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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 5 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 16 η Μαΐου 2016
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 16 η Μαΐου του έτους 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:30 το
πρωί ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 14750/9-05-2016 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α'87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν
παρόντες τα έξι (6 ) και αναλυτικά ως εξής:
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σπυρίδων Ματιάτος
∆ιονύσιος Αραβαντινός
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
Αντώνιος Γεωργόπουλος
3. Άγγελος Κωνσταντάκης
∆ηµητράτος Γεράσιµος
4 Γεώργιος Τζωρτζάτος
Σπυρίδων Σαµούρης
5. Παπαδάτος Νικόλαος (αναπλ. Μέλος αποχώρησε από την 39/2016)
Γάκης Μιχαήλ
6. Κεκάτος Ευάγγελος (αναπλ. Μέλος αποχώρησε από την 38/2016)
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 37 /2016
Α∆Α: Ω519ΩΕ5-Θ47
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο περί απευθείας παραχώρηση τµηµάτων
αιγιαλού-παραλίας.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον
λόγο στην Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία εισηγούµενη το 1
ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο περί απευθείας
παραχώρηση τµηµάτων αιγιαλού-παραλίας..» έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής την
µε αριθ πρωτ. 15436/13-05-2016 εισήγηση της ,η οποία αναλυτικά έχει ως εξής :
Βαθµός Ασφαλείας
Αριθ. Πρωτ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Πληροφ.
Νοµική Υπηρεσία
Νίκη Χριστοφοράτου
Ταχ. ∆/νση

Πλατεία Βαλλιάνου
28100 Αργοστόλι

Τηλέφωνο

2671022933

Αργοστόλι

ΠΡΟΣ

15436

13-05-2016

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

71

72
ΘΕΜΑ: Απευθείας παραχώρηση τµηµάτων αιγιαλού-

παραλίας

Σχετικά µε το νοµικό καθεστώς που διέπει τις παραχωρήσεις τµηµάτων θέτω υπόψη σας τα εξής:
Κατά τη διάταξη του άρθρου 60 παρ. 1 του υπ’ αριθ. 11/12-11-1929 διατάγµατος: « …. η
εκµετάλλευση των αιγιαλών ενεργείται από το ∆ηµόσιο µε την παραχώρηση της χρήσης τους εφόσον δεν
παραβιάζεται ο προορισµός τους ως κοινοχρήστων. Για τον αιγιαλό η παραχώρηση ιδιαίτερων δικαιωµάτων
γίνεται µε ατοµικές, µονοµερείς και προσωποπαγείς πράξεις της αρµόδιας αρχής κατ’ ενάσκηση δηµόσιας
εξουσίας (ΑΠ 1331/1980) υπό τον περιορισµό να µην βλάπτεται το φυσικό περιβάλλον, να µην περιορίζεται η
έκταση της θαλάσσιας λωρίδας που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους λουόµενους και να µην παρεµποδίζεται
η από το ευρύ κοινό απόλαυση της θάλασσας, που αποτελεί αγαθό κοινό σε όλους. Σύµφωνα µε το Ν.
2971/2001 «περί αιγιαλού και παραλίας» είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού για την
άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκµίσθωση
θαλασσίων µέσων αναψυχής, καθισµάτων, οµπρελών, καθισµάτων µε ή χωρίς τραπεζάκι, λειτουργία τροχήλατου
αναψυκτηρίου κ.λ.π.). Αν παραχωρηθεί η χρήση αιγιαλού για την εκµίσθωση ξαπλωστρών και οµπρελών, η
έκταση αιγιαλού κάθε παραχώρησης δεν δύναται να υπερβαίνει τα 500 τ.µ. Εάν στον ίδιο αιγιαλό υπάρχουν
περισσότερες παραχωρήσεις για την εκµίσθωση οµπρελών και ξαπλωστρών πρέπει µεταξύ των διαφόρων
χώρων του αιγιαλού που έχουν παραχωρηθεί να υφίσταται ενδιάµεση απόσταση ελεύθερης ζώνης τουλάχιστον
100µ. µήκους. Ο περιορισµός αυτός δεν υφίσταται αν πρόκειται να παραχωρηθεί αιγιαλός για να εκµισθωθούν
ξαπλώστρες και οµπρέλες σε εκείνους που έχουν γειτονικά καταστήµατα και µόνο για το χώρο εµπρός από τα
καταστήµατά τους (άρθ. 13 παρ. 3).
Είναι δυνατή η παραχώρηση, χωρίς δηµοπρασία της απλής χρήσης αιγιαλού για ένα χρόνο σε
αυτούς που έχουν όµορες ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάµπινγκ ή κέντρα αναψυχής, έναντι
ανταλλάγµατος. Σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. πρωτ. ∆∆Π0007849/820ΒΈΞ2015 έγγραφο του Υπουργείου
Οικονοµικών, µετά την κατάργηση της υποχρέωσης των ξενοδοχειακών υπηρεσιών και επιχειρήσεων για
έγκριση, γνωστοποίηση, ανακοίνωση ή ενηµέρωση περί των τιµών τους, το αντάλλαγµα στις όµορες
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα υπολογίζεται πλέον βάσει των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν.
2971/2001 και συγκεκριµένα βάσει των µισθωτικών συνθηκών της κάθε περιοχής. Στις περιπτώσεις αυτές θα
συνεκτιµάται και το αντάλλαγµα που έχει καθοριστεί στα µισθωτήρια συµβόλαια της τελευταίας πενταετίας για
την εν λόγω περιοχή.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµικών
επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση µε ή χωρίς αντάλλαγµα της απλής χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας
σε δήµους και κοινότητες. Σύµφωνα δε µε την παρ. 5 του αρθ. 13 Ν. 2971/2001 µε την απόφαση αυτή
καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την παραχώρηση.
Με την µε αριθ. πρωτ. ∆∆Π0005159/586Β΄/ΕΞ2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών παραχωρήθηκε στους ΟΤΑ Α΄ βαθµού το
δικαίωµα απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης λιµνών και
πλεύσιµων ποταµών που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής τους περιφέρειας για χρονικό διάστηµα µέχρι 3103-2017 αρχικά και µέχρι 31-3-2016 ακολούθως όπως η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε
την υπ΄ αριθ. ∆∆Π0006398/691ΒΈξ2015/27-04-2015 νεώτερη Κ.Υ.Α. Με το άρθρο 56 του Ν. 4384/2016
(ΦΕΚ77/2016) παρατάθηκε η ισχύς της παραπάνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης µέχρι τις 30-04-2017.
Συµβάσεις παραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης σε τρίτους που έληξαν ή λήγουν έως τις 30-04-2016
δεν παρατείνονται.
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 της ως άνω ΚΥΑ οι έχοντες το δικαίωµα της χρήσης των κοινοχρήστων χώρων
άνευ δηµοπρασίας (όµοροι) ασκούν αυτό κατά προτίµηση έναντι οποιουδήποτε άλλου ακόµη και τυχόν
επιχειρήσεων του ΟΤΑ στον έµπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητάς τους κοινόχρηστο χώρο. Όµορη
επιχείρηση, η οποία δικαιούται των ευεργετηµάτων του παραπάνω νόµου επί του αιγιαλού, είναι εκείνη που
τελεί σε άµεση χωρική ή τοπική σχέση µε τον αιγιαλό, η δε γειτνίαση αυτή δεν αναιρείται όταν ανάµεσα στην
επιχείρηση και τον αιγιαλό µεσολαβεί δρόµος. Αντίθετα η γειτνίαση αναιρείται όταν ανάµεσα στην επιχείρηση
και τον αιγιαλό µεσολαβεί παλαιός αιγιαλός. Και αυτό γιατί ο παλαιός αιγιαλός δεν είναι κοινόχρηστο πράγµα
αλλά ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του ∆ηµοσίου. Όταν όµως το τµήµα παλαιού αιγιαλού περιλαµβάνεται στη
ζώνη παραλίας, η γειτνίαση εξακολουθεί διότι το τµήµα αυτό θεωρείται κοινόχρηστο (αρ. πρωτ. 584/2011
έγγραφο της Κτηµατικής Υπηρεσίας Κεφ/νίας).
Έµπροσθεν χώρος νοείται ο χώρος που ορίζεται από τις δύο νοητές παράλληλες γραµµές που εκκινούν
από τις πλάγιες πλευρές της επιχείρησης και καταλήγουν στην ακτή, ενώ στις περιπτώσεις αυτές δεν ισχύει ο
περιορισµός των 500 τ.µ. (52/2005 Γνµδ. ΝΣΚ). Εάν µάλιστα η επιχείρηση δεν λειτουργεί για κάποιο χρονικό
διάστηµα
το
έτος,
η
µη
λειτουργία
της
είναι
αδιάφορη για τον καθορισµό και την καταβολή του ανταλλάγµατος, το οποίο οφείλεται για ολόκληρο το έτος της
παραχώρησης. Μάλιστα σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 489/2002 Γνµδ ΝΣΚ, η δυνατότητα παραχώρησης
δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού σε ιδιώτες, άνευ δηµοπρασίας δεν αναιρείται σε περίπτωση µη ύπαρξης κτιριακής
υποδοµής στο όµορο του αιγιαλού ακίνητο εφόσον η αρµόδια για την παραχώρηση αρχή διαπιστώσει
προϋφιστάµενη κατά την υποβολή της αίτησης παραχώρησης άσκηση από τον ιδιοκτήτη νόµιµης οικονοµικής ή
επιχειρηµατικής δραστηριότητας που µπορεί να ενταχθεί στην έννοια του κέντρου αναψυχής. Για τις όµορες
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επιχειρήσεις, που είναι δικαιούχοι απευθείας παραχώρησης αιγιαλού, η τιµή καθορίζεται από το
αρµόδιο συλλογικό όργανο του ΟΤΑ, σύµφωνα πάντα µε τις µισθωτικές συνθήκες της περιοχής και τα ήδη
διαµορφωθέντα µισθώµατα επί άλλων θέσεων αιγιαλού.
Στους µη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης, η µεταβίβαση του δικαιώµατος της απλής χρήσης γίνεται
αποκλειστικά και µόνο κατόπιν δηµοπρασίας.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εκµίσθωση µε βάση τα τεµάχια των οµπρελών και των
καθισµάτων, όπως και ο συµψηφισµός του ανταλλάγµατος µε την οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών από το
µισθωτή προς τον ΟΤΑ. Όσον αφορά στην τοποθέτηση καντίνας, αυτή πρέπει να είναι τροχήλατη, αυτοκινούµενη
ή µη και να φέρει αριθµό κυκλοφορίας. Σύµφωνα µε το άρθρο 11 της ΚΥΑ ο µέγιστος χώρος που µπορεί να
µισθωθεί γι΄ αυτή τη χρήση δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 15 τ.µ. Η τοποθέτησή της µάλιστα επιτρέπεται µόνο
εφόσον η θέση αυτής απέχει τουλάχιστον 100 µέτρα από εγκατεστηµένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα
αναψυχής κ.τ.λ.). Για τις εν λόγω παραχωρήσεις καντινών δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εµπορίου.
Επισηµαίνεται ότι µε το µε αριθ. πρωτ. ΓΓ∆Π 0007463ΕΞ2014 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας
Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, οι τουριστικές επιπλωµένες επαύλεις ή κατοικίες καθώς και τα
ενοικιαζόµενα επιπλωµένα διαµερίσµατα υπάγονται στα «µη κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα» και δεν παρέχουν
πακέτα υπηρεσιών όπως εστιατόρια µε αποτέλεσµα να µην τίθεται θέµα αθέµιτου ανταγωνισµού µεταξύ
οµοειδών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες παρακείµενες του αιγιαλού οπότε στην περίπτωση αυτή η
δηµοπράτηση χώρου αιγιαλού για την τοποθέτηση καντίνας δεν δεσµεύεται από τον περιορισµό της απόστασης
των 100 µέτρων.
Τέλος επισηµαίνεται ότι δεν µπορεί να γίνει παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού όταν σε αυτόν
έχουν εκτελεσθεί έργα άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής. Επίσης δεν επιτρέπεται παραχώρηση της χρήσης
του αιγιαλού όταν η διαχείριση τους ανήκει σε άλλους φορείς πλην του Υπουργείου Οικονοµικών, όταν
υφίστανται νόµιµες παραχωρήσεις βάσει των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 2971/2001 σε εµπορικές
επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται χύδην φορτία σε βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και λοιπές επιχειρήσεις, όταν οι
γεωµορφολογικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν (π.χ. βραχώδεις ή απόκρηµνες ακτές) ή τίθεται θέµα ασφάλειας
και υγείας των λουοµένων και όταν το εύρος του αιγιαλού ή της όχθης είναι µικρότερο των έξι (6) µέτρων. Η
εξαίρεση αυτή δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση της απευθείας παραχώρησης.
Για την χωροθέτηση των θέσεων αιγιαλού από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θα πρέπει να εφαρµοσθεί
η ως άνω νοµοθεσία, η οποία είναι ιδιαίτερα αυστηρή καθώς επί κοινοχρήστων πραγµάτων, όπως είναι ο
αιγιαλός υφίσταται µεγαλύτερος κίνδυνος κατάληψης ή αυθαίρετης χρήσης από ό,τι για τα λοιπά δηµόσια
κτήµατα.
Επίσης θα πρέπει από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να καθορισθεί η τιµή παραχώρησης κατά θέση καθώς και
ο τρόπος καταβολής του µισθώµατος, αφού στην ΚΥΑ αναφέρεται ρητά ότι θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ το
30% επί του συνολικού µισθώµατος υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, καθώς και το ποσό της εγγυητικής επιστολής
στην περίπτωση δηµοπρασίας που θα κατατεθεί και θα παραµείνει στον ΟΤΑ, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Η παράβαση των διατάξεων του νόµου ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις για την
παραχώρηση αιγιαλού επισύρει ποινικές κυρώσεις για το αρµόδιο όργανο, επιβολή προστίµων και
αποζηµιώσεων αυθαίρετης χρήσης ακόµη και ανάκληση της παραχώρησης από το ∆ηµόσιο προς τον ΟΤΑ, που
διαχειρίζεται τον αιγιαλό κατά τρόπο αντισυµβατικό και παράνοµο, γεγονός που θα αποτελούσε σηµαντική
απώλεια εσόδων για το ∆ήµο.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, τις νόµιµες και εµπρόθεσµες αιτήσεις των ενδιαφεροµένων και την εισήγηση από
τον αρµόδιο µηχανικό των προς παραχώρηση τµηµάτων, όπως αυτά αποτυπώνονται στο ανάλογο υπόβαθρο
ορθοφωτοχάρτη, τα τµήµατα του αιγιαλού για την απευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης αυτών,
διαµορφώνονται σύµφωνα µε τον αναλυτικό πίνακα που ακολουθεί:
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
1. Λουρδάτα Θ6
Έµπροσθεν
επιχ.
∆ηµ.
Κόµητα
(αρ. πρωτ. αίτ. 14460/6-52016)
2. Λουρδάτα Θ3
Έµπροσθεν επιχ. Θεόφ.
Μιχαλάτου (Μαρίνα ΑΞΤΕ)
(αρ. πρωτ. αίτ.
14291/5-5-2016)
3. Άµµες
΄Εµπροσθεν επιχ. Aγγελ.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
15Χ12=180 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
18,30Χ10=183 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
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Τραυλού (αρ. πρωτ. αίτ.
14441/6-5-2016)

21Χ10=210 τ.µ.
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4. Άη Χέλης Θ1
Έµπροσθεν επιχ.
Γερ. Καρλούκα
(αρ. πρωτ. αίτ. 14096/4-52016)
5. Λουρδάτα Θ1
Έµπροσθεν επιχ. ΚρήτηςΕιρήνης Θωµάτου αρ. πρωτ.
αίτ. 14448/6-5-16)
6. Λουρδάτα Θ5
Έµπροσθεν
επιχ.
∆ιον.Μαγουλά (αρ. πρωτ. αίτ.
14507/6-5-2016)
7. Λουρδάτα Θ9
Έµπροσθεν επιχ. Θεόφιλου
Μιχαλάτου (αρ. πρωτ. αίτ.
14319/5-5-2016)
8.Λουρδάτα Θ8
Έµπροσθεν επιχ. Σπυράτου
Γεράσιµου
(αρ. πρωτ. αίτ. 14237/5-52016)
9. Λουρδάτα Θ2 Έµπροσθεν
επιχ.
Κοκαλά Ιωάννη (αρ. πρωτ.
αίτ. 14461/6-5-2016)

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

30Χ16,5=495 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
14,40Χ14=201,60 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

28Χ8=224 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

12,80Χ14=179 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
32Χ8=256 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

46,35Χ10=463,50 τ.µ.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
1. Σάµη Θ1
Έµπροσθεν επιχ. Κάµπινγκ
Φρειδερίκης Βερτχάιµ-Βαλέτα
(αρ. πρωτ. αίτ. 14505/6-52016)
2. Αντίσαµος Θ2 Έµπροσθεν
επιχ. Αναστάσιου ΒαλλάτουΙωαν. Βαλλάτου (αρ. πρωτ.
αίτ. 14298/5-5-16)
3. Αντίσαµος Θ1 Έµπροσθεν
επιχ. Γεράσ. Βουτσινά ΕΕ
(αρ. πρωτ. αίτ. 14437/6-5-16)

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΜΒΑ∆ΟΝ

ΤΙΜΗ

Οµπρέλες- ξαπλώστρες
110Χ3=330 τ.µ.

Οµπρέλες- ξαπλώστρες

43,80Χ11=481,80 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

43,50Χ11=478,50 τ.µ.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
1. Άσσος Θ1
Έµπροσθεν
επιχ.
Σωτ.Παλιογιάννη (αρ. πρωτ.
Αίτ. 14392/5-5-2016)

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Οµπρέλες-ξαπλώστρες

ΤΕΤΡΑΓ. ΜΕΤΡΑ
Για τη δυνατότητα
παραχώρησης
αναµένεται απάντηση
από το Υπουργείο
Οικονοµικών
σε
ερώτηµα
που
υποβλήθηκε από τη
Γεν.
Γρ.
∆ηµ.
Περιουσίας – Αυτοτελές
Γραφείο Κεφαλληνίας

ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ

2.Άσσος Θ2
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Έµπροσθεν
επιχ.
Παλιογιάννη
Παναγιώτη
(εστιατόριο «Ο
ΜΩΛΟΣ»
(αρ. πρωτ.
αίτ. 14393/5-5-2016)

Τραπεζοκαθίσµατα

Όπως παραπάνω
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
1. Πλατύς Γιαλός Θ1
Έµπροσθεν ξενοδοχ. Επιχείρ.
White Rocks (αρ. πρωτ. αίτ.
14342/5-5-2016)
2. Λάσση Θ1 Έµπροσθεν
ξενοδ. Mediterranee (αρ.
πρωτ. αίτ. 14517/6-5-2016)
3. Αγκώνας Θ1
Έµπροσθεν επιχ. Κουλουµπή
Κων/νου
(αρ. πρωτ. αίτ. 14183/4-52016)

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΜΒΑ∆ΟΝ

ΤΙΜΗ

Οµπρέλες- ξαπλώστρες
146 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

880 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

395 τ.µ.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
1.Κατωγή Θ1 Βραχινάρι
Έµπροσθεν επιχ. ∆ιον &
Ευαγ. Ρεµούντη (αρ. πρωτ.
αίτ. 14281/5-5-2016)
2. Ξι Θ5
Έµπροσθεν
επιχ.
Αφοί
Ευαγγελάτου ΑΕΞΤΕ (αρ.
πρωτ. αίτ. 14374/5-5-2016)
3. Λέπεδα Θ1
Έµπροσθεν επιχ. Παναγή
Έρτσου (αρ. πρωτ.
Αίτ. 14512/6-5-2016)
4. Κουνόπετρα Θ1
Έµπροσθεν επιχ.
Χριστ. Κούτση (αρ. πρωτ.
Αίτ. 14141/4-5-2016)
5. Πετανοί Θ1
Έµπροσθεν
επιχ.
Γρ.
Παντόπουλου (αρ. πρωτ.
Αίτ. 14339/5-5-2016)
6. Πετανοί Θ2
Έµπροσθεν επιχ. Ερασµ.
Πετράτου (αρ. πρωτ. αίτ.
14210/4-5-2016)
7. Ξι Θ1-Θ2
Έµπροσθεν
επιχ.
Βασ.
Λεγάτου
(αρ. πρωτ. αίτ.
14543/6-5-2016)

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

Οµπρέλες-ξαπλώστρεςθαλάσσια σπορ

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ

50Χ10=500 τ.µ.

40Χ10=400 τ.µ.

12Χ15=180 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
43Χ3=129 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

69,88Χ7=489,16 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

32Χ14=448 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρεςθαλάσσια σπορ

34Χ12=408 τ.µ.
9Χ10=90 τ.µ.

8. Ξι Θ3
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Έµπροσθεν
Βασ.Λεγάτου
(αρ. πρωτ.
αίτ. 14550/6-5-2016)

επιχ.

78
Οµπρέλες-ξαπλώστρες

40Χ12=480 τ.µ.
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9.Ξι
έµπροσθεν
επιχ.
Π.
Κουρούµαλου (αρ. πρωτ. αίτ.
14370/5-5-2016)
10. Ξι Θ4
Έµπροσθεν επιχ. Μαρίας
Γιουβανάκη (αρ. πρωτ. αίτ.
14451/6-5-2016)
11. Βάτσα Θ1
Έµπροσθεν επιχ. Ευρώπης
Αντωνέλλου (αρ. πρωτ. αίτ.
14080/4-5-2016)
12.Μέγας Λάκκος Θ1
Έµπροσθεν
επιχ.
Ζαχ.
Φραγκάκη (αρ. πρωτ. αίτ.
14435/6-5-2016)
13.
ΞΙ
Κατωγής
Θ7
έµπροσθεν
επιχ.
Αφοι
Ρηγάτου ΑΞΤΕ (αρ. πρωτ.
αίτ. 14134/4-5-2016)

Οµπρέλες-ξαπλώστρες,
θαλάσσια σπορ

25Χ9=225 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

30Χ10=300 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

25Χ5=125 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

38Χ5=190 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
21,18Χ10=211,80 τ.µ.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ_ΠΡΟΝΝΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
1. Κατελειός
Έµπροσθεν επιχ. ∆ιονυσίας
Θωµά (αρ. πρωτ. αίτ. 14521/6-52016)
2. Σκάλα Θ7
Έµπροσθεν ξεν. Επιχείρησης
Ιωάννη Καππάτου (ΑΚΤΗ ΤΑΡΑ
ΑΕ) (αρ. πρωτ. αίτ. 14333/5-52016)
3. Σκάλα Θ9
Έµπροσθεν επιχ.
Νικ. Βογιατζής
(ΠΙΚΙΟΝΑΣ) (αρ. πρωτ. αίτ.
14436/6-5-2016)
4. Σκάλα Θ13
Έµπροσθεν
επιχ.
Νικόλ.
Κουρκουµέλη
(PASPALIS)
(αρ.πρωτ. αίτ. 14345/5-5-2016)
5. Σκάλα Θ8
Έµπροσθεν
επιχ.
Παπαναστασάτος-Καλογηράτος
(αρ. πρωτ. αίτ. 14125/4-5-2016)
6. Σκάλα Θ5
Έµπροσθεν επιχ. Αφοί Μεταξά
Ο.Ε. (αρ. πρωτ. αίτ. 14303/5-52016)
7. Σκάλα Θ3
Έµπροσθεν επιχ. Π. Κορκού
(Green Paradise)
(αρ. πρωτ. αίτ. 14373/5-5-2016)
8. Σκάλα Θ2
Έµπροσθεν επιχ. Βίκτωρα
∆ιακρούση (αρ. πρωτ. αίτ.
14391/2016)
9. Σκάλα Θ12
Έµπροσθεν επιχ. Φωτεινής

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Τραπεζοκαθίσµατα

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ

14Χ10=140 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
30Χ16,5=495 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

40Χ12,5=500 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

45Χ11=495 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
50Χ10=500 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

26Χ19=494 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

25Χ20=500 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

25Χ20=500 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

30Χ16,5=495 τ.µ.
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Κλωνή (ΑΝΑΣΣΑ) (αρ. πρωτ. αίτ.
14442/6-5-2016)
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10. Σκάλα Θ15
Έµπροσθεν
επιχ.
Μάριου
Κουρκουµέλη (VILLA COSTA)
(αρ. πρωτ. αίτ. 14457/6-5-2016)
11. Σκάλα Θ4
Έµπροσθεν
επιχ.
Ανδρέα
Γρουζή (αρ. πρωτ. αίτ. 14492/65-16)
12. Σκάλα Θ17
Έµπροσθεν ξεν. επιχ. Αγγελικής
Κωνσταντάτου ΑΕ (Regina de l’
aqua) (αρ. πρωτ. αίτ. 14167/45-2016)
13. Σκάλα Θ11
Έµπροσθεν επιχ.
Ιόνιαν Σταρ9 Μούσες
(αρ. πρωτ. αίτ.
14271/5-5-16
14. Σκάλα Θ14
Έµπροσθεν
επιχ.
Ιωάν.
Κουρκουµέλη (ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ) (αρ.
πρωτ. αίτ. 14498/6-5-2016)
15.Σκάλα Θ16
Έµπροσθεν επιχ. Θ. Λιναρδάτος
και ΣΙΑ Ο.Ε. (αρ. πρωτ. αίτ.
14312/5-5-2016)
16.Πόρος – Πλατεία έµπροσθεν
επιχ.
Γεωργίου Γκιάφη
(αρ. πρωτ. αίτ. 14044/4-5-2016)
17.Σκάλα Θ1
έµπροσθεν επιχ. ΒΛΙΧΑ ΕΠΕ
εκπρ. Μανωλάτος Σπυρ. (αρ.
πρωτ. αίτ. 14670/9-5-2016)

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
30Χ16,5=495 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

45Χ11=495 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
60Χ15=900 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

30Χ16,5=495 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
28Χ16,5=462 τ.µ.
Οµπρέλες-ξαπλώστρες
21,50Χ20=430 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

13Χ7=91,01 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
42,40Χ5=212 τ.µ.

