
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/2019, συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019 στην Κέρκυρα.  
 
Αριθ. Απόφασης 41-3/2019  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύγκλιση Κατεπείγουσας Κοινής 
Συνεδρίασης Περιφερειακού Σ.Ι.Ν. και Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων για 
το υπερκατεπείγον θέμα της μεταφοράς απορριμμάτων της Κέρκυρας στο 
ΕΟΔΑ Ηπείρου. 
 
Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα  Σάββατο 9 Φεβρουαρίου  2019 και ώρα 10:00 
συνήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στις 
Αλυκές Ποταμού, τα  μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας  
Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 και 
ανακηρύχθηκαν με την υπ΄ αριθμ.827/2014 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Κέρκυρας, κατόπιν  της με αριθμ. πρωτ. οικ. 9026/20/01-02-
2019 προσκλήσεως  του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κου 
Μωραΐτη Χρήστου, η οποία επιδόθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία, σύμφωνα  
με τις  διατάξεις των άρθρων 165, 167,168 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 6 
παρ. 9 του Ν. 4071/11-4-2012. 
 
 
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν :  

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος Π.Σ. 
3. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, Γραμματέας του Π.Σ  
4. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
5. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
6. Διονύσιος-Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
7. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
8. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
9. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
10. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου 
11.  Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου  
12. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου 
13. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου  
14. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
15. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου 
16. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
17. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
18. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
19. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
20. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
21. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου 
22. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου 
23. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος  
24. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
25. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 



 
Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

1. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
2. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου 
3. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
4. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου 
5. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γεράσιμου  
7. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου 
8. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ 
9. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου 
10. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
11. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου 
12. Σπυρίδων Χαγιάνης (Καμπάνης) του Γερασίμου 
13. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου 
14. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή 
15. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου 
 
 
 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα (40) 
Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες  είκοσι πέντε (25) και ο 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόν ο  Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος, ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής 
Δρακουλόγκωνας και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος 
Νιοτόπουλος. 
 
                                      --------Παράλειψη----------- 
 
Κατά τη συζήτηση των επερωτήσεων προσήλθαν η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.  Χρήστος 
Άνθης του Κωνσταντίνου και Διονύσιος Μπάστας του Παύλου. 
 

--------Παράλειψη----------- 
 
Θέμα 8ο  Η.Δ: Σύγκλιση Κατεπείγουσας Κοινής Συνεδρίασης Περιφερειακού 
Σ.Ι.Ν. και Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων για το υπερκατεπείγον θέμα της 
μεταφοράς απορριμμάτων της Κέρκυρας στο ΕΟΔΑ Ηπείρου. 
  
 

--------Παράλειψη---------- 
 

Με την έναρξη της συζήτησης ο   Επικεφαλής της παράταξης ¨Επτανησιακή 
Αναγέννηση¨ κ. Γεώργιος Καλούδης  εισηγήθηκε τα κάτωθι:  
 
 
 
 



ΠΡΟΣ 

 

1) Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Θόδωρο Γαλιατσάτο, 

2) Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστο Μωραϊτη 

 

******************* 

 

ΘΕΜΑ:  Σύγκλιση Κατεπείγουσας Κοινής Συνεδρίασης Περιφερειακού 

Σ.Ι.Ν. και Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων για το υπερκατεπείγον θέμα 

της μεταφοράς απορριμμάτων της Κέρκυρας στο ΕΟΔΑ Ηπείρου. 

 

Κέρκυρα, 5/2/2019 

 

Κύριε Περιφερειάρχη, 

Κύριε Πρόεδρε, 

 

Σε 48 ημέρες έχουμε τις πρώτες πτήσεις άφιξης τουριστών. 

 

Ο τουρισμός, η οικονομία της Κέρκυρας και η δημόσια υγεία του λαού της 

Κέρκυρας επιβάλλουν άμεση λύση για τα απορρίμματα. 

