίνει αέριο τέτοιο), υπάρχουν κάτι
σωλήνες που βλέπουµε· που βγαίνει αέριο. Αυτό όµως όταν βγούνε στην ατµόσφαιρα δε δηµιουργούν πρόβληµα, δεν κάνουν
εκρήξεις, αυτά κάνουν εκρήξεις· αυτό το αέριο (το µεθάνιο) κάνει έκρηξη όταν είναι µε συγκεκριµένα χαµηλό οξυγόνο (σε κάποιο
ποσοστό το οποίο δεν το θυµάµαι). Το διοξείδιο του άνθρακα πάλι, δε µπορούµε να το µετρήσουµε; Το µετράει όλη η Ελλάδα,
είναι αυτό που δηµιουργεί τα αναπνευστικά προβλήµατα και να δούµε και να δούµε αν έχουµε κι άλλα πιο επικίνδυνα αέρια.
Πρέπει να ασχοληθούµε λοιπόν µ’ αυτό το Χ.Α.∆.Α. αφού ήδη τον δηµιουργήσαµε, όχι µόνο µε τις µετρήσεις αλλά να τον
διαφυλάττουµε µε πλήρη και συχνή επιχωµάτωση και µε τον καλύτερο τρόπο, δε ξέρω, µπορεί να µην πρέπει να ρίχνουµε µπάζα,
µπορεί να πρέπει να ρίχνουµε χώµα, δε ξέρω τι πρέπει να γίνει, οι ειδικοί το ξέρουν. Εποµένως, ο Χ.Α.∆.Α. πρέπει να προσέχει, ο
δεµατοποιητής πρέπει να λειτουργήσει, πρέπει να γίνει η δηµοπρασία του εργοστασίου, γιατί δε γίνεται η δηµοπρασία; Τι είναι
αυτοί που ελέγχουν; ∆ηλαδή αυτοί που ελέγχουν θέλουν δώδεκα µήνες να ελέγξουν; Έχουν οκτώ, δεν τους φτάνει; Μα πέστε το,
είναι αυτοί, να πάµε εκεί λοιπόν κάποιοι (όλου του Συµβουλίου), στην Αθήνα, σ’ αυτά τα υπουργεία, σ’ αυτά τα ΕΠΠΕΡΑΑ, σ’
αυτούς τους µελετητές που δεν τελειώνουν τις µελέτες, να τους πούµε: «Τι γίνεται εδώ;» Πόσα χρόνια θέλεις να ελέγξεις δυο
γραµµές; ∆ηλαδή, τι είναι, εργασίες είναι τώρα αυτές, µελέτες έχουµε, εργασίες κοστολογηµένες. Πόσα χρόνια θέλουν να τις
ελέγξουν; Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει άµεσα, η δηµοπρασία του εργοστασίου. Και τελευταίο, αυτό που λένε και δε µας σώζει
τίποτα, ούτε εργοστάσιο, ούτε δεµατοποιητής, είναι ότι αν δε µάθουµε όχι ειδικά αυτό που λέµε «ανακύκλωση», διαλογή στην
πηγή, το εργοστάσιο µας δουλεύει µε ανακύκλωση και διαλογή στην πηγή. Είναι δύο σοβαροί τοµείς. Αν δεν το µάθουµε αυτό οι
Λευκαδίτες θα µας τινάξει στον αέρα και το κόστος που θα θέλουµε να το εξυπηρετήσουµε και ένα τελευταίο, ένα τελευταίο, δε
µπορούν να µείνουν τα δέµατα πάνω από ένα χρόνο εδώ. Τα δέµατα είναι µελλοντικός Χ.Α.∆.Α., θα σκάσουνε και εκεί θα πρέπει
να τα θάψουµε. Ένα χρόνο λοιπόν µπορούνε λένε αυτοί, και ένα χρόνο µε καλή περιτύλιξη, πολύ καλή περιτύλιξη, όχι όµως µε
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την αντιµετώπιση που είχαµε στην αρχή· που σας ρώτησα (εγώ σας ρώτησα): «Γιατί τα δέµατα έχουν τρύπες;» Και µου είπατε:
«Υπάρχουν αιχµηρά αντικείµενα.» Όχι, αυτή δεν είναι αντιµετώπιση για τον δεµατοποιητή. Είδατε που δεν είναι αιχµηρά
αντικείµενα και τι ωραία δεθήκαν και είναι υπέροχα τα δέµατα τώρα; Το είδατε; Πρέπει να παραδέχεστε καµιά φορά ότι κάνετε
λάθος.
Πρέπει τα δέµατα να φύγουν από εδώ, πρέπει να φύγουν από εδώ και δε µπορεί να τα βάζουµε ούτε στις πλάτες του
∆ήµου Ακτίου-Βόνιτσας… Πως µιλάµε έτσι εδώ µέσα για ένα ∆ήµο που έχουµε µία µελλοντική συµφωνία; Γιατί αρχίζουµε και την
πυροδοτούµε απ’ τα ποδιά τη συµφωνία λοιπόν και λέµε: «ή πάρτε τα ή γιατί να µην τα πάρετε και θα τα πάρετε…» Εδώ κάναµε
µία «συµφωνία κυρίων»… (….ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Όχι, πυροδοτήσαµε κάποια… Ναι, εντάξει, µπορεί να µην τα είπε έτσι
ακριβώς αλλά λέει… (….ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Έκανες µία δραµατική έκκληση, η έκκληση δεν περνάει µέσα από λαϊκά
δικαστήρια. Η έκκληση περνάει: Πάµε, κουβεντιάζουµε (κουβεντιάζουµε για να µη χαλάσουµε τη συµφωνία που θα κάνουµε) και
µε τη γνώση ότι όποιος έχει Χ.Υ.Τ.Α. και Χ.Υ.Τ.Υ. σήµερα δε δέχεται τα σκουπίδια του αλλουνού. Τα σκουπίδια µας αφού είναι
δεµατοποιηµένα πρέπει να φύγουν να πάνε εκεί που ήδη έχουν δουλέψει εργοστάσια, το πιθανότερο. Μακάρι να µας τα δεχτούν,
να µας κάνουν τη χάρη, αλλά λίγο δύσκολο. Και πάλι σας λέω ότι δεν πρέπει, πρέπει πάρα πολύ σεµνά και σωστά να µην
πυροδοτούµε τη συµφωνία που κάναµε· γιατί έχουµε πάρα πολλές υποχρεώσεις απέναντί τους, όπως κι αυτοί απέναντι σε εµάς,
αλλά όχι το να µας πάρουν τα σκουπίδια. Πρέπει λοιπόν να δούµε αυτό το κοστολόγιο που λέτε, να φύγουν, να ξεκινήσουµε από
τώρα την κουβέντα αν µπορεί να φύγουν, αν µπορεί δηλαδή να πάνε· δε λέω εγώ στα Γιάννενα, στην Κοζάνη, δε λέω στα
Γιάννενα µόνο, πόσα θα ‘ναι µέχρι το καλοκαίρι, θα είναι 10.000 τόνοι; Θα είναι 15.000; Το καλοκαίρι δεν πρέπει να υπάρχουν και
αν υπάρχουν εκεί η Λευκάδα δεν υπάρχει, πεθαίνει η Λευκάδα άµα είναι εκεί τα δέµατα.
Πρόεδρος: Συνεχίστε Μαριάννα, σε παρακαλώ.
Καρφάκη: Μια στιγµή Πρόεδρε, τελειώνω. Πρέπει να φύγουν. Ας δούµε λοιπόν το κοστολόγιο για να τα πάρουν τα Γιάννενα. Τα
Γιάννενα λένε ότι έχουν -να σας το πω εγώ το νούµερο- 42,5 ευρώ τον τόνο (αυτοί, τώρα που ξεκινάνε) και η Κοζάνη λένε ότι έχει
30 (γι’ αυτό είπα τη λέξη ‘Κοζάνη’), 30,00 ευρώ τον τόνο… (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Η Κοζάνη; Τέλος πάντων, εγώ
διάβασα 42, µπορεί να είναι για την περιοχή τη δική τους…
Πρόεδρος: Συνάδελφοι, να µην κάνουµε διάλογο, άλλωστε προς αυτή την κατεύθυνση…
Καρφάκη: Μπορεί να είναι για τους ντόπιους το 42.
Πρόεδρος: Μαριάννα, σε παρακαλώ ολοκλήρωσε.
Καρφάκη: Τι να ολοκληρώσω; Να κάνω κοστολόγιο δε µπορώ, είναι αδύνατο να κάνω κοστολόγιο, η µεταφορά πάντως σίγουρα
δεν είναι το νούµερο που ακούσαµε, δε µπορεί να λέµε -πόσο είπε ο ∆ήµαρχος- 80,00 ευρώ, 60,00 ευρώ τον τόνο; ∆ηλαδή, δε
µπορεί να φορτηγό που παίρνει 20 τόνους…
Πρόεδρος: Είναι η µεταφορά, είναι και η εξυπηρέτηση.
Καρφάκη: …..να θέλει (2x6=12) 1.200,00 ευρώ να πάει στα Γιάννενα, γι’ αυτό το λέω αυτό, είναι λιγότερο, αλλά δεν παύει να
είναι ένα πάρα πολύ µεγάλο νούµερο, δεν παύει να ‘ναι ένα πάρα πολύ µεγάλο νούµερο. Έχουµε βγει όµως απ’ τον Περιφερειακό
µας σχεδιασµό και οπωσδήποτε θα πληρώσουµε και προκειµένου να πληρώσουµε κόστος περιβαλλοντικό πρέπει να δούµε -και
υγείας και ασφάλειας πολιτών- πως θα µπορέσουµε να πληρώσουµε µόνο οικονοµικό. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Αραβανής έχει το λόγο. Παρακαλώ όσο γίνεται πιο σύντοµα, το λέω σ’ όλους γιατί έχουµε ήδη δύο ώρες και
είµαστε στη διαδικασία των οµιλιών ακόµα, να δώσουµε τη δυνατότητα και στους συµπολίτες µας για λίγο χρόνο να µιλήσουν.
Αραβανής: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα είµαι σχετικά λακωνικός. Για το χρόνο τον οποίο µιλήσατε, αφορούσε τη ∆ηµοτική
Αρχή η οποία µας γέµισε θεωρίες· που είσαστε εξαιρετικοί σ’ αυτό, να περιγράφετε γιατί δε λύσαµε ένα πρόβληµα. Ειλικρινά σας
βγάζω το καπέλο σ’ αυτό και λέτε εµένα «λαϊκιστή». Μέχρι τώρα ήµουν ο αξιοπρεπής Αραβανής και µε ήθος µέσα στο Συµβούλιο,
τώρα είµαι λαϊκιστής. Γιατί είµαι λαϊκιστής; Επειδή εκνευρίζοµαι τροµερά όταν µιλάτε για την κοινωνία, για τον κόσµο τη στιγµή
που είστε υπεύθυνοι γιατί δεν κάνατε την καµπάνια· που τη λέω απ’ την πρώτη µέρα. Γιατί δεν την κάνατε; Απάντησέ µου µετά.
Άρα, δεν είµαι εγώ λαϊκιστής, υποστηρίζω τον κόσµο γιατί ο κόσµος είναι ανενηµέρωτος και θα µπορούσατε να ρίξετε κάποια
λεφτά που σκορπάτε εκεί πέρα και θα σας πω πως σ’ άλλο Συµβούλιο, γι’ αυτό ζήτησα τα νούµερα και µε ποιο τρόπο θα τα
σκορπάτε και ποιοι άνθρωποι σας έχουν εγκλωβίσει και από πού κατευθύνεστε, ένα σωρό χρήµατα, και δε χαλάσατε από την
πρώτη µέρα του Συµβουλίου -αναγκάζοµαι να το επαναλαµβάνω αυτό- την καµπάνια την επίµονη να καταλάβει ο κόσµος «τι
σηµαίνει ανακύκλωση, τι σηµαίνει διαχωρισµός, τι σηµαίνει διαλογή στην πηγή, τι σχεδιάζουµε να φτιάξουµε»· αυτό σχεδιάζουµε
να φτιάξουµε και λέτε εµένα λοιπόν -που σας µιλώ για την καµπάνια- «λαϊκιστή». Εγώ αν ήµουν στη θέση, γιατί το πρόβληµα το
παραδεχτήκατε, είπατε ότι «έχουµε αυτή τη βόµβα, αυτό το πρόβληµα», άρα εµείς δεν κάναµε τίποτα, µας περιγράψατε την
ιστορία, µας περιγράψατε τις εκκλήσεις, όλες οι εκκλήσεις δεν πιάσανε, εκκλήσεις στους γραφειοκράτες, εκκλήσεις στην
αντιπολίτευση (το είπατε και αυτό, για να κάνουµε προτάσεις), εκκλήσεις στον κόσµο… Προσέξτε, είστε κακά παιδιά, όταν τ’
ακούω αυτό τρελαίνοµαι. Εκκλήσεις, δε ξέρω που αλλού είπατε και πόσα «όχι» είπατε, εδώ µας γεµίσατε εκκλήσεις, πολλά λόγια
και πόσα «όχι» εισπράξατε. Τι να πω δηλαδή; Μπράβο σας που πήρατε τα «όχι»; Κάποιος θα µπορούσε να πάρει «ναι» µε το
1/10 της προσπάθειας που κάνατε και να µπει στην πράξη να λύσει το πρόβληµα και εφόσον λέτε και παραδέχεστε… Εγώ είµαι
λαϊκιστής, ας το δεχτώ, και γιατί να είµαι; ∆εν έχω λόγο να είµαι λαϊκιστής, να καλοπιάσω τον κόσµο; Γιατί; Σας έχω πει ότι
φιλοδοξίες δεν έχω. Λοιπόν, ψάξτε λίγο τον εαυτό σας, απορώ δε µε το ύφος σας που ενώ λέτε τα καλύτερα όταν µιλάτε για τον
‘Κλεισθένη’ όταν στην πράξη πάνω -εν αντιθέσει µε την παράταξη τη δικιά µας- βγάλατε όλοι τα όπλα, σας είδα, και ο ∆ήµαρχος
και εσύ και εκείνος, δηλαδή να βοµβαρδίσετε εµάς; ∆ε ξέρω, και για τον κόσµο έχετε πει, αλλά κυρίως εµάς, θυµωµένοι, «τι µας
λέτε;» Κάτι φράσεις που δεν τις έχω ακούσει, «τι µας λέτε τώρα; Και τι είσαι εκείνο; Και βγάζεις καρδιές και κάνεις και ράνεις….»
Γιατί δεν κάθεστε ως σοβαρή ∆ηµοτική Αρχή να πείτε το πρόβληµα ή να πείτε: «Ρε παιδιά, έχετε δίκιο, εµείς παραδεχόµαστε ότι
το πρόβληµα κορυφώθηκε (εσείς το είπατε), να δούµε που φταίξαµε, διορθώστε µας.» Κανείς δε θα σας κατηγορήσει γι’ αυτό (αν
το κάνετε), κατηγορεί αυτό που κάνετε τώρα και στο κάτω-κάτω της γραφής, βέβαια απ’ τον εαυτό µου, εγώ ο «λαϊκιστής» λέω:
Αν ήµουν σ’ αυτή τη θέση και συνέβαινε αυτό το πράγµα θα παραιτούµουν, γιατί δεν υπήρξε µία παραίτηση; Το γεγονός είναι
σοβαρό και είναι η κορύφωση ενός προβλήµατος, δεν ‘πα να κρατάει δέκα-είκοσι, τριάντα χρόνια; Γιατί δεν υπήρξε µία
παραίτηση; Και αν εσείς δεν έχετε ευθύνες, εγώ το πιστεύω αυτό, το πιστεύω ότι δεν υπάρχουν προσωπικές ευθύνες στο
Αντιδήµαρχο ή στον κύριο ∆ήµαρχο, πιστεύω όµως ότι δεν έχετε καταλάβει και δε µπορείτε να καταλάβετε που πρέπει να
απευθυνθείτε και ποια επιτελεία σας κατευθύνουν. Εγώ σας βλέπω ολόγυµνο εδώ πέρα, ολοµόναχο και µας λέτε: «Να λύσετε τα
σκουπίδια στη Λευκάδα» και πάτε µε τελείως ανάποδο τρόπο, δεν έχετε κάνει καµπάνια, δεν έχετε κάνει σωστή συλλογή των
απορριµµάτων· γιατί δε µπορεί το ανακυκλώσιµο να µπαίνει σε όχηµα σύµµεικτου σκουπιδιού (το ‘χω δει κι αυτό), δεν έχει πει την
αποκοµιδή, δεν έχετε πει την εναπόθεση, δεν έχετε πει ένα σωρό πράγµατα, και τι να πρωτοδώ εδώ πέρα από τις απαντήσεις
που δώσατε κ.λπ.; Είναι ένα περιβόλι µαργαριταριών ας πούµε.
Η πυρκαγιά λοιπόν για την οποία είχα προειδοποιήσει 27/06 του ’18 και σας είπα ότι: «Αυτή η πυρκαγιά που έπιασε, το
ότι πέσανε οι καταιγίδες µη σας επαναπαύει ότι δε φάνηκαν οι συνέπειες. Αυτό από µέσα του µόνο είναι η σήψη που δηµιουργεί
θερµότητα», τόσο δύσκολο είναι να το καταλάβετε; Το ‘χω πει εκατό φορές. Η σήψη της χωµατερής· που γίνεται µέσα στη
χωµατερή δηµιουργεί θερµότητα και αυτή η θερµότητα κάποια στιγµή αναφλέγονται οι χωµατερές, οι χωµατερές οι οποίες είναι
παράνοµες.
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Τώρα, κύριοι της ∆ηµοτικής Αρχής, αφού είπαµε αυτές τις θεωρίες και αναγκαστήκαµε να απαντήσουµε στο ύφος των
απαντήσεων σας (κυρίως σ’ αυτό), έχουµε µία παράνοµη -ας τ’ ακούσει και ο κόσµος- διαιώνιση, µία παράνοµη χωµατερή. Το
2004 ή ’05 ήταν περίπου χίλιες χωµατερές τέτοιες ανά την Ελλάδα (Χ.Α.∆.Α. δηλαδή). Το 2014 µειωθήκανε και γίνανε περίπου
τριακόσιες. Το 2018 είναι περίπου πενήντα (σαν αυτή που έχουµε, οι χωµατερές οι ανεξάρτητες), δυστυχώς απ’ τους χίλιους
πέσαµε στους πενήντα. Έ, µέσα στους πενήντα είναι και η Λευκάδα. Επίσης… (……ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Λέω ότι από
τους χίλιους πέσαµε στους πενήντα και µέσα στους πενήντα είναι και η Λευκάδα…
Πρόεδρος: Ναι Βασίλη, γιατί αποκατασταθήκαν όλοι οι περιφερειακοί και έµεινε της Λευκάδας, της πόλης. Αυτό έγινε.
Αραβανής: Ωραία, έγινε, εντάξει, άλλο τι έγινε. (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….∆ε ξέρω, για εσάς µιλάω, τι βλέπω λέω,
συνέπειες µετράω, τι βλέπω λέω.
Πρόεδρος: Παρακαλώ, παρακαλώ, συνεχίστε.
Αραβανής: Εγώ βλέπω τ’ αποτέλεσµα, ότι µείναµε µέσα στους πενήντα. Επίσης, δε ξέρω αν το ψάξατε στους τριακόσιους
∆ήµους που είναι ανά τη χώρα και πόσα -και πολλαπλάσια προφανώς- σχέδια πόλης (γιατί κάθε ένας ∆ήµος δε ξέρω πόσα
µπορεί να έχει), αν ψάξατε αν ανεξέλεγκτη χωµατερή µπορεί να είναι εντός του σχεδίου πόλεως. Σας το βάζω τώρα και δείτε το.
Εντός του σχεδίου πόλης να είναι ανεξέλεγκτη χωµατερή.
Πρόεδρος: Συνάδελφε…
Αραβανής: Τελειώνω κύριε Πρόεδρε…
Πρόεδρος: Αυτή η θέση από µόνη της λέει: «Όχι σ’ αυτή τη µεριά»…
Αραβανής: Ά µπράβο! Πάµε τώρα παρακάτω…
Πρόεδρος: ∆ε χρειάζεται ούτε σχέδιο πόλεως ούτε η διατριβή (…)…
Αραβανής: Και πέντε χρόνια τι κάνουµε;
Πρόεδρος: Το ‘χουµε πει αυτό, το ξέρουµε αυτό, δεν αλλάζει, αν µπορείτε να την αλλάξετε, να την αλλάξουµε.
Αραβανής: Τελειώνω κύριε Πρόεδρε γιατί τώρα ερεθίστηκα λίγο και απ’ τις απαντήσεις και απ’ τους χαρακτηρισµούς του κυρίου
Βλάχου κ.λπ. και είµαστε και κουρασµένοι… ∆υστυχώς όλοι γνωρίσαµε αυτές τις συνέπειες και τις γνωρίσαµε όχι µέσω
καµπάνιας που ζητούσα εγώ µονίµως και περιµένω την απάντηση γιατί δεν την κάνατε. Το άλφα σας είπα, όχι το βήτα, όχι το
γάµµα, ούτε το δέλτα. Το άλφα, ξεκινάµε από καµπάνια, από ενηµέρωση του κόσµου και µετά τους αποκαλείτε ότι: «Άλλος πετάει
το στρώµα του κ.λπ.», αφού δε ξέρει. Κάντε πρώτα την καµπάνια για να είστε εσείς εντάξει και µετά απευθυνθείτε στον κόσµο, γι’
αυτό εκνευρίζοµαι όταν λέτε, υπονοείτε ότι ο κόσµος φταίει ας πούµε.
Πρόεδρος: Αν θες ολοκλήρωσε.