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Ματιάτος Σπυρίδων- Σπυρίδων Κατσιβέλης- Τζωρτζάτος Γεώργιος –
Κωνσταντάκης Άγγελος – Παπαδάτος Νικόλαος και Κεκάτος Ευάγγελος.
και αφού έλαβε υπόψη της:
• Το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,
•

την µε αριθ. πρωτ. ∆∆Π0005159/586Β΄/ΕΞ2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση όπως
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την υπ΄ αριθ. ∆∆Π0006398/691ΒΈξ2015/27-04-2015
νεότερη Κ.Υ.Α. και µε το άρθρο 56 του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ77/2016) που παρατάθηκε η ισχύς
της παραπάνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης µέχρι τις 30-04-2017.

•

την παραπάνω εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την απευθείας παραχώρηση τµηµάτων αιγιαλούπαραλίας αναλυτικά όπως παρακάτω:
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ
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1. Λουρδάτα Θ6
Έµπροσθεν
επιχ.
∆ηµ.
Κόµητα
(αρ. πρωτ. αίτ. 14460/6-52016)

2. Λουρδάτα Θ3
Έµπροσθεν επιχ. Θεόφ.
Μιχαλάτου (Μαρίνα ΑΞΤΕ)
(αρ. πρωτ. αίτ.
14291/5-5-2016)
3. Άµµες
΄Εµπροσθεν επιχ. Aγγελ.
Τραυλού (αρ. πρωτ. αίτ.
14441/6-5-2016)
4. Άη Χέλης Θ1
Έµπροσθεν επιχ.
Γερ. Καρλούκα
(αρ. πρωτ. αίτ. 14096/4-52016)
5. Λουρδάτα Θ1
Έµπροσθεν επιχ. ΚρήτηςΕιρήνης Θωµάτου αρ. πρωτ.
αίτ. 14448/6-5-16)
6. Λουρδάτα Θ5
Έµπροσθεν
επιχ.
∆ιον.Μαγουλά (αρ. πρωτ. αίτ.
14507/6-5-2016)
7. Λουρδάτα Θ9
Έµπροσθεν επιχ. Θεόφιλου
Μιχαλάτου (αρ. πρωτ. αίτ.
14319/5-5-2016)
8.Λουρδάτα Θ8
Έµπροσθεν επιχ. Σπυράτου
Γεράσιµου
(αρ. πρωτ. αίτ. 14237/5-52016)
9. Λουρδάτα Θ2 Έµπροσθεν
επιχ.
Κοκαλά Ιωάννη (αρ. πρωτ.
αίτ. 14461/6-5-2016)

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
15Χ12=180 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
18,30Χ10=183 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
21Χ10=210 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

30Χ16,5=495 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
14,40Χ14=201,60 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

28Χ8=224 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

12,80Χ14=179 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
32Χ8=256 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

46,35Χ10=463,50 τ.µ.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
1. Σάµη Θ1
Έµπροσθεν επιχ. Κάµπινγκ
Φρειδερίκης Βερτχάιµ-Βαλέτα
(αρ. πρωτ. αίτ. 14505/6-52016)
2. Αντίσαµος Θ2 Έµπροσθεν
επιχ. Αναστάσιου ΒαλλάτουΙωαν. Βαλλάτου (αρ. πρωτ.
αίτ. 14298/5-5-16)

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΜΒΑ∆ΟΝ

ΤΙΜΗ

Οµπρέλες- ξαπλώστρες
110Χ3=330 τ.µ.

Οµπρέλες- ξαπλώστρες

43,80Χ11=481,80 τ.µ.
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3. Αντίσαµος Θ1 Έµπροσθεν
επιχ. Γεράσ. Βουτσινά ΕΕ
(αρ. πρωτ. αίτ. 14437/6-5-16)

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

43,50Χ11=478,50 τ.µ.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
1. Άσσος Θ1
Έµπροσθεν
επιχ.
Σωτ.Παλιογιάννη (αρ. πρωτ.
Αίτ. 14392/5-5-2016)

2.Άσσος Θ2
Έµπροσθεν
επιχ.
Παλιογιάννη
Παναγιώτη
(εστιατόριο «Ο
ΜΩΛΟΣ»
(αρ. πρωτ.
αίτ. 14393/5-5-2016)

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Οµπρέλες-ξαπλώστρες

Τραπεζοκαθίσµατα

ΤΕΤΡΑΓ. ΜΕΤΡΑ
Για τη δυνατότητα
παραχώρησης
αναµένεται απάντηση
από το Υπουργείο
Οικονοµικών
σε
ερώτηµα
που
υποβλήθηκε από τη
Γεν.
Γρ.
∆ηµ.
Περιουσίας – Αυτοτελές
Γραφείο Κεφαλληνίας

ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ

Όπως παραπάνω

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
1. Πλατύς Γιαλός Θ1
Έµπροσθεν ξενοδοχ. Επιχείρ.
White Rocks (αρ. πρωτ. αίτ.
14342/5-5-2016)
2. Λάσση Θ1 Έµπροσθεν
ξενοδ. Mediterranee (αρ.
πρωτ. αίτ. 14517/6-5-2016)
3. Αγκώνας Θ1
Έµπροσθεν επιχ. Κουλουµπή
Κων/νου
(αρ. πρωτ. αίτ. 14183/4-52016)

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΜΒΑ∆ΟΝ

ΤΙΜΗ

Οµπρέλες- ξαπλώστρες
146 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

880 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

395 τ.µ.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
1.Κατωγή Θ1 Βραχινάρι
Έµπροσθεν επιχ. ∆ιον &
Ευαγ. Ρεµούντη (αρ. πρωτ.
αίτ. 14281/5-5-2016)
2. Ξι Θ5
Έµπροσθεν
επιχ.
Αφοί
Ευαγγελάτου ΑΕΞΤΕ (αρ.
πρωτ. αίτ. 14374/5-5-2016)

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

Οµπρέλες-ξαπλώστρεςθαλάσσια σπορ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ

50Χ10=500 τ.µ.

40Χ10=400 τ.µ.
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3. Λέπεδα Θ1
Έµπροσθεν επιχ. Παναγή
Έρτσου (αρ. πρωτ.
Αίτ. 14512/6-5-2016)

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

4. Κουνόπετρα Θ1
Έµπροσθεν επιχ.
Χριστ. Κούτση (αρ. πρωτ.
Αίτ. 14141/4-5-2016)
5. Πετανοί Θ1
Έµπροσθεν
επιχ.
Γρ.
Παντόπουλου (αρ. πρωτ.
Αίτ. 14339/5-5-2016)
6. Πετανοί Θ2
Έµπροσθεν επιχ. Ερασµ.
Πετράτου (αρ. πρωτ. αίτ.
14210/4-5-2016)
7. Ξι Θ1-Θ2
Έµπροσθεν
επιχ.
Βασ.
Λεγάτου
(αρ. πρωτ. αίτ.
14543/6-5-2016)

12Χ15=180 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
43Χ3=129 τ.µ.

8. Ξι Θ3
Έµπροσθεν
επιχ.
Βασ.Λεγάτου
(αρ. πρωτ.
αίτ. 14550/6-5-2016)
9.Ξι
έµπροσθεν
επιχ.
Π.
Κουρούµαλου (αρ. πρωτ. αίτ.
14370/5-5-2016)
10. Ξι Θ4
Έµπροσθεν επιχ. Μαρίας
Γιουβανάκη (αρ. πρωτ. αίτ.
14451/6-5-2016)
11. Βάτσα Θ1
Έµπροσθεν επιχ. Ευρώπης
Αντωνέλλου (αρ. πρωτ. αίτ.
14080/4-5-2016)
12.Μέγας Λάκκος Θ1
Έµπροσθεν
επιχ.
Ζαχ.
Φραγκάκη (αρ. πρωτ. αίτ.
14435/6-5-2016)
13.
ΞΙ
Κατωγής
Θ7
έµπροσθεν
επιχ.
Αφοι
Ρηγάτου ΑΞΤΕ (αρ. πρωτ.
αίτ. 14134/4-5-2016)

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

69,88Χ7=489,16 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

32Χ14=448 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρεςθαλάσσια σπορ

34Χ12=408 τ.µ.
9Χ10=90 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

40Χ12=480 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες,
θαλάσσια σπορ

25Χ9=225 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

30Χ10=300 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

25Χ5=125 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

38Χ5=190 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
21,18Χ10=211,80 τ.µ.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ_ΠΡΟΝΝΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
1. Κατελειός
Έµπροσθεν επιχ. ∆ιονυσίας
Θωµά (αρ. πρωτ. αίτ. 14521/6-52016)
2. Σκάλα Θ7
Έµπροσθεν ξεν. Επιχείρησης
Ιωάννη Καππάτου (ΑΚΤΗ ΤΑΡΑ
ΑΕ) (αρ. πρωτ. αίτ. 14333/5-5-

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Τραπεζοκαθίσµατα

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ

14Χ10=140 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
30Χ16,5=495 τ.µ.
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3. Σκάλα Θ9
Έµπροσθεν επιχ.
Νικ. Βογιατζής
(ΠΙΚΙΟΝΑΣ) (αρ. πρωτ. αίτ.
14436/6-5-2016)
4. Σκάλα Θ13
Έµπροσθεν
επιχ.
Νικόλ.
Κουρκουµέλη
(PASPALIS)
(αρ.πρωτ. αίτ. 14345/5-5-2016)
5. Σκάλα Θ8
Έµπροσθεν
επιχ.
Παπαναστασάτος-Καλογηράτος
(αρ. πρωτ. αίτ. 14125/4-5-2016)
6. Σκάλα Θ5
Έµπροσθεν επιχ. Αφοί Μεταξά
Ο.Ε. (αρ. πρωτ. αίτ. 14303/5-52016)
7. Σκάλα Θ3
Έµπροσθεν επιχ. Π. Κορκού
(Green Paradise)
(αρ. πρωτ. αίτ. 14373/5-5-2016)
8. Σκάλα Θ2
Έµπροσθεν επιχ. Βίκτωρα
∆ιακρούση (αρ. πρωτ. αίτ.
14391/2016)
9. Σκάλα Θ12
Έµπροσθεν επιχ. Φωτεινής
Κλωνή (ΑΝΑΣΣΑ) (αρ. πρωτ. αίτ.
14442/6-5-2016)
10. Σκάλα Θ15
Έµπροσθεν
επιχ.
Μάριου
Κουρκουµέλη (VILLA COSTA)
(αρ. πρωτ. αίτ. 14457/6-5-2016)
11. Σκάλα Θ4
Έµπροσθεν
επιχ.
Ανδρέα
Γρουζή (αρ. πρωτ. αίτ. 14492/65-16)
12. Σκάλα Θ17
Έµπροσθεν ξεν. επιχ. Αγγελικής
Κωνσταντάτου ΑΕ (Regina de l’
aqua) (αρ. πρωτ. αίτ. 14167/45-2016)
13. Σκάλα Θ11
Έµπροσθεν επιχ.
Ιόνιαν Σταρ9 Μούσες
(αρ. πρωτ. αίτ.
14271/5-5-16
14. Σκάλα Θ14
Έµπροσθεν
επιχ.
Ιωάν.
Κουρκουµέλη (ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ) (αρ.
πρωτ. αίτ. 14498/6-5-2016)
15.Σκάλα Θ16
Έµπροσθεν επιχ. Θ. Λιναρδάτος
και ΣΙΑ Ο.Ε. (αρ. πρωτ. αίτ.
14312/5-5-2016)
16.Πόρος – Πλατεία έµπροσθεν
επιχ.
Γεωργίου Γκιάφη
(αρ. πρωτ. αίτ. 14044/4-5-2016)
17.Σκάλα Θ1
έµπροσθεν επιχ. ΒΛΙΧΑ ΕΠΕ
εκπρ. Μανωλάτος Σπυρ. (αρ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

40Χ12,5=500 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

45Χ11=495 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
50Χ10=500 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

26Χ19=494 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

25Χ20=500 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

25Χ20=500 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

30Χ16,5=495 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
30Χ16,5=495 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

45Χ11=495 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
60Χ15=900 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

30Χ16,5=495 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
28Χ16,5=462 τ.µ.
Οµπρέλες-ξαπλώστρες
21,50Χ20=430 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

13Χ7=91,01 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
42,40Χ5=212 τ.µ.
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πρωτ. αίτ. 14670/9-5-2016)
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ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 38 /2016
Α∆Α: 7ΓΖΓΩΕ5-Θ7Φ
ΘΕΜΑ : Προέγκριση Τοπικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.∆.Α) ∆ήµου Κεφαλλονιάς
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον
λόγο στον κ. Παναγή Σταµατάτο (Υπάλληλο Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε ) ο οποίος εισηγούµενος το
2ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Προέγκριση Τοπικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων
(Τ.Σ.∆.Α) ∆ήµου Κεφαλλονιάς» έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αριθ πρωτ.
83/4-05-2016 απόφαση της Εταιρίας ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε
ΟΤΑ ,η οποία αναλυτικά έχει ως εξής :

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ
Μ.ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 5 & ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΤΗΛ.26710-28692 FAX: 26710-26020
Email :diadkef2otenet.gr
ΑΡΙΘΜ.ΓΕΜΗ :122565134000

Α∆Α: ΩΥΟΜΟΚΠΧ-∆ΣΑ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Aριθµός Απόφασης 83/2016

ΠΕΡΊΛΗΨΗ
Έγκριση του <<Τοπικού Σχεδίου
∆ιαχείρισης Αποβλήτων ∆ήµου
Κεφαλονιάς >>
--------

Στο Αργοστόλι σήµερα στις 4 Μαίου 2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πµ και στα γραφεία της
Εταιρείας ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης ΑΕ ΟΤΑ που βρί-σκονται στην οδό
Μ.Γερουλάνου 5 & Ριζοσπαστών (α΄όροφος) συνήλθε σε συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβούλιο της
Εταιρείας κατόπιν της υπ αριθµ. 219/26-04-2016 έγγραφης πρό-σκλησης του κΠροέδρου αυτού προς
όλα τα µέλη του ∆.Σ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι επί συνόλου έντεκα (11)µε-λών
βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7) και ονοµαστικά :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1)Κοκκόσης ∆ιονύσιος
1)Τζωρτζάτος Γεώργιος
2)Βανδώρος Παναγής
2)Βερώνης Γεράσιµος
3)Κατσιβέλης Γεώργιος
3)Ματιάτος Σπυρίδων
4)Αµίτσης Ανδρέας
4)Ανουσάκης Νικόλαος
5)Σταµατάτος Παναγής
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
6)Μοσχονάς Αλέξανδρος (Με εξουσιοδότηση
νόµιµα κλήθηκαν
στον Κατσιβέλη Γεώργιο )
7)Σολωµός Σπυρονικόλαος
Ο κ.Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της Ηµερησίας ∆ιάταξης αναφέρει στο σώµα το Τοπικό
Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων ∆ήµου Κεφαλονιάς το οποίο έχει συνταχθεί από την ∆ιεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς σε συνεργασία µε την ∆ιεύθυνση Καθαριότητας .
Και ζητά από το σώµα να αποδεχθεί το Τοπικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων ∆ήµου Κεφα-λονιάς
επειδή είναι συµβατό µε το Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων και προωθεί την αποκεντρωµένη
διαχείριση αποβλήτων, δίνοντας έµφαση στη διαλογή στην πηγή για να προ-χωρήσουν οι περαιτέρω
διαδικασίες.
Μετά από διαλογική συζήτηση το σώµα
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
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Ότι αποδέχεται το Τοπικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων ∆ήµου Κεφαλονιάς και συµφωνεί να
προχωρήσουν οι περαιτέρω διαδικασίες από τις συναρµόδιες Υπηρεσίες.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό Αντίγραφο
Αργοστόλι 4-5-2016
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΟΚΚΟΣΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο της ∆/νσης
Καθαριότητας κ Παναγή ∆ελακά ο οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ
πρωτ. 12720/18-04-2016 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία
µε την ∆/νση Καθαριότητας η οποία αναλυτικά έχει ως εξης:
Αργοστόλι, 18-4-2016
Αρ. Πρωτ.: 12720
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία µε τη ∆/νση Καθαριότητας
ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Για την
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Τ.Σ.∆.Α.)
∆. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
(Εφαρµογή διατάξεων: Ν. 4042/2012, Άρθρο 75-Ν.3463/2006, Άρθρο 94 Ν.3852/20104 &
ΕΓΓΡΑΦΟ Α.Π. οικ.550/15-9-2015/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συνηµµένα:
1. Προσχέδιο Τ.Σ.∆.Α. συνταχθέν από την διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆. Κεφαλονιάς
σε συνεργασία µε τη ∆/νση Καθαριότητας του ∆ήµου
2. ΕΓΓΡΑΦΟ Α.Π. οικ.550/15-9-2015/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Έχοντας Υπόψη:
-Την 2008/98/ΕΕ Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ιεράρχηση στη διαχείριση των αποβλήτων
και τον εφαρµοστικό Νόµο Ν 4042/2012 αντίστοιχα.
-Την ΠΥΣ 49/15-12-2015, για το Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α) σύµφωνα µε την
ανωτέρω Νοµοθεσία και τον Στρατηγικό Σχεδιασµό διαχείρισης των Αποβλήτων µέχρι το 2020.
-Το Περιφερειακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) για τα Ιόνια Νησιά, το οποίο ενσωµατώνει
τα ΤΣ∆Α που είναι ήδη σε εξέλιξη.
-Το Ν 4257/2014 που προβλέπει Ειδικό Τέλος Ταφής απορριµµάτων για τους ∆ήµους εάν δεν έχουν
επιτύχει τους προβλεπόµενους στόχους (µείωση απορριµµάτων ταφής λιγότερο από 30% του
συνόλου), µε εφαρµογή από 01-01-2017.
Αρµοδιότητες:
1. Ο ∆ήµος είναι αρµόδιος για την καθαριότητα-αποκοµιδή και την διαχείριση των αποβλήτων
σύµφωνα µε τα άρθρα : 75 του Ν 3463/2006
94 του Ν 3852/2010
-µέσω της ∆/νσης Καθαριότητας : Άρθρο 14 του Ο.Ε.Υ,
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-της Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε – Φο∆ΣΑ Κεφαλονιάς : 888/2012 συµβόλαιο τροποπ. της ∆ιαδηµοτικής
Επιχείρησης , της αρ. 58/2014 Απόφασης του ∆.Σ, της Αρ.Πρ. Σύστασης 10903/2012 ΦΕΚ. & 6275/0907-2012 Απόφαση Αποκεντρωµένης.
2. Η Περιφέρεια για τελικό Περιφερειακό Σχεδιασµό : άρθρα 104, 211 & άρθρο 186 παρ.στ΄αρ.29 του
Ν 3852/2010 µε τον Περ. Φο∆ΣΑ (άρθρο 30 του Ν 3536/07 & άρθρα 13,16 του Ν 4071/2012 και
άρθρο 35 του Ν 4042/2012).
∆ιαδικασία:
α. Εκπόνηση του ΤΣ∆Α (προθεσµίες).
β. Προέγκριση του από το ∆.Σ//Σύσταση Οµάδας Έργου παρακολούθησης-υλοποίησης.
γ. Αποστολή του στην Π.Ι.Ν για συµβατότητα
δ. Παράλληλα ανάρτηση-διαβούλευση-οριστικοποίηση
ε. Έγκριση του από ∆.Σ/Αποστολή του στην Π.Ι.Ν-Ενσωµάτωση στο ΠΕΣ∆Αέγκριση προς εφαρµογή-υλοποίηση//
στ. Ένταξη του στο επιχειρησιακό πρόγραµµα του ∆ήµου/
ζ. Εκπόνηση µελετών*- ωρίµανση φακέλων για το νέο ΕΣΠΑ, κλπ/Προµελέτη
για την αναβάθµιση-επέκταση του ΧΥΤΥ)/ΕΡΓΑ
Οι βασικές Αρχές για την ορθή και σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία ∆ιαχείριση των Αστικών
κυρίως Αποβλήτων , µε τα ΕΣ∆Α , ΠΕΣ∆Α & ΤΣ∆Α:
ΠΡΟΛΗΨΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΑΝΑΚΤΗΣΗ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ <
30% έως το 2020

-

Προβλέπονται:
Κατοχύρωση του ∆ηµόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης των αποβλήτων και Προστασία
ποιότητας ζωής-υγείας και Περιβάλλοντος
Αποκεντρωµένη διαχείριση – µικρές λειτουργικές µονάδες - µείωση του κόστους-αξιοποίηση
Ολοκληρωµένος σχεδιασµός χωριστών ρευµάτων – διαλογή στην πηγή-ποιοτική διαχείριση –
ανακύκλωση και ενεργειακά αποδοτικότερα
Ανταποδοτικοί πόροι, κίνητρα-χαµηλά τέλη στους Πολίτες που συµµετέχουν
Εξορθολογισµός κόστους, αναβάθµιση των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών, ευαισθητοποίηση των
Πολιτών
Κεντρικός µηχανισµός καταγραφής-παρακολούθησης δεδοµένων