 

Από την επίσκεψή μου και την συνάντησή μου την 1/2/2019 στον 

Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη και την αρμόδια 

Αντιπεριφερειάρχη κ. Τατιάνα Καλογιάννη και από την πλήρη ενημέρωση που 

είχα, και τους ευχαριστώ, προέκυψαν τα εξής: 

 

Το Εργοστάσιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Ηπείρου 

(ΕΟΔΑΗ) έχει δυναμικότητα απορριμμάτων 105.000 τόνων το χρόνο.  Η 

πρόβλεψη είναι ότι τα απορρίμματα Ηπείρου θα είναι 80.000 τόνοι/έτος.  Άρα 

το ΕΟΔΑΗ θα μπορούσε να δεχθεί 25.000 τόνους/έτος από την Κέρκυρα για 

ένα μεταβατικό στάδιο 2-4 ετών μέχρι να κατασκευασθεί το Εργοστάσιο 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Κέρκυρας (ΕΟΔΑΚ). 



 

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΤΙ ΔΕΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ 

 

1) Πρέπει άμεσα, ο Δήμος Κέρκυρας να υποβάλλει αίτηση προς 1) τους 

Δήμους (ΦΟΣΔΑ) Ηπείρου, 2) την διαχειρίστρια του έργου «ΤΕΡΝΑ 

Α.Ε.» και 3) την κυβέρνηση (για ό,τι χρειάζεται να επέμβει) για να 

δεχθούν τη μεταφορά των απορριμμάτων της Κέρκυρας στο ΕΟΔΑΗ. 

 

2) Πρέπει ο Δήμος, (και μάλλον και η ΠΙΝ) άμεσα να προσδιορίσουν τους 

δύο (2) σταθμούς μεταφόρτωσης στην Κέρκυρα, τα λιμάνια φόρτωσης 

και το κόστος μεταφοράς. 

 

3) Ο Δήμος να αποδεχθεί άμεσα το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Π.Ι.Ν. 

 

4) Να ξεκινήσει άμεσα ριζική ανακύκλωση στην πηγή για να μειωθεί 

ραγδαία ο όγκος των σκουπιδιών. 

 

5) Να ενημερωθούμε άμεσα και πλήρως για κάποια μελέτη που 

παρουσιάστηκε μυστικά, για το ενδεχόμενο πληρότητας αυτής και για 

το ενδεχόμενο άμεσης δημοπράτησης του ΕΟΔΑΚ. 

 

Ας αρπάξει η Κέρκυρα από τα μαλλιά αυτή την τελευταία ευκαιρία σωτηρίας. 

 

Γενικά απαιτείται από όλους να πέσουν οι τόνοι, αρκεί να αρχίσει η επίμονη και 

εντατική δουλειά. 

 

Σπεύστε ταχύτατα! 

 
ΓΙΩΡΓΟΣ  Ν.  ΚΑΛΟΥΔΗΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
στον Άρειο Πάγο & στο Συμβούλιο της Επικρατείας 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 



στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Αριστοτέλη Σίδερη 3, Τ.Κ. 49100 - ΚΕΡΚΥΡΑ 

τηλ.:  26610 37627, 6944 624839 - e-mail: yorgoskaloudis@gmail.com 
 

ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ               
eptanisiakianagennisi.com 

 
Η  ΓΝΗΣΙΑ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ 

Η ΜΟΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΠΗΣ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ - ΔΥΝΑΜΗ της χώρας. 

 
«Mε λογισμό και τ’ όνειρο» 

          Διονύσιος Σολωμός 
 
Στη συνέχεια ο Επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ κ. Θεόδωρος 
Γουλής εισηγήθηκε τα κάτωθι:  
 
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

στο Π.Σ. 9/2/19 
 

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η Τοπική Διοίκηση ΣΥΡΙΖΑ 

οδηγούν με σχέδιο ολόκληρη τη διαχείριση των σκουπιδιών στην ιδιωτικοποίηση και στην 

κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. 

Το μάρμαρο της ιδιωτικοποίησης  θα το πληρώσουν οι εργαζόμενοι, οι φτωχοί 

αγρότες και επαγγελματίες. Ήδη  ο Σύνδεσμος καθαριότητας προτείνει τριπλασιασμό(!) των 

δημοτικών τελών.  