Αραβανής: ∆υστυχώς λοιπόν, τις συνέπειες, κύριε Πρόεδρε, τις νιώσαµε στην κορύφωσή τους τώρα και δεν τις ξέραµε -ο κόσµος
εννοώ- από την καµπάνια που έπρεπε να κάνετε και ερχόµαστε στο τι να κάνουµε. Με ρώτησε και ο κύριος Θερµός: «Βασίλη, αν
ήσουν αύριο ∆ήµαρχος τι θα έκανες;»
Εν πάση περιπτώσει, νοµίζω ότι αρκετά µέχρι εδώ, ως εδώ και µη παρέκει. Τα σκουπίδια πρέπει χθες, αύριο λέω εγώ όχι χθες που είπε η Μαριάννα- να φύγουν απ’ το µέρος που είναι, το µέρος αυτό πρέπει να καθαρίσει, τα σκουπίδια πρέπει να
πάνε αλλού, εκτός Λευκάδας, ήρθατε και µας είπατε: «∆ε µπορούµε, όχι, όχι, όχι», µα τότε δεν είστε ικανοί να πάρετε ένα «ναι», τι
θέλετε να πω δηλαδή; Τι άλλο να πω; Πάρτε και «ναι», πληρώνετε.
Πρόεδρος: Εντάξει συνάδελφε.
Αραβανής: Συγγνώµη κύριε Πρόεδρε, µη µε διακόπτεις, σε παρακαλώ, για ένα λεπτό ακόµη. Ενδεχοµένως, ενδεχοµένως σ’ αυτή
τη µεταφορά εκτός Λευκάδας που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε άµεσα, άµεσα, αλλιώς εγκυµονεί όλεθρος, τα δύο χρόνια µπορεί
να είναι δεκα-δύο· που λέτε για τη ΜΟΠΑΚ, όπως πάµε και όπως είναι η Ελλάδα, µπορεί να είναι δεκα-δύο και να µην είναι και
αποτελεσµατικός ο ΜΟΠΑΚ (όπως βλέπω το επιτελείο που περιτριγυρίζεστε και όπως σκέφτεστε). Πηγαίνετε λοιπόν τα
σκουπίδια οπωσδήποτε απέναντι, πρέπει να φύγουν από κει τα σκουπίδια, ξανακάντε την προσπάθεια οπωσδήποτε.
Τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι οι πολίτες, και πάλι λαϊκίζω βέβαια γιατί για τους πολίτες λέω, άρα λαϊκίζω, όταν
µιλάς για τους πολίτες, ότι γι’ αυτούς είµαστε εδώ, δεν είµαστε για να τσακωνόµαστε, αυτοί µας φέρανε εδώ, κι αν µιλάµε γι’
αυτούς λαϊκίζουµε. Έχετε µάθει εσείς την πολιτική, γιατί εγώ δεν είµαι πολιτικός, το ‘χω πει εκατό φορές, εσείς που ασχολείστε
γύρω απ’ τα δηµοτικά συνέχεια, ανακυκλούµενοι, καµιά φορά η ανακύκλωση δεν κάνει και καλό και στην πολιτική ακόµα, ενώ στα
σκουπίδια κάνει καλό. (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)…..Στα σκουπίδια (.).
Λέω λοιπόν, ξεκινήστε την αποµάκρυνση των σκουπιδιών, ο χώρος αυτός πρέπει να καθαρίσει οπωσδήποτε,
ενδεχοµένως -λέω, µπορεί να είµαι εκτός τόπου και χρόνου- να είναι µία περίπτωση που να χρησιµοποιηθεί ο βόρειος Σ.Μ.Α. (και
οι δύο Σ.Μ.Α.), δηλαδή έχετε τις νταλίκες (τσάµπα λεφτά, σας είχα πει), να τώρα που έρχεται η περίπτωση ενδεχοµένως να το
χρησιµοποιήσετε, δε θα βάλετε ορίζοντα δύο ετών για το εργοστάσιο, βάλτε δέκα ετών, πέντε ετών για να είστε σίγουροι, κάτι θα
τύχει έτσι όπως έτυχε τώρα, και χρησιµοποιείτε ενδεχοµένως και τους Σ.Μ.Α. ώστε να πηγαίνουν τα σκουπίδια, κάπου θα βρείτε
να τα πηγαίνετε, πρέπει να φύγουν τα σκουπίδια από εδώ. Να µη συνεχίσω, ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Καββαδάς έχει το λόγο. Θα παρακαλέσω και πάλι όσο γίνεται πιο σύντοµα, γιατί είναι και κάποιοι από τους
παρισταµένους που θέλουν να µιλήσουν…
Καββαδάς: Εγώ σε ευχαριστώ που λες να είµαι σύντοµος γιατί θα προσπαθήσω, αλλιώς δεν προσπαθώ.
Πρόεδρος: Θωµά, σ’ όλους το ίδιο λέω.
Καββαδάς: Είπε µία µεγάλη κουβέντα πάντως ο Βασίλης, ότι «η ανακύκλωση των πολιτικών κάνει πολύ µεγάλο κακό», είναι
σωστό αυτό.
Πρόεδρος: Έχεις το λόγο Θωµά, συνέχισε.
Καββαδάς: Και η «επαναχρησιµοποίηση», είναι η µόνη σωστή κουβέντα που άκουσα σήµερα, σοβαρή κουβέντα. Να το ξαναπώ,
«η επανακύκλωση των πολιτικών κάνει κακό, η επαναχρησιµοποίησή τους», σωστό.
Όµως, εδώ το πρόβληµα, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι ούτε για να µαλώνουµε, ούτε για να κάνουµε αντιπολίτευση για
την αντιπολίτευση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν είµαστε «µωρές παρθένες», οι ευθύνες είναι διαχρονικές και τεράστιες. ∆ε
ξεχνάµε ότι ξεκίνησε να χώνεται η Λευκάδα γύρω-γύρω µε σκουπίδια µετά τη χούντα απ’ τη βορειοδυτική πλευρά και έφτασε στην
ανατολική πλευρά. Όλη η Λευκάδα γύρω-γύρω είναι γεµάτη σκουπίδια, και εµείς που είµαστε τώρα είµαστε επάνω στα σκουπίδια,
τα θεµέλια µας είναι επάνω στα σκουπίδια, δεν το ξεχνάµε αυτό. Το πρόβληµα λοιπόν είναι διαχρονικό και τεράστιο. Οι ευθύνες
είναι διαχρονικές, οι ευθύνες της σηµερινής διοίκησης και της σηµερινής κυβέρνησης (αν θέλετε) ποιες είναι; Είναι ότι δέχτηκε
αυτό ακριβώς το καθεστώς χωρίς να το χτυπήσει. Τι να χτυπήσει δηλαδή; Ότι τα σκουπίδια διαχρονικά και τώρα ιδιαίτερα είναι
πηγή κερδοφορίας, είναι χρήµα δηλαδή. Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε για τον νέο εθνικό σχεδιασµό είναι αυτό
ακριβώς το ζήτηµα, αυτό ακριβώς δε χτύπησε η σηµερινή κυβέρνηση και η ∆ηµοτική Αρχή, δεν είναι ζήτηµα της Λευκάδα ή της
Κέρκυρας ή της Κεφαλλονιάς να λύσει το πρόβληµα των σκουπιδιών, δε µπορεί να το λύσει, δε µπορεί να το λύσει. Είναι θέµα
εθνικού σχεδιασµού µακριά βέβαια από κερδοφορία, είναι ζήτηµα εθνικού σχεδιασµού µε καθαρή κρατική παρέµβαση και κρατική
χρηµατοδότηση. Εκεί είναι το ζήτηµα, σχεδιάζω πανεθνικά, βρίσκω τους χώρους αυτούς επιστηµονικά και κάνω τη δουλειά µου.
Αυτό είναι το ζήτηµα και αυτό δεν το επιδίωξε η σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή, εκεί είναι οι ευθύνες της. ∆ηλαδή, δέχτηκε την
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ανταποδοτικότητα, δέχτηκε να λειτουργεί χωρίς εργαζόµενους στα σκουπίδια και λέµε τώρα (λένε εδώ η αντιπολίτευση· που εµείς
έχουµε πάντα δίκιο): Γιατί δε λειτουργεί ο δεµατοποιητής; Πως να λειτουργήσει; Με τι προσωπικό; Ά, να το δώσουµε στους
ιδιώτες, το δίνουµε σε ιδιώτες λοιπόν, γι’ αυτό έχουµε τις ενστάσεις. Ο ιδιώτης θέλει να βγάλει χρήµα, δε θέλει να το πάρει έτσι,
δεν παίρνει ο ένας, παίρνει ο άλλος, ένσταση στον έναν, ένσταση ο άλλος. Οι εργαζόµενοι όµως λένε να τον λειτουργήσουµε τον
δεµατοποιητή, µπορούµε µόνοι µας, δεν το δεχόµαστε αυτό, και απ’ την µεριά τι µας λένε; «Απαγορεύονται οι προσλήψεις.» Που
είναι οι ευθύνες; Που είναι οι ευθύνες; ∆εν υπάρχουν ευθύνες; Ζητάµε απ’ τη σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή να λύσει το πρόβληµα το
οποίο είναι πρόβληµα για όλη τη χώρα. Βεβαίως έχει ευθύνες, εγώ νοµίζω πως εκεί είναι, να κοντράρει δηλαδή, να κοντράρει και
να πει: «Εγώ δεν το δέχοµαι αυτό, δε δέχοµαι ιδιωτικοποίηση των σκουπιδιών, δέχοµαι να λειτουργούν µε κριτήρια καθαρά µη
κερδοσκοπικά και θα λειτουργήσουµε.»
Πάµε τώρα να δούµε τ’ άλλο ζήτηµα, να δούµε πέρα απ’ αυτό τον κεντρικό σχεδιασµό κ.λπ., κ.λπ. που πρέπει να γίνεται·
που ανέφερα προηγουµένως. Πάµε να δούµε τώρα τι κάνουµε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να δώσουµε λύση. Το πρόβληµα
είναι εκρηκτικό, είναι βόµβα. Μήπως κάναµε λάθος και εµείς; Γιατί να µην το πούµε αυτό; Πρέπει να παραδεχόµαστε και εµείς,
µπορεί να κάναµε λάθος. Εγώ στήριξα παρόλο που δεν ήµουν πεισµένος εκατό τοις εκατό, αλλά έλεγα: «Πρέπει να βρεθεί λύση
ρε παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουµε. Να κάνουµε αυτό, να κάνουµε τον δεµατοποιητή και να κάνουµε το εργοστάσιο.» Το
στηρίξαµε. Μπορούµε να συνεχίσουµε τώρα έτσι; Αγαπητέ Στάθη, θέλω να µε ακούσεις λίγο. Αποδείχτηκε µε τον δεµατοποιητή
ότι κάναµε λάθος, διότι τώρα λέµε ότι αυτά που λέγαµε ότι θα τα κρατάµε δυόµιση χρόνια δε µπορούµε να τα κρατήσουµε πάνω
από ένα. Άρα, πρέπει να βρούµε λύση, πρέπει να βρούµε άµεση λύση. Θα συνεχιστεί αυτό, να συνεχιστεί αυτό, καµία αντίρρηση.
Βέβαια εµείς έχουµε τις διαφωνίες µας όσον αφορά το πώς θα λειτουργεί, εντάξει, να συνεχιστεί. Τι κάνουµε τώρα; Έχουµε µία
διαδηµοτική συνεργασία η οποία έχει υπογραφεί και πρέπει να µπει σε ισχύ. Πως θα µπει σε ισχύ αν εµείς πάρουµε φωτιά και
καούµε; Θα καούµε, τι εργοστάσιο να κάνουµε; Θα πάρουµε φωτιά, θα καούµε. Τους το λέµε αυτό λοιπόν: «Έχουµε µία
διαδηµοτική συνεργασία, αλλά πρέπει να πάρετε τα σκουπίδια µας µέχρι τα δύο χρόνια να γίνει το εργοστάσιο, για να παίρνουµε
εµείς τα δικά σας τα σκουπίδια πρέπει να βοηθήσετε κάτι να κάνουµε µε τα δικά µας, αλλιώς δε θα γίνει εργοστάσιο, θα πάρει
φωτιά πέρα εκεί και θα καούν όλα, θα καούν όλα, δε θα µείνει τίποτα.»
Άρα, λοιπόν τους λέµε ότι πρέπει να δεχτούν τα σκουπίδια µας για δύο χρόνια. Άρα, λοιπόν τι χρειάζεται; Άµεσα πολιτική
απόφαση, πολιτική απόφαση (λέω πάλι) και µη µου πείτε ότι δε µπορεί να γίνει αυτό, να παρθεί πολιτική απόφαση, τα σκουπίδια
της Λευκάδας θα πηγαίνουν για δύο χρόνια (τα δέµατα δηλαδή, όχι τα σκουπίδια), τα δέµατα θα πηγαίνουν στη χωµατερή. Τελεία
και παύλα. Να πάρουν πολιτική απόφαση, διότι εδώ δε µετράνε τα τερτίπια τα νοµικίστικα, εδώ µετράει η ζωή, εδώ µετράει η ζωή
των ανθρώπων µας, εµάς των ιδίων που µένουµε εδώ, εδώ γύρω-γύρω µένουµε εµείς. Αν γίνει αυτό θα καούµε όλοι. Φάνηκε
λοιπόν ότι κάναµε λάθος. Άρα, πρέπει να το διορθώσουµε, πρέπει να το διορθώσουµε τώρα. Άρα, χρειάζεται τέτοια απόφαση, τα
δέµατα να πηγαίνουν εκεί. Εγώ λέω και τ’ άλλο, δε γίνεται αυτό, πρέπει να σκεφτούµε σοβαρά, αγαπητοί συνάδελφοι, τα δέµατα
να αποθηκεύονται κάπου στο χώρο µας. Ναι, να πάρουµε απόφαση, σε ένα-δύο µήνες να πάρουµε απόφαση για δηµιουργία
Χ.Α.∆.Α. στο χώρο µας, πρέπει να πάρουµε απόφαση, δε µπορούµε να πεθάνουµε απ’ τα σκουπίδια, δε γίνεται. Κύριοι της
αντιπολίτευσης (κι εγώ µέσα) δε µπορούµε να µην ακούµε ή να λέµε «έχετε την ευθύνη». Ναι, αλλά εδώ είναι η ζωή. Ζωή και
θάνατος. Είναι εκρηκτική η κατάσταση, δε µπορούµε να κωφεύουµε άλλο, πρέπει να πάρουµε µία απόφαση.
Εµείς σαν Λαϊκή Συσπείρωση λοιπόν στεκόµαστε µε ευθύνη απέναντι στο πρόβληµα, πρέπει να πάρουµε µία απόφαση.
Αν λέει η ∆ηµοτική Αρχή σήµερα ότι δε µπορούν τα δέµατα να µένουν εκεί πάνω από ένα χρόνο πρέπει να πάρουµε απόφαση.
Τελεία και παύλα. Αν δε µας τα πάρουν εκεί, αν δεν πάνε στο Χ.Α.∆.Α., να πάνε σε δικό µας Χ.Α.∆.Α. προσωρινό, µε
επιστηµονικά κριτήρια που θα γίνει ανάπλαση. Τι θα πάθουµε για δύο χρόνια. Εµείς σαν Λαϊκή Συσπείρωση απ’ την αρχή είχαµε
πει, είχαµε αντιταχθεί σε τέτοιους φαραωνισµούς. Βέβαια αυτά εναρµονίζονται και µε τη γενικότερη στρατηγική που υπάρχει στα
σκουπίδια, το παραβλέπουµε όµως. Σήµερα δε µπορούµε να κωφεύουµε, δε µπορούµε να κάνουµε αντιπολίτευση για την
αντιπολίτευση, δε γίνεται αυτό, πρέπει να πάρουµε θέση. ∆ε µπορούµε να λέµε: «∆ε δεχόµαστε, τα σκουπίδια να πάνε κάπου
αλλού αν δεν τα παίρνουν.» Τι θα τα κάνουµε; ∆εν τα παίρνουν, δεν παίρνουν πολιτική απόφαση να πάνε τα σκουπίδια εκεί, τι θα
κάνουµε; ∆εν πρέπει να σκεφτούµε τι θα κάνουµε;
Εγώ κάνω έκκληση να βρούµε λύση άµεσα. Μη µας πάρει ο Μάιος χωρίς να ‘χουµε λύσει το θέµα που θα πάνε τα
δέµατα. Ο δεµατοποιητής πρέπει να λειτουργήσει. Αγαπητέ Στάθη, ο δεµατοποιητής πρέπει να λειτουργήσει και κατά τη γνώµη
µου κόντρα στις επιλογές που µας επιβάλλουν. Αν δε µπορείτε να λειτουργήσετε το δεµατοποιητή όπως λέτε, να τον
λειτουργήσουν οι εργαζόµενοι, να είναι πρώτη επιλογή, να τον λειτουργήσουν οι εργαζόµενοι.
Να πούµε και κάτι άλλο όµως, έχουµε ευθύνη εµείς; Μάλλον, έχουν ευθύνη οι πολίτες; Πρώτα έχουµε ευθύνη εµείς, γιατί
δεν ενηµερώνουµε και δεύτερον, έχουν και οι πολίτες ευθύνη και πρέπει να το πούµε αυτό. Όµως, θα τους ρίξουµε ευθύνη αν
εµείς εξασφαλίσουµε την πλήρη ενηµέρωσή τους, δεν κάνουµε καλή διαλογή σκουπιδιών, δεν κάνουµε καλή, δεν κάνουµε καλή
διαλογή. Εγώ δεν άνοιξα µόνο έναν κάδο ανακυκλώσιµων, άνοιξα και έναν κάδο σύµµεικτων υλικών, το ήταν µέσα δε λέγεται, δε
µπορεί αυτό να γίνει δέµα, δε γίνεται να γίνει δέµα, ήταν µέσα σκούπες, σίδερα… Ό,τι θες ήταν µέσα. Πρέπει να κάνουµε δουλειά
λοιπόν, πρέπει να κάνουµε πρώτα εµείς δουλειά για να ζητάµε και ευθύνες, να κάνουµε ενηµέρωση, η ανακύκλωση δε γίνεται
σωστά και η διαλογή δε γίνεται σωστά. Επίσης, πρέπει να κάνουµε κάτι και µε τη διαλογή στα σπίτια, δεν προχωράµε καθόλου
ούτε την κοµποστοποίηση, ούτε τη διαλογή στο σπίτι (δηλ. διαλογή στην πηγή). Ακούµε ότι θα ‘ρθουν χίλιοι κάδοι, ακούµε ότι θα
‘ρθουν κάδοι κοµποστοποίησης, δεν τα βλέπουµε αυτά, άµεσα να τα βάλουµε µπροστά αυτά ούτως ώστε να µειωθεί ο όγκος,
αλλά επιµένω πάλι -πέρα απ’ αυτά- ότι θα πρέπει να βρεθεί λύση ή στη διαδηµοτική συνεργασία ή η δική µας λύση: Να
επαναποθέσουµε τα δέµατα.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης έχει το λόγο. Κώστα, όσο γίνεται και εσύ σύντοµα και µετά να πάµε στους παρισταµένους.
Γληγόρης: Εγώ Πρόεδρε πάντα είµαι σύντοµος.
Αυτή η φωτογραφία -δεν τη βλέπετε καλά κύριε Βλάχο- είναι µία πυροσβεστική φωλιά στο χώρο του δεµατοποιητή, η
οποία µέσα είναι άδεια, γκρεµισµένη, καταστραµµένη και έτσι ήταν και όλες οι υπόλοιπες πυροσβεστικές φωλιές στο χώρο του
δεµατοποιητή. Αύριο αν πάρουν φωτιά τα δέµατα θα µας πείτε ότι έπρεπε να τα είχαµε πάρει από εκεί πέρα. Για το
δεµατοποιητή, µπορεί τον τελευταίο χρόνο να έχω αναφερθεί παραπάνω από δεκαπέντε φορές (συγκεκριµένα), ακόµα και γι’
αυτό, για τον εργαζόµενο, αλλά θα σας κάνω µία απλή ερώτηση για να καταλάβει και ο κόσµος που βρίσκεται εδώ και όσον
αφορά το δεµατοποιητή· που λέτε ότι έχουµε ενστάσεις κ.λπ., κ.λπ. και ο Θωµάς πετάγεται να πει ότι «ιδιώτες υπάρχουν και
έχουµε ενστάσεις»… Γιατί δεν κάνατε την προκήρυξη για το δεµατοποιητή πέρυσι το Νοέµβριο π.χ. που ήρθε; Και έπρεπε να την
κάνετε το Μάιο του ’18; Ένα απλό ερώτηµα. Γιατί δεν κάνατε την προκήρυξη όταν πέρυσι είχατε αυξήσει τα δηµοτικά τέλη, είχατε
εισπράξει 750.000,00 ευρώ επιπλέον για τη λειτουργία του δεµατοποιητή, ο δεµατοποιητής δε λειτούργησε και τώρα µας λέτε ότι
γίνονται ενστάσεις; Γιατί δεν κάνατε πέρυσι την προκήρυξη και έπρεπε να προχωρήσετε σε συνοπτικό διαγωνισµό για να
καταλάβετε τι σηµαίνει, είναι κάτι το οποίο είναι γρήγορο, επειδή τ’ άλλο είναι διεθνής και προχωράει, θέλει διαδικασίες ενός µήνα,
να είναι δηµοσιευµένο κ.λπ., κ.λπ…. Γιατί κύριε Βλάχο; Γιατί τα χρήµατα τα χρησιµοποιήσατε αλλού, αυτά που εισπράξατε για τη
δεµατοποίηση. Γιατί κάθε χρόνο το ισοζύγιο των ανταποδοτικών πρέπει να ‘ναι µηδενικό.
Όσον αφορά το κοµµάτι της φύλαξης κ.λπ. τα ‘χαµε ακούσει πόσες φορές. Έχουµε φύλακας στο χώρο; Πόσες φορές
σας το ‘χα πει; ∆ολιοφθορά απ’ τη µία, δολιοφθορά απ’ την άλλη, θέλουν να κάνουν κακό στη ∆ηµοτική Αρχή, πετάνε
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πυροτεχνήµατα µέσα… Πόσες φωτιές έχει πάρει ο Χ.Α.∆.Α. (ο µη αποκατεστηµένος) επί της θητείας σας; Πόσες φωτιές; Και όχι
αυτές που βγαίνουν όµως αυτές, και τις µικρότερες. Εδώ σε µία απόφαση που είχαµε πάρει το ’16 λίγο πριν ξεκινήσει η
τουριστική περίοδος, λέει ο κύριος ∆ήµαρχος ότι: «Μέχρι το Μάιο του ’16 έχουµε τέσσερις φωτιές και είναι 10 Μαΐου» (αυτό λέει).