Οι Στόχοι έως το 2020:
- Χωριστή συλλογή-διαχείριση-αξιοποίηση των Βιοαποβλήτων >50%
- Χωριστή συλλογή-διαχείριση σε χαρτί- πλαστικό – γυαλί – µέταλλο >65%
- Οργάνωση- ∆ιαχείριση των υλικών εκσκαφών & κατεδαφίσεων ΑΕΚΚ
- Υπολοίµατα ΑΣΑ για Ταφή < 30%
Το ΤΣ∆Α Κεφαλονιάς:
Το Τοπικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης των απόβλητων είναι συµβατό µε όλα τα ανωτέρω προαναφερόµενα
στην παρούσα εισήγηση.
Καταγράφει την υφιστάµενη κατάσταση (ΑΣΑ ~ 20.000 Ton), τις Προτεινόµενες δράσεις και την
προεκτίµηση του κόστους τους.
Βασικές προτεινόµενες δράσεις:
Α. ∆ίκτυα χωριστής συλλογής και επεξεργασίας.
- Προτείνονται 4 τουλάχιστον Πράσινα Σηµεία (Π.Σ) µε τα έργα υποδοµής τους και τον εξοπλισµό
τους, για όλη την Κεφαλονιά (ένα κεντρικό) . Οι θέσεις (θα είναι κατά προτίµηση σε ∆ηµοτικά ακίνητα),
θα καθορισθούν από την οµάδα έργου (µε βάση και την κατανοµή των αρµοδιοτήτων της) και την
σχετική µελέτη.
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- Ένα Κέντρο Ανακύκλωσης – Εκπαίδευσης µε διαλογή στην Πηγή ΚΑΕ∆ΙΣΠ στο χώρο του
Χ.Υ.Τ (Παλοστή) , πλησίον του σταθµού µεταφόρτωσης ανακυκλώσιµων.
Το Κέντρο αυτό θα µπορεί να απασχολήσει και άτοµα, από ευπαθείς κοινωνικές οµάδες όπως είναι οι
Ροµά, αφού λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευση-πιστοποίηση.
- ∆ιαλογή στη πηγή µε συµµετοχή των Πολιτών
Β. Βιοαπόβλητα
- Ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων – καφέ κάδοι και νέα ειδικά απορριµµατοφόρα
Το δίκτυο θα περιλαµβάνει από παροχή κατάλληλου εξοπλισµού σε νοικοκυριά, ξενοδοχεία,
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος κλπ και δίκτυο σε κεντρικά σηµεία.
Γ. Απόβλητα συσκευασιών
- Υφίσταται ήδη δίκτυο συλλογής που σε συνεργασία Ε∆ΑΚΙ µε την ΕΕΑΑ (Ελληνικής Εταιρείας
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης) τα ανακυκλώσιµα µεταφέρονται εκτός νησιού στο Κέντρο ∆ιαλογής
Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ).
Προτείνεται η επέκταση του υφιστάµενου δικτύου (µε τα τέσσερα βασικά ρεύµατα ανακυκλώσιµων).
- Σε συνεργασία µε την ΕΕΑΑ θα αρχίσει και η τοποθέτηση των κάδων τύπου καµπάνα
κυρίως στις µεγάλες επιχειρήσεις και στη συνέχεια στα Πράσινα Σηµεία.
∆. ∆ίκτυο επεξεργασίας Υπολειποµένων σύµµεικτων ΑΣΑ
- Στο Χ.Υ.Τ.Υ
Νέα γραµµή κοµποστοποίησης των προδιαλεγµένων βιοαποβλήτων (στην ήδη υφιστάµενη µονάδα
επεξεργασίας απορριµµάτων).
Προτείνονται ειδικοί κλειστοί κοµποστοποιητές-container.
Μαζί µε πράσινα υλικά από τα Π.Σ θα δίνουν υψηλής ποιότητας κοµπόστ για εδαφοβελτιοτικά.
Ε. ∆ίκτυο διάθεσης αστικών αποβλήτων
-Στο Χ.Υ.Τ.Υ
Βελτίωση (έργα υποδοµής) – επέκταση του υφιστάµενου Χ.Υ.Τ.Υ .
Υπάρχουν ήδη σχετικές µελέτες (?)
ΣΤ. Υλικά εκσκαφών & κατεδαφίσεων ΑΕΚΚ
Εγκατάσταση κινητής µονάδας επεξεργασίας , στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Υ µε προτεραιότητα την
Κεφαλλονιά λόγω αναγκαίων κατεδαφίσεων στην Παλική , από τους πρόσφατους σεισµούς.
Εξεύρεση χώρων υποδοχέων µπαζών (θα καθορισθούν από την οµάδα έργου µε βάση και την
κατανοµή των αρµοδιοτήτων της)
κυρίως σε ανενεργά Λατοµεία που διαθέτουν µελέτες
αποκατάστασης και µε προτεραιότητα την Νότια Κεφαλονιά.
Ζ. Λοιπά απόβλητα: Επικίνδυνα ΑΣΑ (ΜΠΕΑ), ΑΗΗΕ, ΙΛΥΣ,ΕΛΑΙΑ, Ελαστικά,
Ογκώδη, ΟΤΚΖ κλπ
Θα οργανωθούν κυρίως στους χώρους των Πράσινων Σηµείων
Με βάση όλα τα ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη:
Την υποχρέωση των ∆ήµων να εγκρίνουν και να εφαρµόσουν τα ΤΣ∆Α,
Την εξοικονόµηση ενέργειας, πόρων, από την ορθή αξιοποίηση των ΑΣΑ και την ποιοτική ανακύκλωση
Την αναβάθµιση, της παροχής των υπηρεσιών, του Περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των
Πολιτών, οι οποίοι έχουν κίνητρα να συµµετέχουν στην ∆ιαχείριση των αποβλήτων, µε το προτεινόµενο
ΤΣ∆Α.
Και λαµβάνοντας υπόψη τυχόν (συµπληρωµατική) εισήγηση του τοπικού Φο∆ΣΑ –Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ
Α.Ε
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ στην
Ε.ΠΟΙ.ΖΩ (άρθρο 73 του Ν3852/10)
Α. Την προέγκριση του Τοπικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων,
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ώστε να δροµολογηθούν οι περαιτέρω διαδικασίες τελικής έγκρισης του κατόπιν
σχετικής διαβούλευσης, ενσωµάτωσης του στο υπό αναθεώρηση ΠΕΣ∆Α και την ένταξη του στο
επιχειρησιακό πρόγραµµα του ∆ήµου, (σχ. 550/15-09-2015 έγγραφο Γενικού Γραµµατέα ∆.Α)
Β. Την σύσταση Οµάδας Έργου παρακολούθησης- υλοποίησης του Τ.Σ.∆.Α. από τους:
1. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ (Πολιτικός Μηχανικός)
Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆.Τ.Υ.
2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)
Τεχνικός Υπάλληλος ∆.Τ.Υ.
3. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Π. ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ (Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.)
Τεχνικός Υπάλληλος ∆.Τ.Υ.
4. ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ (Χηµικός Μηχανικός)
Υπάλληλος Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε.
5. ΠΑΝΑΓΗ ∆ΕΛΑΚΑ, (Πολιτικός Μηχανικός),
Προϊστάµενος ∆/νσης Καθαριότητας µε αναπληρωτή
τον ΣΩΚΡΑΤΗ ΠΑΤΡΙΚΙΟ (Τεχν.Μηχαν.Μηχανικόςν)(συµµετέχουν κυρίως ως προς τα ζητήµατα των Πράσινων Σηµείων)
Και όπου και όποτε απαιτείται υπάλληλο άλλης συναρµόδιας Υπηρεσίας, ανάλογα µε την εξειδίκευση
του εκάστοτε αντικειµένου.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ε∆ΑΚΙ Ο.Τ.Α Α.Ε.
ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Π. ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆.Τ.Υ.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ ∆ΕΛΑΚΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε

Στην συνέχεια οι κ. κ. Σταµατάτος & ∆ελακάς έθεσαν υπόψη της Επιτροπής το Τοπικό Σχέδιο
∆ιαχείρισης Αποβλήτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς .

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Ματιάτος Σπυρίδων- Σπυρίδων Κατσιβέλης- Τζωρτζάτος Γεώργιος –
Κωνσταντάκης Άγγελος – Παπαδάτος Νικόλαος.
και αφού έλαβε υπόψη της:
• Το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,
• την µε αριθ πρωτ. 83/4-05-2016 απόφαση της Εταιρίας ∆ιαχείρισης Αποβλήτων

Κεφαλλονιάς & Ιθάκης Α.Ε ΟΤΑ .
Την παραπάνω εισήγηση των αρµόδιων Υπηρεσιών.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Προεγκρίνει το Τοπικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς το οποίο αναλυτικά έχει
ως εξής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Το παρών Τοπικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.∆.) του ∆ήµου Κεφαλονιάς, συντάσσεται σύµφωνα µε το
Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α, Ιούνιος-Ιούλιος 2015) και προωθεί την αποκεντρωµένη
διαχείριση αποβλήτων, δίνοντας έµφαση στη διαλογή στην πηγή.
Η πρόταση της αποκεντρωµένης διαχείρισης των απορριµµάτων στηρίζεται στις βασικές αρχές της εγγύτητας και
της µικρής κλίµακας, που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση µιας οικονοµικής και φιλικής περιβαλλοντικά
διαχείρισης, σε όφελος των πολιτών και της κοινωνίας.
Συνοπτικά:
 Υιοθετεί και ενσωµατώνει, στην πράξη, τις διεθνείς εµπειρίες και τις καλές πρακτικές,
συµπεριλαµβανοµένης και της ιεράρχησης στη διαχείριση, που εισάγει η οδηγία 2008/98/ΕΕ.
 Μπορεί να εφαρµοστεί ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη µέθοδο διαχείρισης γιατί απαιτεί απλά µέσα
και εγκαταστάσεις µικρής κλίµακας.
 Παράγει ανακυκλώσιµα προϊόντα υψηλότερης ποιότητας και αξίας
 Είναι δραστηριότητα εντάσεως εργασίας και µπορεί να συµβάλει άµεσα στη µείωση της ανεργίας.
Μπορεί να υποστηρίξει συµπληρωµατικά επαγγέλµατα στην επαναχρησιµοποίηση και στην
ανακύκλωση των υλικών, στην ενηµέρωση κλπ.
 Έχει το χαµηλότερο κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας και εξασφαλίζει τα χαµηλότερα δηµοτικά
τέλη.
 Είναι η ασφαλέστερη περιβαλλοντικά λύση, αφού δηµιουργεί τη µικρότερη δυνατή περιβαλλοντική
επιβάρυνση και η ενεργειακά αποδοτικότερη, αφού εξοικονοµεί τα µεγαλύτερα ποσοστά ενέργειας.
 Ενεργοποιεί και ευαισθητοποιεί τους πολίτες, αφού απαιτεί τη συµµετοχή τους. Έτσι, επιτυγχάνονται
ευρύτεροι στόχοι περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και συµµετοχής.
 Εξασφαλίζει τον καλύτερο κοινωνικό έλεγχο του κυκλώµατος διαχείρισης των απορριµµάτων και την
αντιµετώπιση φαινόµενων παράνοµης διάθεσης.
 Βασικό εργαλείο για την υλοποίηση της αποκεντρωµένης διαχείρισης είναι τα τοπικά σχέδια
διαχείρισης, οι προβλέψεις και τα αποτελέσµατα των οποίων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τη
διαµόρφωση των περιφερειακών σχεδιασµών και του εθνικού σχεδιασµού, που, σύµφωνα µε το ν.
4042/2012, περιλαµβάνει και τη διαχείριση, σε εθνικό επίπεδο, ειδικών ρευµάτων αποβλήτων.
Οι στόχοι ενός τοπικού σχεδίου αφορούν:
• Στην ικανοποίηση των στόχων του ΠΕΣ∆Α, ΕΣ∆Α και του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης ∆ηµιουργίας
Αποβλήτων.
• Στην µείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων.
• Στην βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ως προς τους πολίτες.
• Στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέµατα πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων.
• Στην αύξηση της απασχόλησης και της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας.
Η υλοποίησή του θα ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ενώ θα µπορεί να αναθεωρηθεί εφόσον προκύψουν
αλλαγές στον Εθνικό ή Περιφερειακό σχεδιασµό ή διαπιστωθούν ελλείψεις ή προβλήµατα κατά την πρακτική
εφαρµογή του στο ∆ήµο.

1.2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
H επιτυχής ολοκληρωµένη διαχείριση στερεών απορριµµάτων προϋποθέτει (α) την κατάλληλη επιλογή
τεχνολογιών, (β) την ευελιξία χειρισµών στις διαµορφούµενες νέες συνθήκες (τεχνολογικές, κοινωνικές,
περιβαλλοντικές, χωροτακτικές, οικονοµικές),(γ) ικανοποιητική παρακολούθηση και έλεγχο, και (δ)
ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού και οικονοµικού ρίσκου.
Σύµφωνα και µε την ευρωπαϊκή και µε την ελληνική νοµοθεσία, τα αστικά απόβλητα πρέπει να αξιοποιούνται
ώστε να εξοικονοµούνται πρώτες ύλες και ενέργεια. Ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία (ν. 4042/2012) η
οδηγία 2008/98/ΕΚ, που έχει στον πυρήνα της την ιεράρχηση στη διαχείριση των απορριµµάτων: πρόληψη,
επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, απόρριψη (Εικόνα 1).
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Εικόνα 1. Ανάστροφη πυραµίδα ιεράρχησης σταδίων διαχείρισης των απορριµµάτων.

1.3. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ
Ο σχεδιασµός που λαµβάνει χώρα στην παρούσα έκθεση, λαµβάνει ως βάση τον υφιστάµενο ΠΕΣ∆Α, αλλά
ταυτόχρονα συνεκτιµά όλες τις θεσµικές εξελίξεις στον τοµέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, όπως ο
Νόµος 4042/2012 για τη διαχείριση των αποβλήτων, η αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων και το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Αποβλήτων.
Πιο αναλυτικά, οι νέες τροποποιήσεις αφορούν κυρίως στα εξής:
Νόµος 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθµιση θεµάτων
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής»
Με το Νόµο, τροποποιείται ριζικά η τρέχουσα νοµοθεσία για τα απόβλητα και ενθαρρύνεται σηµαντικά η
επαναχρησιµοποίηση και η ανακύκλωση των αποβλήτων. Μερικές ουσιαστικές αλλαγές που προκύπτουν είναι οι
εξής:
1.
Ιεράρχηση των αποβλήτων. Εφαρµόζεται µια νέα ιεράρχηση αναφορικά µε τις προτιµώµενες µεθόδους
διαχείρισης των αποβλήτων, ώστε να λαµβάνονται µέτρα για τις επιλογές που παράγουν το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσµα από περιβαλλοντικής απόψεως, όπως π.χ. µεθόδους επεξεργασίας που συνοδεύονται από υψηλά
ποσοστά ανάκτησης υλικών ή ενέργειας. Η ιεράρχηση των µεθόδων διαχείρισης αποβλήτων, που εισάγεται,
είναι η εξής:
(α) πρόληψη-αποτροπή δηµιουργίας απορριµµάτων (προτιµώµενη επιλογή) (β) επαναχρησιµοποίηση
(γ) ανακύκλωση
(δ) ανάκτηση (συµπεριλαµβανοµένης και της ενεργειακής ανάκτησης) (ε) ασφαλής εναπόθεση (ως ύστατο µέτρο)
2.
Νέοι ποσοτικοί στόχοι επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης. Καθιερώνεται ως το 2015 χωριστή
συλλογή τουλάχιστον για τα ακόλουθα: χαρτί, µέταλλο, πλαστικό και γυαλί και ενθαρρύνεται η χωριστή συλλογή
των βιολογικών αποβλήτων. Επίσης, ως το 2020 θα πρέπει, να έχουν επιτευχθεί οι παρακάτω στόχοι:
α) Η προετοιµασία για την επαναχρησιµοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, όπως
τουλάχιστον το χαρτί, το µέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχοµένως άλλης
προέλευσης, στο βαθµό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόµοια µε τα απόβλητα των νοικοκυριών, πρέπει να
αυξηθεί τουλάχιστον στο 50%, και
β) η προετοιµασία για την επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση άλλων υλικών,
συµπεριλαµβανοµένων των εργασιών επίχωσης, όπου γίνεται χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων
υλικών, µη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων, εξαιρουµένων των υλικών που απαντούν
στη φύση, πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στο 70%.
3.
Στόχος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων. Τίθεται νέος στόχος ότι έως το 2015, το ποσοστό χωριστής
συλλογής των βιολογικών αποβλήτων θα πρέπει να ανέλθει, κατ’ ελάχιστο, στο 5% του συνολικού τους βάρους
και έως το 2020, κατ’ ελάχιστο, στο 10% του συνολικού τους βάρους.
Να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε πρόσφατο σχέδιο νόµου για την « Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση
της διαχείρισης των αποβλήτων» προτείνεται η τροποποίηση του στόχου του ποσοστού χωριστής
συλλογής των βιολογικών αποβλήτων που τίθεται (στο ν . 4042/ 2012) έως το 2020 κατ’ ελάχιστο, σε 20% του
συνολικού τους βάρους (από 10%).
4.
Σχέδια διαχείρισης και πρόληψης παραγωγής αποβλήτων. Θεσµοθετείται η κατάρτιση σχεδίων και
προγραµµάτων για την πρόληψη δηµιουργίας αποβλήτων, τα οποία όµως θα εστιάζονται πλέον στις βασικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και θα λαµβάνουν υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων και των υλικών.
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5.
Ειδικό τέλος ταφής. Καθιερώνεται από το 2014 (αναβλήθηκε η εφαρµογή του έως 31.12.2015) το ειδικό
τέλος ταφής για τις κατηγορίες αποβλήτων που κατατάσσονται στους παρακάτω κωδικούς ΕΚΑ:
20 01 08, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 07
17 01, 17 02, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 06, 17 09 04,
όταν οδηγούνται σε Χώρους Υγειονοµικής Ταφής χωρίς προηγούµενη επεξεργασία. Το ειδικό τέλος ταφής ανά
τόνο αποβλήτων που διατίθεται ορίζεται σε 35 €/τόνο και αυξάνεται ετησίως και 5€/τόνο έως του ποσού των
60€/τόνο.
6.
Παρακράτηση ποσών. Θεσπίζεται η παρακράτηση των ποσών, που επιβάλλονται ως χρηµατικά
πρόστιµα στη χώρα µας για παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, κατά τη διαδικασία κατανοµής των
κεντρικών αυτοτελών πόρων στους ΟΤΑ και στα νοµικά τους πρόσωπα, τα οποία χρησιµοποιούν χώρους
ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων, ή στα οποία υπάρχουν ανενεργοί αλλά µη αποκατεστηµένοι τέτοιοι
χώροι, ή/και τα οποία επανειληµµένως και σκοπίµως ή όχι εµποδίζουν ή µαταιώνουν τα αναγκαία έργα
υποδοµής σε δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων,
Εθνικός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης Αποβλήτων
Στην αναθεώρηση του ΕΣ∆Α ενσωµατώνεται το σύνολο των νέων δεδοµένων µε βάση την Οδηγία 2008/99/ΕΚ
όπως αυτή ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε το Νόµο Πλαίσιο 4042/2012 και υιοθετείται ενιαία στρατηγική σε
εθνικό επίπεδο για όλο το φάσµα της παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων. Παράλληλα καθορίζονται οι
προοπτικές διαχείρισης για τα επόµενα χρόνια σύµφωνα µε τις τάσεις που διαγράφονται στην ΕΕ και σήµερα
προσεγγίζονται µε τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020», την πρόταση για το 7ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το
Περιβάλλον, το Χάρτη Πορείας για την αποδοτικότητα των πόρων, καθώς και την προγραµµατιζόµενη
«επανεξέταση της ευρωπαϊκής πολιτικής και νοµοθεσίας για τα απόβλητα».
Ειδικότερα, σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο Εθνικό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Αποβλήτων η εθνική πολιτική για τα
απόβλητα είναι προσανατολισµένη στους εξής στόχους-ορόσηµα για το 2020: τα κατά κεφαλή παραγόµενα
απόβλητα να έχουν µειωθεί δραστικά, η προετοιµασία προς επαναχρησιµοποίηση και η ανακύκλωση µε
χωριστή συλλογή ανακυκλώσιµων - βιοαποβλήτων να εφαρµόζεται στο 50% του συνόλου των ΑΣΑ, η ανάκτηση
ενέργειας να αποτελεί συµπληρωµατική µορφή διαχείρισης, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε άλλου
είδους ανάκτησης και η υγειονοµική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε λιγότερο
από το 30% του συνόλου των ΑΣΑ.
Με βάση το παραπάνω πλαίσιο αναφοράς, οι άξονες της πολιτικής που καλείται να εξυπηρετήσει το παρόν
ΕΣ∆Α είναι οι ακόλουθοι:
1. Κατοχύρωση του δηµόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων µε στόχο την προστασία της
δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο µιας πολιτικής βιώσιµης ανάπτυξης προς όφελος του
κοινωνικού συνόλου, µε όρους αειφορίας.
2. Ύπαρξη ολοκληρωµένου σχεδιασµού για το σύνολο των ρευµάτων αποβλήτων της επικράτειας σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, λαµβάνοντας υπόψη τα µέτρα και τις δράσεις του εθνικού στρατηγικού σχεδίου
πρόληψης αποβλήτων, µε επίτευξη συµβατότητας των σχεδιασµών διαχείρισης αποβλήτων µε το χωροταξικό
πλαίσιο και ειδική αντιµετώπιση της διαχείρισης των αποβλήτων των αποµακρυσµένων, ορεινών και νησιωτικών
περιοχών.
3. ∆ιασφάλιση της υψηλής προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, µε επίτευξη της
αυτάρκειας της χώρας σε κατάλληλα και επαρκή δίκτυα και υποδοµές συλλογής, ανάκτησης και διάθεσης των
αποβλήτων, µε ολοκληρωµένη καταγραφή παραγωγής και ενίσχυση ελέγχων σε όλο το πλέγµα διαχείρισης.
4. Προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων προς όφελος της κοινωνίας και µε κοινωνικά δίκαιο τρόπο, µε
κατά προτεραιότητα προώθηση της προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση και της ανακύκλωσης µε διαλογή
στην πηγή ανακυκλώσιµων και βιοαπόβλητων και ενίσχυση της εφαρµογής της διευρυµένης ευθύνης του
παραγωγού στη διαχείριση αποβλήτων προς υποστήριξη του σχεδιασµού και της παραγωγής αγαθών, τα οποία
λαµβάνουν πλήρως υπόψη και διευκολύνουν την αποτελεσµατική χρησιµοποίηση των πόρων καθ’ όλο τον κύκλο
ζωής τους.
5. Αναβάθµιση των δηµόσιων και δηµοτικών υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων προς τους πολίτες και τους
παραγωγούς αποβλήτων, ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση της ενεργού συµµετοχής των πολιτών µέσω
εκτενούς διαβούλευσης και µέσω συµµετοχής στις δράσεις διαχείρισης µικρής κλίµακας και κοντά στην
παραγωγή των αποβλήτων.
6. Εξορθολογισµός κόστους υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων και προώθηση οικονοµικά βιώσιµων και
περιβαλλοντικά αποδεκτών επενδύσεων στον τοµέα των αποβλήτων, καθώς και της υποστήριξης περιβαλλοντικά
φιλικών τεχνολογιών και της καινοτοµίας, µε τη µέγιστη δυνατή αξιοποίηση πόρων από διαθέσιµη δηµόσια
χρηµατοδότηση, κοινωνικό έλεγχο και µε το ελάχιστο κόστος για τους πολίτες.
Οι στρατηγικές για την εφαρµογή της νέας εθνικής πολιτικής διαχείρισης των αποβλήτων είναι οι εξής:
1. Κατάρτιση ολοκληρωµένου πλαισίου σχεδιασµών διαχείρισης αποβλήτων
- Κατάρτιση εθνικού στρατηγικού σχεδίου πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων, στο οποίο καθορίζονται οι
προτεραιότητες και οι εθνικοί στόχοι αναφορικά µε τον τρόπο πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, διαµορφώνεται
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η στρατηγική πρόληψης, η οποία συνίσταται στον καθορισµό των απαραίτητων ληπτέων µέτρων και δράσεων
που εξειδικεύονται στα ΠΕΣ∆Α και σε τοπικά δηµοτικά σχέδια διαχείρισης.
- Κατάρτιση ειδικών εθνικών σχεδίων, τουλάχιστον για τα επικίνδυνα απόβλητα καθώς και ειδικότερα για τα
επικίνδυνα απόβλητα υγειονοµικών µονάδων, ως επιχειρησιακών σχεδιασµών για τα ρεύµατα αυτά.
- Αναθεώρηση περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης (ΠΕΣ∆Α), κυρίως των µη επικίνδυνων αποβλήτων, ως
επιχειρησιακών σχεδιασµών για τα ρεύµατα αυτά και εξειδίκευσή τους σε επίπεδο δήµου, οργανωµένης
κοινότητας, οµάδας, δραστηριότητας και επιχείρησης .
- Εναρµόνιση πλαισίων σχεδιασµών διαχείρισης αποβλήτων µε τον εθνικό και περιφερειακό χωροταξικό
σχεδιασµό.
- Καθορισµός της υποχρέωσης των ∆ήµων να σχεδιάζουν και να εφαρµόζουν τοπικά σχέδια αποκεντρωµένης
διαχείρισης αποβλήτων, στο πλαίσιο των εθνικών και των περιφερειακών σχεδιασµών. Στα πλαίσια αυτά θα
προσδιοριστούν όλες εκείνες οι απαραίτητες ρυθµίσεις που θα διασφαλίζουν την δυνατότητα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης να αναλαµβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την εφαρµογή ενός τοπικού
σχεδίου αποκεντρωµένης διαχείρισης. Ενδεικτικά τέτοιες ρυθµίσεις αφορούν:
- το περιεχόµενο και τη διαδικασία ενσωµάτωσης των δηµοτικών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων στα ΠΕΣ∆Α,
συµπεριλαµβανοµένων θεµάτων συντονισµού και συνδιαχείρισης µεταξύ όµορων ∆ήµων.
- τη δυνατότητα προσλήψεων του απαραίτητου προσωπικού για την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου σε κάθε
∆ήµο, δεδοµένου ότι τα σχέδια αυτά είναι εντάσεως εργασίας.
- τη διασφάλιση της δυνατότητας των δήµων να διακινούν τα ανακτώµενα υλικά έναντι τιµήµατος
- τη δυνατότητα χωροθέτησης ήπιων υποδοµών διαχείρισης, εντός του πολεοδοµικού ιστού
- την ενθάρρυνση των κοινωνικών πρωτοβουλιών για πιο άµεση συµµετοχή στη διαχείριση των αποβλήτων, στο
πλαίσιο ενός συστήµατος δηµόσιας αποκεντρωµένης διαχείρισης
- Τέλος, την δυνατότητα σύναψης συνεργασίας µόνον για την διαλογή στην πηγή και την εκπαίδευση µεταξύ
∆ήµων, κοινωνικών συνεταιρισµών ή/και συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης εφόσον τα απόβλητα
εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση.
2. ∆ιασφάλιση της υψηλής προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας
- Ενίσχυση – ανάπτυξη του κεντρικού µηχανισµού καταγραφής και επεξεργασίας δεδοµένων παραγωγής και
διαχείρισης αποβλήτων, ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλασιµότητα από την παραγωγή έως τον τελικό προορισµό
τους. Ανάπτυξη κατάλληλου δικτύου υποδοµών ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων.
- Αποκατάσταση των ρυπασµένων περιοχών διάθεσης αποβλήτων.
- ∆ηµιουργία προϋποθέσεων για την αποτροπή της εξαγωγής αποβλήτων, καθώς αυτό συνεπάγεται σηµαντική
απώλεια δυνητικών πόρων και ταυτόχρονα ευκαιριών ανακύκλωσης και ανάκτησης στη χώρα, εκτός αν δεν
υπάρχουν αντίστοιχες υποδοµές στη χώρα. Η προσπάθεια αφορά ιδιαίτερα στην αποτροπή της εξαγωγής ΑΣΑ,
καθώς πρόκειται για πρακτική που συντηρεί τη λογική της παραµονής τους σε σύµµεικτη µορφή και
αντιστρατεύεται την προδιαλογή των υλικών.
- Εξάλειψη παράνοµης διακίνησης αποβλήτων εντός της χώρας, για την ανάπτυξη µεταξύ άλλων και υγιούς και
περιβαλλοντικά ορθής επιχειρηµατικότητας στον τοµέα διαχείρισης αποβλήτων.
- Ενίσχυση ελέγχων - επιθεωρήσεων και µηχανισµών επιβολής για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τη
νοµοθεσία.
3. Εφαρµογή της ∆ιαλογής στην Πηγή, ως του πλέον δόκιµου τρόπου συλλογής µε σκοπό την επίτευξη υψηλής
ποιότητας ανακύκλωσης µε τη λήψη των ακόλουθων µέτρων:
- Καθιέρωση πανελλαδικά χωριστής συλλογής αποβλήτων, ώστε να επιτευχθούν τα αναγκαία ποιοτικά πρότυπα
στους αντίστοιχους τοµείς ανακύκλωσης. Χωριστή συλλογή καθιερώνεται τουλάχιστον για το γυαλί, το χαρτί, το
µέταλλο και το πλαστικό, ώστε να εξασφαλισθεί, κατ ’ελάχιστον, η ανακύκλωση του 60% του συνολικού τους
βάρους από το στάδιο της προδιαλογής, ως το 2020.
- Καθιέρωση της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων, ως πρωταρχικού βήµατος του νέου συστήµατος
διαχείρισης, για τη διευκόλυνση της χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης των διαλεγµένων στην πηγή
βιοαποβλήτων ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της χωριστής συλλογής ήτοι 40% του συνολικού βάρους των
βιοαποβλήτων, ως το 2020. Επεξεργασία των χωριστά συλλεγέντων βιοαποβλήτων µε στόχο την παραγωγή
κόµποστ το οποίο να πληροί ποιοτικές προδιαγραφές για την περαιτέρω χρήση του σύµφωνα µε διεθνή ή / και
εθνικά πρότυπα.
- Υιοθέτηση µέτρων και δηµιουργία νέου δικτύου Πράσινων Σηµείων ή/ και Κέντρων Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης
για τη ∆ιαλογή στην Πηγή (ΚΑΕ∆ΙΣΠ) ως στοιχείων του τοπικού σχεδίου, µε χωροταξικά και πληθυσµιακά
κριτήρια. Σε δήµους µε πληθυσµό περισσότερο από 2.000 κατοίκους ένα τουλάχιστον Πράσινο Σηµείο ή/ και
ΚΑΕ∆ΙΣΠ. Στα Πράσινα Σηµεία θα εξασφαλίζεται µε κατάλληλο τρόπο η ενσωµάτωση και της άτυπης συλλογής
- Υιοθέτηση µέτρων ώστε να επιτευχθούν κατ’ ελάχιστον οι στόχοι του Ν.4042/2012 (Α’ 24) έως το 2020 σχετικά
µε την προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών κατασκευών και
κατεδαφίσεων
- Ριζική αναθεώρηση της λειτουργίας των Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΣΕ∆) και επανασχεδιασµός
τους, στο πλαίσιο ενιαίου κεντρικού συντονιστικού φορέα για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
Επανεξέταση του θεσµικού πλαισίου µε στόχο την βελτιστοποίηση της λειτουργίας, τη διαφάνεια και τον έλεγχο

