
 1

      ΣΧΕΔΙΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΚΕΡΚΥΡΑ, ….-01-2019 

Αρ. Πρωτ.: ……………. 

Ταχ. Δ/νση      : Αλυκές - Ποταμού  
Ταχ. Κώδικας  : 49100 – Κέρκυρα 
Πληρ. : Π. Βαρσάκη 
Τηλέφωνο       : 2661031696 
E-mail              : pin@pin.gov.gr   
 

ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν. / Π.Ε. Κέρκυρας και 
του Δήμου Παξών για την υλοποίηση του έργου " ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΞΩΝ " 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση έχει ως αντικείμενο την μεταβίβαση αρμοδιότητας 

από το  Δήμο Παξών (ως Κύριο του έργου) στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / Π.Ε. Κέρκυρας 
(φορέας υλοποίησης), για την υλοποίηση του έργου " ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΞΩΝ ".  

Σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη πράξη πρόκειται να υλοποιηθούν δράσεις  για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στο Δήμο Παξών, καθώς και κατασκευής 
Σταθμού Μεταφόρτωσης και μονάδας προεπεξεργασίας και κομποστοποίησης προδιαλεγμένου 
και σύμμεικτου κλάσματος οικιακών αποβλήτων. Τα βιοαπόβλητα θα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία και μέρος αυτών θα μπορεί να αξιοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό. Παράλληλα θα 
επιτευχθεί βελτίωση των υποδομών και της ανακύκλωσης. Η υλοποίηση του έργου θα οδηγήσει 
σε σημαντική μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που οδηγούνται προς τελική απόθεση 
εκτός του νησιού των Παξών και την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων. 

Ειδικότερα, περιλαμβάνεται στο αντικείμενο η κατασκευή μονάδα προδιαλογής 
αποβλήτων, κομποστοποίησης και μεταφόρτωσης, σε χώρο συνολικού εμβαδού 1.387,59 τ.μ. 
που βρίσκεται στη θέση 'ΛΑΓΓΑΔΕΣ-ΑΧΑΙ-ΧΩΜΑΤΕΡΗ' του Δήμου Παξών. Η μέγιστη 
δυναμικότητα της μονάδας θα είναι 10 τόνοι αστικών αποβλήτων συνολικά ανά ημέρα (3.650 
τόνοι/έτος) και 5,2 τόνοι απόβλήτων ανά ημέρα (1.900 τόνοι /έτος) για το Σταθμό 
Μεταφόρτωσης. Εκτός την κατασκευή μονάδας προεπεξεργασίας αποβλήτων και 
κομποστοποίησης, σταθμού μεταφόρτωσης, προβλέπονται και υποέργα που αφορούν στην 
αποκατάσταση του ΧΑΔΑ (ως μη χρηματοδοτούμενο έργο), την προμήθεια για την 
εγκατάσταση εξοπλισμού και υποδομών διαλογής στην πηγή και συλλογής οργανικού 
κλάσματος, διαδικασίες ωρίμανσης των έργων και στην τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης, 
παρακολούθησης, προβολής και λειτουργίας των έργων. 

Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης 
ανέρχεται στο ποσό 1.637.331,96 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού 
οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων και θα καλυφθεί στο σύνολό του από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα από τη ΣΑ Ε2751 και τον ενάριθμο 2018ΣΕ27510128. 

Κατόπιν τούτων εισηγούμαστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο:  
1. την έγκριση του σχεδίου της ανωτέρω αναφερομένης Προγραμματικής Σύμβασης,  

2. την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής 
Σύμβασης με το Δήμο Παξών για την υλοποίηση του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΞΩΝ». 

Επίσης παρακαλούμε όπως οριστεί ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/Π.Ε. 
Κέρκυρας, καθώς και ένας εκπρόσωπος του Φορέα Χρηματοδότησης (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) με τους  
αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθηση της συγκεκριμένης Σύμβασης. 
 

ΣΥΝΗΜΜΈΝΑ : 
Σχέδιο προγραμματικής Σύμβασης  

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
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