∆ηλαδή, είναι κάτι που θα περιµένουµε; Επιχωµάτωση. Ωραία, σταµάτησε ο δεµατοποιητής, δεν τα κάνατε σωστά, δεν
προκηρύξατε, λέτε: «Έχουµε ενστάσεις κ.λπ., κ.λπ.», µπορεί να λέτε ό,τι θέλετε, εσείς µπορεί να λέτε ό,τι θέλετε. Αφού λοιπόν
έχουµε ενστάσεις και τα πετάµε, που; Προσέξτε, σε έναν αποκατεστηµένο Χ.Α.∆.Α., γιατί όταν εµείς ήρθαµε εδώ πέρα ο Χ.Α.∆.Α.
ήταν στο τελευταίο στάδιο αποκατάστασης (χώµα είχε από πάνω), το οποίο εµείς οι σοφοί -εντάξει, βασικά εγώ δεν ήµουν τόσο
σοφός απ’ ό,τι φάνηκε, δεν το ‘χα ψηφίσει τότε- είπαµε «ό,τι έχετε να ξανα-αποκαταστήσουµε έναν αποκαταστηµένο Χ.Α.∆.Α.»,
και το σηκώσαµε, και κάναµε το πανωσήκωµα τότε, τα πήραµε και από τότε τα ξαναχώνουµε από πάνω, και το καθυστερούµε
όσο πάει, και το καθυστερούµε, και το σηκώνουµε σε ύψος, και το καθυστερούµε και γνωρίζουµε ότι αυτό πλέον δεν έχει ζωή και
τι είπαµε στο µεσοδιάστηµα; Να κάνουµε δεµατοποίηση, αλλά ούτε αυτό δεν καταφέραµε να κάνουµε και συνεχίζουµε τον δύο
φορές αποκατεστηµένο Χ.Α.∆.Α. να τον ξανα-αποκαταστήσουµε και όλες αυτές οι αποκαταστάσεις χωρίς µεµβράνες, χωρίς
τίποτα, µε απλές επιχωµατώσεις και µε ένα γεωύφασµα. Ο προηγούµενος τουλάχιστον είχε στεγανοποιήσει τις µεµβράνες,
τίποτα, ένα γεωύφασµα, (.) εκεί πέρα… Χρόνια ολόκληρα, χρόνια, χρόνια πίσω θα µολύνονται τα πάντα. Αλλά δεν είναι µονάχα
αυτό, είναι κι άλλα, π.χ. τα Πράσινα Σηµεία. Έπρεπε να περάσουµε τις µελέτες των Πράσινων Σηµείων στο Ε.Σ.Π.Α.; ∆ε
µπορούσαµε να ήµασταν προετοιµασµένοι; Στο τοπικό σχέδιο του ’14 δεν είχαµε µέσα τα Πράσινα Σηµεία; Έπρεπε να
περιµένουµε πότε θα έρθει το Ε.Σ.Π.Α. για να κάνουµε εµείς τις µελέτες και να το χάσουµε; Θα τα χάσουµε τα Πράσινα Σηµεία, θα
τα χάσουµε κι αυτά, γιατί, κύριε Βλάχο, ξέρετε κάτι; Σ’ αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αυτή η ∆ηµοτική Αρχή η οποία δεν έχει ρίξει
1,00 ευρώ για την ενηµέρωση, για την ανακύκλωση (1,00 ευρώ) περιµέναµε να πάρουµε 70.000 απ’ το Ε.Σ.Π.Α., απ’ το Π.Ε.Π.
(Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ιονίων Νήσων) για να κάνουµε τι; Ενηµέρωση. 70.000. 750.000 πήραµε για τον
δεµατοποιητή σε ένα χρόνο, και εµείς περιµέναµε να πάρουµε απ’ το Π.Ε.Π. 70.000 και φυσικά ούτε αυτό δεν καταφέραµε να
πάρουµε, ούτε καν κοπήκαµε στο πρώτο στάδιο αξιολόγησης, γιατί µέσα δε βάλαµε ούτε µία προσφορά. ∆ηλαδή, δε µπορεί ο
∆ήµος… Τελευταία στιγµή, µόλις ξεκίνησε ο δεµατοποιητής τι σας είχα κάνει εδώ πέρα; Είχα κάνει έκκληση και σας λέω: «Κύριε
Βλάχο, ξεκινάει ο δεµατοποιητής, η ανακύκλωση δε δουλεύει, έπρεπε να είχε δουλέψει, τελευταία µέρα όµως, από αύριο ξεκινάει
ο δεµατοποιητής. Ενηµερώστε τον κόσµο, κάντε ανακύκλωση, θα γεµίζουν τα δέµατα µε ανακυκλώσιµα υλικά» (55% είναι ο
στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανακύκλωση, µε το αναθεωρηµένο τώρα του Μάιου, 50 ήταν, 55 έχει φτάσει τώρα, µε
ορίζοντα το 2025, το 2020 ήταν το προηγούµενο).
Τα νούµερα που λέτε, 1.700 τόνοι έχει πάρει η εταιρεία απ’ το Αγρίνιο και οι 700 επεστράφησαν, 1.000 τόνοι. Ξέρετε σε
τι ποσό µιλάµε; Σε 30.000 τόνων απορρίµµατα, 3,3% όταν 14% είναι σε πανελλαδικό επίπεδο, 3% αυτή τη στιγµή ανακυκλώνεται
απ’ τα απορρίµµατα. Βέβαια θα φτάσει σε µεγαλύτερο νούµερο (θα φτάσουµε στο 5 περίπου κύριε Προϊστάµενε, γιατί τα στοιχεία
είναι µέχρι τον Οκτώβρη, είναι άλλοι δύο µήνες). 3,3%, 1.000 τόνοι και εµείς µιλάµε ότι έχουµε 30.000 (.)… (…..ασαφείς
παρεµβάσεις…..)….Του ’18. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Ότι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι εγώ θέλω στόχο το 2020 50% σε
ανακύκλωση µιλάει για 15.000 τόνους και εµείς κάνουµε 1.000 και περιµένουµε απ’ το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Ιονίων Νήσσων να πάρουµε 70.000 για να κάνουµε τι; Να κάνουµε καµπάνια. Αυτό περιµένουµε.
Τα Σ.Μ.Α., άλλο κοµµάτι. Γιατί µιλήσατε και είπατε για το τι κάνατε τόσα χρόνια και πρέπει να σας απαντήσει κάποτε
κάποιος σ’ αυτά, γιατί µπορεί εύκολα να λέτε εδώ πέρα ότι εµείς δε ψηφίσαµε ή το Χ.Υ.Τ.Υ., αλλά τη µελέτη για το Χ.Υ.Τ.Υ. τη
δεύτερη δε µας τη φέρατε ποτέ, θα πας πείτε και πάλι ποια περιοχή έδωσε το Πολυτεχνείο; Ήταν ο Αµµόκαµπος; Πόσες φορές
θα τ’ επαναλάβουµε αυτό; Τη µελέτη δε µας τη φέρατε ποτέ να µας πείτε ποια περιοχή ήταν…
Πρόεδρος: Ναι συνάδελφε, γιατί συµφωνήσαµε µε το ∆ήµο Βόνιτσας.
Γληγόρης: Θα τη φέρετε στο Συµβούλιο ποτέ;
Πρόεδρος: Συµφωνήσαµε γι’ αυτό το θέµα…
Γληγόρης: Έβγαλε αποτέλεσµα; Έβγαλε αποτέλεσµα;
Πρόεδρος: Παρακαλώ, ολοκλήρωσε συνάδελφε.
Γληγόρης: Το ίδιο που είχε βγει και το 2007; Το ίδιο. Και τότε, στον προηγούµενο περιφερειακό σχεδιασµό τι έλεγε το ΠΕ.Σ.∆.Α.
∆υτικής Ελλάδος; «Τα Σ.Μ.Α. που φτιάξαµε ήταν για να µεταφέρουµε τα απορρίµµατα εκεί πέρα.»
Τέλος πάντων, υπάρχει µία λέξη την οποία δεν τη γνωρίζετε και δεν την πιστέψατε και ποτέ, όχι εσείς, και εσείς
προσωπικά αλλά και πανελλαδικά. Το κοµµάτι της διαδηµοτικής συνεργασίας σε γενικότερα θέµατα, διαδηµοτική συνεργασία,
όταν δύο ∆ήµοι (και τρεις άµα είναι, εµείς δεν έχουµε άλλον αυτή τη στιγµή) γειτονικοί, όµοροι µπορούν να συνεργαστούν µε
συγκεκριµένες αρµοδιότητες. Π.χ. το εργοστάσιο της Ηπείρου πιάνει πόσους ∆ήµους, αλλά έπρεπε να περάσουν τόσα και τόσα
χρόνια για να καταλάβουµε ότι δεν έχουµε να χωρίσουµε τίποτα µε τον γειτονικό ∆ήµο. Στην απόφαση βέβαια που µας είχατε
φέρει τότε, στην τροποποίηση του τοπικού σχεδίου µας λέγατε ότι: «Εµείς δε θέλουµε εδώ Χ.Υ.Τ.Υ.. ∆ε µπορούµε να
συνεννοηθούµε µαζί.» Μα πώς να συνεννοηθείτε; Αφού δε ξέρετε τι θα πει διαδηµοτική συνεργασία. ∆ε ξέρετε τι θα πει
διαδηµοτική συνεργασία.
Τώρα όσον αφορά…
Πρόεδρος: Συνάδελφε, αν θες ολοκλήρωσε, το θέµα µε τη διαδηµοτική συνεργασία έχει τελειώσει, έχει κλείσει.
Γληγόρης: ∆εν έχει τελειώσει τίποτα ακόµα Πρόεδρε και θα τα βρούµε µπροστά µας, ούτε συµβάσεις έχουµε, ούτε τίποτα. Τέλος
πάντων, αυτή τη στιγµή το θέµα είναι το εξής: Τουλάχιστον όσον αφορά το κοµµάτι του δεµατοποιητή… Μάλλον, ας το ξαναπώ,
έχει νόηµα να το ξαναπώ; ∆ε ξέρω αν έχει νόηµα, να κάνω άλλη µία φορά έκκληση να προχωρήσετε στο κοµµάτι της καµπάνιας
στην ανακύκλωση, να φύγουµε απ’ το 3% και να φτάσουµε στο 10, στο 15, στο 20, στο 25. Θέλετε να είµαστε ο πρώτος ∆ήµος
που θα φτάσουµε το 50% που ζητάει το 2020; Μπορείτε; ∆ε µπορείτε. Συζήταγα σήµερα µε τον Προϊστάµενο (ένα απλό
παράδειγµα για να καταλάβουµε για την ανακύκλωση), το Κάθισµα δεν έχει κάδους ανακύκλωσης, φανταστείτε τι γίνεται,
φανταστείτε δηλαδή τι ποσότητα, τι απόρριµµα… Ποιο είναι το απόρριµµα του Καθίσµατος; Αν δεν είναι το 85% ανακυκλώσιµο,
που είναι το ανακυκλώσιµο υλικό; Κι όµως δεν έχουµε.
Λοιπόν, για να µην… Πραγµατικά, ίσως πήρα και λίγο παραπάνω χρόνο απ’ ό,τι είχα αλλά πρέπει να θυµόµαστε σιγάσιγά τι γίνεται, ακόµα και τώρα σας εγώ λέω, κύριε Βλάχο, αφού θα προχωρήσει κάποια στιγµή ο διαγωνισµός και θα βγει, δείτε
και το κοµµάτι πραγµατικά της πυρασφάλειας του δεµατοποιητή, µπορείτε να δηµιουργήσετε πιστεύω ακόµα κι αυτή τη στιγµή
µπλοκ πυρασφάλειας, γιατί αν ξεκινήσει αυτό, έχει γίνει σ’ άλλες περιοχές (όποιος µπει στο διαδίκτυο θα τα βρει όλα), αν
ξεκινήσουν και ανοίγουν τα δέµατα δε θα σταµατήσουν ποτέ… ∆ε ξέρω τι µπορεί να συµβεί, πραγµατικά. Οπότε κοιτάξτε το
κοµµάτι της πρόληψης, η ορολογία πιστεύω ότι είναι γνωστή σ’ όλους µας (κυκλική οικονοµία) και να τελειώσω λέγοντας ότι:
Ελπίζω φεύγοντας όλοι από εδώ µέσα, ένα µπουκαλάκι νεράκι που έχουµε, για να καταλάβουµε πόσο καλά τα πάµε στην
ανακύκλωση, ο ∆ήµος απέξω δεν έχει κάδο ανακύκλωσης εδώ πέρα, έχει όµως σκουπίδια… (…..ασαφείς
παρεµβάσεις……)….Όχι, κάνεις λάθος Θωµά, εκεί θα το πετάξουµε όλοι, στα σκουπίδια.
Πρόεδρος: Να υπενθυµίσω ότι σε κάθε ∆ηµοτικό Συµβούλιο ζητώ απ’ όλους σας να µην αφήνετε πάνω στα έδρανα σκουπίδια.
Παρ’ όλα αυτά σταµατάω εδώ. Νοµίζω πως έχουµε δαπανήσει πάρα πολύ χρόνο µέχρι τώρα, έχουν ζητήσει το λόγο δύο
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συµπολίτες µας, ο κύριος Ξενοφώντας Γράψας και ο κύριος Μπάµπης Καλός. Θα ήθελα να ‘ρθουν σε ένα µικρόφωνο για µία
πολύ σύντοµη τοποθέτηση.
Ο κύριος Γράψας έχει το λόγο. Προεδρεύει η Αντιπρόεδρος.
Γράψας Ξενοφών (∆ηµότης): Κύριε Πρόεδρε, κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, κύριε ∆ήµαρχε, καταρχάς σας ευχαριστώ για την
ευκαιρία που µου δίνετε να διατυπώσω κάποιες απόψεις πάνω σε ένα θέµα το οποίο νοµίζω θα το αδικούσαµε αν το ονοµάζαµε
ή το χαρακτηρίζαµε ως σοβαρό. Φοβάµαι ότι πλέον αντιµετωπίζετε ως ∆ηµοτική Αρχή και ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο ένα εκρηκτικό
πρόβληµα.
Αυτό που είπε πριν ο κύριος Βλάχος είναι απολύτως σωστό. Στα χέρια του δε βρίσκεται απλά µία βόµβα η οποία έχει
ήδη ενεργοποιηθεί. Φοβάµαι ότι η βόµβα έχει ήδη εκραγεί και όλοι αυτή τη στιγµή οι γονείς µαθητών των σχολείων που είναι στην
περιοχή αλλά και όλοι οι πολίτες της Λευκάδας δεν έχουν απλά µια αγωνία για το τι θα γίνει, και απ’ τη σηµερινή κουβέντα δε
νοµίζω ότι περίµεναν µόνο µία ανταλλαγή απόψεων, απόδοση ευθυνών απ’ τον έναν στον άλλον, ιστορική αναδροµή στο
πρόβληµα.
Αυτή τη στιγµή δε θέλω να µιλώ εξ ονόµατος καθενός, γιατί εγώ σας είπα ότι εδώ εκπροσωπώ µόνο το παιδί µου, µία
µαθήτρια του Μουσικού Γυµνασίου, αλλά µεταφέροντας τη γενική αίσθηση που υπάρχει στην κοινωνία· η κοινωνία απαιτεί την
άµεση δροµολόγηση µίας λύσης. Αυτό, κατά την άποψή µου θα πρέπει να είναι το ζητούµενο της σηµερινής συζήτησης. Τα
υπόλοιπα, ποιος δεν ενήργησε σωστά, ποιος δεν είχε -αν δεν είχε- σωστό προγραµµατισµό, πότε ξεκίνησε το πρόβληµα, πως
εξελίχθηκε· έχουν ένα ενδιαφέρον αλλά αυτή τη στιγµή το κρίσιµο είναι να δροµολογηθούν κάποιες ενέργειες ώστε να οδηγηθούµε
σε µία προσωρινή έστω αντιµετώπιση του ζητήµατος και φοβάµαι ότι η σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
εξελίσσεται µε έναν τρόπο που ειλικρινά -και συγγνώµη αν είµαι υπερβολικός σ’ αυτό που θα πω- δεν οδηγεί αντικειµενικά σε
τίποτα χρήσιµο, και αυτό το λέω µε απόλυτο σεβασµό προς το πρόσωπο όλων των ∆ηµοτικών Συµβούλων. Το να περιγράφουµε
µία κατάσταση δεν είναι λύση και για να µη συµµετάσχω κι εγώ σε µία αντίστοιχη διαδικασία, εγώ έχω έρθει εδώ µε την ιδιότητα
του νοµικού να σας προτείνω κάποιες λύσεις οι οποίες κρίνω και πιστεύω ότι είναι άµεσα εφαρµόσιµες. Για να σας προτείνω
όµως µία λύση θα πρέπει να ξεκινήσω από µία περιγραφή της κατάστασης και η περιγραφή της κατάστασης όπως την έκανε ο
κύριος Βλάχος µε βρίσκει απολύτως σύµφωνο.
Ποιο είναι το πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε αυτή τη στιγµή ως πόλη;
Πρώτον. ∆ε λειτουργεί ο δεµατοποιητής. Ο κύριος ∆ήµαρχος έκανε µία εκτίµηση ότι είναι θέµα κάποιων µηνών. Αν δεν
κάνω λάθος, κύριε ∆ήµαρχε, είπατε ότι: «Μέχρι το τέλος του έτους πιθανολογείτε ότι θα έχει τελειώσει η διαδικασία της
προδικαστικής προσφυγής.»
Θα µου επιτρέψετε, µε την ιδιότητα του δικηγόρου που έχω µία εµπειρία από αντίστοιχες διαδικασίες στην Επιτροπή
Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών στην οποία προφανώς εκκρεµεί προσφυγή πιθανότατα και αίτηση αναστολής του
δεύτερου µειοδότη, ότι αυτές οι διαδικασίες συχνά είναι χρονοβόρες. Μην υιοθετείται το αισιόδοξο σενάριο ότι σε δύο µήνες θα
έχει οριστικοποιηθεί τ’ αποτέλεσµα. Μπορεί η καθυστέρηση να είναι πολύµηνη. Όλο αυτό το διάστηµα όµως, αν δε λειτουργεί ο
δεµατοποιητής έχουµε την εξής κατάσταση: Γίνεται ανεξέλεγκτη ρίψη απορριµµάτων σε έναν -υποτίθεται- ήδη αποκατεστηµένο
Χ.Α.∆.Α., και ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται αυτή η απόθεση των απορριµµάτων, όποια επιµέλεια και να δείξετε, κύριε Βλάχο,
φοβάµαι ότι δε µπορεί να λύσει το βασικό πρόβληµα. Πρόκειται για ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριµµάτων η οποία πάντα θα
γεννά πρόβληµα για τη δηµόσια υγεία.
Θα συµφωνήσω µε τον κύριο ∆ήµαρχο ότι έχει δροµολογηθεί η κατασκευή της µονάδας επεξεργασίας και σίγουρο αυτός
είναι ένας σχεδιασµός στον οποίο -κατά την άποψή µου- η ∆ηµοτική Αρχή θα πρέπει να επιµείνει. Αν όµως κατά το πλέον
αισιόδοξο σενάριο δεν πρόκειται να λειτουργήσει η µονάδα επεξεργασίας µέσα στην επόµενη τριετία· τότε θα πρέπει η ∆ηµοτική
Αρχή να λύσει κι άλλο ένα πρόβληµα: Πόσο διάστηµα µπορούν να παραµένουν τα σκουπίδια τα οποία έχουν περάσει απ’ το
δεµατοποιητή στη συγκεκριµένη θέση; Άκουσα πριν τον κύριο Βλάχο να µας λέει ότι για διάστηµα µεγαλύτερο του έτους, αυτά τα
σκουπίδια τα οποία έχουν µπει στα δέµατα µπορούν να εξελιχθούν σε πολύ σοβαρό κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία.
Άρα, έχουµε και µία δεύτερη ανάγκη, ένα δεύτερο ζήτηµα το οποίο πρέπει να επιλύσετε έως ότου φτάσουµε στην τελική θα µου επιτρέψετε να πω- λύση του ζητήµατος µε τη λειτουργία του ΜΟΠΑΚ.
Πρώτο λοιπόν πρόβληµα. Τι γίνεται όσο για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η λειτουργία του δεµατοποιητή; Και
δεύτερο ζήτηµα, ακόµα και αν ξεκινήσει η λειτουργία του δεµατοποιητή, τι θα γίνει µε τα σκουπίδια όταν παρέλθει το έτος;
Αυτά τα δύο ζήτηµα νοµίζω και εδώ θα µου επιτρέψετε να κάνω µία κριτική (και είναι η µόνη κριτική την οποία θα
ασκήσω), έπρεπε το σύνολο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να τα έχει λάβει υπόψη του όταν καταρτίσατε την προγραµµατική
σύµβαση µε το ∆ήµο Ακτίου, και θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι κατά την άποψή µου η προγραµµατική σύµβαση είναι µία
σύµβαση ισορροπηµένη, και η Λευκάδα κερδίζει και ο ∆ήµος Ακτίου-Βόνιτσας κερδίζει και έτσι πρέπει να είναι.
Θα έπρεπε λοιπόν, όταν καταρτίσατε την προγραµµατική σύµβαση -κατά την ταπεινή πάντα άποψή µου- να έχετε
συµπεριλάβει στο πλαίσιο της διαδηµοτικής συνεργασίας και τον εξής -απολύτως αναγκαίο όπως αποδείχτηκε στην πορεία- όρο:
«Έως ότου λειτουργήσει ο ΜΟΠΑΚ, ο ∆ήµος Ακτίου θα δέχεται προσωρινά τα απορρίµµατα της Λευκάδας.» Αυτό νοµίζω ήταν
εφικτό στα πλαίσια µιας σωστής διαπραγµάτευσης…
(…..ασαφής διάλογος…….)