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

6
Σελίδα

των συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης σε άλλα υλικά, στο πλαίσιο ενιαίου κεντρικού συντονιστικού φορέα
(µε αναβάθµιση του ΕΟΑΝ). Τα έσοδα των ΣΕ∆ αποτελούν δηµόσιο πόρο και πρέπει να εξεταστεί ο έλεγχός τους
µέσω κρατικού λογιστικού συστήµατος για να αποτελέσουν επενδυτικό κονδύλι για την ανάπτυξη των
συστηµάτων της νέας διαχείρισης αποβλήτων.
- Συµπληρωµατική χρήση µεθόδων ανάκτησης ενέργειας, µε την προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνουν τους στόχους
προδιαλογής και ανάκτησης υλικών
- Προτεραιότητα στην περαιτέρω ανάκτηση υλικών, έναντι της παραγωγής δευτερογενών καυσίµων, στα
εργοστάσια επεξεργασίας αποβλήτων.
- Τέλος, περιορισµός της διάθεσης σε χώρους υγειονοµικής ταφής στα µη ανακτήσιµα απόβλητα (ιδίως των
βιοαποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων).
4. Εξορθολογισµός κόστους υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων και προώθηση οικονοµικά και περιβαλλοντικά
βιώσιµων επενδύσεων στον τοµέα των αποβλήτων, µε στόχο τη θεσµοθέτηση ανταποδοτικού οφέλους προς τον
πολίτη από την ανακύκλωση.
- Υποστήριξη των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, και της καινοτοµίας, που θεωρούνται σηµαντικά και για τις
αναπτυσσόµενες και αναδυόµενες οικονοµίες, όπου µάλιστα διαφαίνονται αξιόλογες αυξητικές τάσεις, για την
προώθηση της ιεράρχησης στη διαχείριση αποβλήτων.
- Παροχή κινήτρων για την υλοποίηση πανελλαδικά των Πράσινων Σηµείων από τους ∆ήµους για την
επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων.
- Παροχή κινήτρων για την υλοποίηση πανελλαδικά Πράσινων Σηµείων και Κέντρων Ανακύκλωσης,
Εκπαίδευσης, ∆ιαλογής στην πηγή (ΚΑΕ∆ΙΣΠ) µόνον για την εκπαίδευση και διαλογή στην πηγή των αποβλήτων
µόνο στο πλαίσιο προγραµµατικής σύµβασης µε δήµους, εντός των διοικητικών ορίων των δήµων.
- Προώθηση εθελοντικών δράσεων-συµφωνιών σχετικά µε τις πράσινες δηµόσιες συµβάσεις και την προµήθεια
βιώσιµων/ πράσινων προϊόντων.
- Βελτίωση των όρων εργασίας και εξάλειψη επικίνδυνων και ανθυγιεινών συνθηκών στον τοµέα της διαχείρισης
αποβλήτων
- Αναβάθµιση των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων προς τους πολίτες και τους παραγωγούς αποβλήτων,
ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση της ενεργού συµµετοχής των πολιτών µέσω εκτενούς διαβούλευσης και µέσω
εφαρµογής των δράσεων διαχείρισης (ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση, κοµποστοποίηση, υπόλειµµα) κοντά
στην παραγωγή των αποβλήτων
- Κατάρτιση εθνικής επικοινωνιακής στρατηγικής, µε στόχο την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση στον τοµέα των
αποβλήτων, για το ευρύ κοινό και επιλεγµένες οµάδες-στόχους.
- Ανάπτυξη αποτελεσµατικού µηχανισµού διαφάνειας, συστηµατικής ενηµέρωσης, υποστήριξης και κατάρτισης
των εµπλεκόµενων στην παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων.
- Βελτίωση πρόσβασης στην πληροφορία των εµπλεκόµενων φορέων µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
- Θεσµοθέτηση των αρµοδιοτήτων των δήµων, ώστε να µπορούν να υλοποιούν όλο το φάσµα των δράσεων των
τοπικών σχεδίων διαχείρισης, συµπεριλαµβανοµένης της απρόσκοπτης διάθεσης των ανακτήσιµων υλικών και
ενίσχυση της τεχνικής επάρκειας τους καθώς των λοιπών φορέων διαχείρισης αποβλήτων
- Ενθάρρυνση πρωτοβουλιών και συµµετοχή των δράσεων της κοινωνικής οικονοµίας στο πλαίσιο των τοπικών
δηµοτικών σχεδίων αποκεντρωµένης διαχείρισης.
- Ανάπτυξη συνεργασιών µεταξύ των τοπικών κοινωνιών και των εµπλεκόµενων φορέων στη διαχείριση
αποβλήτων, µε στόχο επίτευξη κοινωνικών συναινέσεων.
5. Ανάκτηση Ενέργειας- Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων
Σύµφωνα µε την οδηγία πλαίσιο 2008/99/ΕΚ, η οποία έχει ως όραµα την αποσύνδεση της οικονοµικής ανάπτυξης
από την παραγωγή των αποβλήτων και την πρόκληση αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στον
άνθρωπο στοχεύοντας σε µια οικονοµία µηδενικών αποβλήτων, έχει συνταχθεί και εγκριθεί από το ΥΠΕΚΑ
(Ιούλιος 2014), το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων.
Η Οδηγία πλαίσιο 2003/98/ΕΚ για τα απόβλητα, στα άρθρα 3, 12 και 13 δηλώνει ότι ως
«πρόληψη» νοούνται τα µέτρα που λαµβάνονται πριν µία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν απόβλητα,
επιτυγχάνοντας α) Τη µείωση της ποσότητας των αποβλήτων, µεταξύ άλλων µέσω της επαναχρησιµοποίησης
προϊόντων ή την παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων β) Τη µείωση των αρνητικών επιπτώσεων των
παραγόµενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία γ) τη µείωση του περιεχοµένου των
επιβλαβών ουσιών στα υλικά και προϊόντα
Λαµβάνοντας υπόψη την υφιστάµενη κατάσταση, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής
Αποβλήτων θέσπισε ποιοτικούς στόχους για τους ακόλουθους τοµείς και ρεύµατα αποβλήτων:
•
Απόβλητα τροφίµων / κουζίνας
•
Υλικά / απόβλητα συσκευασίας
•
Χαρτί
•
Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
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2.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2.1.1. ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Τα πληθυσµιακά δεδοµένα του ∆ήµου Κεφαλονιάς παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 1. Πληθυσµιακά δεδοµένα ∆ήµου Κεφαλονιάς
Απογραφή ΕΣΥΕ
Απογραφή ΕΣΥΕ
Απογραφή ΕΣΥΕ 2001
1991
2011
∆ήµος
Κεφαλονιάς
29.392
36.404
35.801
Σύµφωνα µε στοιχεία της ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Κεφαλονιάς,
τους καλοκαιρινούς µήνες ο πληθυσµός ανέρχεται στους 50.000 κατοίκους µε κορύφωση τον Αύγουστο που
φθάνει τους 80.000.
2.2. ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
2.2.1. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα δεδοµένα των θερµοκρασιών και βροχοπτώσεων της Π.Ε.
Κεφαλληνίας για την περίοδο 1970 - 1989, µε βάση στοιχεία της ΕΜΥ από τον Μετεωρολογικό σταθµό του
Αργοστολίου.
Πίνακας 2. Θερµοκρασιακά δεδοµένα και βροχοπτώσεις στην Π.Ε. Κεφαλληνίας.
ΜΗΝΑΣ
Θερµοκρασία σε °C
Υετός σε mm
Αριθµός ηµερών µε
Μέση

Max

Min

Σύνολο

Μax
24h
67,2
112,5
51,0
46,0
49,0
67,4
47,6
26,8
125,2
112,9
100,3
104,9

Υετό

Βροχή

Χιόνι

Ιανουάριος
11,7
14,4
8,7
122,4
14,9
14,7
0,2
Φεβρουάριος
11,7
14,3
8,8
119,1
13,5
13,4
0,1
Μάρτιος
13,1
15,9
9,7
81,4
10,9
10,6
0,3
Απρίλιος
15,4
18,4
11,6
57,6
9,1
9,1
0
Μάιος
19,4
21,5
14,2
17,9
4,2
4,2
0
Ιούνιος
23,2
25,1
17,5
11,5
1,3
1,3
0
Ιούλιος
25,5
27,3
19,5
6,2
0,9
0,9
0
Αύγουστος
25,7
27,7
19,9
10,1
1,8
1,8
0
Σεπτέµβριος
23,6
27
19,1
34,3
4,1
4,1
0
Οκτώβριος
19,6
22,9
15,9
107,6
10,0
10,0
0
Νοέµβριος
15,6
18,6
12,4
150,1
12,9
12,9
0
∆εκέµβριος
13
15,7
10
114,6
13,2
13,2
0
ΣΥΝΟΛΟ
832,8
96,8
96,2
0,6
Για τα ελληνικά δεδοµένα το ετήσιο ύψος των βροχοπτώσεων θεωρείται αρκετά υψηλό, και φθάνει τα 832,8 mm.
Η παράµετρος της βροχόπτωσης είναι ιδιαίτερα σηµαντική επειδή επηρεάζει την ποσότητα των παραγόµενων
στραγγισµάτων και τη γενικότερη λειτουργία του χώρου διάθεσης.
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΨΟΥΣ ΥΕΤΟΥ
160

Υετός σε mm

140
120
100
80
60
40
20
0
ΙΑΝ

ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΗ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ
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Σηµαντικό, από την άποψη των έργων διαχείρισης των οµβρίων υδάτων, είναι η διακύµανση του ύψους του
υετού, που από 6,2 mm τον µήνα Ιούλιο φθάνει τα 150,1 mm τον Νοέµβριο. Αξίζει επίσης να επισηµανθεί η
"κοιλιά" που σηµειώνεται κατά τους µήνες Μάρτιο έως Σεπτέµβριο.
2.2.2. ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ανεµολογικά χαρακτηριστικά της Νήσου Κεφαλληνίας για την
περίοδο 1970 - 1989, µε βάση στοιχεία της ΕΜΥ (Μετεωρολογικός σταθµός Αργοστολίου).
Πίνακας 3. Ανεµολογικά δεδοµένα για τη Νήσο Κεφαλληνίας.
BEAUFOR
Β
ΒΑ
Α
ΝΑ
Ν
Ν∆
∆
Β∆
Ηρεµία
D
0
23,950
1
1,265
0,282
0,486
0,949
2,439
2,066
2,507
0,836
2
4,460
1,366
1,378
2,902
3,828
3,150
2,541
4,991
3
5,126
1,445
1,174
2,631
2,721
1,570
1,479
5,883
4
4,099
0,858
1,028
1,649
1,491
0,384
0,440
3,952
5
0,734
0,248
0,542
0,644
0,418
0,068
0,034
0,531
6
0,192
0,078
0,316
0,237
0,169
0,011
0,011
0,079
7
0,011
0,034
0,102
0,068
0,034
0
0
0,011
8
0
0,023
0,034
0,011
0,011
0,011
0
0
9
0
0
0,011
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
>11
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΝΟΛΟ
15,887
4,334
5,071
9,091
11,111
7,260
7,012
16,283
23,950

ΣΥΝΟΛΟ
23,95
10,83
24,62
22,03
13,90
3,22
1,09
0,26
0,09
0,01
0
0
100,00

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ

Β
ΒΑ
Α
ΝΑ
Ν
Ν∆
∆
Β∆
Ηρεµία

∆ιάγραµµα 2. Ετήσια συχνότητα κατεύθυνσης του ανέµου.
Με βάση τα ανεµολογικά δεδοµένα της ΕΜΥ διαπιστώνουµε ότι η νηνεµία εµφανίζεται µε συχνότητα 23,95%, ενώ
επικρατούντες άνεµοι είναι οι βόρειοι (συχνότητα εµφάνισης 15,887%) και οι βορειοδυτικοί (16,283%).
2.3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα γεωλογικά στοιχεία και υδρογεωλογικά στοιχεία που ακολουθούν προέρχονται από την µελέτη του Ι. Ε.
Κουµαντάκη, "Έρευνα υπόγειας υδροφορίας Κεφαλονιάς", Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 1992. Σύµφωνα
µε τα στοιχεία της παραπάνω µελέτης, λαµβανοµένου υπόψη του ενεργού πορώδους και της υδροπερατότητας
των διαφόρων πετρωµάτων και γεωλογικών σχηµατισµών που δοµούν το νησί και ενοποιώντας όσους απ'
αυτούς έχουν παρεµφερή συµπεριφορά ως προς την κατείσδυση και την ροή των υπόγειων νερών, διακρίνονται
οι εξής οµάδες:
• 1η οµάδα - Υδροπερατοί σχηµατισµοί
Σε αυτήν ταξινοµούνται όλα τα συµπαγή πετρώµατα στα οποία µπορεί να αναπτυχθεί δευτερογενές
πορώδες, λόγω κερµατισµού ή/και καρστικής διεργασίας, οι τιµές του οποίου είναι δυνατόν να κυµαίνονται
ευρύτατα, µε αποτέλεσµα η υδροπερατότητα των πετρωµάτων αυτών να παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις.
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Μπορεί σε µεγάλου όγκου συµπαγείς βραχοµάζες πετρωµάτων της κατηγορίας αυτής οι τιµές της
υδροπερατότητας να είναι πολύ µικρές, όµως δεν είναι σπάνιες και τιµές πολύ µεγάλες, κυρίως λόγω
µεγάλων καρστικών αγωγών.
Στην οµάδα αυτή υπάγονται τα ασβεστολιθικά πετρώµατα, ασχέτως γεωτεκτονικής - στρωµατογραφικής
ζώνης και ηλικίας. Στην ίδια οµάδα ταξινοµούνται και οι δολοµίτες, παρότι έχει διαπιστωθεί σε µεγαλύτερη
συχνότητα, σε σχέση µε τους ασβεστόλιθους, συµπεριφορά αυτών περίπου ως στεγανών πετρωµάτων.
• 2η οµάδα - Ηµιπερατοί σχηµατισµοί
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι γεωλογικοί σχηµατισµοί στους οποίους εναλλάσσονται υδροπερατά µε
υδατοστεγανά πετρώµατα, κατά την κατακόρυφη ή και την οριζόντια έννοια. Τα πάχη των στρωµάτων είναι
ασταθή και οι αποσφηνώσεις συχνές.
Στην οµάδα αυτή ανήκουν τα εναλλασσόµενα στρώµατα ψαµµιτών, µαργών, αργίλων, κροκαλοπαγών και
µαργαϊκών ασβεστόλιθων του Μειόκαινου, Πλειόκαινου και Πλειστοκαίνου (Υποοµάδα α). Επίσης, στην ίδια
οµάδα µπορούν να ταξινοµηθούν οι χερσαίες τεταρτογενείς αποθέσεις, δηλαδή τα αλλούβια, οι κώνοι
κορηµάτων, οι αποθέσεις χειµάρρων και τα πλευρικά κορήµατα (Υποοµάδα β). Σηµειώνεται ότι στις
αποθέσεις αυτές η "αταξία" των υλικών είναι ο κανόνας και οι συχνές εναλλαγές, ενώ αποσφηνώσεις µπορεί
να παρατηρούνται σε αποστάσεις λίγων µέτρων.
Στα υλικά της οµάδας αυτής µπορεί να αναπτύσσονται υπό πίεση υδροφόροι ορίζοντες, ή και ελεύθεροι,
όταν η υδροφορία αναπτύσσεται σε κοκκώδεις σχηµατισµούς, οι οποίοι δεν καλύπτονται από υδατοστεγανά
υλικά.
• 3η οµάδα- Αδιαπέρατοι σχηµατισµοί
Σ' αυτήν ταξινοµούνται οι πρακτικά αδιαπέρατοι σχηµατισµοί και πετρώµατα, όπως το µίγµα αργίλουλατυποπαγών-γύψων και οι νεογενείς και τεταρτογενείς αποθέσεις, στις οποίες επικρατούν τα αργιλικά,
µαργαϊκά και ιλυώδη συστατικά.
Σε ορισµένες περιπτώσεις, στις περιοχές εξάπλωσης των πετρωµάτων της κατηγορίας αυτής, µπορεί να
αναπτυχθούν φτωχές υπόγειες υδροφορίες, είτε στο µανδύα αποσάθρωσής των, είτε σε υδροπερατά
σώµατα µικρού όγκου που άλλοτε επίκεινται και άλλοτε παρεµβάλλονται στο υδατοστεγανό σύνολο και
έχουν τη δυνατότητα να τροφοδοτηθούν µε απ' ευθείας κατείσδυση ή πλευρικά. Πολλές από τις µικροπηγές
της Κεφαλονιάς αποστραγγίζουν τέτοιας µορφής φτωχές υδροφορίες.
Από υδρογεωλογικής άποψης, η περιοχή ενδιαφέροντος ανήκει στην υδρογεωλογική ενότητα ασβεστόλιθων της
βόρειας Παλικής. Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει τους Κρητιδικούς και Ηωκαινικούς ασβεστόλιθους που
απλώνονται δυτικά του τεκτονικού βυθίσµατος της Θηνιάς.
Η προς τα νότια επέκταση των ασβεστόλιθων διακόπτεται από το τεκτονικό βύθισµα που συνδέει τον όρµο της
Ορθολιθιάς (παραλία Πετανών) µε το έλος του Λιβαδιού και είναι πληρωµένο µε νεογενή. Από όλες τις άλλες
πλευρές η ασβεστολιθική ενότητα εφάπτεται µε την θάλασσα, η οποία αποτελεί και το επίπεδο αναφοράς του
καρστικού υδροφορέα.
Βόρεια του Αθέρα, µέσα σε ένα πολύ στενό επίµηκες βύθισµα έχουν διασωθεί από την διάβρωση µειοκαινικές
µάργες. Είναι το µόνο στεγανό πέτρωµα σε ολόκληρη την ενότητα, το οποίο όµως δεν παίζει κανένα ουσιαστικό
ρόλο στη διαµόρφωση των υδρογεωλογικών συνθηκών.
Τα υπόγεια νερά των ασβεστόλιθων - και για την περίπτωση αυτής της ενότητας - εύκολα και γρήγορα
αποστραγγίζονται στην θάλασσα ή στις παραθαλάσσιες ζώνες από πλήθος πηγών και διάσπαρτων
αναβλύσεων.
Μια τέτοια παραθαλάσσια ζώνη, αποτελεί η χαµηλή έκταση του έλους του Λιβαδιού, η οποία δέχεται τις
αποστραγγίσεις των βόρεια αυτού ασβεστολιθικών µαζών. Τα νερά είναι υφάλµυρα και ανάλογα µε την στάθµη
της θάλασσας, κατά την άµπωτη και πληµµυρίδα, παρατηρείται ροή από το έλος προς την θάλασσα ή και το
αντίστροφο.
Παράλληλα, σύµφωνα µε τον υδρογεωλογικό χάρτη της περιοχής, την περιοχή ενδιαφέροντος αποτελούν
ασβεστόλιθοι, κυρίως του ανώτερου Κρητιδικού και αρκετούς του Ηωκαίνου (δυτική Παλική, Θηνιά, Πύλαρος,
νότια Σάµης) µε υποκείµενους δολοµιτικούς ασβεστόλιθους και δολοµίτες (Ν∆ των παρυφών του Αίνου και στην
ευρεία περιοχή Άσσου). Συνήθως, οι σχηµατισµοί αυτοί χαρακτηρίζονται από υψηλή υδροπερατότητα λόγω
τεκτονισµού και καρστικής διεργασίας, σε αρκετές όµως περιπτώσεις µπορεί να είναι απόλυτα στεγανοί.
Οι µεγάλες καρστικές ενότητες Αίνου-Αγίας ∆υνατής, Ατρους-Σάµης, Ερύσσου, Βόρειας και ∆υτικής Παλικής,
Αργοστολίου-Λακύθρας και Νότιας Κεφαλονιάς (Μεγάλης Ράχης) είναι ανοιχτές προς την θάλασσα επί µετώπου
πολλών χιλιοµέτρων και οι υπόγειες υδροφορίες των απειλούνται από διείσδυση αλµυρών νερών.
Η εκτόνωση των υδροφόρων αυτών πραγµατοποιείται από πολυάριθµες παραθαλάσσιες και υποθαλάσσιες
υφάλµυρες καρστικές πηγές και διάσπαρτες αναβλύσεις (πηγές Καραβόµυλου, Αγ. Ευφηµίας, Πόρου,
Κουρουκλάτων, έλους Λειβαδιού, Γερογκόµπου, Κουτάβου). Η µόνη ενδιαφέρουσα καρστική πηγή µε νερό καλής
ποιότητας είναι της Μεγάλης Αβύθου µε παροχή κυµαινόµενη από 35 έως 600 m3/hr.
2.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
Με βάση τον Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό (Ε.Α.Κ. 2000), η χώρα υποδιαιρείται σε τέσσερις ζώνες
σεισµικής επικινδυνότητας Ι, II, III και IV, τα όρια των οποίων καθορίζονται στο Χάρτη Επικινδυνότητας της
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Ελλάδας. Σε κάθε ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας, αντιστοιχεί µία τιµή σεισµικής επιτάχυνσης εδάφους A=a·g
(g: επιτάχυνση βαρύτητας) σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 4. Ζώνες σεισµικών επιταχύνσεων σύµφωνα µε τον Ε.Α.Κ. (2000)
Ζώνη Σεισµικής Επικινδυνότητας
Ι
II
III
IV
α

0,12

0,16

0,24

0,36

Όµως, σύµφωνα µε την ∆17α/115/9/ΦΝ215 «Τροποποίηση διατάξεων του Ελληνικού Αντισεισµικού Κανονισµού
ΕΑΚ-2000, λόγω αναθεώρησης του Χάρτη Σεισµικής Επικινδυνότητας» η χώρα υποδιαιρείται σε τρεις ζώνες
Σεισµικής Επικινδυνότητας Ι, Π, III, τα όρια των οποίων καθορίζονται στον Χάρτη Ζωνών Σεισµικής
Επικινδυνότητας της Ελλάδος.
Οι τιµές των σεισµικών επιταχύνσεων εδάφους του πίνακα 4.5 εκτιµάται σύµφωνα µε τα σεισµολογικά δεδοµένα
ότι έχουν πιθανότητα υπέρβασης 10% στα επόµενα 50 χρόνια.
Σύµφωνα µε στοιχεία του Ε.Α.Κ., ο Νοµός Κεφαλληνίας ανήκει στη ζώνη υψηλότερης σεισµικής επικινδυνότητας
IΙΙ. Η εδαφική επιτάχυνση ανηγµένη στην επιτάχυνση βαρύτητας για τη ζώνη αυτή είναι α=0,36.