∆ήµαρχος: (…..Εκτός µικροφώνου……) (…..)…
Γράψας Ξενοφών (∆ηµότης): Τότε, κύριε ∆ήµαρχε, αν εγώ κάνω λάθος στην εκτίµηση -γιατί εσείς κάνατε τη διαπραγµάτευση,
δε συµµετείχα εγώ, και εσείς έχετε τα δεδοµένα- θα σας πω…
(…….ασαφής διάλογος……)
∆ήµαρχος: (…..Εκτός µικροφώνου……) (….)…
Γράψας Ξενοφών (∆ηµότης): Κύριε ∆ήµαρχε, µε ξέρετε και σας ξέρω πάρα πολύ καλά, δε νοµίζω ότι έχω εκδηλώσει ποτέ τη
διάθεση ούτε ∆ήµαρχος να είµαι, ούτε αιρετός, απλά λέω ότι ακόµα και αν δε µπορέσατε να το θέσετε ως όρο τον οποίο θα
αποδεχόταν το Άκτιο, είναι κάτι για το οποίο θα έπρεπε να έχετε συζητήσει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, γιατί ήταν µία πολύ µεγάλη
εκκρεµότητα την οποία ακόµα και αν ο ∆ήµος Ακτίου δε δεχόταν να συµπεριλάβει ως όρο στα πλαίσια αυτής της προγραµµατικής
σύµβασης, θα έπρεπε ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο και ∆ήµος να έχετε καταλήξει σε µία εναλλακτική λύση. Ο προγραµµατισµός που
έγινε λοιπόν για το ΜΟΠΑΚ αντικειµενικά είναι ορθός, κανείς δε µπορεί να τ’ αµφισβητήσει, αλλά έχει -όπως αποδείχτηκε στην
πορεία- αυτό το µεγάλο κενό: Τι θα γίνει µε τα απορρίµµατα είτε περνούν απ’ το δεµατοποιητή, είτε όχι, έως ότου λειτουργήσει ο
ΜΟΠΑΚ. Αυτό όµως αφορά το παρελθόν και εγώ έχω σκοπό να αναφερθώ στο µέλλον.
Πρόεδρος: Ολοκληρώστε κύριε Γράψα.
Γράψας Ξενοφών (∆ηµότης): Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί µία λύση και στα δύο ζητήµατα. Εγώ αυτό που θα πρότεινα, κύριε
∆ήµαρχε, και αν εσείς θεωρείτε δεδοµένο ότι ο ∆ήµος Ακτίου δεν πρόκειται να συµφωνήσει σε οποιαδήποτε
επαναδιαπραγµάτευση της προγραµµατικής σύµβασης (εγώ στη θέση σας θα το επιχειρούσα τουλάχιστον), τότε η επόµενη
λύση… …..Κύριε Ζουριδάκη, σε εµένα αναφέρεστε; Πάντως αν θέλετε να αναφερθείτε σε εµένα θα ήθελα να απευθύνεστε ευθέως,
ευθέως…
Πρόεδρος: Κύριε Γράψα, συνεχίστε.
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Ζουριδάκης: Συγγνώµη λίγο, κακώς αναφέρατε τ’ όνοµά µου, έτσι; (…)…
Γράψας Ξενοφών (∆ηµότης): Νοµίζω ότι εσείς το είπατε αυτό που άκουσα, αλλά δεν έχω πρόβληµα…
Ζουριδάκης: Συγγνώµη κύριε Πρόεδρε, δεν είπα «κύριο Γράψα», ακούσατε να πω εγώ «κύριο Γράψα»; Και σας παρακαλώ
πολύ, όταν απευθύνεστε, αν δεν είστε σίγουρος να µην το λέτε, έτσι; Έτσι µπράβο.
Πρόεδρος: Κύριε Γράψα, συνεχίστε, δεν ακούστηκε πάντως τ’ όνοµά σας.
Γράψας Ξενοφών (∆ηµότης): Αυτή τη στιγµή λοιπόν πρέπει να δοθεί µία λύση, αυτό περιµένει η τοπική κοινωνία, δεν περιµένει
να ακούσει απλά ένα γενικό πλαίσιο προγραµµατισµού για τα επόµενα χρόνια. Πιστεύω ότι θα προκύψει κάτι θετικό απ’ τη
σηµερινή διαδικασία αν µπει έστω το σπέρµα µίας προσωρινής λύσης. Ποια είναι αυτή η λύση; Τη λύση την προβλέπει η κείµενη
νοµοθεσία (άρθρο 158 του νόµου 4389/2016). Είναι µία διάταξη η οποία επαναλαµβάνεται το 2016, υπάρχει όµως µε κάποιες
µικρές διαφοροποιήσεις ως διάταξη -αν δεν κάνω λάθος- ήδη απ’ το 2003. Τι προβλέπει αυτή η διάταξη; (…..ασαφείς
παρεµβάσεις…..)….Είναι το άρθρο 158, ο νόµος 4389/2016, είναι ο εφαρµοστικός νόµος του µνηµονίου. Εκεί λοιπόν
προβλέπεται το εξής: «….Προς το σκοπό άµεσης παύσης της λειτουργίας των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων που
εξακολουθούν να λειτουργούν σε ∆ιαχειριστικές Ενότητες Περιφερειών, στις οποίες δεν υπάρχει άλλος νόµιµος εν λειτουργία
Χ.Υ.Τ.Α. προβλεπόµενος από τον αντίστοιχο Περιφερειακό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.∆Α.) ούτε νόµιµος εν
λειτουργία χώρος αποθήκευσης κατά την παράγραφο η’ του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. υπ. αριθµ. 29407/2002, ο τρόπος διαχείρισης
των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) των ∆ήµων των αντίστοιχων διαχειριστικών ενοτήτων µπορεί, κατά παρέκκλιση των
υφιστάµενων και εγκεκριµένων ΠΕ.Σ.∆.Α., να καθορίζεται, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Γενικού Γραµµατέα Συντονισµού
∆ιαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, για χρονικό διάστηµα έως τρία έτη, µε
απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ή στην περίπτωση δύο ή περισσότερων εµπλεκοµένων
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, µε κοινή απόφαση των Συντονιστών αυτών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων. Το χρονικό
διάστηµα δύναται να παραταθεί έως και δύο έτη πλέον της τριετίας, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο µε απόφαση που θα εκδοθεί µε την
ίδια ακριβώς διαδικασία.
Για την έκδοση της απόφασης λαµβάνονται υπόψη ιδίως η φέρουσα ικανότητα των εγκαταστάσεων παραλαβής των
Α.Σ.Α. και το συνολικό κόστος διαχείρισης αυτών. Με την απόφαση τίθενται όροι ιδίως για την επίσπευση των διαδικασιών
υλοποίησης υποδοµών που προβλέπονται από το οικείο ΠΕ.Σ.∆.Α..»
Τι προβλέπει λοιπόν αυτή η διάταξη; Ότι αν µία ∆ιαχειριστική Ενότητα (όπου στην προκειµένη περίπτωση είναι η
Λευκάδα) δεν έχει τη δυνατότητα για οποιονδήποτε λόγο να διαθέτει τα απορρίµµατά της σε νόµιµα χωροθετηµένο και
λειτουργούντα Χ.Υ.Τ.Α., υπάρχει η δυνατότητα -µια διαδικασία βέβαια που θα πρέπει να ξεκινήσει απ’ το ∆ήµο- να έρθει η οικεία
Αποκεντρωµένη Περιφέρεια…
∆ήµαρχος: (…..Εκτός µικροφώνου……) Μην κουράζεστε κύριε Γράψα, την έχουµε κάνει αυτή τη διαδικασία και (…)…
Βλάχος Ευστ.: (…..Εκτός µικροφώνου……) Έχει έρθει αυτή η απόφαση κύριε Γράψα…
Γράψας Ξενοφών (∆ηµότης): Και τι λέει αυτή η απόφαση;
Βλάχος Ευστ.: (…..Εκτός µικροφώνου……) Ναι.
Γράψας Ξενοφών (∆ηµότης): Ναι. ∆ηλαδή, εγκρίνει…
Βλάχος Ευστ.: (…..Εκτός µικροφώνου……) Οι τοπικοί ∆ήµοι δε θέλουν όµως…
Γράψας Ξενοφών (∆ηµότης): Πολύ ωραία. Περνάµε στο επόµενο θέµα, γιατί τ’ άκουσα και πριν. Από πού προκύπτει…
Βλάχος Ευστ.: (…..Εκτός µικροφώνου……) (…..)…
Γράψας Ξενοφών (∆ηµότης): Απόφαση ποιανού έτους;
Βλάχος Ευστ.: (…..Εκτός µικροφώνου……) (…)…
Γράψας Ξενοφών (∆ηµότης): Ποιου έτους;
Βλάχος Ευστ.: (…..Εκτός µικροφώνου……) Πέρυσι (.)…
Γράψας Ξενοφών (∆ηµότης): Λοιπόν, η απόφαση στην οποία αναφέρεστε…
Πρόεδρος: Κύριε Γράψα, ολοκληρώστε.
∆ήµαρχος: Ένα λεπτάκι, γιατί νοµίζω ότι βγαίνει απ’ την κουβέντα ζουµί. Το συγκεκριµένο άρθρο και το συγκεκριµένο νόµο
χρησιµοποιήσαµε και αιτηθήκαµε αυτό που λέτε να αιτηθούµε. Έχουµε και την απόφαση…
Γράψας Ξενοφών (∆ηµότης): Μήπως αναφέρεστε το 2016 κύριε ∆ήµαρχε;
∆ήµαρχος: Κύριε Γράψα, ακούστε µε λίγο. Επαναλαµβάνω, µίλησα προηγουµένως, νοµίζω όµως ότι δεν ήσουν εκείνη την ώρα
(στην αρχή που µίλησα) ή µπορεί να ήσουν, δε ξέρω, θα τ’ άκουσες ενδεχοµένως, είπα ότι έγινε συνάντηση στο γραφείο µου του
Ειδικού Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων µε την παρουσία τη δική µου και του κυρίου Βλάχου και µε την παρουσία του
∆ηµάρχου Βόνιτσας· που η κουβέντα οδηγήθηκε σε αδιέξοδο και εµείς -θέλω αυτό να το ξεκαθαρίσω για να µην υπάρχει
καµία….- κινούµενοι στη βάση αυτών των διατάξεων που έχετε δίκιο ότι ως διατάξεις -όχι όµως ακριβώς έτσι- ίσχυαν από παλιά,
φάνηκε -εκ του αποτελέσµατος αυτή της συζήτησης που ήταν πολύωρη- ότι δεν υπήρχε καµία διάθεση απ’ τη µεριά του
συγκεκριµένου ∆ήµου να δεχθεί το απόρριµµα. Για το λόγο αυτό έµπαινε το εξής ζήτηµα: Πως τα πας τα σκουπίδια; Με τα ΜΑΤ
τα πας; Η άποψή µας, γι’ αυτό είδατε που έθεσε ένας συνάδελφος (ο κύριος Γληγόρης) ένα ερώτηµα στον κύριο Βλάχο και του
είπε: «Είχες πει ότι αφού δε συναινούν οι κάτοικοι, πως θα τα πάµε;» Το έθεσε εισαγωγικά στις ερωτήσεις ο κύριος Γληγόρης. Τι
απάντησα εγώ; Απάντησα: «Βεβαίως, µε τα ΜΑΤ θα τα πάµε στον άλλον ∆ήµο τα απορρίµµατα;» Με συγχωρείς που σε διέκοψα
και πάλι, αλλά για διευκρίνιση.
Γράψας Ξενοφών (∆ηµότης): Κύριε ∆ήµαρχε, µπορεί να διαφωνήσετε µαζί µου, αλλά η προσωπική µου άποψη είναι: Όταν
τίθεται ζήτηµα δηµόσιας υγείας και όταν αυτή τη στιγµή έχουµε µία απολύτως ανεξέλεγκτη κατάσταση θύµατα της οποίας είναι τα
παιδιά µας, εγώ σαν ∆ήµαρχος θα τα πήγαινα -αν υπάρχει νοµική βάση και έχω δικαίωµα- ακόµα και µε τα ΜΑΤ, και θα σας πω
ότι η ίδια η απόφαση σε ό,τι αφορά το φορέα λειτουργίας του εκάστοτε Χ.Υ.Τ.Α. αποδοχής προβλέπει ότι: «….Σε περίπτωση
παράλειψης εφαρµογής της παρούσας απόφασης (δηλαδή σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του αποδέκτη Χ.Υ.Τ.Α. προς το
περιεχόµενο της απόφασης της Αποκεντρωµένης Περιφέρειας βάσει της οποίας για συγκεκριµένο όγκο απορριµµάτων και για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα) δε πειθαρχεί και δεν εφαρµόζει την απόφαση· καταλογίζονται ποινικές, αστικές ή διοικητικές
ευθύνες όπως προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις.»
Η απόφαση που µου δίνει ο κύριος Βλάχος είναι απόφαση η οποία δεν ισχύει, είναι απόφαση του 2016 (όταν κάνατε
αυτή τη διαδικασία και ορθός την κάνατε κύριε ∆ήµαρχε). Αυτή η απόφαση, κύριε ∆ήµαρχε, είχε συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα,
έληγε µέσα στο 2016, άρα δε µπορείτε να την εφαρµόσετε τώρα. Αυτό που σας λέω λοιπόν εγώ είναι…
∆ήµαρχος: (…..Εκτός µικροφώνου……) (…..)…
Γράψας Ξενοφών (∆ηµότης): Ωραία. Αυτό λοιπόν που σας λέω εγώ είναι ως πρόταση. Την κάνατε, κύριε ∆ήµαρχε, έχω
παρακολουθήσει µέσω της ∆ιαύγεια το τι έγινε. Ο οικείος φορέας διαχείρισης όντως σας αρνήθηκε όταν ζητήσατε να κάνετε την
προγραµµατική σύµβαση και ήρθε και µου κάνει εντύπωση ο τρόπος µε τον οποίο λειτούργησε -ειλικρινά- η Αποκεντρωµένη της
Ηπείρου, στην οποία δεν ανήκαµε. Η Αποκεντρωµένη της Ηπείρου ήρθε 4 Οκτωβρίου του 2016 και ακύρωσε την 13 του ’16
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απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1 ∆ιαχειριστικής
Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου µε θέµα: «Αίτηση αποδοχής απορριµµάτων ∆ήµου Λευκάδας στο Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού Νοµού
Ιωαννίνων.»
Η Αποκεντρωµένη των Ιωαννίνων λοιπόν, όταν αρνήθηκε ο αντίστοιχος διαχειριστικός φορέας να τα δεχθεί ακύρωσε την
απόφασή του. Τι έπρεπε -κατά την άποψή µου- να κάνει τότε ο ∆ήµος Λευκάδας; Να ζητήσει την εφαρµογή της απόφασης η
οποία αφορούσε 16.000 τόνους απορριµµάτων, τα οποία θα µπορούσε αντί να είναι δίπλα στα σχολεία µας να είναι αυτή τη
στιγµή σε νόµιµα λειτουργούντα Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων στην Άρτα. Αυτό λοιπόν το οποίο σας προτείνω…
Πρόεδρος: Κύριε Γράψα, είναι η νοµική σας θέση αυτή η οποία…
Γράψας Ξενοφών (∆ηµότης): Τη νοµική µου θέση διατυπώνω και εδώ ολοκληρώνω, δε θα σας κουράσω παραπάνω, η
συγκεκριµένη πρόταση που κάνω είναι η εξής: Αν θεωρείτε ως ∆ηµοτική Αρχή, γιατί εσείς κάνατε όντως τη διαπραγµάτευση ότι
δεν υπάρχει περιθώριο ο ∆ήµος Ακτίου-Βόνιτσας να αποδεχθεί ενόψει των ειδικών συνθηκών και της κατάστασης ανάγκης που
υπάρχει αυτή τη στιγµή στο ∆ήµο Λευκάδας, πρότασή σας για τροποποίηση της προγραµµατικής σύµβασης ώστε να διατεθούν
προσωρινά έως τη λειτουργία του ΜΟΠΑΚ είτε τα σκουπίδια που παράγονται τώρα, είτε αυτά τα οποία θα έχουν δεµατοποιηθεί,
τότε κατά την ταπεινή µου άποψη είναι µονόδροµος να ζητήσετε ξανά για το έτος 2018-2019 να κινηθεί η ίδια διαδικασία, αυτή τη
φορά θα το κάνετε µόνο -κατά την πρότασή µου πάντα- στην Αποκεντρωµένη ∆υτικής Ελλάδος µε αίτηµα ενόψει των ειδικών
συνθηκών και της κατάστασης ανάγκης που αντιµετωπίζουµε να υποχρεωθεί ο οποιοσδήποτε Χ.Υ.Τ.Α. (εγώ δεν επιλέγω
Χ.Υ.Τ.Α., οποιοσδήποτε Χ.Υ.Τ.Α.) εντός της Περιφέρειας να αποδεχθεί προσωρινά τα απορρίµµατα της Λευκάδας. Το υψηλό
κόστος είναι το τίµηµα της αδιαφορίας των Λευκαδίων γι’ αυτή την κατάσταση για σαράντα χρόνια, αλλά η Λευκαδίτικη κοινωνία
είναι έτοιµη να επωµιστεί και ένα σχετικά αυξηµένο κόστος στη διαχείριση των απορριµµάτων προκειµένου να πάψει αυτή η
απαράδεκτη κατάσταση που έχουµε σήµερα. ∆ε θα σας κουράσω περισσότερο, εγώ µε τις ταπεινές µου γνώσεις αυτή τη λύση
σας προτείνω και αν ξεκινήσετε αυτή τη λύση, κύριε ∆ήµαρχε, επειδή το θέµα αφορά την υγεία των παιδιών µας, δε ξέρω αν
υπάρχει κάτι πιο σοβαρό απ’ αυτό, η συµβουλή που δίνω –αν µου επιτρέπετε- είναι ότι σ’ αυτές τις περιπτώσεις και τα ΜΑΤ
ακόµα θα χρησιµοποιούσα, αν ο νόµος µου δίνει τη δυνατότητα προκειµένου η απόφαση να εκτελεστεί. Το θέµα είναι πάρα πολύ
σοβαρό και εγώ είµαι υπέρ των µετριοπαθών λύσεων όταν όµως υπάρχουν τα περιθώρια και στην προκειµένη περίπτωση
περιθώρια αντικειµενικά δεν υπάρχουν. Η γνώµη µου είναι ότι η απόφαση θα εκτελεστεί και απόδειξη του ότι θα εκτελεστεί, κύριε
∆ήµαρχε, είναι ότι όταν µε την ίδια ακριβώς διαδικασία, µε την ίδια ακριβώς διαδικασία και µε επίκληση του ιδίου άρθρου
αναγκάστηκε ο συγκεκριµένος Χ.Υ.Τ.Α. να δεχτεί τα απορρίµµατα της Ηλείας· δε χρειάστηκε, κύριε ∆ήµαρχε, να γίνει χρήση των
ΜΑΤ. Τα δέχτηκαν και έχω να σας δώσω και τη σχετική προγραµµατική σύµβαση του ∆ήµου Ακτίου…
Πρόεδρος: Είναι γνωστό αυτό κύριε Γράψα.
Γράψας Ξενοφών (∆ηµότης): Εποµένως…
Πρόεδρος: Είναι γνωστά κύριε Γράψα.
Βλάχος Ευστ.: (…..Εκτός µικροφώνου……) 2.000 τόνους δέχτηκε, 2.000 τόνους.
Γράψας Ξενοφών (∆ηµότης): ∆έχτηκε 2.000 τόνους, κύριε Βλάχο, γιατί ο συνολικός όγκος των σκουπιδιών µοιράστηκε σε
περισσότερους Χ.Υ.Τ.Α.. Ας γίνει αυτό και στη δική µας την περίπτωση. ∆ε χρειάστηκαν τα ΜΑΤ για τα σκουπίδια της Ηλείας,
πιστεύετε ότι θα χρειαστούν τα ΜΑΤ για τα σκουπίδια της Λευκάδας; Σας ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Κύριε Γράψα, για το νοµικό µέρος δε νοµίζω πως διαφωνεί κανείς, είναι και γνωστό βέβαια, αλλά για την ουσία του
θέµατος µπορεί να…
∆ήµαρχος: (…..Εκτός µικροφώνου……) (….)…
Ζουριδάκης: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώµη, επειδή έγινε µία παρεξήγηση µε τον κύριο Γράψα και όταν έρθει η σειρά µου µπορεί να
µην είναι εδώ…
Πρόεδρος: Έληξε, έληξε.
Ζουριδάκης: Μισό λεπτό, δε θα κάνω παραπάνω.
Κύριε Γράψα, είπα στον κύριο Καλό, ενόψει προεκλογικής περιόδους, γιατί σε µια προεκλογική περίοδο έχουµε µπει
πλέον, σε επτά µήνες έχουµε αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο ∆ήµος Ανακτορίου δε µπαίνει καν σ’ αυτή την κουβέντα. Αυτό είπα στον
κύριο Καλό, δεν αναφέρθηκα σε εσάς, να το διευκρινίσουµε. Εδώ είναι ο Μπάµπης και µπορεί να το επιβεβαιώσει, αυτό είπα.
Ενόψει προεκλογικής περιόδους δεν το βάζει καν στο τραπέζι ο ∆ήµος Ανακτορίου αυτό το πράγµα.
Πρόεδρος: Ο κύριος Καλός έχει το λόγο. Παρακαλώ όσο γίνεται πιο σύντοµα.
Καλός Χαράλαµπος (∆ηµότης): Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ότι είναι µετρηµένες οι φορές που παίρνω το λόγο και πάντα είµαι
λιγοµίλητος, το «αργότερα» θα το βρούµε.
Πρώτα απ’ όλα, όσον αφορά αυτή τη διαφωνία -ας την πούµε- µεταξύ του κυρίου Ζουριδάκη και του κυρίου Γράψα, είναι
ακριβώς όπως τα είπε ο κύριος Ζουριδάκης, κλείνει το θέµα, και σε ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα που κατά την άποψη τη δική µου
αλλά φαντάζοµαι και ολονών µας πλέον ιεραρχείται ως το νούµερο 1 πρόβληµα της Λευκάδας, θα πρέπει να υπάρχει
νηφαλιότητα, θα πρέπει να υπάρχει να υπάρχει σοβαρότητα, υπευθυνότητα, αλλά θα πρέπει να πω ότι ταυτόχρονα θα πρέπει να
υπάρχει και αποτελεσµατικότητα η οποία ελέγχεται. Είναι ένα θέµα που αφορά την υγεία όλων µας, πρωτίστως των παιδιών µας
και δευτερευόντων ηµών.
Όσον αφορά τώρα το θέµα των ευθυνών δεν είµαι εγώ αυτός ο οποίος θα τις καταλογίσω. Νοµίζω ότι οι επικεφαλής και
η κυρία Καρφάκη και οι άλλοι επικεφαλής έκαναν µία αναφορά σε σχέση µε τα χρονοδιαγράµµατα που νοµίζω ότι εκεί υστερούµε,
έχουµε µείνει πίσω.
Ακούγοντας την τοποθέτηση και του κυρίου ∆ηµάρχου και του κυρίου Βλάχου (ως εντεταλµένου), οφείλω να οµολογήσω
ότι µπερδεύτηκα σε σχέση µε το ποια είναι η προτεινόµενη λύση, δεν κατάλαβα, µπορεί να είναι αδυναµία δική µου αλλά ποια
είναι η πρότασή σας δεν κατάλαβα. Απ’ τη µία µεριά λέµε ότι έχουµε κάνει µία σειρά ενεργειών τις οποίες προφανώς και κανένας
δεν τις αµφισβητεί αλλά βρισκόµαστε σε τοίχο, (….ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Για τη µεταβατική πάντα, πάντα για τη µεταβατική.
Απ’ την άλλη µεριά έχουµε το θέµα του δεµατοποιητή µε το γνωστό πρόβληµα και απ’ την άλλη την πλευρά (για τη µεταφορά)
έχουµε τεράστια κόστη, δηλαδή αδιέξοδο. Θα επανέλθω στο τέλος γι’ αυτό.
Τώρα θα πρέπει λοιπόν να πω ότι κρίνω ως απαραίτητα τρία-τέσσερα σηµεία. Πρώτα απ’ όλα «διενέργεια αναλύσεων»,
υποχρεωτικά κύριε Βλάχο. Πιθανόν τ’ αποτελέσµατα αυτά να είναι εντός ορίων (κάτι το οποίο το ευχόµαστε όλοι), αλλά για
σκεφτείτε στην απεφευχθέα περίπτωση τι κίνδυνος υφίσταται για την υγεία όλων των Λευκαδιτών, δε µ’ αρέσει να κινδυνολογώ
αλλά το κρίνω ας απαραίτητο. Αναφερθήκατε ότι απευθυνθήκατε στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και σε µία κυρία (την οποία δεν
κατάλαβα την ιδιότητά της), αλλά εγώ θα σας πω ότι σήµερα αφιέρωσα δεκαπέντε λεπτά απ’ το χρόνο µου και σας καταθέτω τ’
αποτελέσµατα του ∆ηµοκρίτου· που αφορούν περιβαλλοντικές µετρήσεις του ∆ηµοκρίτου στις πυρόπληκτες περιοχής της
Ανατολικής Αττικής µιας και αναφερθήκατε στο Μάτι. Μιλάµε για αέρα (και είναι και πρόταση µου να γίνει αυτό προφανώς), για τα
ύδατα και για το έδαφος, και για να γίνει και πιο σαφής, εµένα αυτά τα οποία κρίνω ως απαραίτητα να εξεταστούν· που είναι και
τα τοξικά που όλοι οι γονείς ανησυχούν, µιλάµε για διοξίνες, φουράνιο και τα PCB’s (πολυχλωριωµένα διφαινύλια). Το καταθέτω
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στο Προεδρείο, είναι τ’ αποτελέσµατα στις 16 Οκτωβρίου στο Μάτι. Άρα, δε χρειάζεται να ψάξουµε κάτι παραπάνω, και περίµενα
από στιγµή σε στιγµή να µου στείλουν και το κοστολόγιο στο e-mail µου (δεν έχει έρθει ακόµα).
∆εύτερον. Κύριε ∆ήµαρχε, οφείλατε σήµερα, τώρα και όχι αύριο, να κηρύξετε το νησί -δε θα κινδυνολογήσω, το λέω
δεύτερη φορά- «σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» δεν είµαστε σ’ αυτό το σηµείο, δεν είµαστε, πλην όµως «σε κατάσταση
συναγερµού», και τι εννοώ µ’ αυτό; Πρέπει να αναλάβετε δράσεις, πρωτοβουλίες να γνωστοποιήσετε σ’ όλους τους Λευκαδίτες,
σ’ όλους τους πολίτες αυτού του ∆ήµου, του νησιού για την κρισιµότητα της κατάστασης µε όλες τις διαστάσεις του, έτσι ώστε
έστω κι αυτή την ώρα -που για εµένα είναι ύστατη µε την έννοια ότι θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί- να ελαχιστοποιηθεί το
παραγόµενο απόρριµµα. Τώρα, αυτό θα είναι λαϊκές συνελεύσεις, θα είναι δελτία τύπου; Θα το βρείτε εσείς, δε θα σας το πω εγώ,
αλλά πολύ φοβάµαι ότι αν αφαιρέσουµε τους κατοίκους της πόλης της Λευκάδας και του πρώην ∆ήµου Λευκάδας ή τουλάχιστον
του ανατολικού άξονα (µέχρι και τη Νικιάνα), αµφιβάλλω αν έχουν συνειδητοποιήσει στην πλήρη διάστασή του οι πολίτες του
υπόλοιπου ∆ήµου, δεν είµαι σίγουρος. Οφείλετε λοιπόν αυτό να το κάνετε, γιατί σας έχω ακούσω δύο-τρεις φορές στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο να λέτε: «Κάνω έκκληση να µείνουν µέχρι µόλις τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, για τα κλαδιά, να τους βάλλουν
φωτιά κ.λπ.. ∆ε φτάνει αυτό κύριε ∆ήµαρχε, δε φτάνει, γι’ αυτό µόνος σας είπατε εσείς ή ο κύριος Βλάχος (δε θυµάµαι) ότι αυτό
ήταν και το εύφλεκτο υλικό, δε φτάνει (δε φτάνει εννοώ ως ενηµέρωση).
Τώρα, προφανώς και την προσπάθεια, κύριε Βλάχο, θα πρέπει να τη συνεχίσετε. Μπορεί να βρίσκετε αρνήσεις, αλλά θα
πρέπει να τη συνεχίσετε, τώρα δε θα σας υποδείξω πως θα πρέπει να πετύχετε το θετικό αποτέλεσµα, προφανώς και θα πρέπει
να συνεχιστεί, πλην όµως θα συµφωνήσω σε κάτι που το πιστεύω ακράδαντα, στο ζήτηµα της διαλογής στην πηγή και στην
ανακύκλωση. Αναφέρθηκε σχεδόν απ’ όλη την αντιπολίτευση (όσοι έχουν πάρει το λόγο, οι επικεφαλής), επειδή είναι ένα θέµα το
οποίο µε ακουµπάει και εµένα πάρα πολύ, θα πω το εξής: Αν δεν καταφέρουµε ως κοινωνία να το βάλουµε ως δηµοτικό στόχο
(εγώ δε θα πω ότι δεν πήρατε πρωτοβουλίες· που δεν τις πήρατε τις πρωτοβουλίες ενηµέρωσης, όντως και ο κύριος Αραβανής
µε συνέπεια το φώναζε αυτό και όχι µόνο, και όλη η αντιπολίτευση), αλλά αν δεν το βάλουµε σαν δηµοτικό στόχο, σαν κοινωνία
να το πετύχουµε· δε θα το πετύχουµε, προφανώς όµως την ευθύνη και της ενηµέρωσης και του παραδείγµατος την έχει η
εκάστοτε ∆ηµοτική Αρχή.
Τέλος, το τέταρτο θέµα που θέλω να θίξω είναι ότι προφανώς µέσα στην έρευνα σας που κάνετε για την εναλλακτική
πρέπει να µπει και το θέµα της µεταφοράς στη µονάδα επεξεργασίας της Ηπείρου, αναφέρθηκε κάτι για το Φο.∆.Σ.Α. Ηπείρου, δε
ξέρω αν µιλάµε για το ίδιο θέµα, έτσι; Σας το λέω αυτό γιατί βλέπω -πάλι για ένα τέταρτο που αφιέρωσα απ’ το χρόνο µου- ότι η
επίσηµη έναρξη λειτουργίας της Μ.Ε.Α. Ηπείρου έχει προγραµµατιστεί για τις 21 Ιανουαρίου του ’19, έτσι; Για το εργοστάσιο, αυτό
είναι από τις υποδοµές, φαντάζοµαι ότι είναι επίσηµο.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι προφανώς, κύριε Γράψα -και απευθύνοµαι σε εσάς και στους γονείς- σήµερα δε θα παρθεί
απόφαση γιατί το θέµα ήταν «ενηµέρωση», αλλά χωρίς να είναι δικό µου το ζήτηµα αυτό, εκτιµώ, κύριε ∆ήµαρχε, ότι αφού
εξετάσετε όλα τα δεδοµένα τα οποία υπάρχουν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα -για να µην πω αύριο που είναι υπερβολικό- θα
πρέπει να κάνετε ένα έκτακτο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προκειµένου να παρθεί η λύση για την ενδιάµεση κατάσταση. Ευχαριστώ
πολύ.
Πρόεδρος: Να συνεχίσουµε συνάδελφοι, να δοθεί ο λόγος και στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους που θέλουν να µιλήσουν, βλέπω
την κυρία Σκιαδά µόνο να θέλει να µιλήσει, να µην επαναλάβουµε τα ίδια, νοµίζω ότι οι επικεφαλής το έχουν καλύψει το θέµα
επαρκώς… Θα ήθελα για δύο λεπτά. Η κυρία Σκιαδά έχει το λόγο.
Σκιαδά: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος ∆ήµαρχος είπε ότι ως πιθανό αίτιο της φωτιάς ήταν η φωτιά που σιγόκαιγε και έγινε
η ανάφλεξη. Και πολλοί αυτό πιστεύουµε. Βέβαια, το ότι υπήρχε µία µυρωδιά καµένου πάρα πολύ καιρό στη Λευκάδα αυτό είναι
µία αλήθεια. Το ότι πραγµατικά και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πάρα πολλές φορές είχαµε ρωτήσει και είχαµε διαψευστεί, δηλαδή
ότι µυρίζουν τα σκουπίδια επειδή έχει υγρασία, επειδή είναι πρωί και ολ’ αυτά… Ακούγαµε κι αυτές τις δικαιολογίες.
Λέω λοιπόν, µήπως θα µπορούσαµε αυτή τη φωτιά που όλοι τη µοιράζαµε και όλοι τη νιώθαµε, γιατί τώρα πια στη
Λευκάδα ξέρουµε πως είναι όταν σιγοκαίει η χωµατερή, το νιώθουµε. Θα µπορούσε να προβλεφθεί αν γινόταν µία κατάλληλη
επιχωµάτωση όλο αυτό το διάστηµα; Γιατί αυτή η µυρωδιά… Εννοώ µίας καλύτερη επιχωµάτωση, γιατί έχω δει και φωτογραφίες
-δε ξέρω αν είναι ψευδείς ή αληθινές- µε εστίας φωτιάς να σιγοκαίνε, πριν τη φωτιά, δηλαδή να βγαίνει καπνός εννοώ. Μήπως
λοιπόν θα έπρεπε να το είχαµε προλάβει; Λέω ότι θα ήταν πολύ καλύτερο για όλους µας και φαντάζοµαι για τη ∆ηµοτική Αρχή.
Είπε ο κύριος Βλάχος ότι διασπείρω ψευδείς ειδήσεις και ούτε λίγο, ούτε πολύ ότι είµαι και «γκεµπελίσκος». Επειδή εγώ
στη ζωή µου δε λέω ποτέ ψέµατα…
Πρόεδρος: ∆ε νοµίζω ότι είπε κάτι τέτοιο ο κύριος Βλάχος.
Σκιαδά: Το είπε.
Πρόεδρος: Για εσένα;
Σκιαδά: Για εµένα.
Οµιλητής: (…..Εκτός µικροφώνου……) Για εµένα (…).
Πρόεδρος: ∆εν το είπε για εσάς κυρία…
Σκιαδά: Όχι, για εσάς είπε άλλα, για εµένα, είπε αυτό.
Εγώ λοιπόν επειδή στη ζωή µου ποτέ δε λέω ψέµατα, είπα κάτι πολύ συγκεκριµένο. Είπα ότι στην οδό Πεφανερωµένης
(όπου διαµένω) ένα µήνα τουλάχιστον πριν τη φωτιά, το αυτοκίνητο των σκουπιδιών έπαιρνε και την ανακύκλωση. Αυτό είπα και
αυτό δε διαψεύδεται, το έχουµε δει όλοι και έχει γίνει πολύ πρωινές ώρες, στις 8:30 (η ώρα) το πρωί του Σαββάτου, το είδαµε
όλοι, ήταν ουρά αυτοκινήτων που περίµενε, δε θέλω να επικαλεστώ µαρτυρίες. Λέω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα πολύ κακό
παράδειγµα και αντί να µας υβρίζετε καλό είναι να δίνει ο ∆ήµος τα καλά παραδείγµατα.
Είπε ο κύριος Γληγόρης -δε ξέρω αν είναι πραγµατικά τα στοιχεία- ότι περίπου στο έτος οι τόνοι της ανακύκλωσης είναι
περίπου 1.700 (νοµίζω)… (….ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Αυτό είπε, 1.700.
Πρόεδρος: Συνεχίστε κυρία Σκιαδά.
Σκιαδά: Ρώτησα λοιπόν ποιο ήταν το ποσοστό ανακύκλωσης παλαιότερα, είπαµε να µη µιλάµε για το παρελθόν αλλά πρέπει να
έχουµε µία σύγκριση. Μου είπαν λοιπόν-και είναι και ο κύριος Γεωργακόπουλος, φαντάζοµαι ότι τα ξέρει ολ’ αυτά- ότι ήταν 2.500
τόνοι περίπου κατ’ έτος, και δε µπορώ να πω ότι είµαστε και ευχαριστηµένοι. (……ασαφείς παρεµβάσεις……)….2.500, 2.500 κατ’
έτος. Αυτή την πληροφόρηση είχα, εγώ ξέρετε δεν είχα την καθαριότητα, δεν είχα την καθαριότητα ως αντικείµενο, το ξέρετε,
ρώτησα, αυτό µου είπαν, αυτό σας µεταφέρω, δε µπορώ να σας το πω ως σίγουρη πληροφόρηση, όµως θεωρώ ότι η
πληροφόρηση που έχω είναι… Εντάξει.
Θέλω λοιπόν να πω ότι αν ρωτάτε αν είµαστε και εµείς ευχαριστηµένοι θα σας πω «όχι, δεν είµαστε», αλλά πρέπει να
υπάρχει καµία εξέλιξη, δηλαδή κάθε χρονιά πρέπει να είναι καλύτερη απ’ την προηγούµενη, δε διεκδικούµε εδώ ποιος θα κάνει
την καλύτερη ανακύκλωση. Εγώ πιστεύω, άλλωστε το ‘χω πει πολλές φορές στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ότι οι ∆ηµοτικές Αρχές
πρέπει να ‘χουν συνέχεια και ό,τι κάνουµε προς το θετικότερο είναι καλό για τα παιδιά µας και για όλους µας, θα ‘ταν -αν θέλετεουτοπικό, εγωιστικό να προσπαθούµε να αποδείξουµε ότι εµείς είµαστε καλύτεροι από εσάς. ∆εν είναι έτσι. Εγώ λοιπόν πιστεύω
ότι όποια προσπάθεια γίνεται πρέπει να επιβραβεύεται και στη συγκεκριµένη περίπτωση, στην προσπάθεια που γίνεται για την
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ανακύκλωση της Λευκάδας πραγµατικά πιστεύω ότι υπάρχουν προβλήµατα, και επίσης, θα το ξαναπώ, επειδή το ‘χω δει µε τα
µάτια µου, είναι ένα πολύ κακό παράδειγµα για τα παιδιά, για τους γονείς, για τους δηµότες.
Τ’ άλλο που θέλω να πω σχετικά µε την ανακύκλωση. Πάντα στους κάδους της ανακύκλωσης υπάρχουν κι άλλα
σκουπίδια. Αυτό δε σηµαίνει ότι το αυτοκίνητο της ανακύκλωσης δεν τα παίρνει, σίγουρα τα παίρνει και ότι στέλνονται και µετά
επιστρέφεται, επιστρέφεται αυτό το οποίο δεν είναι κατάλληλο για ανακύκλωση. Αυτή είναι η πρακτική. Ούτε οι εργάτες των
αυτοκινήτων της καθαριότητας ανοίγουν τους κάδους και βλέπουν τι υπάρχει µέσα -δεν έχουν κι αυτή τη δυνατότητα οι
άνθρωποι- και ανάλογα ρίχνουν τα απορρίµµατα. Ο κύριος ∆ήµαρχος το είπε αυτό, αυτό δε γίνεται και δεν έχει γίνει ποτέ. Η
ανακύκλωση πάει σε χωριστό αυτοκίνητο (στο αυτοκίνητο της ανακύκλωσης) και από κει και πέρα φεύγει για τα Κέντρα
Ανακύκλωσης (εµείς είχαµε την Πρέβεζα, εσείς έχετε το Αγρίνιο) και το υπόλειµµα επιστρέφεται. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Τώρα, αυτό που είπε ο κύριος ∆ήµαρχος εγώ πρώτη φορά τ’ άκουσα, ότι ανάλογα τι υπάρχει µέσα το παίρνουν ή δεν το
παίρνουν. Πρέπει να είναι πολύ ακραίο αυτό για να συµβεί. Άλλωστε, κοιτώντας αυτές τις µέρες τι γίνεται· που σας είπα ότι είδα
ότι υπάρχει αυτό το πρόβληµα, είδα ότι οι εργάτες της καθαριότητας δεν κοίταζαν καν τους κάδους, τους τραβούσαν και τους
έριχναν, δε µπήκαν σ’ αυτή τη διαδικασία.
Εγώ έχω πει κι άλλη φορά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι έχουµε καθυστερήσει, έχουµε καθυστερήσει πάρα πολύ. Στις 1606-2014 υπήρχε η οριστική ένταξη του έργου της ΜΟΠΑΚ µε ένα ποσό 6.000.000. Μάλιστα, υπήρχε η δέσµευση µέσα στο 2014
να δαπανηθούν 900.000,00 ευρώ. Από το 2014 µέχρι σήµερα έχουν περάσει πέντε χρόνια, και τα πέντε αυτά χρόνια πραγµατικά
ξανα-είµαστε στο σηµείο µηδέν. ∆ε ξέρω πόσο γρήγορα θα µπορούσε όλο αυτό να προχωρήσει, αν θέλετε, δεν απαξιώνω
προσπάθειες, αλλά σίγουρο το ότι µπορούσε γρηγορότερα να προχωρήσει εάν η ∆ηµοτική Αρχή -είναι αυτό που είπε ο κύριος
Βικέντιος- δεν είχε στο µυαλό της ενδιαµέσως άλλα πράγµατα και άλλους τρόπους λύσεις είναι µία αλήθεια. Περάσανε πέντε
χρόνια και πραγµατικά δε ξέρω πόσα ακόµη θα περάσουν µέχρι να δηµοπρατηθεί η ΜΟΠΑΚ, και ελπίζω -αυτό που είπαν και οι
συνάδελφοι- κάποια στιγµή να µην έχουµε ένα µεγαλύτερο πρόβληµα απ’ τα δέµατα τα οποία θα συσσωρεύονται και τα οποία
κάποια στιγµή πιθανόν να δηµιουργήσουν µία εκρηκτική κατάσταση. Άρα, λοιπόν άµεσα πιστεύω θα πρέπει να ‘ρθει στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο µία συζήτηση η οποία θα αφορά ολ’ αυτά τα δέµατα τι θα γίνουν, γιατί πραγµατικά αν συµβεί κάτι τέτοιο
πιστεύω ότι θα είναι πολύ χειρότερο το πρόβληµα απ’ το πρόβληµα της ανάφλεξης των σκουπιδιών που έχουµε αντιµετωπίσει
µέχρι σήµερα, και αυτό -αν θέλετε- εµένα προσωπικά µε ανησυχεί πάρα πολύ. Εµείς δεν κάνουµε ποτέ αντιπολίτευση για την
αντιπολίτευση. Άλλωστε το έχετε πει και εσείς κύριε ∆ήµαρχε, πάνω απ’ τις µισές αποφάσεις έχουµε συναινέσει. Σ’ όλες τις
αποφάσεις που αφορούν τα απορρίµµατα, τη διαχείριση των απορριµµάτων πάλι έχουµε συναινέσει και έχω πει κάτι και θα το
ξαναπώ, ότι έχετε αντιπολίτευση -και συνολικά θα µιλήσω- η οποία έχει ήπιους τόνους και πάντα ήταν εποικοδοµητική. Καλό είναι
λοιπόν κάποιοι συνάδελφοι ειδικά να τη σέβονται και να µην την απαξιώνουν µε εκφράσεις οι οποίες δε συνάδουν -αν θέλετεούτε µε το ύφος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ούτε µε τον τρόπο λειτουργίας του. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζουριδάκης έχει το λόγο. Παρακαλώ να είστε σύντοµος.
Ζουριδάκης: Θα είµαι σύντοµος και δε θα επαναλάβω αυτά που είπε η κυρία Σκιαδά γιατί σ’ όλα συµφωνώ. Εγώ θα πω
επιγραµµατικά δύο-τρία πραγµατάκια.
Καταρχήν, στον κύριο Γράψα που ανέφερε για την προγραµµατική σύµβαση. Κύριε Γράψα, αυτή ήρθε στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο και αυτή ψηφίσαµε εµείς. Ήρθε µία προγραµµατική σύµβαση έτοιµη για ψήφιση, χωρίς τροποποιήσεις, χωρίς τίποτα,
και εµείς αυτή ψηφίσαµε εδώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Κατά την προσωπική µου άποψη, για εµένα, δεν έπρεπε να σταµατήσει ούτε µία µέρα να λειτουργεί ο δεµατοποιητής.