∆ιάγραµµα 3. Χάρτης ζωνών σεισµικής επικινδυνότητας της Ελλάδας.
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3.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
3.1. ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

3.1.1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Σήµερα, στον ∆ήµο Κεφαλονιάς παράγονται ετησίως περίπου 20.000 τόνοι στερεών αποβλήτων, όπως
προκύπτει από την παρακολούθηση των εισερχόµενων φορτίων στον εν λειτουργία ΧΥΤΑ Κεφαλονιάς
(ζυγολόγια). Σε αυτά περιλαµβάνονται τα οικιακά και τα προσοµοιάζοντα µε αυτά απορρίµµατα, καθώς και
σηµαντικές ποσότητες άλλων κατηγοριών αποβλήτων (ογκώδη, ελαστικά, κ.λ.π) και ιλύς από τις εγκαταστάσεις
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του νησιού.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά ανά µήνα οι ποσότητες των εισερχόµενων
απορριµµάτων στον ΧΥΤΑ Κεφαλονιάς από τον ∆ήµο Κεφαλονιάς.
Πίνακας 5. Ποσότητες εισερχόµενων απορριµµάτων στον ΧΥΤΑ Κεφαλονιάς
ΜΗΝΑΣ
2009
2010
2011
2012
2013
ΓΕΝΑΡΗΣ

1506

1240

1132

988

1120

ΦΕΒΡ

1181

1109

934

885

985

ΜΑΡΤΗΣ

1365

1260

1151

1250

1100

ΑΠΡΙΛΗΣ

1798

1383

1509

1590

1374

ΜΑΗΣ

1922

1587

1673

1645

1622

ΙΟΥΝΗΣ

2340

1818

1959

1740

1933

ΙΟΥΛΗΣ

2976

2212

2365

2635

2.639

ΑΥΓΟΥΣΤ

4074

3146

3.080

3.083

3.308

ΣΕΠΤ

2496

1717

1580

1645

2158

ΟΚΤ

1928

1469

1331

1578

1452

ΝΟΕΜ

1291

1210

983

1230

1226

∆ΕΚΕΜ

1442

1093

1025

1095

1133

ΣΥΝΟΛΟ

24.319

19.244

18.722

19.364

18743

2162

1013

1066

737

21.406

19.735

20.430

19.480

ΟΓΚΩ∆Η
Γ.ΣΥΝΟΛ

24.319

Όπως φαίνεται από τον ανωτέρω πίνακα, υπήρξε κατά την τελευταία πενταετία µια σηµαντική µείωση στην
παραγωγή απορριµµάτων, προφανώς λόγω της οικονοµικής κρίσης. Για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης,
θεωρήθηκε ότι:
• οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης θα ανασχεθούν, µε αποτέλεσµα την αύξηση της κατανάλωσης
• λόγω των δράσεων πρόληψης που θα εφαρµοστούν κατά τα επόµενα χρόνια θα µειωθεί η κατ’άτοµο
παραγωγή απορριµµάτων.
Έτσι, θεωρείται ότι µέχρι το 2020 οι δύο αυτοί παράγοντες θα συντελέσουν έτσι ώστε να µην υπάρξει σηµαντική
µεταβολή στην ποσότητα των παραγόµενων απορριµµάτων σε σχέση µε την σηµερινή, ήτοι περίπου 20.000
τόνους/ έτος.
3.1.2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Τα υπάρχοντα δεδοµένα για τη σύνθεση των οικιακών απορριµµάτων, είναι γενικώς φτωχά και παρουσιάζουν
ανοµοιογένεια ως προς τις µεθόδους δειγµατοληψίας και ανάλυσης των αποβλήτων. Επίσης, δεν υπάρχουν
αξιόπιστες χρονοσειρές δεδοµένων που να επιτρέπουν την εξαγωγή ποσοτικών εκτιµήσεων για την µελλοντική
εξέλιξη της σύνθεσης των αποβλήτων. Ο κύριος λόγος είναι ότι δεν έχει ζητηθεί υποχρεωτικά από τη ∆ιοίκηση να
εκτιµάται η ποιότητα κατά περιοχή και οι µετρήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί έως τώρα γίνονταν τυχαία και
αποσπασµατικά στα πλαίσια κυρίως κάποιου ερευνητικού προγράµµατος Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος.
Σύµφωνα µε τον νέο Εθνικό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Αποβλήτων η σύνθεση των παραγόµενων αστικών
αποβλήτων στην χώρα µας είναι η ακόλουθη:
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∆ιάγραµµα 4. Σύνθεση αστικών στερεών αποβλήτων.
Η ποιοτική σύσταση των απορριµµάτων παίζει σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση ενός σχεδίου διαχείρισης
στερεών αποβλήτων. Σήµερα, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, δεν υπάρχουν µετρήσεις της σύνθεσης
των απορριµµάτων. Ο κύριος λόγος είναι ότι δεν έχει ζητηθεί υποχρεωτικά από τη ∆ιοίκηση να εκτιµάται η
ποιότητα κατά περιοχή και οι µετρήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί έως τώρα γίνονταν τυχαία και
αποσπασµατικά στα πλαίσια κυρίως κάποιου ερευνητικού προγράµµατος Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος.
Στην εξεταζόµενη περιοχή τα απορρίµµατα που αποτίθενται στον ΧΥΤΑ Νοµού Κεφαλληνίας είναι κατά βάση
οικιακά. Η ακριβή σύνθεση των απορριµµάτων δεν είναι γνωστή, δεδοµένου ότι για την ευρύτερη περιοχή δεν
έχουν διεξαχθεί µετρήσεις σχετικά µε την σύνθεση των απορριµµάτων και τα φυσικοχηµικά τους χαρακτηριστικά.
Εποµένως, δεχόµαστε τη σύνθεση του παραπάνω διαγράµµατος.
Έτσι, θεωρώντας ετησίως παραγωγή απορριµµάτων 20.000 tn, προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας, στον οποίο
παρουσιάζονται οι ποσότητες των απορριµµάτων έκαστου ρεύµατος.
Πίνακας 6. Ποσότητες απορριµµάτων ανά ρεύµα
Κατηγορία
Ποσοστό
Ποσότητα
Βιοαπόβλητα

44%

8.868,53

Χαρτί/Χαρτόνι

22%

4.436,68

Πλαστικά

14%

2.777,77

Μέταλλα

4%

779,32

Γυαλί

4%

859,19

Άλλα

11%

2.278,50

ΣΥΝΟΛΟ

20.000,00

3.1.3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η διαχείριση των σύµµεικτων αστικών ΑΣΑ γίνεται στον Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων ο οποίος
βρίσκεται στην θέση Παλλοστή και λειτουργεί σαν χώρος διάθεσης των απορριµµάτων της Κεφαλονιάς από το
1980. Πήρε, σύµφωνα µε την τότε υφιστάµενη Νοµοθεσία (Υγειονοµική ∆ιάταξη Ε1β 301/10.2.1964) άδεια από
το Νοµάρχη Κεφαλληνίας. Η άδεια εκδόθηκε αφού συγκροτήθηκε η κατά τον νόµο επιτροπή, εξέτασε όλα τα
απαραίτητα δεδοµένα για διαφορετικούς χώρους και τελικά γνωµοδότησε θετικά για τον χώρο αυτό. Στην
συνέχεια ο χώρος χωροθετήθηκε ως χώρος διάθεσης. Ο χώρος αυτός λειτούργησε χωρίς να πληρούνται
ωστόσο οι προϋποθέσεις της υγειονοµικής ταφής (χωρίς στεγάνωση, διαχείριση στραγγισµάτων και βιοαερίου).
Στην έκταση αυτή έγιναν µόνο τα έργα περίφραξης, διάνοιξης του δρόµου προσπέλασης των
απορριµµατοφόρων, προµήθεια ενός φορτωτή για τη διάστρωση των απορριµµάτων και ξεκίνησε η εναπόθεση
αρχικά των απορριµµάτων των ∆ήµων Ληξουρίου και Αργοστολίου και στη συνέχεια, µε την ίδρυση της
∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Κεφαλονιάς και των υπολοίπων
Κοινοτήτων. Τα απορρίµµατα συσσωρεύονταν και κατά καιρούς καλύπτονταν από αδρανή υλικά.
Προφανώς δηµιουργήθηκε η ανάγκη κατασκευής ενός σύγχρονου Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων, ο
οποίος θα πληρούσε τα κριτήρια που ορίζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σύγχρονες επιστηµονικές αντιλήψεις
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
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σχετικά µε τους ΧΥΤΑ και ο οποίος θα κάλυπτε τις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες του νησιού. Έτσι το 1997
ολοκληρώθηκαν τα έργα και ξεκίνησε η λειτουργία του Α’ κυττάρου του ΧΥΤΑ. Στο Α’ κύτταρο,
πραγµατοποιήθηκαν οι απαραίτητες εκσκαφές και διαµορφώθηκε ο πυθµένας της λεκάνης απόθεσης , µε τις
ηπιότερες κατά το δυνατόν κλίσεις και µε κατάλληλη στεγάνωση. Παράλληλα, ο χώρος στον οποίο βρισκόταν ο
ΧΑ∆Α καλύφθηκε απλώς µε χωµατισµούς και σήµερα τοποθετούνται εκεί χύδην τα ογκώδη απορρίµµατα.
Το Α’ κύτταρο καταλαµβάνει έκταση περίπου 27,3 στρεµµάτων, ο όγκος των αποθέσεων είναι περίπου 360.000
m3 και η κλίση του πλατώ είναι της τάξης του 1:3. Για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων του χώρου έχει
διανοιχθεί τάφρος οµβρίων και κατασκευάστηκε σύστηµα συλλογής στραγγισµάτων, βάσει του υδατικού
ισοζυγίου του ΧΥΤΑ. Τα στραγγίσµατα µέσω του δικτύου συλλογής συγκεντρώνονται στη δεξαµενή
στραγγισµάτων. Μόλις η δεξαµενή γεµίσει µε στραγγίσµατα, αυτά επανεκτρέπονται µέσω αντλίας λυµάτων σε
τάφρο που έχει κατασκευαστεί στην επιφάνεια του ΧΥΤΑ. Αντίστοιχα, όσον αφορά τις υποδοµές για την
διαχείριση του βιοαερίου, έχει εγκατασταθεί πυρσός καύσης.
Η εναπόθεση απορριµµάτων στο Α΄ κύτταρο σταµάτησε το 2008, όταν ξεκίνησε η λειτουργία του Β’ κυττάρου, το
οποίο έχει χωρητικότητα για δέκα έτη, δηλαδή έως το 2018. Έχουν γίνει οι απαραίτητες εργασίες για την
διαµόρφωση του πυθµένα της λεκάνης απόθεσης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συλλογή των στραγγισµάτων και
να υπάρχει η απαιτούµενη ευστάθεια των στεγανοποιητικών και αποστραγγιστικών στρώσεων, έναντι αστοχίας.
Επίσης, έχουν πραγµατοποιηθεί έργα στεγανοποίησης και συλλογής στραγγισµάτων, τα οποία οδηγούνται στην
συνέχεια στην Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισµάτων.
Η Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισµάτων περιλαµβάνει τη δεξαµενή βροχοστραγγιδίων, το αντλιοστάσιο
τροφοδοσίας, τη βιολογική βαθµίδα, τη δεξαµενή χλωρίωσης, τον παχυντή ιλύος, το αντλιοστάσιο λάσπης και το
κτίριο υποστήριξης της εγκατάστασης.
Στο χώρο του ΧΥΤΑ λειτουργεί από το 2009 και Μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας
Απορριµµάτων. Η µονάδα είναι κλειστού τύπου και αποτελείται από δύο στάδια, την µηχανική προεπεξεργασία
και την αερόβια βιοσταθεροποίηση. Έτσι, µε το υφιστάµενο σύστηµα προεπεξεργασίας εξασφαλίζεται:
o η µείωση του δυναµικού εκποµπής ρυπαντών των απορριµµάτων πριν οδηγηθούν σε υγειονοµική
ταφή,
o η µείωση του βιοαποικοδοµήσιµου κλάσµατος που οδηγείται στον ΧΥΤΑ- προκειµένου να συµβάλλει η
Κεφαλονιά στους στόχους µείωσης που τίθενται από την ΚΥΑ 29407/2002
o η µείωση του όγκου των απορριµµάτων που οδηγούνται σε ταφή,
o η µείωση της περιεχόµενης υγρασίας, ώστε τα επεξεργασµένα απορρίµµατα να είναι εύκολα
διαχειρίσιµα και συµπιέσιµα και να µην έχουν οσµές.

Εικόνα 2. Κελιά κοµποστοποίησης Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων Κεφαλονιάς
Σε ότι αφορά στα έργα υποδοµής του ΧΥΤΑ, έχει κατασκευαστεί εσωτερικό δροµολόγιο, για τη σύνδεση της
οδού πρόσβασης µε το µέτωπο εργασίας. Ως οδός πρόσβασης στο γήπεδο του ΧΥΤΑ, παρέµεινε ο παλαιότερος
αγροτικός δρόµος, βελτιώνοντας αυτόν µε ασφαλτική στρώση 5cm.

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
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Υπεύθυνος φορέας για την συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των απορριµµάτων είναι η Εταιρεία ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Α.Ε. (Ε.∆.Α.-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α.).
Σύµφωνα µε στοιχεία της εταιρείας η συλλογή των απορριµµάτων υλοποιείται µε την χρήση των ακόλουθων
απορριµµατοφόρων:
Πίνακας 7. Υφιστάµενα απορριµµατοφόρα συλλογής ΑΣΑ
Τύπος
Χωρητικότητα (m3)
Αριθµός
Πρέσσας
24
2
Πρέσσας
16
12
Μύλου
12
1
Επιπλέον, οι υπάρχοντες κάδοι για την συλλογή των σύµµεικτων αστικών απορριµµάτων είναι 2.800 και έχουν
χωρητικότητα 1100 L.
Αναφορικά µε τα ανακυκλώσιµα η συλλογή τους γίνεται µε την χρήση 3 απορριµµατοφόρων τύπου πρέσας
χωρητικότητας 16 m3, ενώ οι διαθέσιµοι κάδοι παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 8. Κάδοι συλλογής ανακυκλωσίµων
Είδος αποβλήτων
Χωρητικότητα (L)
Αριθµός
Χαρτί
1.100
350
Λοιπές συσκευασίες
1.100
350
Τα ανακυκλώσιµα συλλέγονται από τα απορριµµατοφόρα και µεταφέρονται στο γήπεδο του ΧΥΤΑ Κεφαλονιάς,
όπου έχει εγκατασταθεί σταθµός µεταφόρτωσης
ανακυκλωσίµων, Εκεί, πραγµατοποιείται η
µεταφόρτωση των ανακυκλώσιµων σε containers τα
οποία αποµακρύνονται µε ευθύνη της ΕΕΑΑ.

Εικόνα 3. ΣΜΑ Ανακυκλωσίµων

3.2. ΙΛΥΣ
Η παραγόµενη ιλύς προέρχεται από τις τρεις
λειτουργούσες εγκαταστάσεις (βιολογικός
Αργοστολίου, βιολογικός Ληξουρίου, βιολογικός
Σάµης), ενώ θα προστεθεί η ιλύς των Πόρου Σκάλας
(υπό δοκιµαστική λειτουργία) και Φισκάρδου (υπό
µελέτη). Οι αναµενόµενες ποσότητες ιλύος
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 9. Αναµενόµενες ποσότητες ιλύος από
τους βιολογικούς καθαρισµούς του ∆ήµου.

Εγκαταστάσεις
βιολογικού
καθαρισµού
Αργοστόλι
Ληξούρι
Σάµη
Πόρος-Σκάλα
Φισκάρδο
Ιθάκη
ΣΥΝΟΛΟ

Ισοδύναµος
πληθυσµός
(χειµώνας)
10.000
5.00
3.000
4.000
1.000
1.500
23.000
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Ισοδύναµος
πληθυσµός
(θέρος)
30.000
10.000
8.000
12.000
5.000
5.000
65.000

Ιλύς
kg/d
(χειµώνας)
450
225
135
180
45
67,5
1.035

Ιλύς
kg/d
(θέρος)
1.650
550
440
660
275
275
3.575

Ιλύς ετησίως
kg/y
270.000
110.250
76.050
108.000
36.900
42.975
601.200
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3.3. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ)
Σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο Εθνικό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, κατά το έτος 2011 παρήχθησαν στην
Ελλάδα 67.000 τόνοι ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης. Λόγω έλλειψης στοιχείων, για τον υπολογισµό της αντίστοιχης
ποσότητας θεωρείται ότι ο πληθυσµός του ∆ήµου είναι το 0,3 % του συνόλου της χώρας, άρα η παραγωγή ΑΗΗΕ
είναι περίπου 201 τόνοι.
3.4. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Κύριες πηγές προέλευσης των γεωργικών αποβλήτων είναι οι γεωργικές δραστηριότητες καθώς και οι
βιοµηχανίες επεξεργασίας τροφίµων ενώ αντίστοιχα κύρια πηγή κτηνοτροφικών αποβλήτων αποτελούν τα
µαντριά.
Ο κλάδος της γεωργίας δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένος στη Νήσο Κεφαλληνίας, κυρίως λόγω της
γεωµορφολογίας αυτής. Οι κυριότερες πηγές γεωργικών αποβλήτων από της γεωργική παραγωγή είναι τα
προϊόντα κλαδέµατος καθώς και τα αποσυρόµενα φρούτα.
Με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ(2011), η παραγωγή του 2006 των κυριότερων κατηγοριών παρατίθενται στον
ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 10. Παραγωγή σε τόνους ανά κατηγορία γεωργικών εκµεταλλεύσεων το έτος 2006 (ΕΣΥΕ, 2011)
Κατηγορία
Παραγωγή
(τν/έτος)
Ελαιόδεντρα
7.889
Άµπελοι-Σταφιδάµπελοι
Αχλαδιές

6.492
135

Μηλιές

70

Βερικοκιές

54

Ροδακινιές

21

Συκιές

75

Λοιπά οπωροφόρα

103

Λεµονιές

528

Πορτοκαλιές

550

Μανταρινιές

145

Λοιπά εσπεριδοειδή

8

Για την εκτίµηση των παραγόµενων ποσοτήτων των προϊόντων κλαδέµατος, έγιναν οι ακόλουθες παραδοχές, οι
οποίες βασίσθηκαν σε βιβλιογραφικούς δείκτες που εκφράζουν το λόγο αποβλήτων από κλαδέµατα προς τα
παραγόµενα προϊόντα ανά καλλιέργεια (ΚΑΠΕ, 2007). Οι δείκτες αυτοί παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 11. ∆είκτες αποβλήτων από κλαδέµατα
Κατηγορία
∆είκτης (Kg
αποβλήτου/kg
παραγωγής)
Ελαιόδεντρα
1,02
Άµπελοι-Σταφιδάµπελοι

0,83

Αχλαδιές

0,79

Μηλιές

0,83

Βερικοκιές

0,35

Ροδακινιές

0,4

Συκιές
Λοιπά οπωροφόρα
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0,37
0,3

Λεµονιές

0,45

Πορτοκαλιές

0,34

Μανταρινιές

0,65

Λοιπά εσπεριδοειδή

0,39
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Από τα ανωτέρω προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας στον οποίο υπολογίζεται η παραγωγή κλαδευµάτων από τις
διάφορες κατηγορίες καλλιεργειών.
Πίνακας 12. Υπολογισµός παραγωγής κλαδευµάτων
Ετήσια
Κατηγορία
ποσότητα
κλαδευµάτων
Ελαιόδεντρα

8.125,7

Άµπελοι-Σταφιδάµπελοι

5.388,4

Αχλαδιές

106,7

Μηλιές

58,1

Βερικοκιές

18,9

Ροδακινιές

8,4

Συκιές

27,8

Λοιπά οπωροφόρα

30,9

Λεµονιές

237,6

Πορτοκαλιές

187,0

Μανταρινιές

94,3

Λοιπά εσπεριδοειδή

3,1

ΣΥΝΟΛΟ
14.286,7
Εποµένως, συνολικά η ετήσια ποσότητα κλαδευµάτων από τις κυριότερες γεωργικές καλλιέργειες ήταν κατά το
έτος 2006 14.286,7 τόνοι.
Στην κατηγορία των γεωργικών αποβλήτων ανήκουν και τα αποσυρόµενα φρούτα και λαχανικά. Θεωρώντας,
βάσει του Κανονισµού 1580/07, ότι δεν ξεπερνούν το 5% του όγκου της παραγωγής που διατίθεται στον εµπόριο
και λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των ανωτέρω πινάκων καθώς και το γεγονός ότι στη Νήσο παρήχθησαν το
έτος 2006 2.549 τόνοι λαχανικά, προκύπτει ότι η ετήσια ποσότητα αποσυρόµενων φρούτων και λαχανικών είναι
930 τόνοι.
Αναφορικά µε τα κτηνοτροφικά απόβλητα, η ποσότητα και η µορφή αυτών εξαρτώνται από το είδος σταβλισµού,
το είδος των εκτρεφόµενων ζώων και το είδος της παρεχόµενης τροφής.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό των ζώων τα οποία εκτρέφονταν στο
∆ήµο Κεφαλονιάς το έτος 2010.
Πίνακας 13. Ζωικό κεφάλαιο ∆. Κεφαλονιάς
Είδος
Αριθµός
Βοοειδή
3.018
Αιγοπρόβατα
23.000
Χοίροι
380
Πτηνά
8.000
Ιπποειδή
68
Για τον υπολογισµό των παραγόµενων αποβλήτων από τις κτηνοτροφικές µονάδες θεωρήθηκαν οι ακόλουθοι
συντελεστές.
Πίνακας 14. Συντελεστές ειδικής παραγωγής κτηνοτροφικών αποβλήτων επί ξηρού ανά είδος ζώου
Είδος
Παραγωγή αποβλήτων
(kg/ζωο έτος)
Βοοειδή
1825
Αιγοπρόβατα
492,75
Χοίροι
149,65
Πτηνά
18,25
Ιπποειδή
1533
Από τα ανωτέρω προκύπτει ο κάτωθι πίνακας.
Πίνακας 15. Υπολογισµός παραγωγής κτηνοτροφικών αποβλήτων
Είδος
Ποσότητα
αποβλήτων
(τόνοι/έτος)
Βοοειδή
5.507,85
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Αιγοπρόβατα

11.333,25

Χοίροι

56,87

Πτηνά

146,00

Ιπποειδή

104,24

ΣΥΝΟΛΟ

17.148,21

Γενικά, η διαχείριση αυτών των ρευµάτων γίνεται εντός των µονάδων παραγωγής, κυρίως για την κάλυψη
διάφορων αναγκών αυτών (πχ εδαφοβελτιωτικό), ενώ οι παραγόµενες ποσότητες είναι µικρές, µε αποτέλεσµα να
µην δηµιουργούνται ζητήµατα υπερσυσσώρευσης αυτών και ανάγκης διαχείρισής τους εκτός των µονάδων
παραγωγής ως απόβλητα, έτσι η διαχείρισή τους δεν απασχολεί την παρούσα µελέτη.
3.5. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ
Η κατηγορία των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) περιλαµβάνει το σύνολο
των αποβλήτων που κατατάσσονται στο κεφάλαιο 17 του ΕΚΑ, και συγκεκριµένα:
• απόβλητα από την οικοδοµική δραστηριότητα (ανεγέρσεις, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις,
επισκευές κ.λπ.),
• απόβλητα από τεχνικά έργα (συµπεριλαµβανοµένων των έργων κατασκευής, συντήρησης,
ανακαίνισης ή αποξήλωσης οδικών αρτηριών, κ.λπ),
• απόβλητα που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές (σεισµοί, πληµµύρες),
• ρυπασµένα από επικίνδυνες ουσίες ΑΕΚΚ που προκύπτουν από βιοµηχανικές περιοχές,
• βυθοκορήµατα (υποθαλάσσιες εκσκαφές),
• κατασκευαστικά στοιχεία και µονωτικά υλικά που περιέχουν αµίαντο.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, η παραγωγή ΑΕΚΚ στο σύνολο της
χώρας το 2015 εκτιµάται σε 480.000 τόνους ετησίως, ενώ το 2020 αναµένεται να φτάσει τους 690.000 τόνους.
Λόγω έλλειψης στοιχείων, για τον υπολογισµό της αντίστοιχης ποσότητας θεωρείται ότι ο πληθυσµός του ∆ήµου
είναι το 0,3 % του συνόλου της χώρας, άρα η παραγωγή ΑΕΚΚ είναι περίπου 2.070 τόνοι.
Αξίζει να τονισθεί ότι το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα αναµένεται να εκκινήσει η διαδικασία των
κατεδαφίσεων των κτιρίων που κρίθηκαν κατεδαφισθέα έπειτα από τις σεισµικές δονήσεις που έπληξαν την
Κεφαλονιά τον Ιανουάριο του 2014. Κατά συνέπεια, θα προκύψουν σηµαντικές ποσότητες ΑΕΚΚ άµεσα, οι
οποίες θα πρέπει να υποστούν την κατάλληλη διαχείριση.
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4.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

4.1. ΣΤΟΧΟΙ ΕΣ∆Α
Στις ακόλουθες παραγράφους αναφέρονται οι στόχοι που περιλαµβάνονται στο νέο Εθνικό Σχεδιασµό
∆ιαχείρισης Αποβλήτων, όπως αυτοί εξειδικεύονται για κάθε κατηγορία, καθώς και οι προτεινόµενες δράσεις.
4.1.1. ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
• Πλήρης εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης για τα ΑΣΑ.
• Θέσπιση των ακόλουθων ποσοτικών στόχων διαχείρισης των ΑΣΑ, ως ελαχίστων, σε
συµφωνία µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας:
Ρεύµα αποβλήτου

Έτος

Περιγραφή στόχου

Βιοαποδοµήσιµα Αστικά
Απόβλητα (ΚΥΑ
29407/3508/2002)

2020

Μείωση αποβλήτων που οδηγούνται σε υγειονοµική
ταφή στο 35% κ.β. σε σχέση µε τα επίπεδα παραγωγής
του 1997 (*)

Βιοαπόβλητα
(Ν. 4042/2012)

Ανακυκλώσιµα υλικά

2015

5%

2020

40 %

του συνολικού βάρους σε χωριστή συλλογή

2015

Καθιέρωση χωριστής συλλογής τουλάχιστον για χαρτί,
γυαλί, µέταλλα και πλαστικό. Η χωριστή συλλογή σε
λιγότερα ρεύµατα υλικών αποβλήτων µπορεί να γίνεται
µόνο εφόσον αυτό τεκµηριώνεται από άποψη
περιβαλλοντική, τεχνική και οικονοµική. Για τα Πράσινα
Σηµεία τα ρεύµατα αποβλήτων θα είναι περισσότερα.
Χρώµα κάθε ρεύµατος πανελλαδικά. (πορτοκαλί γυαλί,
κίτρινο χαρτί- χαρτόνι, κόκκινο πλαστικά-µέταλλα ή µπλε
για µέταλλα, καφέ βιοαποδοµήσιµα, πράσινο ή γκρι
µεταλλικό σύµµεικτα.

2020

65% κ.β. προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση &
ανακύκλωση µε προδιαλογή τουλάχιστον για χαρτί,
µέταλλα, πλαστικό και γυαλί

● Μικρής

κλίµακας µονάδες επεξεργασίας υπολειµµατικών συµµείκτων,
περαιτέρω ανάκτηση.
● Κάλυψη του συνόλου της χώρας µε υποδοµές υγειονοµικά ασφαλούς διάθεσης.

µε

σκοπό

την

4.1.2. ΙΛΥΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

● Ελαχιστοποίηση της διάθεσης σε ΧΥΤΑ.
● Θέσπιση των ακόλουθων ποσοτικών στόχων στη διαχείριση ιλύος έως το 2020:
-Εργασίες ανάκτησης 95% κ.β. επί της παραγόµενης ποσότητας.
-Εργασίες διάθεσης 5% κ.β. επί της παραγόµενης ποσότητας.
● Ανάπτυξη ολοκληρωµένου δικτύου υποδοµών για την ανάκτηση της ιλύος.
● Ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση παραγωγών ιλύος αστικού τύπου, σχετικά µε τις δυνατότητες ορθής
διαχείρισης.
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4.1.3. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ

● Οργάνωση και λειτουργία δικτύων διαχείρισης των ΑΥΜ εντός και εκτός των ΥΜ. Υλοποίηση έργων
υποδοµής.

● Επέκταση εφαρµογής των προγραµµάτων χωριστής συλλογής σε όλες τις δραστηριότητες από τις οποίες
παράγονται ΑΥΜ, όπως η κατ’ οίκον νοσηλεία.
4.1.4. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

● ∆ιασφάλιση ιχνηλασιµότητας παραγωγής και διαχείρισης βιοµηχανικών αποβλήτων
● ∆ιασφάλιση ορθολογικής διαχείρισης των παραγόµενων βιοµηχανικών αποβλήτων στηριζόµενη στην
ιεράρχηση των αποβλήτων και στις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές.

● Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρµας αποβλήτων µε σκοπό την προώθηση της συνέργειας µεταξύ των
βιοµηχανικών κλάδων για την ανάκτηση των βιοµηχανικών αποβλήτων.

● Οργάνωση και λειτουργία επαρκούς δικτύου υποδοµών διάθεσης βιοµηχανικών αποβλήτων κατά
προτεραιότητα στους χώρους βιοµηχανικής συγκέντρωσης

● Ανάκτηση ενέργειας σε συµπληρωµατικό ρόλο, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια άλλου είδους
ανάκτησης

● Υλοποίηση συστηµατικής έρευνας για αναβάθµιση των µεθόδων διαχείρισης των βιοµηχανικών
αποβλήτων και τεκµηρίωση της βέλτιστης επιλογής από τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις των εργασιών
ανάκτησης ή και διάθεσης. Ανάπτυξη συνεργασιών µε Πανεπιστήµια και ερευνητικά ινστιτούτα για
ανάπτυξη νέων υλικών και τεχνολογιών προς την κατεύθυνση της ανάκτησης.
4.1.5. ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ,
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ/ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΛΠ
o
o

o
o
o

Καθιέρωση χωριστής συλλογής για τα µέταλλα, το χαρτί, το πλαστικό και το γυαλί που υπάγονται στις
κατηγορίες ΕΚΑ 15 και 20 σε όλους τους χώρους εργασίας και εξυπηρέτησης κοινού
Αποτροπή της ανάµιξης αποβλήτων ελαίων µε πετρελαιοειδή κατάλοιπα (καθαρισµοί δεξαµενών
καυσίµων, διάφορα ελαφρά ή βαρέα καύσιµα) και διαχείρισή τους σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
για την εναλλακτική διαχείριση.
Καθιέρωση χωριστής συλλογής του οργανικού κλάσµατος (καφέ κάδος) ως διακριτού ρεύµατος.
∆ιαχείριση των τυχόν άλλων ρευµάτων αποβλήτων που παράγονται, και εντάσσονται στην εναλλακτική
διαχείριση, ως διακριτών ρευµάτων και σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
Υλοποίηση δράσεων ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης κοινού και λοιπών εµπλεκόµενων, σχετικά µε
τα οφέλη της πρόληψης και ανάκτησης των αποβλήτων.
4.1.4. ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

● Πλήρης ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης
για την ανάκτηση επ’ ωφελεία της γεωργίας, την παραγωγή προϊόντων (π.χ. ζωοτροφών, κ.λπ.) ή την
παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο/ βιοµάζα.
● Χωριστή συλλογή και ανάκτηση των πλαστικών γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης µε έµφαση στα
πλαστικά θερµοκηπίου και τα απόβλητα συσκευασίας
● Χωριστή συλλογή και κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας γεωργικών φαρµάκων που
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες µέσω συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Πρόβλεψη για κίνητρο
προδιαλογής πλαστικών/βιοαποδοµήσιµων γεωργοκτηνοτροφικών.
4.1.5. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

● Υλοποίηση προγραµµάτων εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 5 του Ν. 2939/01), τα οποία κατ΄ ελάχιστο
●
●
●
●
●

θα περιλαµβάνουν: µέτρα ενίσχυσης για την επίτευξη / βελτίωση ποσοτικών στόχων, µεθόδους για την
οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών.
Πανελλαδική κάλυψη από δίκτυα διαλογής στην πηγή αποβλήτων συσκευασίας
Προώθηση άµεσα της χωριστής συλλογής χαρτιού, γυαλιού, µετάλλων και πλαστικού. Η χωριστή
συλλογή σε λιγότερα ρεύµατα υλικών αποβλήτων µπορεί να γίνεται µόνο εφόσον αυτό τεκµηριώνεται από
άποψη περιβαλλοντική, τεχνική και οικονοµική.
Επικαιροποίηση επιχειρησιακών σχεδίων συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης
Υιοθέτηση και τήρηση προδιαγραφών για τα ανακτηθέντα απόβλητα συσκευασίας ανά υλικό (Κ∆ΑΥΠράσινων Σηµείων, ΚΑΕ∆ΙΣΠ). Χρώµα κάθε κάδου, το ίδιο πανελλαδικά.
Απαγόρευση ή περιορισµός της χρήσης υλικών στις συσκευασίες, τα οποία µειώνουν ή εµποδίζουν τις
δυνατότητες ανάκτησης και παροχή κινήτρων για την προώθηση υλικών που προάγουν την
επαναχρησιµοποιήσιµη και ανακυκλώσιµη φύση της συσκευασίας
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● Οργάνωση συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών

που εµπεριέχουν κατάλοιπα
επικίνδυνων ουσιών.
● Οι ποσοτικοί στόχοι για την ανάκτηση – ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασιών, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία, είναι οι ακόλουθοι κατ’ ελάχιστον:
Ανάκτηση
Απόβλητα συσκευασίας
(ΚΥΑ 9268/469/2007)

Ανακύκλωση

Min
60%
55%
Ελάχιστοι στόχοι ανακύκλωσης
60% κ.β. χαρτί – χαρτόνι
60% κ.β. γυαλί
50% κ.β. µέταλλα
22,5% κ.β. πλαστικά
15% κ.β. ξύλο

Max
80%

4.1.6. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

● Ενίσχυση συλλογής ΑΗΗΕ µε τη συµµετοχή και των Πράσινων Σηµείων και ΚΑΕ∆ΙΣΠ.
● Επίτευξη υψηλών στόχων χωριστής συλλογής ΑΗΗΕ, κυρίως και κατά προτεραιότητα σε απόβλητα

●
●

●
●

•
•
•
•
•

εξοπλισµού ανταλλαγής θερµότητας (ψύξης και κατάψυξης), λαµπτήρων φθορισµού, φωτοβολταϊκών
πλαισίων και εξοπλισµού µικρού µεγέθους (κατηγορίες 5 & 6 του Παραρτήµατος ΙΙΙ της οδηγίας
2012/19/ΕΕ).
Προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση των ΑΗΗΕ, των κατασκευαστικών τους στοιχείων των
συναρµολογούµενων µερών και των αναλώσιµων, όπου ενδείκνυται.
Οι ποσοτικοί στόχοι σχετικά µε τη διαχείριση των ΑΗΗΕ αναφορικά µε τη συλλογή είναι:
 Μέχρι το τέλος του 2015, ο ποσοτικός στόχος συλλογής για τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης
διαµορφώνεται, ανάλογα µε το ποια είναι η µεγαλύτερη ποσότητα από τις παρακάτω, είτε σε 4
kg/κάτοικο ετησίως, είτε σε ποσότητα ίση µε το µέσο ετήσιο βάρος των ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν
κατά την προηγούµενη τριετία.
 Από το 2016 το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 45% και υπολογίζεται βάσει του
συνολικού βάρους των ΑΗΗΕ, τα οποία συλλέχθηκαν σε ένα δεδοµένο έτος, εκφράζεται δε ως
ποσοστό του µέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε σε κυκλοφορία κατά τα τρία
προηγούµενα έτη στη χώρα.
Από το 2019 το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 65% του µέσου ετήσιου βάρους των ΗΗΕ που
διατέθηκε στην αγορά κατά την προηγούµενη τριετία ή εναλλακτικά στο 85% των ΑΗΗΕ που παράγονται
ανά βάρος.
Προώθηση της επεξεργασίας του ελαφρού κλάσµατος τεµαχισµού ΑΗΗΕ για την ανάκτηση υλικών και
ενέργειας.
4.1.7. ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ)
Επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης του συστήµατος σε νησιωτικές περιοχές.
Επέκταση του δικτύου ανάκτησης σε επιχειρήσεις – παραγωγούς µερών οχηµάτων
(συνεργεία, µάντρες µεταχειρισµένων και ανταλλακτικών)
Επεξεργασία του ελαφρού κλάσµατος τεµαχισµού των ΟΤΚΖ για την ανάκτηση υλικών και
ενέργειας.
Αύξηση της ανακύκλωσης των πλαστικών τµηµάτων των ΟΤΚΖ.
Το αργότερο µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015 θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί οι ακόλουθοι
ποσοτικοί στόχοι:
 επαναχρησιµοποίηση και ανάκτηση σε ποσοστό 95%
 επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση σε ποσοστό 85%.
4.1.8. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΑ
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Περαιτέρω προώθηση της χωριστής συλλογής των αποβλήτων ελαίων από µεγάλους
οργανισµούς, βιοµηχανίες και κυρίως τα πλοία.
• Ενίσχυση ελέγχων για την αποφυγή ανάµιξης αποβλήτων ελαίων µε πετρελαιοειδή κατάλοιπα.
• Άρση τυχόν (αναιτιολόγητων) περιορισµών για την αγορά αναγεννηµένων λιπαντικών ελαίων.
4.1.9. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ
α) Απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών:
 Ενίσχυση της συλλογής των αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ µε τη συµµετοχή και των Πράσινων Σηµείων
και ΚΑΕ∆ΙΣΠ.
 Παρακολούθηση της εφαρµογής των απαγορεύσεων κυκλοφορίας στην αγορά φορητών ΗΣ&Σ, µε
συγκέντρωση σε υδράργυρο και κάδµιο πάνω από τα όρια που καθορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία,
ανάλογα µε τη χρήση για την οποία προορίζονται.
 Ποσοτικός στόχος συλλογής: µέχρι 26-9-2016, συλλογή τουλάχιστον του 45% κ.β., εκφραζόµενο ως
προς τις ποσότητες φορητών ΗΣ&Σ που κυκλοφορούν στην αγορά (µέσος όρος της τελευταίας τριετίας).
β) Απόβλητα συσσωρευτών οχηµάτων και βιοµηχανίας:
o Συλλογή του συνόλου (100%) των αποβλήτων συσσωρευτών οχηµάτων και βιοµηχανίας.
o Οι ελάχιστες αποδόσεις ανακύκλωσης είναι οι ακόλουθες:
• ανακύκλωση του 65% κατά µέσο βάρος των ΗΣ και συσσωρευτών µολύβδου−οξέος,
συµπεριλαµβανοµένης της ανακύκλωσης του περιεχοµένου µολύβδου στον υψηλότερο δυνατό
βαθµό που είναι τεχνικά εφικτός χωρίς υπερβολικές δαπάνες.
• ανακύκλωση του 75% κατά µέσο βάρος των ΗΣ και συσσωρευτών νικελίου−καδµίου,
συµπεριλαµβανοµένης της ανακύκλωσης του περιεχοµένου καδµίου στον υψηλότερο δυνατό
βαθµό που είναι τεχνικά εφικτός χωρίς υπερβολικές δαπάνες, και
• ανακύκλωση του 50% κατά µέσο βάρος των άλλων ΗΣ και συσσωρευτών.
•

•
•

4.1.10. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ανάπτυξη αγορών ανακτώµενων υλικών από την επεξεργασία µεταχειρισµένων ελαστικών.
Οι στόχοι του Π∆ 109/2004 χρήζουν αναθεώρησης (αύξηση στόχων) και το πεδίο εφαρµογής του εν
λόγω Π∆ χρήζει επέκτασης, προκειµένου να συµπεριληφθούν και άλλες κατηγορίες ελαστικών.

4.1.11. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)
Πανελλαδική κάλυψη από τα ΣΕ∆ των ΑΕΚΚ.
Εφαρµογή της εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ στα δηµόσια και ιδιωτικά έργα, µε την
προσαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας ή της διαδικασίας όπου απαιτείται.
• Εξορθολογισµός της λειτουργίας των ΣΕ∆ και αναπροσαρµογή των χρηµατικών εισφορών. Χωριστή
συλλογή για τα απόβλητα εκσκαφών και ορθολογική διαχείρισή τους, τα οποία εξαιρούνται από τους
στόχους των ΑΕΚΚ, καθώς και για την περίσσεια σκυροδέµατος που προκύπτει κατά τα έργα
κατασκευών. Ειδικότερα η περίσσεια των αποβλήτων εκσκαφών που προέρχονται από τα δηµόσια
έργα θα πρέπει να συλλέγεται διακριτά από τυχόν υλικά καθαιρέσεων, αποξηλώσεων κλπ, και οι όροι
και προϋποθέσεις για την διαχείριση αυτών να περιλαµβάνεται στην ΑΕΠΟ του έργου και στην
σύµβαση µε τον ανάδοχο. Τα παραπάνω θα πρέπει να συµπεριληφθούν σε όλα τα στάδια υλοποίησης
των δηµοσίων έργων, όπως προκήρυξη, συµβάσεις κλπ.
• Ανάπτυξη αγορών για τα δευτερογενή υλικά της επεξεργασίας ΑΕΚΚ.
• Οι ποσοτικοί στόχοι που τίθενται αφορούν το ποσοστό των παραγόµενων ΑΕΚΚ που οδηγούνται προς
προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση και είναι οι εξής:
o Τουλάχιστον 50% κ.β. των παραγόµενων ΑΕΚΚ έως το τέλος του 2015.
o Τουλάχιστον 70% κ.β. των παραγόµενων ΑΕΚΚ έως το τέλος του 2020.
Για τη συλλογή αποβλήτων εκσκαφών θα πρέπει να υπάρξει υποχρεωτική διαλογή και µεταφορά (µε αντίστοιχη
τιµολόγηση) στα δηµόσια έργα. Επίσης να θεσπιστούν κίνητρα για τα ιδιωτικά έργα.
•
•

4.1.12. ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Χωριστή συλλογή των ΜΠΕΑ. Προγράµµατα ευαισθητοποίησης του κοινού (άµεση εφαρµογή).
4.1.13. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ Υ∆ΡΑΡΓΥΡΟ
Ανάπτυξη δικτύου συλλογής και αποθήκευσης του µεταλλικού υδραργύρου. Υλοποίηση στοχευµένων δράσεων
για ενηµέρωση – ευαισθητοποίηση των κατόχων οργάνων και συσκευών

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

22
Σελίδα

4.2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

Α/Α
1

2

4.2.1. ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόµενες δράσεις από τον Εθνικό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων που σχετίζονται µε τα αστικά στερεά απόβλητα καθώς και η εξειδίκευση τους στον ∆ήµο Κεφαλονιάς.
Πίνακας 16. Προτεινόµενες δράσεις
Προτεινόµενες δράσεις από ΕΣ∆Α
Εφαρµογή στο ∆. Κεφαλονιάς
∆ίκτυα χωριστής συλλογής και επεξεργασίας: Καθιέρωση και
Λόγω της µορφολογίας και της χωροταξικής ανάπτυξης του
ανάπτυξη δικτύου πράσινων σηµείων για τη χωριστή συλλογή ∆ήµου, προτείνεται η δηµιουργία τριών (4) πράσινων
ανακυκλώσιµων υλικών, ρευµάτων αποβλήτων της
σηµείων: 1 ∆.Ε. Αργοστολίου, 1 ∆.Ε. Ληξουρίου, 1 ∆.Ε.
εναλλακτικής διαχείρισης, ρευµάτων βιοαποβλήτων και
Σάµης και 1 ∆.Κ. Σκάλας . Στα Πράσινα Σηµεία θα γίνεται
µικρών ποσοτήτων επικίνδυνων ουσιών στα αστικά στερεά
συλλογή ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά βιοαποβλήτων,
απόβλητα. Επιπλέον µπορούν να λειτουργήσουν ως χώροι
ανακυκλώσιµων, ρουχισµού, παλιών επίπλων, ηλεκτρικών
συλλογής αντικειµένων προς επαναχρησιµοποίηση/
συσκευών, ογκωδών αντικειµένων, ΜΠΕΑ, βρώσιµων
προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση (πχ έπιπλα,
ελαίων, κλαδευµάτων κτλ.
ρουχισµός και παρεµφερή).
Για την ακριβή χωροθέτηση των Πράσινων Σηµείων και
Υιοθέτηση µέτρων και δηµιουργία νέου δικτύου
τον προσδιορισµό των ρευµάτων όπου θα συλλέγονται σε
Πράσινων Σηµείων ή/ και Κέντρων Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης αυτά θα εκπονηθεί µελέτη.
για τη ∆ιαλογή στην Πηγή (ΚΑΕ∆ΙΣΠ) ως στοιχείων του
Για την µεταφορά και διαχείριση αυτών θα αναπτυχθεί
τοπικού σχεδίου, µε χωροταξικά και πληθυσµιακά κριτήρια. Σε συνεργασία µεταξύ του ∆ήµου και των αντίστοιχων ΣΕ∆.
δήµους µε πληθυσµό περισσότερο από 2.000 κατοίκους ένα
Ειδικά τα κλαδεύµατα, θα τεµαχίζονται, θα αναµιγνύονται
τουλάχιστον Πράσινο Σηµείο ή/ και ΚΑΕ∆ΙΣΠ. Στα Πράσινα
µε τα προδιαλεγµένα βιοαπόβλητα και θα οδηγούνται
Σηµεία θα εξασφαλίζεται µε κατάλληλο τρόπο η ενσωµάτωση
προς κοµποστοποίηση.
και της άτυπης συλλογής
Επιπροσθέτως, στο γήπεδο του ΧΥΤΑ και πλησίον του
Σταθµού Μεταφόρτωσης Ανακυκλωσίµων θα
κατασκευαστεί Κέντρο Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης για την
∆ιαλογή στην Πηγή, το οποίο θα είναι εντάσεως εργασίας
Εντός αυτού θα πραγµατοποιούνται εργασίες διαλογής
των ανακυκλώσιµων υλικών που συλλέγονται,
προκειµένου να παραχθούν υλικά υψηλής καθαρότητας,
τα οποία θα αποφέρουν σηµαντικά έσοδα στο ∆ήµο από
την εµπορική εκµετάλλευσή τους.
Επιπλέον, στον χώρο αυτό µπορεί να γίνεται η
εκπαίδευση ευπαθών κοινωνικών οµάδων (πχ Ροµά), οι
οποίες θα µπορούσαν να ενταχθούν σε κάποιες
κατηγορίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων µε κατάλληλη,
εκπαίδευση, πιστοποίηση, εξοπλισµό κλπ µε την συµβολή
ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών εργαλείων και την παροχή
κινήτρων, µε σηµαντικά οφέλη για τις κοινωνικές οµάδες
αυτές.

Βιοαπόβλητα
Εντατικοποίηση των δράσεων οικιακής/ επιτόπιας
κοµποστοποίησης, εκτροπής οργανικών αποβλήτων
νοικοκυριών σε αγροτικές περιοχές και χωριστής συλλογής
και ανάκτησης αποβλήτων βρώσιµων ελαίων και λιπών.
Ανάπτυξη δικτύων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και
ανάκτηση σε µονάδες επεξεργασίας προδιαλεγµένων
οργανικών αποβλήτων των υφιστάµενων περιφερειακών
σχεδιασµών, καθώς και σε µονάδες δηµοτικής
κοµποστοποίησης µικρής κλίµακας χαµηλής όχλησης
σύµφωνα µε τα Τοπικά ∆ηµοτικά Σχέδια διαχείρισης.
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Στόχος: Μείωση της υγειονοµικής ταφής σε λιγότερο
από 30% των παραγόµενων ΑΣΑ έως το 2020, ήτοι
λιγότερο από 6.000 τόνους ετησίως θα οδηγούνται
προς ταφή.
Συνεισφορά στην επίτευξη στόχων για επιµέρους
ρεύµατα.
Θα αναπτυχθεί δίκτυο συλλογής βιοαποβλήτων,
παράλληλα µε το υφιστάµενο δίκτυο συλλογής σύµµεικτων
και υλικών συσκευασίας. Για το σκοπό αυτό πρέπει να
γίνει προµήθεια του απαιτούµενου αριθµού καφέ κάδων
καθώς και επιπλέον απορριµµατοφόρων. Ιδιαίτερη
έµφαση θα δοθεί στη συλλογή βιοαποβλήτων από
περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (τουριστικές περιοχές,
νοσοκοµεία, σχολεία κτλ.), όπως επίσης και από
καταστήµατα υγιειονοµικού ενδιαφέροντος.
Επιπλέον, συλλογή βιοαποβλήτων καθώς και βρωσίµων
ελαίων θα πραγµατοποιείται στα Πράσινα Σηµεία.
Για την επεξεργασία των βιοαποβλήτων βλέπε κατωτέρω.
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Απόβλητα συσκευασιών
Εγκατάσταση πυκνού δικτύου συλλογής αποβλήτων
συσκευασιών για την πλήρη πληθυσµιακή κάλυψη της
χώρας και µε στοχευµένες ενέργειες στους µεγάλους
παραγωγούς και τις νησιωτικές περιοχές.
Εφαρµογή της χωριστής συλλογής χαρτιού, γυαλιού,
µετάλλων και πλαστικού από το 2015, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98, µε
σκοπό την επίτευξη υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης.