Έπρεπε να υπάρχει ένας καλός προγραµµατισµός -εσείς διοικείτε, εσείς έπρεπε να βρείτε τον τρόπο- ώστε ο δεµατοποιητής να
µην είχε σταµατήσει ούτε µία µέρα. Έπρεπε να λειτουργεί είτε µε ανάθεση έργου σε κάποιους… Θα βρίσκατε εσείς τον τρόπο.
Εξάλλου χρήµατα υπήρχαν, βάλαµε δύο χρόνια αυξήσεις για να λειτουργήσουµε το δεµατοποιητή, άρα χρήµατα υπήρχαν από
πρόπερσι (τις αυξήσεις που κάναµε στο φωτισµό).
Θα συµφωνήσω µε τον κύριο Αραβανή, και ο δεµατοποιητής να λειτουργήσει για ένα χρόνο τα πεντέµισι δέµατα θα
γίνουν δέκα-δεκαπέντε. Θα είναι µία προσωρινή λύση αλλά πρέπει να εξετάσουµε σύντοµα και να έρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
τη µεταφορά των σκουπιδιών. Το υλικοτεχνικό κοµµάτι το έχουµε, έχουµε και τα φορτηγά και τους τράκτορες. Άρα, πρέπει να
βρούµε να φύγουν εκτός Λευκάδας έως ότου γίνει η µονάδα, δεν υπάρχει άλλη λύση, µη γελιόµαστε και µην κοροϊδεύουµε, δεν
πρέπει να κοροϊδεύουµε κανέναν, και αύριο να χρηµατοδοτηθεί η ΜΟΠΑΚ· για να κατασκευαστεί θέλει τρία χρόνια. Τι κάνουµε σε
τρία χρόνια; Που τα πάµε τα σκουπίδια; Τα δεµατοποιούµε τρία χρόνια; Στον ένα χρόνο λέµε «είναι άχρηστα µετά» (το πολύ).
Άρα, θα έχουµε 5.000, θα είναι 30.000 βόµβες µέσα στη Λευκάδα. Άρα, πρέπει να το δούµε απ’ το νέο έτος και απ’ αυτό το
∆ηµοτικό Συµβούλιο να βρούµε µε οποιοδήποτε κόστος το φθηνότερο για τους δηµότες, γιατί όλα δυστυχώς, πλέον οι ∆ήµοι είναι
σαν µια Α.Ε., έσοδα-έξοδα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, να βρούµε που θα τα πάµε. Είναι η µόνη ενδεδειγµένη λύση, γιατί τ’
άλλο, το εργοστάσιο θα µας φάει τρία χρόνια.
Ένα τελευταίο και κλείνω, το είπανε πάρα πολλοί, πρέπει να δώσουµε… ∆ε θα συµφωνήσω µε το φίλο µου Μπάµπη
Καλό που είπε «µέχρι τη Νικιάνα», γιατί και στο Νυδρί –το ξέρετε, είναι εδώ ο Προϊστάµενος- γίνεται η ανακύκλωση και µπορεί να
βελτιωθεί ακόµη περισσότερο. Έχει πολλούς κάδους ανακύκλωσης το Νυδρί (εγώ για το Νυδρί που γνωρίζω προσωπικά).
Πρέπει να δώσουµε βάρος στην πηγή. Εγώ το ’13 σαν Αντιδήµαρχος Εθελοντισµού, κύριε Βλάχο, και το ‘δα τυχαία και
το θυµήθηκα τώρα, είχαµε φέρει στη Λευκάδα στην πλατεία για να ευαισθητοποιήσουµε τα σχολεία σε συνεργασία µε την
Ανακύκλωση δωρεάν το λούνα παρκ ανακύκλωσης για τα παιδιά και είχαµε καλέσει όλα τα σχολεία, και την επόµενη εβδοµάδα
µας είχε στείλει η Εταιρεία Ανακύκλωσης υλικό και διενεµήθη σ’ όλα τα σχολεία. Αυτή τη δράση είχαµε κάνει το ’13 εµείς και έτυχε
να είµαι εγώ Αντιδήµαρχος Εθελοντισµού, το θυµήθηκα και το λέω. Μπορούµε να κάνουµε δράσεις… (…..ασαφείς
παρεµβάσεις…..)….Μπράβο, και να ξαναγίνει, και µπορούµε, έχουµε ένα σηµαντικό πράγµα. Φακελώνουµε εµείς οι ίδιοι τα νερά,
µπορεί µέσα λοιπόν στον κάθε λογαριασµό του νερού να πάει στο κάθε σπίτι -ένα απλό πράγµα λέω εγώ- ένα έντυπο της
Εταιρείας Ανακύκλωσης που να λέει ολ’ αυτά τα πράγµατα. Αυτή είναι µία πρόταση.
Κάτι τελευταίο, τα σκουπίδια είναι όλων µας αλλά κανένας δεν τα θέλει. Αυτή είναι η πραγµατικότητα και αυτή είναι η
αλήθεια. Πολλές ∆ηµοτικές Αρχές, και οι προηγούµενες κάνανε προσπάθεια να λύσουν το… ∆εν πρέπει να τα µηδενίζουµε όλα,
και η προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή· πέσανε πάνω από 12.000.000 (λεφτά) στη Λευκάδα για το θέµα των σκουπιδιών. ∆ε
µπορούµε να τα µηδενίζουµε. Βεβαίως είναι τριανταπέντε χρόνια και είναι κορεσµένη και πρέπει να βρούµε λύση εδώ και τώρα. Η
λύση εδώ και τώρα είναι µεταφορά σκουπιδιών εκτός Λευκάδας µε οποιοδήποτε κόστος, δεν υπάρχει άλλη λύση γιατί η ΜΟΠΑΚ
θέλει τρία χρόνια να γίνει. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Σέρβος και ο κύριος Φίλιππας, δε ξέρω αν πρέπει να µιλήσουν και οι δυο ή να
επιλέξουν ποιος θα µιλήσει, και µετά ο κύριος Γεωργακόπουλος… Ο κύριος Σέρβος έχει το λόγο.
∆ήµαρχος: Έχουµε άλλα τριάντα θέµατα και καλό είναι οι πολίτες επειδή (…..εκτός µικροφώνου……) (….)…
Γληγόρης: Πρόεδρε, πάντως µία παρέµβαση σ’ αυτό, εµείς δεν έχουµε πρόβληµα ως δηµοτική παράταξη να συνεχίσουµε και
αύριο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως έχει γίνει και στο παρελθόν. (……ασαφείς παρεµβάσεις…..)…..Εννοώ να συζητήσουµε τα
πέντε, τα δέκα, είναι και αύριο πάντως, δεν είναι θέµα…
Καββαδάς: (…..Εκτός µικροφώνου……) Θα µείνουµε εδώ, θα µείνουµε εδώ.
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∆ήµαρχος: (…..Εκτός µικροφώνου……) (..) µέχρι το πρωί.
Γληγόρης: Κουραζόµαστε (…)…
(……ασαφής διάλογος…….)
Πρόεδρος: Νοµίζω ότι άµα λειτουργήσουµε συνετά θα προχωρήσουµε γρήγορα αγαπητέ Κώστα και θα τα συζητήσουµε όλα τα
θέµατα, αλλά να µην επαναλαµβάνουµε τα ίδια και τα ίδια, να µην κάνουµε επικαλύψεις. Θα ήθελα να παρακαλέσω όσους
µιλήσουν από εδώ και στο εξής, αν δεν έχουν κάτι διαφορετικό να προσθέσουν σ’ αυτή τη διαδικασία να µην το κάνουν. Τέλος
πάντων. Ο κύριος Σέρβος και ο κύριος Φίλιππας έχουν ζητήσει το λόγο, εκτός αν θέλουν να προηγηθεί ο κύριος
Γεωργακόπουλος, για να φύγει κιόλας, γιατί έχει κι αυτός υποχρεώσεις.
Ο κύριος Γεωργακόπουλος έχει το λόγο. Θα παρακαλέσω να είστε σύντοµος.
Γεωργακόπουλος (Προϊστάµενος Καθαριότητας): Καλησπέρα. Εγώ το µόνο που έχω να σας δώσω είναι τα επίσηµα στοιχεία
που κρατούνται απ’ την Υπηρεσία µου όσον αφορά το ανακυκλώσιµο υλικό τα τελευταία χρόνια. Θα πω όµως, µιας και άκουσα
πάρα πολλά και κάτι απ’ την κυρία Σκιαδά, τα επίσηµα στοιχεία λοιπόν της Υπηρεσίας -να ξεκινήσω απ’ το ’14- ήταν: Μεταφορά
στο Κ.∆.Α.Υ. Ιωαννίνων 391 τόνοι. Επιστροφή 244. Το 2015: 678 τόνοι. Επιστροφή 345. Το 2016: 1.044 τόνοι. Επιστροφή 585.
Το 2017: 840 τόνοι (αντί να ανεβαίναµε κατεβαίναµε). Επιστροφή 500 τόνους. Αναλογικά δηλαδή καθαρότητα στην ανακύκλωση
δεν υπερβαίναµε το 35%. Γι’ αυτό και από πέρυσι είχα ζητήσει επίµονα απ’ τη ∆ηµοτική Αρχή γιατί κρατώντας τα στοιχεία και
βλέποντας δυσανάλογα πράγµατα και καθόλου καλή λειτουργικότητα του Κ.∆.Α.Υ. Ιωαννίνων, να µεταβούµε σ’ άλλο Κ.∆.Α.Υ.. Η
∆ηµοτική Αρχή -οφείλω να το πω αυτό- έκανε τα απαραίτητες ενέργειες εκείνες… όλες, και µε εισήγηση της Υπηρεσίας
µεταφερθήκαµε στο Κ.∆.Α.Υ. Αγρινίου. Οι προοπτικές ανακύκλωσης του νησιού µας αυτή τη στιγµή και µε τις δυνατότητες που
έχει η Υπηρεσία είναι πολύ συγκεκριµένες. ∆ηλαδή, όταν η Υπηρεσία κατέχει δύο αυτοκίνητα της ανακύκλωσης (το ένα µπήκε σε
λειτουργία σε λιγότερο από ένα χρόνο, τ’ άλλο δεν υπήρχε, ήρθε πριν ένα χρόνο) και µε τους κάδους που είναι κάτω (485 (τον
αριθµό) κάδοι βρίσκονται αυτή τη στιγµή στο νησί, έχουµε ζητήσει σαν Υπηρεσία από την Ανακύκλωση (απ’ την Ε.Ε.Α.Α.)
επίσηµα 250 κάδους ακόµη (για να επεκτείνουµε το δίκτυο της ανακύκλωσης). Η απάντηση της Ε.Ε.Α.Α. είναι θετική και θα µας
τους παρέχει, δε ξέρω αν είναι όλο το ποσό, αλλά σίγουρα µέσα στις αρχές του ’19 (σαν Υπηρεσία πάντα µιλάω) και πάµε λίγο
στην αποτελεσµατικότητα τη φετινή από της αλλαγής του Κ.∆.Α.Υ.. Μέχρι τώρα -ανέφερε και τα στοιχεία ο κύριος Γληγόρης- είναι
1.708 τόνοι µε επιστροφή 673 και καθαρότητα 55%, γιατί είναι σοβαρό η καθαρότητα της ανακύκλωσης που γίνεται, γιατί αυτό
που ζω εγώ καθηµερινά και πολλοί συµπολίτες µας το βλέπουν και εσείς οι ίδιοι, είναι ότι µέσα στους κάδους ανακύκλωσης ο
καθένας µας πάει και ρίχνει ό,τι θέλει, όπως αντίστοιχα και στους κάδους των σκουπιδιών, δηλαδή αυτό είναι καθηµερινότητα.
Αυτή τη στιγµή αν περάσουµε απ’ τον Άγιο Μηνά όλοι µας, θα δούµε στους κάδους και της ανακύκλωσης και των σκουπιδιών
απέξω, ενώ οι κάδοι είναι άδειοι, το υλικό απέξω, το οποίο χαλάει ή ρίχνεται λανθασµένα ή οτιδήποτε.
Πρέπει να αναφέρω κάτι που είπε και ο κύριος Ζουριδάκης µόλις τώρα. Έχουµε κάνει ήδη τις ενέργειες, έχω τις
προσφορές στο γραφείο µου και τις έχω καταθέσει στην Οικονοµική Υπηρεσία για την προµήθεια φυλλαδίων ενηµερωτικών, έχει
ήδη πραγµατοποιηθεί δηλαδή, είναι στη διαδικασία του να βγουν για να προλάβουµε -δε ξέρω αν θα προλάβω εγώ σαν
Υπηρεσία- να το κάνουµε για τους επόµενους λογαριασµούς της Ε.Υ.∆.Α.Π., δε ξέρω αν θα το προλάβουµε. Πάντως η διαδικασία
έχει ξεκινήσει απ’ τον Αύγουστο, γιατί ξέρετε τις διαδικασίες που επικρατούν στο ∆ηµόσιο. Αυτά έχω να σας πω επίσηµα.
Όσον αφορά τώρα, να απαντήσω υπηρεσιακά κι αυτό που είπε η κυρία Σκιαδά, για το απορριµµατοφόρο που µαζεύει
τους κάδους ανακύκλωσης ή το ακριβώς αντίθετο. Υπάρχουν και µέρες που το όχηµα της ανακύκλωσης δουλεύει σαν
απορριµµατοφόρο µε ένδειξη πάνω κανονικά. Γιατί γίνεται αυτό; Είχαµε πάρα πολλές ζηµιές στα αυτοκίνητα φέτος, επειδή ήταν
µία πολύ κοπιαστική χρονιά και για το προσωπικό αλλά και για τ’ αυτοκίνητα (τα οποία ο στόλος µας αρχίζει σιγά-σιγά έτσι κι
αλλιώς να παλαιώνεται). Είχαµε πολλές ζηµιές στ’ αυτοκίνητα, το αποτέλεσµα είναι όταν υπάρχει ζηµιά στ’ αυτοκίνητο της
ανακύκλωσης κάπως πρέπει να µαζέψουµε το κοµµάτι, δε γίνεται διαφορετικά, δε µπορώ να κάνω… ∆ηλαδή, τι, θα αφήσω τ’
ανακυκλώσιµο υλικό κάτω να γεµίσει ο τόπος και να γεµίσει η πόλη; Σαφώς και εκεί χάνεται ένα ποσό, αλλά είναι πάρα πολύ
µικρό το ποσό που χάνεται, δηλαδή µιλάµε για αµελητέα ποσότητα τώρα, γιατί το συγκεκριµένο… (…..ασαφείς
παρεµβάσεις…..)….Με συγχωρείτε, ούτε εγώ λέω, εγώ λέω την πραγµατικότητα, εγώ δεν είµαι πολιτικός, είµαι υπηρεσιακός
παράγοντας και µιλάω πάντα µε στοιχεία. Επιβεβαιώνω, προσέξτε, το επαναλαµβάνω, σε ένα χρονικό διάστηµα άλφα και µε
ελάχιστη ποσότητα υλικού χαµένου της ανακύκλωσης, µε ελάχιστη πραγµατικά. Όταν λέω «ελάχιστη», η ανακύκλωση έχει πέντε
κάδους επί της Πεφανερωµένης, κυρία Σκιαδά, και έχει και έναν επί της Αζαλέας, τους συγκεκριµένους τους οποίους αποκοµίζει
εκείνο τ’ αυτοκίνητο όταν δεν έχουµε τ’ αυτοκίνητο της ανακύκλωσης. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Πρόεδρος: Ολοκληρώστε κύριε Γεωργακόπουλε.
Γεωργακόπουλος (Προϊστάµενος Καθαριότητας): ∆εν έχω κάτι άλλο να προσθέσω… (….ασαφείς παρεµβάσεις…..)….∆ε σας
άκουσα κύριε Γληγόρη. Αυτή τη στιγµή λοιπόν µέσα υπάρχει στο χώρο της ανακύκλωσης, εκεί τέλος πάντων που εναποθέτουµε
εµείς την ανακύκλωση και έρχεται και την παίρνει η ανακύκλωση (το Κ.∆.Α.Υ. Αγρινίου τέλος πάντων), έχουµε containers µέσα,
είναι εκεί τα containers, είναι δύο containers της ανακύκλωσης τα οποία φορτώνονται· όχι σε καθηµερινή βάση από εµάς,
ανάλογα τις δυνατότητες της Υπηρεσίας, αυτό είναι εµφανή, σήµερα φορτώθηκαν, αύριο η Ανακύκλωση θα έρθει να τα πάρει. Το
προηγούµενο δεκαήµερο δε φορτώθηκαν καθόλου λόγω της φωτιάς, όλα τα µηχανήµατα, όλες οι τσάπες και όλα ήταν στη
χωµατερή µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει… ∆ώσαµε προτεραιότητα εκεί, σήµερα φορτώθηκαν -προς ενηµέρωση όλου του
κοινού- και είναι ήδη φορτωµένα αυτή τη στιγµή, είναι δύο containers 30 κυβικών το καθένα, δηλαδή αύριο το πρωί… Να σας
ενηµερώσω ότι έχω ήδη µιλήσει µε την ανακύκλωση ότι θα είναι συνεχόµενη πια η παρουσία τους -απ’ την ώρα που και εµείς
έχουµε τη δυνατότητα- καθηµερινά να καθαρίσει πάλι ο χώρος της ανακύκλωσης· που έχει πολύ συσσωρευµένο αυτή τη στιγµή
ανακυκλώσιµο υλικό που ίσως ξεπερνάµε, τώρα που µιλάµε µπορεί να ξεπερνάµε και τα 300 µε 400 κυβικά µέσα αυτή τη στιγµή,
να είµαι απόλυτα ειλικρινής, ίσως να είναι και περισσότερα (γιατί δε µπορείς εύκολα µε το µάτι να το υπολογίσεις). Αυτά είχα να
σας πω.
Πρόεδρος: Ο κύριος Σέρβος έχει το λόγο.
Σέρβος: (…..Εκτός µικροφώνου……) Αποσύροµαι για την οικονοµία του χρόνου.
Γεωργακόπουλος (Προϊστάµενος Καθαριότητας): Συγγνώµη, 2.500 τόνοι -να το πω κι αυτό γιατί το ξέχασα- είναι η εκτίµηση
της Υπηρεσίας ότι θα φτάσουµε µέχρι το τέλος του χρόνου φέτος να στείλουµε για ανακοίνωση. Είµαστε στα 1.700 συν αυτό που
έχουµε µέσα, συν δύο µήνες ακόµη· είµαστε µεταξύ 2.300 µε 2.600 µέσο όρο στους 2.500 τόνους… (….ασαφείς
παρεµβάσεις…..)….Με επιστροφή… Κύριε Γληγόρη, η επιστροφή µας αυτή τη στιγµή δε ξεπερνάει το 40%, πολύ σοβαρό, πάρα
πολύ σοβαρό, πιστέψτε µε, όταν όλες τις προηγούµενες χρονιές είχαµε επιστροφή στο 60%.
Πρόεδρος: Ο κύριος Φίλιππας έχει το λόγο.
Φίλιππας: Κύριε Πρόεδρε, δεν έχει νόηµα να µιλήσω, πραγµατικά δεν έχει νόηµα για τον απλούστατο λόγο ότι εδώ ήρθαµε… ∆ε
ξέρω, τι λόγο είχε όλη αυτή η συζήτηση; Ήθελα να πω δυο πράγµατα και να διασκεδάσω κι όλη αυτή την ιστορία, για ποιο λόγο
καθυστερήσανε και καθυστερήσαµε, αφού το ’14 είχαµε οριστική ένταξη, έπρεπε κανονικά το ’15 να έχουµε µελέτες κ.λπ., και
γιατί δεν είχαµε µελέτες και ποιος ευθύνεται και γιατί το ’16 αλλάξανε το νοµοθετικό πλαίσιο και µας καθυστέρησε… Τον
Αύγουστο του ’16 αν θυµάστε, γιατί εδώ εντάξει, οι πολίτες, οι συµπολίτες µας δεν τα ξέρουν αυτά αλλά εδώ οι ∆ηµοτικοί
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Σύµβουλοι τα ξέρουν πάρα πολύ καλά και δε θα ‘πρεπε να µπουν αυτά τα ερωτήµατα. Όταν λοιπόν τον Αύγουστο του 2016
άλλαξε, ήρθε ο 4412 ο οποίος ανέτρεψε όλες τις διαδικασίες δηµοπράτησης και ήθελε διακόσιες και βάλε -µέσα σε ένα χρόνοτροποποιήσεις, όταν οι διαχειρίζοντες το πράγµα (το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, το ΕΠΠΕΡΑΑ) είχαν διαφοροποιήσεις όσον αφορά το πώς
έπρεπε να γίνει η διακήρυξη και πως… Αυτά έπρεπε να τα πείτε κύριε Βλάχο… (….ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Κύριε Βλάχο,
εσείς πηγαίνατε επάνω κάθε φορά και…
Βλάχος Ευστ.: (…..Εκτός µικροφώνου……) (…)…
Φίλιππας: Ναι, και η κυρία Μαριάννα, και εσείς κυρία Καρφάκη έπρεπε να τα πείτε για τα ξέρατε όλοι, για να τ’ ακούσει ο κόσµος.