Εφαρµογή στο ∆. Κεφαλονιάς
Στόχος: Χωριστή συλλογή 40% του συνολικού βάρους
των βιοαποβλήτων έως το 2020, ήτοι περίπου 3.550
τόνοι ετησίως.
Στο ∆ήµο υφίσταται ήδη δίκτυο χωριστής συλλογής
χαρτιού και λοιπών συσκευασιών. Σε συµµόρφωση µε την
κείµενη εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία θα επεκταθεί το
δίκτυο µε επιπλέον κάδους και απορριµµατοφόρα,
προκειµένου να είναι εφικτή η χωριστή συλλογή γυαλιού,
µετάλλων και πλαστικού.
Επίσης, για την συλλογή γυαλιού από τα καταστήµατα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, όπου παρατηρείται και η
σηµαντικότερη παραγωγή, θα τοποθετηθούν σε συνεργασία
µε την ΕΕΑΑ µπλε καµπάνες πλησίον αυτών.
Στόχος: Ανακύκλωση 60% του συνολικού βάρους των
αποβλήτων συσκευασιών έως το 2020. Ανά ρεύµα οι
ποσότητες είναι οι ακόλουθες:
Στόχος
ανακύκλωσης

Ποσότητα
(τν/έτος)

Χαρτί/Χαρτόνι

60%

2.662,01

Πλαστικά

23%

625,00

Μέταλλα

50%

389,66

Γυαλί

60%

515,52

Κατηγορία

4

∆ίκτυο επεξεργασίας υπολειπόµενων σύµµεικτων ΑΣΑ
πρόβλεψη παράλληλης διακριτής επεξεργασίας
προδιαλεγµένων βιοαποβλήτων σε εγκαταστάσεις
επεξεργασίας συµµείκτων.

Θα προστεθεί γραµµή κοµποστοποίησης των
προδιαλεγµένων βιοαποβλήτων στην υφιστάµενη Μονάδα
Επεξεργασία Απορριµµάτων. Ειδικότερα, η επεξεργασία
των προδιαλεγµένων βιοαποβλήτων θα περιλαµβάνει τα
ακόλουθα στάδια:
• Είσοδος στο γήπεδο του ΧΥΤΑ Κεφαλονιά και
ζύγιση
• Εκφόρτωση των αποριρµµατοφόρων σε
κατάλληλο χώρο υποδοχής εντος της ΜΕΑ (νέο
έργο)
• Μηχανική προεπεξεργασία των βιοαποβλήτων
µε στόχο το άνοιγµα των σάκων και
αποµάκρυνση τυχόν προσµίξεων (υφιστάµενη
µονάδα)
• Κοµποστοποίηση σε ειδικούς κλειστούς
κοµποστοποιητές-container (νέα γραµµή)
• Ωρίµανση σε ανοικτά σειράδια
• Ραφιναρία (υφιστάµενη µονάδα)
Στη γραµµή αυτή θα οδηγούνται και τα πράσινα τα οποία
θα συλλέγονται στα πράσινα σηµέια, θα αναµιγνύονται µε
τα προδιαλεγµένα βιο-απόβλητα και θα συνκοµποστοποιούνται, µε στόχο την παραγωγή κόµποστ
υψηλής ποιότητας το οποία θα µπορεί να διατεθεί για
εδαφικές χρήσεις.
Στόχος: Μείωση βιοαποικοδοµήσιµων αποβλήτων που
οδηγούνται προς υγειονοµική ταφή στο 35% κ.β. σε
σχέση µε τα επίπεδα παραγωγής του 1997.
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Προτεινόµενες δράσεις από ΕΣ∆Α
∆ίκτυο διάθεσης αστικών αποβλήτων
∆έσµη οριζόντιων µέτρων αντιµετώπισης προβληµάτων
πληµµελούς λειτουργίας, όπως αναβάθµιση Μονάδων
Επεξεργασίας Στραγγισµάτων, συστηµατικοί έλεγχοι από
ΕΥΕΠ, διάθεση λογισµικού εσωτερικού ελέγχου σε όλους
τους φορείς λειτουργίας και on line διασύνδεσή τους µε
ΥΠΑΠΕΝ και ΕΥΕΠ µέσω δηµιουργίας βάσης δεδοµένων,
τεχνική υποστήριξη και πρόγραµµα κατάρτισης προσωπικού
φορέων, χρηµατοδότηση έργων, σχέδια διευθέτησης,
προγράµµατα οργάνωσης βάσει προδιαγραφών, υποχρέωση
προεπεξεργασίας πριν την ταφή κ.α.
Επέκταση όπου είναι εφικτό ή κατασκευή νέων ΧΥΤ για τους
υφιστάµενους χώρους υγειονοµικής ταφής που αναµένεται
να κορεσθούν έως το 2020 και εφόσον αυτό απαιτείται
βάσει των αναθεωρηµένων ΠΕΣ∆Α.

Εφαρµογή στο ∆. Κεφαλονιάς
Το υφιστάµενο κύτταρο ξεκίνησε την λειτουργία του το
2008 και έχει χρόνο ζωής 10 έτη. Η επέκταση του χρόνου
ζωής του µέχρι και πέρα από το 2020 είναι εφικτή µε
εργασίες τακτοποίησης και βελτίωσης των υφιστάµενων
αποθέσεων.
Επιπλέον. κρίνονται απαραίτητα για την περιβαλλοντική
αναβάθµιση της λειτουργίας του τα ακόλουθα έργα:
• Έργα
συλλογής
των
παραγοµένων
στραγγισµάτων
• Επέκταση και αναβάθµιση της Μονάδας
Επεξεργασίας Στραγγισµάτων µε την προσθήκη
µονάδων υπερδιήθησης και αντίστροφης
όσµωσης
• Υποδοµές άντλησης βιοαερίου Α’ κυττάρου
• Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης (online αναλυτές βιοαερίου και υπογείων υδάτων,
κεντρικό σύστηµα τηλε-ελέγχου)
• Έργα υποδοµής (οικίσκος ελέγχου, ηλεκτρονική
πύλη, έργα απορροής οµβρίων κτλ)
Επίσης, θα προστεθεί στο τµήµα µηχανικής επεξεργασίας
της υφιστάµενης µονάδας επεξεργασίας απορριµµάτων
χειροδιαλογή µε στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιµων
υλικών από το χονδρόκοκκο κλάσµα των σύµµεικτων
απορριµµάτων και κατ’επέκταση την µείωση του
υπολείµµατος που οδηγείται προς ταφή και την αύξηση
του χρόνο ζωής του κυττάρου.
Στόχος: επέκταση χρόνου ζωής υφιστάµενου κυττάρου
µέχρι τουλάχιστον το 2020, περιβαλλοντική
αναβάθµιση λειτουργίας υφιστάµενου ΧΥΤ

6

7

Επικίνδυνα ΑΣΑ (ΜΠΕΑ)
Οργάνωση συστήµατος χωριστής συλλογής των µικρών
ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων από τα υπολειπόµενα
σύµµεικτα ΑΣΑ.
Για τα απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών, καθώς και τους λαµπτήρες φθορισµού που
εµπεριέχονται στο ρεύµα των αποβλήτων ηλεκτρονικού
ηλεκτρικού εξοπλισµού, οι επιµέρους απαιτήσεις σε δίκτυα
περιγράφονται σε ξεχωριστές ενότητες της παρούσας.

Χωριστή συλλογή µικρών ποσοτήτων επικίνδυνων
αποβλήτων σε Πράσινα σηµεία.

Θεσµοθέτηση κανονιστικών πράξεων των ΟΤΑ που θα
οργανώνουν τις τοπικές κοινωνίες και θα επιβραβεύουν την
περιβαλλοντική διαχείριση των ΑΣΑ

∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών,
ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στα σχολεία.

Στόχος : εκτροπή µικρών ποσοτήτων επικίνδυνων
αποβλήτων από το ρεύµα των µη επικίνδυνων και
ξεχωριστή σύννοµη διαχείρισή τους.

Στόχος: πρόληψη στην παραγωγή αποβλήτων,
επιτυχηµένη εφαρµογή συστηµάτων χωριστής
διαλογής

4.2.2. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ) ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Α/Α
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Προτεινόµενες δράσεις από ΕΣ∆Α
∆ηµιουργία τουλάχιστον ενός δηµοτικού σηµείου συλλογής
ΑΗΗΕ σε κάθε ∆ήµο της χώρας, στα πλαίσια συνεργασίας των
∆ήµων µε τα ΣΕ∆

4.2.3. ΙΛΥΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Προτεινόµενες δράσεις από ΕΣ∆Α
∆ηµιουργία ολιγάριθµων κεντρικών εγκαταστάσεων
επεξεργασίας ιλύος, οι οποίες συνδέονται µε µεγάλες και
µεσαίες ΕΕΛ, µε σκοπό κατά προτεραιότητα την ανάκτηση
επ’ ωφελεία της γεωργίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας.
∆ιαχείριση µέσω των παρακάτω επιλογών:
• Προώθηση της συγκεντρωµένης ιλύος σε
µονάδες
παραγωγής
εδαφοβελτιωτικών
–
ανάπτυξη µονάδων συνεπεξεργασίας ρευµάτων
αποβλήτων οργανικής προέλευσης.
• Ανάπτυξη µονάδων παραγωγής βιοαερίου.
• Ανάπτυξη µονάδων ηλιακής ξήρανσης και
αξιοποίησης της ξηραµένης ιλύος.
Επιδιώκεται η αυτάρκεια σε υποδοµές διαχείρισης ιλύος σε
επίπεδο νησιού, εφαρµόζοντας κυρίως απλά συστήµατα
επεξεργασίας µε στόχο την εδαφική αξιοποίηση (εµπλουτισµός
εδαφών, εδαφοκάλυψη ΧΥΤ, κ.λπ).
Επιδιώκεται η συνεπεξεργασία µε παρόµοιας φύσης απόβλητα
ιδιαίτερα στα ανεπτυγµένα νησιά.

4.2.4. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΑ
Προτεινόµενες δράσεις από ΕΣ∆Α
Προώθηση χωριστής συλλογής ΑΕ από οργανισµούς και
πλοία.

Εφαρµογή στο ∆. Κεφαλονιάς
Θα πραγµατοποιείται συλλογή ΑΗΗΕ στα τέσσερα (4)
Πράσινα Σηµεία που θα δηµιουργηθούν στο ∆ήµο
Κεφαλονιάς.
Η µεταφορά και διαχείρισή τους θα γίνεται από το
αντίστοιχο ΣΕ∆.
Στόχος: έως το 2019 ελάχιστο ποσοστό συλλογής 65%
του µέσου ετήσιου βάρους των ΗΗΕ που διατέθηκαν
στην αγορά την προηγούµενη τριετία ή εναλλακτικά
στο 85% των ΑΗΗΕ που παράγονται κατά βάρος.

Εφαρµογή στο ∆. Κεφαλονιάς
Μεταφορά ιλύος στον Χώρο Υγειονοµικής Ταφής
αποβλήτων Κεφαλονιάς και συνκοµποστοποίηση της µε
άλλα ρεύµατα.
Στόχος: Εργασίες ανάκτησης 95% κ.β. της
παραγόµενης ποσότητα, ήτοι 571,4 τόνοι ετησίως
ιλύος θα οδηγούνται προς κοµποστοποίηση

Εφαρµογή στο ∆. Κεφαλονιάς
∆οχεία συλλογής αποβλήτων ελαίων σε Πράσινα Σηµεία
καθώς και σε χώρους παραγωγής αυτών.
Στόχος: προώθηση χωριστής συλλογής αποβλήτων
ελαίων από µεγάλους οργανισµούς, βιοµηχανίες κτλ.

Α/Α
1

Α/Α
1

4.2.5. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Προτεινόµενες δράσεις από ΕΣ∆Α
Εφαρµογή στο ∆. Κεφαλονιάς
∆ίκτυα διάθεσης: ∆ιερεύνηση δυνατότητας υλοποίησης
Υφίσταται ήδη µονάδα αποστείρωσης στο Γενικό
νέων εγκαταστάσεων αποστείρωσης ΕΑΑΜ εντός των
Νοσοκοµείο Κεφαλονιάς, άρα δεν απαιτούνται επιπλέον
µεγάλων ΥΜ στις νησιωτικές περιοχές που καταγράφεται
υποδοµές.
δυσκολία στη µεταφορά και όπου παρατηρείται έλλειµµα
εξυπηρέτησης.
4.2.6. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Προτεινόµενες δράσεις από ΕΣ∆Α
∆ίκτυα ανάκτησης: Προτεραιότητα δίνεται στην αδειοδότηση
χώρων υποδοχής κινητών µονάδων επεξεργασίας ΑΕΚΚ.
Στους χώρους αυτούς θα λειτουργεί, µε ευθύνη του αντίστοιχου
ΣΕ∆, µία κινητή µονάδα που θα καλύπτει τις ανάγκες
περισσότερων του ενός νησιών της Περιφέρειας.

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ
Εφαρµογή στο ∆. Κεφαλονιάς
Θα γίνει προµήθεια και εγκατάσταση κινητής µονάδας
επεξεργασίας ΑΕΚΚ στο γήπεδο του Χώρου Υγειονοµικής
Ταφής Απορριµµάτων Κεφαλονιάς.
Η προµήθεια του εξοπλισµού πρέπει να γίνει άµεσα, διότι
σύντοµα θα ξεκινήσει η διαδικασία των κατεδαφίσεων
κτιρίων που επλήγησαν από τον σεισµό, µε αποτέλεσµα
την παραγωγή σηµαντικών ποσοτήτων ΑΕΚΚ.
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Α/Α

Προτεινόµενες δράσεις από ΕΣ∆Α

Εφαρµογή στο ∆. Κεφαλονιάς
Στόχος: τουλάχιστον 70% των παραγόµενων ΑΕΚΚ ως
το 2020 να οδηγούνται προς επαναχρησιµοποίηση,
ανακύκλωση και ανάκτης, ήτοι 1.450 τόνοι ετησίως.

2

∆ίκτυα διάθεσης: Προτεραιότητα δίνεται στη δηµιουργία νέου
κυττάρου για την υποδοχή αδρανών σε ήδη λειτουργούντες
ΧΥΤ ΑΣΑ, ενώ µπορούν να χρησιµοποιηθούν υπάρχοντα µη
ενεργά λατοµεία εντός λατοµικών περιοχών

Θα διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης υπαρχόντων µη
ενεργών λατοµείων εντός των ορίων του ∆ήµου
Κεφαλονιάς.

4.2.7. ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Για τις λοιπές κατηγορίες αποβλήτων σύµφωνα µε τον Εθνικό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Αποβλήτων δεν
απαιτούνται κάποιες ενέργειες από την µεριά του ∆ήµου.

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
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5. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ
Από το νέο Τοπικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων αναµένονται έσοδα από τις ακόλουθες πηγές εµπορική
διάθεση των χωριστά συλλεγόµενων αποβλήτων. Επιπλέον από:
• τη διάθεση του παραγόµενου εδαφοβελτιωτικού προς όφελος της γεωργίας αλλά και για την κάλυψη
αναγκών του ∆ήµου για αποκαταστάσεις τοπίων
• την εξοικονόµηση δαπανών υλικού επικάλυψης ΧΥΤΥ
Για την χρηµατοδότηση των απαιτούµενων δράσεων µπορούν να χρησιµοποιηθούν µια σειρά από πηγές όπως:
• το ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ & ΠΕΠ) και άλλες κοινοτικές πηγές χρηµατοδότησης όπως το πρόγραµµα LIFE
2014-2020
• η χρηµατοδότηση µέσω του Πράσινου Ταµείου
• τέλος η λειτουργία των σχεδίων µπορεί να χρηµατοδοτείται από τα ανταποδοτικά τέλη (ιδίους πόρους).
Στην συνέχεια γίνεται µια εκτίµηση των πόρων που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του σχεδίου αυτού.
5.1. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ

Κατηγορία

Βιοαπόβλητα

5.1.1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Ο αριθµός των απαιτούµενων κάδων εξαρτάται από την ποσότητα των αποβλήτων καθώς και την συχνότητα των
δροµολογίων συλλογής. Στον ακόλουθο πίνακα γίνεται µια εκτίµηση του ελάχιστου απαιτούµενου αριθµού κάδων
προκειµένου να γίνει µια αρχική εκτίµηση του κόστους προµήθειας.
Πίνακας 17. Εκτίµηση αριθµού κάδων
Αριθµός
Ειδικό
Συχνότητα
Χωρητικότητα
Κόστος
Ποσοστό Ποσότητα
απαιτούµενος
βάρος
∆ροµολογίων
κάδων
(€/κάδο)
κάδων
44%
8868,53
0,30
5
0,66
173
185

Συνολικό
κόστος
32.005

Χαρτί/Χαρτόνι

22%

4436,68

0,10

3

0,66

431

185

79.735

Πλαστικά

14%

2777,77

0,07

2

0,66

623

185

115.255

Μέταλλα

4%

779,32

0,30

1

0,33

152

100

15.200

Γυαλί

4%

859,19

0,20

1

0,33

218

100

21.800

1,1

50

330

16.500

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΌΣΤΟΣ

280.495
Επιπροσθέτως, για την συλλογή των χωριστών ρευµάτων, απαιτείται η προµήθεια τουλάχιστον 12 ακόµη
απορριµµατοφόρων χωρητικότητας 16 m3 µε κόστος 145.000 € έκαστο ή 1.740.000 € συνολικά.
5.1.2. ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑ∆ΩΝ
Ο ∆ήµος Κεφαλονιάς εξετάζει την υιοθέτηση ενός συστήµατος αποκοµιδής των απορριµµάτων υλικών µε τη
µέθοδο της υπογειοποίησης αποτελούµενο από υπόγειους κάδους (χωρ. 3m³ περίπου έκαστος), που θα
εγκατασταθούν σε πολυσύχναστα σηµεία µε έντονη εµπορική δραστηριότητα (πεζοδρόµια, πλατείες, κλπ.) και σε
σηµεία που χρήζουν αρχιτεκτονικής και αισθητικής αναβάθµισης-ανάπλασης. Για την αποκοµιδή των εν λόγω
υπόγειων κάδων θα χρησιµοποιηθούν δύο υπάρχοντα απορριµµατοφόρα τύπου πρέσας επί των οποίων θα
προσαρµοστούν στην οροφή της κιβωτάµαξας των, ένας µηχανισµός υδραυλικού γερανού (παπαγαλάκι).
Με την υιοθέτηση του παραπάνω συστήµατος ο ∆ήµος προσδοκά την επίτευξη των παρακάτω στόχων και
oφελειών :
•
Αύξηση της αποθηκευτικής δυναµικότητας απορριµµάτων καθόσον ένας υπόγειος κάδος αντικαθιστά 3
κοινούς τροχήλατους κάδους, χάριν στην µερική αυτοσυµπίεση µε την βαρύτητα, µε αποτέλεσµα να µειωθεί
αισθητά το κόστος αποκοµιδής καθόσον θα µπορούν να γίνονται λιγότερα δροµολόγια αποκοµιδής.
•
Γενική αισθητική ανάπλαση-αναβάθµιση της εικόνας του περιβάλλοντος χώρου στα σηµεία
εγκατάστασης όπου σήµερα υφίστανται τροχήλατοι κάδοι. Το µόνο εµφανές µέρος του συστήµατος θα είναι η
πλατφόρµα κυκλοφορίας (πεζοδρόµου) µαζί µε ένα καλαίσθητο και συµπαγών διαστάσεων πύργο τροφοδοσίας.
Η αναβάθµιση του σηµείου εγκατάστασης συµβάλλει στην καλύτερη ελκυστικότητα και τόνωση της εµπορικής
δραστηριότητας των γύρω καταστηµάτων
•
Με την υπογειοποίηση, επιτυγχάνεται η µικρότερη κατάληψη κοινόχρηστων χώρων.
•
Αποτρέπεται ριζικά η έκθεση των απορριµµάτων στην κοινή θέα και επιτυγχάνεται ασφαλή
αποθήκευση απορριµµάτων χωρίς προβλήµατα οσµών (στεγανότητα συστήµατος, χαµηλότερες θερµοκρασίες
στο υπόγειο τµήµα) και αποτροπή πρόσβασης στα έντοµα, αδέσποτα ζώα κλπ. Επιτυγχάνεται η καθυστέρηση
αερόβιων ζυµώσεων λόγω της διατήρησης χαµηλότερης θερµοκρασίας των απορριµµάτων µε υπόγεια
αποθήκευση.