Να ακούσει δηλαδή εδώ πέρα ότι…
Πρόεδρος: Συνάδελφε, αυτά έχουν ειπωθεί πολλές φορές στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Φίλιππας: Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, επειδή ήταν ο κόσµος εδώ… (….ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Εσείς, δύο. Να ακουστεί
δηλαδή ότι «ναι, εντάξει, εµείς είµαστε η άχρηστη ∆ηµοτική Αρχή η οποία δε µπόρεσε να τα φέρει πέρα, και όλες οι προηγούµενες
ήταν οι χρήσιµες, αλλά βλέπεις ότι υπάρχει ένα πλαίσιο…» Έχω βαρεθεί να λέω εδώ µέσα ότι (…) νοµοθετικό πλαίσιο…
(…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Έχεις βαρεθεί Νίκο µου, έχεις βαρεθεί Νίκο µου, αλλά αυτό το πλαίσιο θα το τρώµε στη µούρη
και θα το τρώµε µια ζωή και αν δε γίνει για το συγκεκριµένο… (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Κύριε Γληγόρη, σταµάτα, σε
παρακαλώ, δε σε διέκοψα, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά εσύ ότι δε µπορούσαν να είναι πιο γρήγορες οι διαδικασίες, πάρα πολύ
καλά το ξέρεις, και σπουδάζεις κιόλας αυτό τον τίτλο και ήρθες εδώ µέσα να πεις κουβέντες απλά και µόνο, ενώ ξέρεις πολύ καλά
όλη τη διαδικασία. Με συγχωρείτε.
Βλάχος Ευστ.: (…..Εκτός µικροφώνου……) (….).
Φίλιππας: Ά, µπράβο, έχεις κατευθείαν ενηµέρωση απ’ τον Στοϊλόπουλο και καλά κάνεις.
Πρόεδρος: Κύριε Βλάχο, ολοκληρώστε κύριε Φίλιππα.
Φίλιππας: Σε παρακαλώ, πολύ καλά κάνεις και ενηµερώνεσαι και οφείλουµε να ενηµερωνόµαστε σαν ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι. Λέω
λοιπόν ότι ολ’ αυτά τα ξέραµε και είναι κακό… Εδώ οι συµπολίτες µας ήρθαν να ακούσουν, είµαστε σε ένα αδιέξοδο, το ξέρετε
πάρα πολύ καλά, η Λευκάδα είναι όµηρος µιας κατάστασης που οδηγηθήκαµε εδώ πέρα, λαθεµένες επιλογές, λαθεµένες
κεντρικές επιλογές -µην το ξεχνάµε αυτό το πράγµα- µας οδηγήσανε εδώ. Εάν δεν υπάρχει κεντρικός σχεδιασµός, το ξέρετε πάρα
πολύ καλά, και αν δεν υπάρξει το νοµοθετικό πλαίσιο· όλα τα υπόλοιπα που λέγαµε είναι απλά ελπίδες οι οποίες… Βέβαια η
ελπίδα πρέπει να πεθαίνει τελευταία και εµείς πρέπει πάντα να ελπίζουµε και να αγωνιζόµαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(……ασαφείς παρεµβάσεις……)…..∆ε ξέρεις ότι για τον δεµατοποιητή υπήρξε καταγγελία; ∆εν το ξέρεις ότι δε µπορούσε να
λειτουργήσει; Λέω, το ξέρεις ότι υπήρχε καταγγελία και δε µπορούσε… Γιατί δε λες στον κόσµο λοιπόν ότι υπήρχε καταγγελία, ότι
ήταν µαϊµού ο δεµατοποιητής και γι’ αυτό καθυστέρησε ένα χρόνο;
Γληγόρης: (….) ποιος το είπε;
Φίλιππας: Γιατί δεν το λες να τ’ ακούσει ο κόσµος; (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Εσύ δεν το ξέρεις, ο κύριος Γληγόρης το
ξέρει και το είπε εδώ µέσα. Ο κύριος Γληγόρης το ξέρει.
Γληγόρης: Πρώτη φορά (…)…
Πρόεδρος: Συνάδελφοι, δεν χρειάζεται ένταση. (……ασαφείς παρεµβάσεις…..)…..Συνάδελφοι, ήταν µία εποικοδοµητική
συζήτηση µέχρι τώρα, καταγράφηκαν προτάσεις, καταγράφηκαν ιδέες, παρακαλώ τον κύριο ∆ήµαρχο να κλείσει και να
προχωρήσουµε. Ο κύριος ∆ήµαρχος έχει το λόγο. (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Ο κύριος Καββαδάς.
Καββαδάς: Με συγχωρείς που σε διακόπτω. Εγώ έκανα µία πρόταση, κύριε ∆ήµαρχε, η πάµε µ’ αυτή τη λύση (διαδηµοτική) να
κάνουµε τη δουλειά µας ή είπα να βρούµε Χ.Α.∆.Α. στη Λευκάδα για δύο χρόνια, Χ.Α.∆.Α. στη Λευκάδα για δύο χρόνια.
Πρόεδρος: Καταγράφηκε.
Καββαδάς: Κύριε ∆ήµαρχε, θέλω να συµπεριλάβεις στην απάντησή σου…
Πρόεδρος: Καταγράφηκε ως πρόταση, παρακαλώ συνάδελφοι…
Καββαδάς: Όχι, θέλω εάν µπορούµε –αυτό ρωτάω- σ’ αυτή την πρόταση που έκανα, οι Τεχνικές µας Υπηρεσίες χωρίς µεγάλους
διαγωνισµούς και τέτοια να επιληφθούν του θέµατος και αν χρειαστεί -αν δεν υπάρχει άλλη λύση- µ’ αυτή την έκθεση που θα
κάνουν οι Τεχνικές µας Υπηρεσίες να βρούµε και το χώρο για δύο χρόνια να βάζουµε τα σκουπίδια µας.
Πρόεδρος: Ο κύριος ∆ήµαρχος έχει το λόγο. Παρακαλώ, κύριε ∆ήµαρχε, να κλείσετε το θέµα όσο γίνεται πιο σύντοµα (αν
µπορείτε) και περιεκτικά για να προχωρήσουµε, έχουµε τριάντα θέµατα ακόµα.
∆ήµαρχος: Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω τους πολίτες για την ειλικρινή έκφραση αγωνίας που είχαν όχι σήµερα µόνο, αλλά
κι όλες τις άλλες µέρες και τις πάµπολλες συναντήσεις που κάναµε µαζί.
Επαναλαµβάνω, κατά τη γνώµη µου το θεωρώ στρατηγικής σηµασίας, ότι τους αισθανόµαστε σύµµαχους για να πάµε σε
λύση. Λύση µε έξω την κοινωνία δεν υπάρχει. Άρα, είναι εν δυνάµει µας σύµµαχοι.
Νοµίζω ότι προκύψαν αρκετά ζητήµατα, ενδεχοµένως το πιο σοβαρό απ’ όλα είναι ένα έλλειµµα ενηµέρωσης που
υπάρχει, παρότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει κουβεντιαστεί δεκάδες φορές (δεν είναι σχήµα λόγου το «δεκάδες», είναι
πραγµατικότητα), αυτή η κουβέντα µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο γίνεται συνέχεια. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, για να κλείσω µε το
ζήτηµα αυτών των στοιχείων και επειδή µπαίνουν ζητήµατα µε την ανακύκλωση και επειδή πρέπει να είµαστε ρεαλιστές σε ό,τι
αφορά µία πραγµατικότητα που υπάρχει, εγώ να τα συνοψίσω για να δούµε τι έκανε και αυτή η ∆ηµοτική Αρχή και
επαναλαµβάνω, µε απόλυτο σεβασµό -και το είπα δύο φορές την προηγούµενη φορά- σ’ όλο τον αγώνα που έκαναν και οι
προηγούµενες ∆ηµοτικές Αρχές. Το επαναλαµβάνω µονότονα, ενδεχοµένως κουραστικά, µε απόλυτο σεβασµό ο καθένας βάζει
τη σφραγίδα του. Το αν το βήµα που κάνει κάποιος είναι «τόσο» ή είναι «τόσο» είναι ένα άλλο ζήτηµα, να το κρίνουν οι πολίτες,
δε θα το κρίνω εγώ και σας θυµίζω ότι µίλησα ένα τέταρτο εισαγωγικά και δεν έκαναν καµία αναφορά στο παρελθόν, καµία (και
εδώ είσαστε, παρόντες), ούτε είπα «γιατί δεν έγινε εκείνο», ένα πράγµα είπα µόνο, ότι: «Είναι ένα πρόβληµα σαράντα χρόνων και
δεν πρέπει να το ξεχνάµε», γιατί γίνεται µία συνειδητή προσπάθεια από ελάχιστους, καµία σχέση µε τα παιδιά, µε τους γονείς, µε
το πραγµατικό πρόβληµα, να µεταφέρουν µε έναν µεταφυσικό τρόπο ένα πρόβληµα σαράντα χρόνων σ’ αυτή τη ∆ηµοτική Αρχή,
και αυτό ούτε δίκαιο είναι, αλλά -αν θέλετε- πολιτικά δεν είναι ηθικό, επαναλαµβάνω, πολιτικά δεν είναι ηθικό, γιατί καµιά φορά
παρερµηνεύονται οι λέξεις. Μη διαβάσω πουθενά αύριο ότι είπα εγώ κανέναν «ανήθικο», λέω ότι πολιτικά δεν είναι ηθικό.
Εποµένως, ενώ ξεκινήσαµε µία κουβέντα µε τον πιο νηφάλιο τρόπο κι εγώ έθεσα το πραγµατικό πρόβληµα χωρίς να
κρύψω τίποτα, προκύψαν ζητήµατα στην πορεία, και αυτά δεν προκύψαν απ’ τον Άρη, ειπώθηκαν συγκεκριµένες φράσεις κ.λπ..
Θα προσπαθήσω λοιπόν να απαντήσω σε ορισµένα ζητήµατα της ουσίας πια και όχι της διαδικασίας και σε ορισµένα
ερωτήµατα επίσης που τέθηκαν απ’ τους συναδέλφους και από τους πολίτες, κάνοντας µόνο µία αρχική αναφορά στο ζήτηµα της
ανακύκλωσης. Εµείς δεν είµαστε ευχαριστηµένοι απ’ αυτό που κάνουµε και το ‘χει πει ο κύριος Βλάχος δε ξέρω κι εγώ πόσες
φορές. Αλλά επειδή τα νούµερα είναι πραγµατικά και δεν τα κατασκευάζει κανένας, το ζουµί των στοιχείων που έδωσε ο κύριος
Γεωργακόπουλος λέει: «2014: Ανακυκλώθηκαν 390 τόνοι», εκ των οποίων τους τέσσερις µήνες που είχαµε αναλάβει -όταν ακόµα
ψάχναµε να βρούµε που είναι η πόρτα του ∆ηµαρχείου για να µπούµε µέσα- οι 160 (δηλ. το 40%). Κρατήστε όµως το 390 και το
2018, στο δεκάµηνο είµαστε στους 1.700 µε πάνω από 300 τώρα που είναι να φύγουν εκεί και µε εκτίµηση να πάµε στις 2.500, δε
θέλω να κάνω ούτε κρίσεις, ούτε τίποτα, το στοιχείο δίνω, ευχαριστηµένοι είµαστε; -Το επαναλαµβάνω για δεύτερη φορά-
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Καθόλου. Το ποσοστό καθαρότητας σε σχέση µε άλλους ∆ήµους -και είναι εύκολο αυτό να το ρωτήσετε, δεν κρύβονται τα
στοιχεία αυτά- είναι καλό, το 60% περίπου (το ποσοστό καθαρότητας) είναι καλό ως ποσοστό (επαναλαµβάνω). ∆ε χαϊδεύω τ’
αφτιά µου, δεν βαράω την πλάτη µου, δεν κοιτάζοµαι στον καθρέφτη και λέω «πόσο ωραίος είµαι», λέω για τρίτη φορά ότι παρ’
όλα αυτά, παρόλη τη µεγάλη πρόοδο το ποσοστό της ανακύκλωσης είναι χαµηλό. Αλλά, να µη χάσουµε και το µέτρο γιατί εδώ
πετάει ο καθένας ό,τι νούµερο του έρθει, όχι όλοι, πάρα πολλοί λένε τα ορθά νούµερα, ακούγονται διάφορα νούµερα για να
δηµιουργήσουν εντύπωση. Θα παρακαλούσα όλοι µε προσοχή -και εδώ είναι η Υπηρεσία- να πηγαίνουν να παίρνουν τα στοιχεία
που είναι αδιάψευστοι µάρτυρες και δε µπορώ ούτε εγώ να τ’ αλλάξω, ούτε κανείς από εσάς να τ’ αλλάξει. Άρα να κλείσω µε το
ζήτηµα της ανακύκλωσης.
Το δεύτερο που θέλω να πω, µπήκε ένα θέµα για το ζήτηµα του δεµατοποιητή, γιατί δεν έγινε η ανάθεση, πως τι κ.λπ..
Για το ζήτηµα της δεµατοποίησης θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής πράγµα: Οι διαδικασίες που προβλέπονται είναι γνωστές στους
∆ηµοτικούς Συµβούλους (τουλάχιστον στη συντριπτική τους πλειοψηφία, να µην είµαι απόλυτος και πως σ’ όλους). Όταν ακούω
∆ηµοτικό Συµβούλιο να µου λέει: «Κάνε µία ανάθεση ειδική», τρελαίνοµαι. Ξέρετε γιατί; Γιατί αν ήταν τόσο απλό θα την είχαµε
κάνει. Γιατί την ανάθεση πρέπει να την υπογράψει, µάλλον τη δαπάνη της ανάθεσης αυτής πρέπει να έχεις το «οκέι» του
Επίτροπου και πρέπει να ‘χεις και το οκέι της Υπηρεσίας, και τα πράγµατα δεν είναι τόσο απλά όσο τα περιγράφουν τώρα
κάποιοι, γιατί ο νόµος είναι νόµος και ο υπηρεσιακός ούτε την υπογραφή του βάζει και πολύ περισσότερο δεν τη βάζει και ο
Επίτροπος. Ζητήσαµε και κάναµε ένα συνοπτικό διαγωνισµό 60.000 -αν θυµάµαι καλά τα νούµερα γιατί δεν τα ‘χω εδώ
σηµειωµένα, τα λέω απέξω- µε συγκεκριµένες ποσότητες και άλλες δύο αναθέσεις (µία µε 24.800 και µία µε 60.000), δηλαδή, σας
είπα το συνολικό νούµερο, ήταν γύρω στις 120.000 (αυτό που είπα στην αρχή). Αυτή τη στιγµή για να πάµε σ’ άλλη απευθείας
ανάθεση -για να δείτε πως δεν είναι εύκολα τα πράγµατα-… (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)…..Σηµασία έχει να µπει το γκολ
Ευτύχη, γιατί αν δε µπει γκολ δεν κάνουµε τίποτα, κανένα πρόβληµα. Πρέπει να υπάρξουν δύο συναινέσεις (όχι δική µας). Η
πρώτης συναίνεση είναι της Υπηρεσίας διότι έχει γίνει διαγωνισµός, είναι εγγεγραµµένο ένα ποσό στο 2018 αλλά επειδή έχει γίνει
ο διαγωνισµός πρέπει να αποδεχθεί η Υπηρεσία ότι τµήµα αυτού του διαγωνισµού σε ένα ποσό που µπορεί να είναι στο ύψος της
ανάθεσης (στο 24.800) να δεχτεί να το υπογράψει και δεύτερον, πρέπει να δεχτεί ο Επίτροπος ύστερα απ’ το έκτακτο γεγονός
(γιατί µας είπε «δεν έχετε τη δυνατότητα να κάνετε άλλη ανάθεση», ο Επίτροπος µας το είπε, όχι ο παπάς της ενορίας, ο
Επίτροπος)… Ο Επίτροπος λοιπόν πρέπει να αποδεχτεί εξαιτίας των υπαρχουσών συνθηκών, να δεχτεί κι άλλη µία τουλάχιστον
ανάθεση· που όµως και πάλι δε µας λύνει το πρόβληµα.
Ως προς τη δεµατοποίηση, γιατί εντάξει, δεν είναι καλό να υπάρχει ισοπέδωση. Ξέρετε ότι έγινε δεµατοποίηση πάνω
από δύο µήνες, και τώρα που µιλάµε κάθε τρεις µέρες περίπου δεµατοποιούµε, τώρα που µιλάµε, δεν εναποθέτουµε,
δεµατοποιούµε, και τα δεµάτια είναι εκεί (για όσους είναι άπιστοι Θωµάδες και δεν το πιστεύουν). Εποµένως, το γεγονός ότι
εξαντλείται η δυνατότητα ανάθεσης και θα πρέπει λόγω έκτακτης συνθήκης να ζητήσουµε απ’ τον Επίτροπο να συνεχίσουµε·
αυτό είναι ένα ζήτηµα ανοικτό µπροστά µας και το διεκδικούµε, το συζητούµε, όχι το διεκδικούµε, το συζητήσουµε µε τον
Επίτροπο και µε την Υπηρεσία. Όταν έχουµε νέο επ’ αυτού να είσαστε βέβαια ότι οι πρώτοι που θα τρέξουν να την κάνουν θα
είµαστε εµείς για λόγους ευνόητους, τ’ αντιλαµβάνεστε.
Επίσης, µπήκαν ορισµένα άλλα ζητήµατα, παρότι έχουν απαντηθεί απ’ τη µεριά µας αλλά υπάρχει µία επιµονή να
ξαναµπαίνουν, όπως π.χ. το 2014 το καλοκαίρι βγήκε µία ένταξη για τη ΜΟΠΑΚ ύψους 6.500.000 αν θυµάµαι καλά, 66.500.000,00 ευρώ, δεν έχει σηµασία, ένα τέτοιο ποσό. (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….6.000.000, δεν έχει σηµασία το ποσό
τώρα, είναι λεπτοµέρεια.
Κοιτάξτε τώρα, εµείς το ‘χουµε πει τριάντα φορές αυτό, ότι έχει γίνει, ότι υπήρχε το ποσό. Ποιο είναι το ερώτηµα; Ποιος
από εσάς δε γνωρίζει; Ακόµα κι αυτοί που δεν ασχολούνται µε την αυτοδιοίκηση, ότι όταν σου εντάσσετε ένα έργο µε ένα ποσό
χωρίς να έχεις µελέτες, αδειοδοτήσεις (µην κάνω ανάλυση τώρα, τα ξέρετε) και ολ’ αυτά δεν κάνεις τίποτα. Ειρήσθω ένα παρόδω
ότι η προγραµµατική περίοδο ’07-’13 (δηλ. το προηγούµενο Ε.Σ.Π.Α.) έληγε το ’13, πήρε παράταση µέχρι και το ’14 και το ’15
έληγε και η προσπάθεια µας ποια ήταν; Απ’ την πρώτη στιγµή πήγαµε στο υπουργείο και τους είπαµε: «Λεβέντες µας, εµείς
έχουµε 6.000.000 απ’ την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο, εµείς θέλουµε λοιπόν…» ολοκληρώνοντας πρώτα όµως, όχι
δίνω το ποσό, αυτά έχουν τελειώσει στην Ελλάδα, δίνω πρώτα το ποσό και µετά κάνω όλη τη διαδικασία αδειοδοτήσεων,
µελετών κ.λπ. δεν υπάρχει πια, αυτό υπήρχε κατά το παρελθόν το απώτατο και το απώτερο, όχι µόνο το απώτατο. Αυτή τη
στιγµή λοιπόν, για να πάρεις 1,00 ευρώ πρέπει να συµφωνήσεις µε το υπουργείο ακόµα και στην παραµικρή λεπτοµέρεια και
όταν δει ότι η πρότασή σου και οι µελέτες σου είναι αξιόπιστες, τότε δίνει το «οκέι» και αυτή τη στιγµή αυτό που ξεψαχνίζει
γραµµή-γραµµή -γιατί το είπα αλλά µάλλον κάποιοι δεν τ’ άκουσαν-, τα τεύχη δηµοπράτησης που ξεψαχνίζει αυτή τη στιγµή του
ΕΠΠΕΡΑΑ γραµµή-γραµµή, πιστέψτε µε σ’ αυτό που σας λέω, γιατί το κάνει; Γιατί θέλει να πάει… Και το θέλουµε και εµείς αυτό
(όλοι µας εννοώ µε το «εµείς», δεν εννοώ εγώ και η ∆ηµοτική Αρχή µόνο), θέλουµε να πάµε σε ένα διαγωνισµό όσο το δυνατόν
χωρίς προβλήµατα γιατί αυτά τα βρίσκεις µπροστά σου µετά το διαγωνισµό και τον έλεγχο δεν τον κάνουµε εµείς (ξαναλέω), τον
κάνει το υπουργείο και οι υπάλληλοι του υπουργείου, οι υπηρεσιακοί του υπουργείου. Σε ό,τι αφορά δε την καθυστέρηση που το
λένε, το ξαναλένε ορισµένοι και το ξαναλένε, για να φτιάξεις ένα τέτοιο έργο ως προς το φάκελο του· εγώ δε θα σας πω πόσες
φορές πήγαµε στην Αθήνα, αφήστε το, θα σας πω µόνο ένα που το ξέρει όλο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, πόσες φόρες ήρθαµε
ύστερα από υποδείξεις του υπουργείου και κάναµε τροποποιήσεις; Εδώ είσαστε όλοι ζωντανοί, ύστερα από υποδείξεις του
υπουργείου και σ’ όλα αυτά προσθέσατε αυτό που είπε και ο κύριος Φίλιππας, την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου που πάγωσε
για ένα περίπου χρόνο όλους τους διαγωνισµούς. Άρα, για ποια καθυστέρηση µιλάµε; Εάν η καθυστέρηση οφειλόταν απολύτως
σε εµάς· εγώ έχω αναλάβει ευθύνες δηµόσια και έχω πει ότι «έχουµε κάνει λάθος σε εκείνο το ζήτηµα ουκ ολίγες φορές», αλλά
στο συγκεκριµένο -πιστέψτε µε- που βλέπατε µε τι συχνότητα περνάγαµε εδώ πέρα διάφορες διατάξεις και τροποποιήσεις κ.λπ.
και µελέτες και τα ρέστα· εσείς το ζήσατε.
Για να τελειώνω, υπάρχει ένα δια ταύτα. Θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής: Το είπε και ο κύριος Γράψας και καλά κάνει και
καταθέσει αυτή την πρόταση, όλες αυτές τις διαδικασίες, όλες αυτές τις συνεννοήσεις -το αποδεικνύουν τα έγγραφα- τις έχουµε
επιχειρήσει. Γιατί τις επιχειρήσαµε; ∆ηλαδή, το ότι ζητάγαµε απ’ τους άλλους, απ’ τ’ άλλα µέρη να έρθουµε σε συνεννόηση να
πάρουν το απόρριµµα (και τα είπε ο κύριος Βλάχος, δε θα τα επαναλάβω), το γεγονός ότι κάναµε µία συνεννόηση µε το ∆ήµο
Ακτίου-Βόνιτσας· που η πρότασή µας εµπεριείχε αυτό που είπατε κύριε Γράψα, αυτό εµπεριείχε, αυτή την πρόταση καταθέσαµε
στο ∆ήµο Ακτίου- Βόνιτσας. Η απάντηση ήταν κατηγορηµατική απ’ τη δική τους µεριά και αρνητική, δε θέλω να την κρίνω ούτε
δουλειά µου είναι αυτή εδώ πέρα, αυτή όµως ήταν η πραγµατικότητα και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη γνωρίζει, γιατί ολ’ αυτά τα
κουβεντιάσαµε εδώ. Καταφέραµε όµως µετά από µια προσπάθεια πολλών ∆ηµοτικών Αρχών, Νοµαρχών προηγούµενων κ.λπ.,
να έρθουµε σε συνεργιστική λύση µε ένα γειτονικό ∆ήµο· που στην Ελλάδα τα παραδείγµατα µετριούνται σε λιγότερα απ’ τα
δάκτυλα του ενός χεριού. Εµείς αυτή τη συµφωνία θέλουµε να την τιµήσουµε, το ξεκαθαρίζω, και η έκκληση που έκανε ο κύριος
Βλάχος (γιατί έκκληση έκανε προς το ∆ήµο Ακτίου-Βόνιτσας) βεβαίως και θα την κάνουµε και δια ζώσης στο ∆ήµαρχο,
αντιλαµβάνοµαι όµως κι εγώ όπως και εσείς ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει αποδεκτό, αυτό δε σηµαίνει πως δε θα το
παλέψουµε. Ταυτόχρονα όµως εµείς διερευνούµε κι άλλες λύσεις. Σας είπε ο κύριος Βλάχος για τις λύσεις που αφορούν την
Ήπειρο, όµως πάρτε ένα στοιχείο υπόψη σας σε σχέση µε την Ήπειρο, δεν είναι σε λειτουργία το σύστηµα και ο κύριος Καλός
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σωστά είπε, αλήθεια είναι ότι θα αρχίσει να λειτουργεί αρχές του ’19· πιλοτικά όµως για ένα διάστηµα, πιλοτικά (κράτησέ το αυτό
Μπάµπη ‘το πιλοτικά’).
Άρα, δεν έχεις ένα έτοιµο πράγµα να πεις να πάµε -ανεξαρτήτου κόστους, αφήστε το κόστος στην άκρη, της µεταφοράς,
την επιβάρυνση των πολιτών, του ∆ήµου, όλ’ αυτά- δεν έχεις µία κατάσταση τώρα έτοιµη εκεί.
Εποµένως, εµείς αυτή τη στιγµή, η λύση µας, για να καταλήξω είναι: ∆εµατοποίηση (που θα προσπαθήσουµε να τη
συνεχίσουµε µε οποιοδήποτε κόστος µέχρι την εκδίκαση των προδικαστικών προσφυγών που βρίσκονται σε εξέλιξη), και δεν
είναι µακριά αυτά που είπαµε, δηλαδή εµείς κάναµε µία εκτίµηση εντός διµήνου, µπορεί να πάει και τρεις, µπορεί να πάει και
τέσσερις, µπορεί να είπαµε το αισιόδοξο; Να το είπαµε το αισιόδοξο σενάριο, να προσπαθήσουµε όµως και µε τη βοήθεια του
Επιτρόπου να έχουµε «οκέι» για συνέχιση της δεµατοποίησης, δε µπορώ όµως εγώ να το υπογράψω αυτό, δε µπορώ να το
υπογράψω, γι’ αυτό τι θέλω να πω; Προχωράµε το αµέσως επόµενο διάστηµα (αύριο θα βγει και σχετική ανακοίνωση θα το
δείτε), εκτός απ’ το πρόβληµα των δεµατοποιηµένων έχουµε ένα πρόβληµα µε τα ογκώδη. Αναφορά δεν έγινε εδώ πέρα
καθόλου, εµείς έχουµε βρει το χώρο, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον έχει εγκρίνει, είναι µία περιοχή, ένα νταµάρι που είναι µακριά
από κατοικηµένη περιοχή, µιλάµε για ογκώδη, δε µιλάµε για απόρριµµα (να το ξεκαθαρίσω), έχουµε κάνει αίτηση για έγκριση
περιβαλλοντικών όρων και εκκρεµούν δύο χρόνια.
Αυτή την καθυστέρηση λοιπόν που µε πολύ ευκολία ενδεχοµένως ένας συνάδελφος να πει αύριο ότι «τη χρεώνεστε»…
(….ασαφείς παρεµβάσεις…..) ….Περίµενε ένα λεπτό να πω, περίµενε να πω. Είπα ότι «µπορεί κάποιος αύριο»… Πολίτης θα σου
πω εγώ, µην πω ∆ηµοτικός Σύµβουλος γιατί παρεξηγήστε και εύκολα, ένας πολίτης να µε βρει αύριο το πρωί και να µου πει: «Ρε
∆ήµαρχε, έχετε βρει και έχετε ψηφίσει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ένα χώρο για τα ογκώδη που είναι εκεί, γιατί δεν προχωράει;» έτσι
δεν είναι; ∆εν είναι εύλογο το ερώτηµα του πολίτη; ∆εν το λέω µε κακή, µε καλή τέτοια το λέω, και λέω: Απαντήστε µου εσείς πως
ξεπερνάτε -να µου πείτε έναν τρόπο, µπορεί να κάναµε κάποιο λάθος εµείς- το γεγονός ότι συµπληρώνονται δύο χρόνια διόρθωσέ µε αν κάνω λάθος Στάθη- και την περιβαλλοντική έγκριση για το συγκεκριµένο χώρο για τα ογκώδη δεν την έχουµε.
(….ασαφείς παρεµβάσεις…..) ….Εάν, κυρία Καρφάκη και κύριε Γληγόρη που κάνετε το ερώτηµα και σας το ‘χω απαντήσει, γιατί
αν δε σας το είχα απαντήσει δικαιολογηµένα θα το κάναµε, αυτό που επικαλείται η κάθε Υπηρεσία λέει: «Είµαστε δύο υπάλληλοι
σ’ όλη την Περιφέρεια Ιονίων για όλα τα περιβαλλοντικά και δεν τα προλαβαίνουµε.» Αυτή είναι η απάντησή τους. Σ’ αυτό…
(…..ασαφείς παρεµβάσεις…..) ….∆εν άκουσα. (……ασαφείς παρεµβάσεις……) ….Άστο, είναι ένα επιπλέον αυτό, τώρα εγώ
µιλάω για ένα πολύ συγκεκριµένο πράγµα.
Πρόεδρος: Προχώρα ∆ήµαρχε.
∆ήµαρχος: Ωραία, εµείς δεν τρέχουµε λοιπόν, µας πήρε ο ύπνος προφανώς και να ‘ναι άποψή σας, σεβαστή, κανένα πρόβληµα,
κατηγορήστε µας ότι κοιµόµαστε. Η πρότασή µου είναι η εξής όµως: Εγώ είπα ένα παράδειγµα για να δείξω τη δυσλειτουργία του
συστήµατος που δε θέλετε να την καταλάβατε ή ενώ την καταλαβαίνετε για άλλους λόγους… (…...ασαφείς παρεµβάσεις…..)
….Όχι όλοι, οι περισσότεροι την καταλαβαίνετε, είναι και µερικοί που δεν την καταλαβαίνουν -αυτή είναι η άποψή µου- ή
τουλάχιστον κάνουν ότι δεν την καταλαβαίνουν.
Λέω λοιπόν το εξής: Εµείς και το ξεκαθαρίζω για να τ’ ακούσουν και οι πολίτες -όχι οι παρευρισκόµενοι εδώ, όσοι ακούν
στο ραδιόφωνο- για τις επόµενες αρκετές µέρες δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουµε τίποτα ογκώδες, τίποτα, κυριολεκτώ. Τι
σηµαίνει ογκώδη; Τα ξέρετε (χόρτα, στρώµατα, ξύλα, έπιπλα, διάφορα), δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουµε. Έχουµε µία
δέσµευση ότι θα πάρουµε και τους περιβαλλοντικούς όρους. Ψάχνουµε εν πάση περιπτώσει ένα χώρο εναπόθεσης των
ογκωδών… (…..ασαφείς παρεµβάσεις…...) ….Όχι, µη µπερδεύεστε, µη µπερδεύεστε. Ψάχνουµε κι άλλο χώρο ιδιωτικό -γιατί
εκείνος είναι δικός µας- µήπως µπορέσουµε να εναποθέσουµε χόρτα (δηλαδή, τέτοια πράγµατα που δε δηµιουργούν
προβλήµατα επιβάρυνσης κ.λπ.). ∆εν είναι εύκολο να βρεις, δεν είναι εύκολο, το επιχειρήσαµε και πριν δύο χρόνια ξανά και
ψάξαµε και δεν καταφέραµε να βρούµε τέτοιο χώρο, θέλω όµως οι πολίτες να καταλάβουν ότι τα ογκώδη τους, τα χόρτα τους
καταρχήν θα πρέπει να τα βάλουν στο κτήµα τους, εκτός απ’ τους κατοίκους του ιστορικού κέντρου ή αυτοί που δεν έχουν κήπο
και θα πρέπει να τα κάψουν, οι πολίτες πρέπει να το καταλάβουν.
Επίσης, οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν και κάνουµε έκκληση γι’ αυτό, ότι δε µπορεί να αφήνουν αυτά -επειδή τώρα θα
είναι κλειστός- όπου βρουν, γιατί αν τ’ αφήσουν όπου βρουν θα µείνουν εκεί, γιατί εµείς αν δεν εξοµαλυνθεί πλήρως η κατάσταση
εδώ και επειδή δεν υπάρχει και χώρος δεν υπάρχει περίπτωση, τι να πάµε; Να πάµε πόρτες, παραθυρόφυλλα, χόρτα κ.α.; ∆ε
γίνεται.
Εµείς λέµε λοιπόν, πολλά απ’ αυτά έχουν το νόµιµο δικαίωµα να τα κάψουν, ξύλα και χόρτα µπορούν να τα κάψουν και
αυτό µπορούν να το κάνουν το 80% των πολιτών, τ’ άλλο 20% µπορεί να µην έχει χωράφι, µπορεί να µην έχει σπίτι, κήπο, να
µην έχει τίποτα. Αυτά λοιπόν παρακαλούµε να τα κάνουν οι πολίτες.
Επίσης, εµείς διερευνούµε όλες τις άλλες προτάσεις για τους άλλους χώρους, για τη µεταφορά τους, το ‘χουµε ξεκινήσει
αυτό εδώ και καιρό. Εγώ έκανα συνάντηση ακόµα και για το ζήτηµα της χρηµατοδότησης -να σας το πω τώρα- πριν από ένα
µήνα στο υπουργείο, για τη µεταφορά και τη βοήθεια του υπουργείου στο να πείσει κι άλλους χώρους να µεταφέρουµε είτε
δέµατα (µε το αζηµίωτο φυσικά επαναλαµβάνουµε και όχι τσάµπα, εννοώ ότι θα πληρώσουµε εκεί που είναι να πληρώσουµε,
άλλο αν ζητήσαµε και τη βοήθεια του υπουργείου στην οικονοµική στήριξη γιατί το κόστος είναι υψηλό και το κάνουµε για λόγους
που αντιλαµβάνεστε).
Επίσης, σε ό,τι αφορά το ζήτηµα της καµπάνιας (να το πω). Έχουν γίνει µία σειρά πράγµατα που δεν τ’ ανέφερε ο
κύριος Βλάχος, λίγα; Λίγα, ελαχιστότατα θα έλεγα, µε µία καθαρή διάθεση αυτοκριτικής, αλλά επίσης σας ενηµέρωσαν ότι
βρισκόµαστε στη διαδικασία εκτύπωσης σχετικού φυλλαδίου, αλλά προσέξτε τώρα να σας πω ένα άλλο πρόβληµα. Μπορεί να
γελάσετε µερικοί, µπορεί να ειρωνευτείτε µερικοί, δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος να τα βάλουµε µέσα στους λογαριασµούς,
κλείνω την παρένθεση, δε θέλω να το σχολιάσετε, κρατήστε το µόνο, µετά -αν θέλετε- έξω να κουβεντιάσουµε γιατί, κ.λπ..
Εντάξει; ∆ε µπορούµε γιατί γίνεται αυτοµατοποιηµένα κ.λπ., και πρέπει να τα βάλεις µόνο µε το χέρι κ.λπ…. Υπάρχουν άλλου
τύπου δυσκολίες, θα δούµε όµως τον τρόπο, λέω όµως µη λέµε µε ευκολία καµιά φορά: «Βάλ’ τα µέσα στο λογαριασµό»,
υπάρχουν ζητήµατα, όχι ανυπέρβλητα αλλά το λέω έτσι για να θέσω µερικά ζητήµατα.
Άρα, συµπέρασµα: ∆εµατοποίηση συνέχιση. Εναπόθεση που είναι αδειοδοτηµένο στο συγκεκριµένο χώρο, παράλληλα
ψάξιµο για µεταφορά εναλλακτικά σε διάφορους χώρους και στο ∆ήµο Ακτίου-Βόνιτσας και στο Φο.∆.Σ.Α. της Ηπείρου επαφέςπροσεγγίσεις, άδηλο τ’ αποτέλεσµα -για να λέµε την αλήθεια και να κοιταζόµαστε στα µάτια, δεν το ξέρουµε- γιατί δεν εξαρτάται
από εµάς, εµείς την πρόθεση την έχουµε, και παράλληλα ο στόχος -που τον έχω πει πολλές φορές να τον πω άλλη µία φοράδηµοπράτησης της µονάδας µέχρι το Γενάρη του ’19, σε τρεις µήνες το µάξιµουµ δηλαδή, να γίνει η δηµοπράτηση, να πάρουµε
την προέγκριση για να µπορέσουµε να το δηµοπρατήσουµε γιατί είναι έτοιµο καθ’ όλα η οριστική λύση.
Μ’ αυτές λοιπόν τις σκέψεις, µ’ αυτές τις ιδέες, τις προτάσεις, δεν πετάµε την πρόταση του κυρίου Γράψα, το τελευταίο
µέρος της πρότασης που έκανες, δηλαδή αυτό που λέµε «να επιβάλλει η πολιτεία.» (….ασαφείς παρεµβάσεις…..) ….Τώρα, το
µυαλό (.) είναι µωρέ Χριστόφορε, υπάρχουν κι άλλα πράγµατα, η επιβολή της πολιτείας µπορεί να είναι δια της πειθούς. Άρα,
Φώντα µου -γιατί ο Χριστόφορος µας αποπροσανατολίζει- δεν πετάµε αυτή την πρόταση, κάθε άλλο, την κρατάµε, θέλουµε όµως
στην ατζέντα µας…
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Γράψας Ξενοφών (∆ηµότης): (…..Εκτός µικροφώνου……) Να ρωτήσω κάτι; (…….) εντελώς ισοπεδωτικά και µηδενιστικά
άκουσα υπό τη µορφή σχολίου «και µε τα ΜΑΤ.»
Πρόεδρος: Κύριε Γράψα, κύριε Γράψα, κύριε Γράψα…
Γράψας Ξενοφών (∆ηµότης): (…..Εκτός µικροφώνου…..) Εγώ θα σας πω µε το νόµο, αν εσείς το νόµο τον ταυτίζετε µε τα ΜΑΤ
είναι δικό σας θέµα.
Πρόεδρος: Κύριε Γράψα, κύριε Γράψα…
∆ήµαρχος: Κύριε Γράψα, κύριε Γράψα σας παρακαλώ. (….ασαφείς παρεµβάσεις…..) ….Νοµίζω πήρατε το λόγο αρκετή ώρα και
είπατε πλήρως της απόψεις σας.
Πρόεδρος: Ολοκληρώστε κύριε ∆ήµαρχε.
∆ήµαρχος: Ολοκλήρωσα. Αυτό το πράγµα για εµάς είναι τελευταίο στην ατζέντα µας, εντάξει; Τελευταίο στην ατζέντα µας. Εµείς
θέλουµε µε τη συνεννόηση να πάµε σε λύσεις που θα βγάλουν τον τόπο -πως το λένε- από ένα τέλµα που είναι δεκαετίες τώρα
και νοµίζω ότι τα βήµατα που έχει κάνει όχι αυτή η ∆ηµοτική Αρχή, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στο σύνολό του που συναίνεσε σ’ αυτό
το σχέδιο και σ’ όλες αυτές τις προτάσεις που µερικοί, εντάξει, µπορεί τώρα να τις απαξιώνουν ενώ τις ψήφισαν, λέω, το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο λοιπόν προς τιµήν του θα φτάσει στη λύση και τότε το «µπράβο» -αν θέλετε- της οριστικής λύσης (βάλτε σε
εισαγωγικά τη λέξη µπράβο), δηλαδή το καλό για τη Λευκάδα θα είναι συλλογικό και δε θα είναι µόνο αυτής της ∆ηµοτικής Αρχής
ή µόνο του ∆ηµάρχου. Νοµίζω µ’ αυτό τον τρόπο να πορευτούµε, κάθε άλλη ιδέα, σκέψη κ.λπ. µπορούµε ευχαρίστως και µε τους
επικεφαλής των παρατάξεων που συναντιόµαστε πολλές φορές και συζητάµε αλλά ακόµα και απλοί πολίτες, κάθε άλλη σκέψη και
ιδέα µε χαρά να την ακούσουµε, δε χρειάζεται να γίνει ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε ένα µήνα ας πούµε για να ειπωθεί µία πρόταση
που µπορεί να είναι αφυής, έξυπνη, να µην την έχει σκεφτεί κανένας µας εδώ µέσα και µπορούµε να την υιοθετήσουµε.
Πρόεδρος: Νοµίζω πως ολοκληρώσαµε, κουραστήκαµε λίγο. Εγώ οφείλω να σας ευχαριστήσω για την υποµονή σας και τους
πολίτες που συµµετείχαν σ’ αυτή τη διαδικασία και για τις προτάσεις που κατατέθηκαν οι οποίες ήταν εποικοδοµητικές και
χρήσιµες.
Καββαδάς: Στην πρόταση που έκανα εγώ δεν απάντησε ο κύριος ∆ήµαρχος.
Πρόεδρος: Είπαµε καταγράφεται η πρόταση.
Καββαδάς: Είναι εύκολο να λέµε «να πάµε τα σκουπίδια έξω απ’ τη Λευκάδα», αλλά είναι πολύ δύσκολο να λέµε «τα σκουπίδια
µας να τα διαχειριστούµε.»
∆ήµαρχος: Να απαντήσω ευθέως, δεν ήθελα να το κάνω, αλλά επειδή επέµενες θα το κάνω. Θωµά, µου έκανες ένα ερώτηµα,
εγώ δεν το ξέχασα, συνειδητά επέλεξα να µην τ’ απαντήσω. (….ασαφείς παρεµβάσεις…..) ….Φοβάµαι; Θα απαντήσω λοιπόν
επειδή µε ρωτάς και επιµένεις. Όταν φέραµε εδώ τη µελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εδώ τη φέραµε, είπαµε θα
πούµε την αλήθεια, όχι παραµύθια, εδώ µέσα υπήρχαν άτοµα προσκείµενα στη δική σου παράταξη, δε µιλάω για τις άλλες
παρατάξεις…
Καββαδάς: Για εµένα θέλω να µιλήσεις, εκπροσωπώ την παράταξη.
∆ήµαρχος: ∆υο λεπτά. Εκπροσωπείς µία παράταξη, η στάση η δική σου ήταν εξαιρετική κατά τη γνώµη µου, ήταν καλή, πως το
να πω; Να το πω όσο πιο απλά µπορώ. Επέτρεψέ µου όµως να σου πω ότι έφτασαν µέλη της παράταξής σου και έκαναν και το
στήθος εδώ µπροστά, λες και είµαι από εκείνους που κωλώνουνε δηλαδή… (…..ασαφείς παρεµβάσεις……) ….Μα δεν είπα εγώ,
δεν είπα αυτό εγώ, και µάλιστα όταν πήραµε µία πολύ σωστή -κατά τη γνώµη µου- απόφαση και ανοίξαµε τον ορίζοντα σ’ όλες τις
περιοχές (εµείς την πήραµε, συλλογικά, εδώ όλοι µας), έτσι δεν είναι; Όλοι µας την πήραµε, σχεδόν όλοι µας, µπορεί κάποιος να
µη ψήφισε, πάντα «πλην Λακεδαιµονίων», τι να κάνω τώρα; Η συντριπτική πλειοψηφία λέω. Εν τω µεταξύ προέκυψε η συµφωνία
µε τη Βόνιτσα, απαντάω σ’ αυτό και σε κάποιον συνάδελφο που ρώτησε «γιατί σταµατήσαµε το θέµα αυτό» (νοµίζω εσύ ο ίδιος
ήσουν πάλι Θωµά)… (……ασαφείς παρεµβάσεις……) ….Πέρα απ’ τα διαδικαστικά προβλήµατα που σωστά λέει η κυρία
Καρφάκη ότι ακόµα και αν πάρεις µία απόφαση σήµερα το πρωί και πεις «πάνε εκεί», η χωροθέτηση θέλει µε ευνοϊκούς όρους
δύο χρόνια, µε µη ευνοϊκούς, άστο να µην το πω. Εντάξει;
Πρόεδρος: Συνάδελφοι, παρακαλώ. Επειδή έκανα ένα λάθος στη διαδικασία και οφείλω να ζητήσω συγγνώµη απ’ τον κύριο
Σέρβο που όταν ζήτησε το λόγο τον παρέκαµψα, εάν θέλει να πει κάτι να έρθει να το πει. Εγώ να του ζητήσω συγγνώµη.
(….ασαφείς παρεµβάσεις…..) ….Ωραία.»

Το ανωτέρω αποµαγνητοφωνηµένο πρακτικό πήρε αρ. 432/2018.
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