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
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•
Oι υπόγειοι κάδοι έχουν βελτιωµένη λειτουργικότητα για τους χρήστες και οµάδες χρηστών (όπως τα
ΑΜΕΑ)
•
Βελτιώνονται αισθητά οι συνθήκες εργονοµίας εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας για το προσωπικό της
υπηρεσίας καθαριότητας
•
Συγκριτικά υψηλότερη ανθεκτικότητα σε βανδαλισµούς, φθορές και καλύτερη διαχρονική εµφάνιση
•
Οι υπόγειοι κάδοι εφοδιάζονται µε πολύ απλά συστήµατα λειτουργίας, µε αποτέλεσµα να µην
υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την συντήρηση.
Οι περιοχές τις οποίες θα εξυπηρετήσει το εν λόγω σύστηµα καθώς και ο προσδιορισµός των τεχνικών
προδιαγραφών αυτού θα αποτελέσει αντικείµενο ειδικής µελέτης. Το συνολικό κόστος προµήθειας του
απαιτούµενου εξοπλισµού αναµένεται να είναι 1.000.000 €.
5.1.3. ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ
Η δηµιουργία και ανάπτυξη Πράσινων Σηµείων µε στόχο την επαναχρησιµοποίηση, την ανακύκλωση και
εναλλακτική διαχείριση µιας σειράς υλικών θα έρθει να λειτουργήσει συµπληρωµατικά στην επίτευξη των
ποσοτικών στόχων που θέτει ο ∆ήµος Κεφαλονιάς.
Τα Πράσινα Σηµεία (ΠΣ) αποτελούν κατάλληλα διαµορφωµένους, οργανωµένους, φυλασσόµενους χώρους, µε
κατάλληλη κτιριακή υποδοµή, εξοπλισµό, ειδική σήµανση και εκπαιδευµένο προσωπικό όπου οι κάτοικοι µιας
περιοχής (κατόπιν ενηµέρωσης) µπορούν να µεταφέρουν όποια υλικά (χρήσιµα ή µη) δεν χρειάζονται
(συσκευασίες, έντυπο υλικό, πράσινα κήπων, έπιπλα, µπάζα, επικίνδυνα οικιακά απόβλητα, ΑΗΗΕ κλπ.) και τα
οποία πιθανόν να µην συλλέγονται µε τις υφιστάµενες µεθόδους αποκοµιδής (πχ. µπλε κάδος). Εκεί τα
παραδίδουν δωρεάν ή, σε κάποιες περιπτώσεις, µε κάποιο κόστος (π.χ. παράδοση οικιακών µπαζών). Η
απόρριψη και η προσωρινή αποθήκευση των υλικών πραγµατοποιείται συνήθως σε ειδικούς ανά υλικό
µεταλλικούς κάδους ή containers (ανοικτά ή κλειστά) ώστε να διασφαλίζεται η εύκολη απόρριψη των υλικών και
µεταφορά στη συνέχεια στον τελικό χρήστη (Βιοµηχανία, έµποροι κλπ.), µε ευθύνη του φορέα του προγράµµατος
µεταφέρονται.
Ο φορέας διαχείρισης του ΠΣ µπορεί να προσφέρει (δωρεάν ή µη) προς τους δηµότες και τις επιχειρήσεις της
περιοχής υπηρεσίες παραλαβής και µεταφοράς των υλικών προς τα ΠΣ.
Τα Πράσινα Σηµεία συνήθως βρίσκονται σε αποθήκες, σε περιφερειακούς χώρους (πχ. στις εισόδους σταθµών
µεταφόρτωσης ή/και χώρων διάθεσης απορριµµάτων) και σε άλλες κατάλληλες τοποθεσίες όπως σε δηµοτικά
οικόπεδα κατά µήκος πολυσύχναστων οδών. ∆εν απαιτείται µεγάλη έκταση (2-3 στρέµµατα) , η οποία όµως
εξαρτάται και από τις λοιπές δραστηριότητες που εκτελούνται στο χώρο. ∆εδοµένου ότι τα ΠΣ δεν δηµιουργούν
περιβαλλοντικές οχλήσεις, επειδή τα προσκοµιζόµενα υλικά είναι καθαρά, η επιλογή της τοποθεσίας συνήθως
δεν δηµιουργεί αντιδράσεις των περίοικων
Προτείνεται η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου Πράσινου Σηµείου, όπου θα πραγµατοποιούνται οι παρακάτω
δραστηριότητες :
• Κλασική δραστηριότητα του Πράσινου Σηµείου: παράδοση από τους κατοίκους, επιχειρηµατίες, υλικών
και προϊόντων, που δεν χρειάζονται, τα οποία θα αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλα
αποθηκευτικά µέσα (skip, κλειστά και ανοικτά containers, κάδοι, κ.α.) και θα προωθούνται για
περαιτέρω επεξεργασία, τελική διαχείριση, ανακύκλωση ή/και τελική διάθεση.
• ∆σΠ βιοαποβλήτων : Παράδοση πράσινων απορριµµάτων δήµων ή/και ιδιωτών καθώς και οργανικά
απόβλητα από επιχειρήσεις µαζικής εστίασης, νοσοκοµεία κλπ.
• Ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές : Παράδοση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών από τους
δηµότες ή από επαγγελµατίες, που είναι ακόµη σε καλή κατάσταση, µπορούν να ελέγχονται, να
επισκευάζονται οριακές βλάβες και να µεταπωλούνται προς επαναχρησιµοποίηση σε σχετικά χαµηλές
τιµές στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονοµίας. Οι άχρηστες θα αποθηκεύονται προσωρινά και θα
παραδίδονται στο εγκεκριµένο ΣΕ∆ για ανακύκλωση.
• Συλλογή και ∆ιαχωρισµός άλλων ειδών (έπιπλα, ρουχισµός, είδη οικιακής χρήσης κ.α.): Παράδοση
από τους δηµότες, ειδών όπως έπιπλα, ρουχισµός, είδη οικιακής χρήσης κ.α., που είναι ακόµη σε καλή
κατάσταση, και µπορούν να επισκευαστούν και να µεταπωληθούν προς επαναχρησιµοποίηση σε
σχετικά χαµηλές τιµές στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονοµίας.
Η ακριβής χωροθέτηση των Πράσινων Σηµείων, ο προσδιορισµός των ειδών αποβλήτων που θα συλλέγονται
καθώς και ο τύπος και ο αριθµός των µέσων συλλογής θα προσδιοριστούν ύστερα από µελέτη. Στη συνέχεια,
γίνεται µια αρχική εκτίµηση των απαιτούµενων υποδοµών και το κόστος αυτών για τους σκοπούς της παρούσας
µελέτης.
Ενδεικτικά, για την κατασκευή ενός πράσινου σηµείου απαιτούνται:
• ∆ιαµόρφωση του χώρου
•
περίφραξη του οικοπέδου
• Γεφυροπλάστιγγα
• Φυλάκιο ελέγχου
• ∆ίκτυα ΟΚΩ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
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• Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις
• Container 10 m3 για την συλλογή βιοαποβλήτων και υλικών συσκευασίας (2 για κάθε κατηγορία)
• Κάδοι συλλογής µπαταριών, ΜΠΕΑ κτλ
• 1 κλαρκ
• διαµόρφωση χώρων για την συλλογή ογκωδών αποβλήτων, ΑΗΗΕ, πρασίνων κτλ.
• οχήµατα µε γάντζο για την µεταφορά των container
• φορτηγό ανοικτό ανατρεπόµενο
• Κτίριο ή στέγαστρο (ανάλογα µε τον σχεδιασµό)
Το κόστος κατασκευής ενός πράσινου σηµείου και η προµήθεια του απαιτούµενου εξοπλισµού εκτιµάται σε
350.000 € για έκαστο πράσινο σηµείο ή 1.400.000 € και για τα τέσσερα που σχεδιάζονται στο ∆ήµο Κεφαλονιάς.
5.1.4. Κ.Α.Ε.Σ.∆Ι.Π.
Τα Κέντρα Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης στη ∆ιαλογή στη Πηγή , σε αντίθεση µε τις Μονάδες Μηχανικής
∆ιαλογής, αποτελούν εγκαταστάσεις χαµηλής όχλησης, µε ελαφρύ εξοπλισµό για τη διαλογή των υλικών και
εντάσεως εργασίας, αφού τα υλικά που επεξεργάζονται είναι καθαρά ανακυκλώσιµα υλικά από διαλογή στην
πηγή και όχι σύµµεικτα απορρίµµατα.
Σκοπός της επεξεργασίας είναι να παραχθούν δευτερογενή υλικά, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν πάλι
από τους κατασκευαστές, τα οποία θα έχουν υψηλή ποιότητα και µειωµένες προσµίξεις µε αποτέλεσµα:
• την αύξηση των εσόδων από την εµπορική διαχείριση αυτών, καθώς υψηλότερης ποιότητας σηµαίνει
και µεγαλύτερης αξίας
• την µείωση του κόστους µεταφοράς, καθώς θα µειώνονται οι ποσότητες των υλικών προς
µεταφόρτωση-µεταφορά.
Οι λεπτοµέρειες του σχεδιασµού θα καθορισθούν από ειδική µελέτη που θα εκπονηθεί και θα είναι σύµφωνες µε
την σχετική νοµοθετική ρύθµιση του ΥΠΑΠΕΝ.

5.1.5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΥΤ
Τα έργα αναβάθµισης του υφιστάµενου Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων περιλαµβάνουν τα
ακόλουθα:
• Βελτιστοποίηση της διαµόρφωσης της υφιστάµενης λεκάνης απόθεσης του ΧΥΤΑ
• Έργα συλλογής των παραγοµένων στραγγισµάτων
• Επέκταση της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισµάτων
• Υποδοµές άντλησης και αξιοποίησης βιοαερίου Α’ κυττάρου
• Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης (αναλυτές βιοαερίου, υπόγειων υδάτων, κεντρικό σύστηµα
παρακολούθησης
• Έργα υποδοµής (φυλάκιο εισόδου, ηλεκτρονική πύλη, διαχείριση οµβρίων)
Στο έργο αυτό µπορεί να συµπεριληφθεί και η αναβάθµιση του τµήµατος µηχανικής επεξεργασίας της µονάδας
επεξεργασίας απορριµµάτων µε την προσθήκη µιας µονάδας χειροδιαλογής. Στόχος της µονάδας θα είναι η
αύξηση της ανακύκλωσης και η µείωση τους υπολείµµατος που οδηγείται προς ταφή.
Σκοπός των έργων αυτών είναι η περιβαλλοντική αναβάθµιση της λειτουργίας του χώρου καθώς και η επέκταση
του χρόνου ζωής του κυττάρου. Το συνολικό κόστος των έργων αυτών εκτιµάται σε 6.488.000 €πλέον ΦΠΑ.
Για την υλοποίηση του έργου αυτού έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί τα πρώτα βήµατα, καθώς έχει εκπονηθεί σχετική
µελέτη, στην οποία προσδιορίζονται οι απαιτούµενες εργασίες.
5.1.6. ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟ∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Στον ΧΥΤΑ Κεφαλονιάς είναι εγκατεστηµένη µονάδα µηχανικής και βιολογικής προεπεξεργασίας η οποία
αποτελείται από δύο τµήµατα: την µηχανική προεπεξεργασία, η οποία περιλαµβάνει σχίστη σάκων και κόσκινο
διαχωρισµού, και την κοµποστοποίηση.
Προκειµένου να είναι δυνατή η παραγωγή κόµποστ υψηλής ποιότητας από τα προδιαλεγµένα οργανικά, δεν
πρέπει να αναµιχθούν µε τα σύµµεικτα οργανικά. Κατά την µηχανική προεπεξεργασία αυτό είναι εφικτό, διότι τα
µηχανήµατα που είναι εγκατεστηµένα είναι τέτοιας δυναµικότητας, έτσι ώστε να µπορούν να καλύψουν την
επεξεργασία των σύµµεικτων απορριµµάτων σε 4 ώρες και τις υπόλοιπες ώρες να επεξεργάζονται τα
προδιαλεγµένα οργανικά. Η µονάδα της κοµποστοποίησης αποτελείται από 4 κελιά έκαστο χωρητικότητας 405
m3 περίπου τα οποία από άποψη δυναµικότητας δεν µπορούν να καλύψουν την ξεχωριστή επεξεργασία των
προδιαλεγµένων οργανικών.
Έτσι, για την επεξεργασία των προδιαλεγµένων οργανικών πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες προσθήκες στην
υφιστάµενη µονάδα µηχανικής βιολογικής επεξεργασίας:
• κατασκευή πλατείας υποδοχής-προσωρινής αποθήκευσης προδιαλεγµένων οργανικών
• εγκατάσταση αντιδραστήρων κοµποστοποίησης προδιαλεγµένων οργανικών
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Λόγω της µικρής ποσότητας των προδιαλεγµένων οργανικών αλλά και της σηµαντικής διακύµανσης της
ποσότητάς τους µεταξύ χειµώνα και θέρους, προτιµάται οι αντιδραστήρες κοµποστοποίησης να είναι µικρότερου
µεγέθους έτσι ώστε να είναι πιο ευέλικτη η διαχείριση των εισερχόµενων ποσοτήτων.
Έτσι, προτείνεται η εγκατάσταση συστήµατος κοµποστοποίησης µε container, το οποίο έχει τα ακόλουθα
πλεονεκτήµατα:
• Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση της µονάδας. Συναρµολογησιµότητα. ∆εν απαιτούνται µεγάλα
κτιριακά έργα.
• Σχεδιαστική απλότητα για την εύρυθµη και αυτόνοµη λειτουργία.
• Χαµηλές απαιτήσεις σε συντήρηση.
• Κατασκευή ενός συστήµατος εύκολα επεκτάσιµου για την εξυπηρέτηση µεγαλύτερων ποσοτήτων
απορριµµάτων.
• Ευελιξία όσον αφορά στην ποσότητα των απορριµµάτων που υποδέχεται η µονάδα (διακύµανση
µεταξύ χειµώνα και θέρους), εξαιτίας του ότι το συγκρότηµα βιοσταθεροποίησης είναι
διαµερισµατοποιηµένο.
• Ελαχιστοποίηση κάθε αρνητικής επίπτωσης του έργου στο εξωτερικό περιβάλλον και την ευρύτερη
περιοχή.
• Ιδιαίτερα χαµηλό επενδυτικό και λειτουργικό κόστος
• Επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσµατος µε τον πιο εφικτό τεχνοοικονοµικά τρόπο.
Ειδικότερα, η γραµµή κοµποστοποίησης προδιαλεγµένων βιοαποβλήτων θα αποτελείται από τον ακόλουθο
εξοπλισµό:
• Containers κοµποστοποίησης
• Container βιόφιλτρου
• Όχηµα µεταφορας container
• Αναδευτήρας compost
• Κλαδοθρυµµατιστής
Το συνολικό κόστος της γραµµής αυτής µαζί µε τα απαιτούµενα έργα Π/Μ είναι 1.610.000 € πλέον ΦΠΑ, όπως
προσδιορίστηκε από µελέτη που έχει ήδη εκπονηθεί.
5.1.7. ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΚΚ
Η µονάδα προορίζεται για την επεξεργασία αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις. Τα υλικά εκσκαφών
µπορεί να είναι µητρικά χώµατα εκσκαφών, άµµος, χαλίκι, πέτρες ή άργιλος. Τα υλικά κατεδαφίσεων
χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη ανοµοιογένεια και περιέχουν συνήθως τεµάχια σκυροδέµατος, σιδηρούς
οπλισµούς, πέτρα, τούβλα, πορσελάνες, κεραµικά, µάρµαρα, ασβέστη, γυαλί και ξύλο.
Ανάλογα µε το είδος των προϊόντων κατεδαφίσεων ή εκσκαφών και τον σχεδιασµό της µονάδας, είναι δυνατό να
επιτευχθεί η ανακύκλωση των αδρανών αποβλήτων σε βαθµό έως και 95%.
Για την επεξεργασία τους, αρχικά πραγµατοποιείται θραύση των εισερχόµενων αποβλήτων µε σιαγόνες, για τον
τεµαχισµό των µεγάλων τεµαχίων και την συµπίεση τυχόν µεταλλικών ράβδων οπλισµών. Ακολουθεί µηχανικός
διαχωρισµός µε στόχο την ανάκτηση κλασµάτων αδρανών υλικών διαφορετικής κοκκοµετρίας. Στο σύστηµα
περιλαµβάνονται επίσης µαγνήτες τοποθετηµένοι επί των µεταφορικών ταινιών, για την ανάκτηση των
σιδηρούχων µετάλλων.
Τα συνηθέστερα προϊόντα που ανακτώνται από την προτεινόµενη µονάδα είναι τα κλάσµατα των αδρανών
υλικών, τα οποία µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν σε επιχώσεις, στην παρασκευή σκυροδέµατος, ή ως βάση
στην οδοποιία. Τα µέταλλα µπορεί να διατεθούν ως σκραπ, ενώ το ξύλο για την παραγωγή πριονιδιού.
Η µονάδα θα εγκατασταθεί στο γήπεδο του ΧΥΤΥ και θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Παραγωγική ικανότητα τουλάχιστον 50 τόνοι/ώρα, ανάλογα µε τα υλικά της τροφοδοσίας και το
επιθυµητό µέγεθος προϊόντος
• Κατάλληλη ηλεκτρογεννήτρια επί του µηχανήµατος.
• ∆ονητικός τροφοδότης µε χοάνη τροφοδοσίας µεγάλων διαστάσεων ικανή να δεχτεί λίαν ογκώδη υλικά
• Προδιαλογέας
• Θραυστήρας τύπου σιαγώνας (κατάλληλος και για τα πλέον σκληρά υλικά)
• ∆υνατότητα ρύθµισης του µεγέθους του θραυστού υλικού
• Ταινιόδροµος µεταφοράς θραυστού υλικού.
• Ταινιόδροµος πλευρικής εξαγωγής.
• Μόνιµος µαγνήτης για αποµάκρυνση σιδηρούχων υλικών.
Το συνολικό κόστος της µονάδας αυτής εκτιµάται σε 340.000 € πλέον ΦΠΑ.
5.1.8. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
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Μια εκστρατείας ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών αποτελεί προαπαιτούµενο για την εφαρµογή
ενός επιτυχηµένου συστήµατος πρόληψης παραγωγής και χωριστής συλλογής αποβλήτων. Η εκστρατεία θα
αναπτυχθεί σε τρεις φάσεις:
1η φάση
- Ενσωµάτωση πληροφοριών στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
- Έντυπο ενηµερωτικό φυλλάδιο για το νέο πρόγραµµα
- Ενηµερωτική αφίσα
- Επιστολές του ∆ήµου προς τους πολίτες
- ∆ελτίο Τύπου - Συνέντευξη τύπου
- Γραφείο & Γραµµή επικοινωνίας µε τους πολίτες.
- Σελίδες σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, κλπ.)
2η φάση
- Ενηµέρωση πόρτα – πόρτα, για την προσωπική επαφή της υπηρεσίας καθαριότητας του ∆ήµου µε τους πολίτες
- Έντυπο οδηγιών χρήσης νέου εξοπλισµού - έντυπο ενηµερωτικό φυλλάδιο για το νέο πρόγραµµα
- Ενηµερωτικές Εκδηλώσεις για τους πολίτες
- Περίπτερο ενηµέρωσης-stand, για την αναλυτική προσωπική ενηµέρωση και καθοδήγηση
3η φάση
- Οι δράσεις καθορίζονται από τα αποτελέσµατα του προγράµµατος παρακολούθησης και αξιολόγησης της
εκστρατείας.
- Σχολικές δραστηριότητες σε περιβαλλοντικά θέµατα και θέµατα ανακύκλωσης.
Το κόστος εκτιµάται ότι θα είναι 50.000 € κατά το πρώτο έτος και 10.000 € τα επόµενα, άρα σύνολο 90.000 €
µέχρι το 2020.
5.1.9. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ
Προτεινόµενη δράση

Α/Α

Κόστος

1

Προµήθεια εξοπλισµού ξεχωριστής συλλογής αποβλήτων

2.020.495,00 €

2

Υπογειοποίηση κάδων

3

Πράσινα σηµεία

4

ΚΑΕΣ∆ΙΠ

5

Περιβαλλοντική αναβάθµιση ΧΥΤ

6

Τµήµα κοµποστοποίησης προδιαλεγµένων βιοαποβλήτων

7

Κινητή µονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ

340.000,00 €

8
9

∆ράσεις ενηµέρωσης -ευαισθητοποίησης

90.000,00 €

Απαιτούµενες µελέτες: µελέτη οργάνωσης ∆σΠ, Μελέτες και Τ∆ Πράσινων σηµείων

100.000,00 €

1.000.000 €
1.050.000,00 €
550.000 €
6.488.000 €
1.610.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

13.248.495,00 €

Αργοστόλι 11/4/2016
Ο Θεωρήσας
Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Αργοστόλι 8/4/2016
Οι Συντάξαντες

Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος
Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος
Μηχανικός

Φιλιππάτος Γεράσιμος
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε

Καλογερόπουλος Θεόδωρος
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Καθαριότητας
∆ελακάς Παναγής
Πολιτικός Μηχανικός

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και το Τοπικό Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων θα αναρτηθεί
για ∆ιαβούλευση τριάντα (30) ηµέρες στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
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ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 39 /2016 Α∆Α: Ω10ΟΩΕ5-ΩΡΞ
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την κοπή ξερών δένδρων.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης
εισηγούµενος
το 3 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για την κοπή ξερών δένδρων .» έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής τις
µε αριθ πρωτ.8784 /11-04-2016 και 11346/16-04-2016 εισηγήσεις της Προϊσταµένης της
∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. Ευρύκλειας Χαιτίδου – Παπαδήµα µαζί µε την
σχετική αλληλογραφία των συναρµόδιων Υπηρεσιών ,οι οποίες αναλυτικά έχει ως εξής :
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Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος κ. Ματιάτος Σπυρίδων ζητά από τα Μέλη να γνωµοδοτήσουν
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την κοπή των παρακάτω δένδρων:
α) δύο (2) κυπαρίσσια στο Κοιµητήριο της Τ.Κ. ∆ιλινάτων.
β) έξι (6) λεύκες στην παιδική χαρά στην Πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι.
γ) ένα (1) ευκάλυπτο στην δηµοτική οδό πίσω από τα ενοικιαζόµενα δωµάτια ιδιοκτησίας
Αλυσανδράτου Βαρβάρας της ∆.Ε Λειβαθούς.
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Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• Το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,
•

την παραπάνω εισήγηση και τα σχετικά έγγραφα των αρµοδίων Υπηρεσιών:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την κοπή των παρακάτω δένδρων:
α) δύο (2) κυπαρίσσια στο Κοιµητήριο της Τ.Κ. ∆ιλινάτων.
β) έξι (6) λεύκες στην παιδική χαρά στην Πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι.
γ) ένα (1) ευκάλυπτο στην δηµοτική οδό πίσω από τα ενοικιαζόµενα δωµάτια ιδιοκτησίας
Αλυσανδράτου Βαρβάρας της ∆.Ε Λειβαθούς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 40 /2016

Α∆Α: ΩΡΠΝΩΕ5-692

ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος «Επιχείρηση Χονδρικού εµπορίου
ποτών, χυµών, µεταλλικών νερών , αναψυκτικών, άλλων µη αλκοολούχων ποτών και κατεψυγµένων
προϊόντων» που βρίσκεται στα Τραυλιάτα της ∆.Ε. Λειβαθούς
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 4 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Προέγκρισεις ίδρυσης
καταστήµατων υγειονοµικού ενδιαφέροντος »θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :
Λαµβάνοντας υπόψη :
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, σύµφωνα
µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του
ενδιαφεροµένου.
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων
και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του
ενδιαφεροµένου θέτω υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών
∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Μαρίας Τουµαζάτου που έχει ως εξής :
Σας υποβάλλουµε
1.
Την υπ΄αριθ. 14905/10-5-2016 αίτηση της Χριστίνας –Λευκοθέας Στυλιανέση του Ελευθερίου , τα
συνοδεύοντα µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
«Επιχείρηση Χονδρικού εµπορίου ποτών, χυµών, µεταλλικών νερών , αναψυκτικών, άλλων µη αλκοολούχων
ποτών και κατεψυγµένων προϊόντων» που βρίσκεται στα Τραυλιάτα της ∆.Ε. Λειβαθούς και σύµφωνα µε το υπ΄
αριθ. 1179/6-5-16 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η λειτουργία της
αναφερόµενης δραστηριότητας σε συνολική επιφάνεια 1000τ.µ. ανά γήπεδο . Παρακαλούµε όπως εγκριθούν
τα ανωτέρω στους αναφερόµενους γιατί υπάρχουν όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
• το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)
την αίτηση της κ. Χριστίνας –Λευκοθέας Στυλιανέση του Ελευθερίου.
• µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας
Καταστήµατος
• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στην κ. Χριστίνα –Λευκοθέα Στυλιανέση του Ελευθερίου προέγκριση άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
«Επιχείρηση Χονδρικού εµπορίου ποτών, χυµών, µεταλλικών νερών , αναψυκτικών, άλλων µη αλκοολούχων
ποτών και κατεψυγµένων προϊόντων» που βρίσκεται στα Τραυλιάτα της ∆.Ε. Λειβαθούς που σύµφωνα µε το υπ΄
αριθ. 1179/6-5-16 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η λειτουργία της
αναφερόµενης δραστηριότητας σε συνολική επιφάνεια 1000 τ.µ. ανά γήπεδο και γιατί σύµφωνα µε την αρµόδια
Υπηρεσία πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 41 /2016

Α∆Α: ΩΥΜΤΩΕ5-1ΝΠ

ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος «Επιχείρηση µαζικής εστίασης
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παρασκευής κ΄ διάθεσης πρόχειρου γεύµατος (ζεστής κ΄ κρύας κουζίνας)»που βρίσκεται στα Χαυδάτα
της ∆.Ε. Παλικής
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 4 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Προέγκρισεις ίδρυσης
καταστήµατων υγειονοµικού ενδιαφέροντος »θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :
Λαµβάνοντας υπόψη :
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, σύµφωνα
µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του
ενδιαφεροµένου.
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων
και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του
ενδιαφεροµένου θέτω υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών
∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Μαρίας Τουµαζάτου που έχει ως εξής :
Σας υποβάλλουµε : Την υπ΄αριθ. 15015/11-5-2016 αίτηση του Μοσχονά Βασιλείου του Εκτωρ- Γερασίµου , τα
συνοδεύοντα µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄
Επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής κ΄ διάθεσης πρόχειρου γεύµατος (ζεστής κ΄ κρύας κουζίνας) ΄΄
που βρίσκεται στα Χαυδάτα της ∆.Ε. Παλικής, και σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 1259/10-5-16 έγγραφο της
Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η λειτουργία της αναφερόµενης δραστηριότητας
µέχρι 300τ.µ. Παρακαλούµε όπως εγκριθούν τα ανωτέρω στους αναφερόµενους γιατί υπάρχουν όλες οι
νόµιµες προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
• το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)
την αίτηση Του Μοσχονά Βασιλείου του Εκτωρ- Γερασίµου.
• µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας
Καταστήµατος
• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στον κ. Μοσχονά Βασιλείο του Εκτωρ- Γερασίµου προέγκριση άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
«Επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής κ΄ διάθεσης πρόχειρου γεύµατος (ζεστής κ΄ κρύας κουζίνας)»που
βρίσκεται στα Χαυδάτα της ∆.Ε. Παλικής, που σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 1259/10-5-16 έγγραφο της Υπηρεσίας
∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η λειτουργία της αναφερόµενης δραστηριότητας µέχρι 300τ.µ. και
γιατί σύµφωνα µε την αρµόδια Υπηρεσία πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 42 /2016
Α∆Α: ΩΛ5ΛΩΕ5-ΡΟΑ
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για χορήγηση άδειας φορτοεκφόρτωσης.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 5 ο Θέµα
της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για χορήγηση άδειας φορτοεκφόρτωσης.»
έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής το µε αριθ πρωτ.5146 /24-02-2016 έγγραφο του Προϊσταµένου
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καλογερόπουλου Θεόδωρου µαζί µε την σχετική εισήγηση της Τεχνικής
Υπηρεσίας τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής :
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Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος κ. Ματιάτος Σπυρίδων ζητά από τα Μέλη να γνωµοδοτήσουν
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης του καταστήµατος
αρτοποιείο-ζαχαροπλαστική επί της οδού Αντώνη Τρίτση 120 (παραλιακή) για ολιγόλεπτη
προσωρινή χρήση µεταξύ του φαρµακείου του κ. Μπούρα και το BAZAR (πέντε µέτρα) ή
ακριβώς σε χώρο στην απέναντι πλευρά της οδού.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• Το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,
•

την παραπάνω εισήγηση και τα σχετικά έγγραφα της αρµόδιας Υπηρεσίας.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης του
καταστήµατος αρτοποιείο-ζαχαροπλαστική επί της οδού Αντώνη Τρίτση 120 (παραλιακή) για
ολιγόλεπτη προσωρινή χρήση µεταξύ του φαρµακείου του κ. Μπούρα και το BAZAR (πέντε
µέτρα) ή ακριβώς σε χώρο στην απέναντι πλευρά της οδού.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

108
Σελίδα

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

109
Σελίδα