Η δημοτική πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ-ΛΑΕ και μέρος του ΠΑΣΟΚ έχει παραχωρήσει το 

μεγαλύτερο μέρος της αποκομιδής – διαχείρισης – μεταφοράς των σκουπιδιών σε ιδιωτικές 

εταιρείες. Η κυβέρνηση αρνείται να προχωρήσει στην πρόσληψη των 180 εργαζομένων 

στην καθαριότητα του Δήμου Κέρκυρας και δίνει πάτημα στο Δήμο να προχωρήσει στην 

ιδιωτικοποίηση. Η δημοτική αρχή πεισματικά αρνείται να ερευνήσει νέους χώρους (σε 

δημοτικές-δημόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις) και επιμένει στη χωροθέτηση του εργοστασίου 



και του ΧΥΤΑ στο Τεμπλόνι που είναι ήδη υπερκορεσμένο με μολυσμένα τα υπόγεια νερά. 

Παράλληλα επιμένουν στη συνέχιση της χρήσης της χωματερής που δημιούργησαν με την 

αστυνομική βία στη Λευκίμμη. Οι έλεγχοι των 2 κλιμακίων της περιφέρειας στη χωματερή 

της Λευκίμμης με τις 40 παραβιάσεις που εντόπισαν, αποδεικνύουν ότι συνειδητά η 

κυβέρνηση, ο Δήμος και η Περιφέρεια αδιαφόρησαν για την υγεία των κατοίκων και τη 

στοιχειώδη προστασία του περιβάλλοντος. Τσαλαπατούν νόμους δικούς τους και 

περιβαλλοντολογικές προϋποθέσεις που κατά τα άλλα τους επικαλούνται… Ο σχεδιασμός 

του ΣΥΡΙΖΑ έχει την πλήρη στήριξη της ΝΔ και των συνδυασμών της καθώς και του ΠΑΣΟΚ. 

Τους τελευταίους μήνες προωθούνται διάφορες πρωτοβουλίες ανακύκλωσης αλλά 

και δημιουργίας «Κοιν. Συνετ. Επιχ.» με τη στήριξη της δημοτικής αρχής. Οι πρωτοβουλίες 

αυτές αξιοποιούν την εύλογη ανησυχία συμπολιτών μας για την τεράστια χαβούζα που 

δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλο το νησί το 2018. Όμως τα όποια ανακυκλώσιμα υλικά αυτών 

των πρωτοβουλιών καταλήγουν στην κερδοφορία των συγκεκριμένων επιχειρήσεων και 

επιτήδειων εκπροσώπων τους που το παίζουν και «οικολόγοι». Είναι σίγουρο ότι αυτές οι 

πρωτοβουλίες δε λύνουν το πρόβλημα των σκουπιδιών. Απαιτείται οργανωμένη διαλογή 

στην πηγή και οργανωμένη γενικευμένη ανακύκλωση με στόχο το όποιο κέρδος να 

καταλήγει στους εργαζόμενους. Αυτό μπορεί να γίνει μόνον με έναν σύγχρονο δημόσιο 

φορέα. 

Μπροστά στη διαφαινόμενη επανάληψη της συσσώρευσης σκουπιδιών όπως το 

2018 ορισμένες δυνάμεις που έχουν σοβαρές ευθύνες για την κατάσταση που διαχρονικά 

έχει δημιουργηθεί προτείνουν την προσωρινή μεταφορά μέρους των σκουπιδιών της 

Κέρκυρας σε αδειοδοτημένο αποδέκτη στα Γιάννενα (στο εργοστάσιο της εταιρείας ΤΕΡΝΑ). 

Συγκεκριμένα προτείνουν τη μεταφορά γύρω στους 25.000 τόνους / χρόνο, χωρίς βέβαια να 

κάνουν την παραμικρή αναφορά στο μεγάλο κόστος μεταφοράς και ποιος θα το πληρώσει. 

Προφανώς υπονοούν ότι θα το πληρώσουν οι δημότες. Παράλληλα δε λένε τίποτα για το 

που θα πάνε τα υπόλοιπα σκουπίδια, περίπου 55.000 τόνοι στο χρόνο. Προφανώς εννοούν 

ότι θα πάνε στη Λευκίμμη και το Τεμπλόνι; 

Αν επιλεχθεί η προσωρινή μεταφορά των σκουπιδιών εκτός Κέρκυρας απαιτούμε το 

κόστος της μεταφοράς να πληρωθεί από την κυβέρνηση. 

Κατά τη γνώμη μας αυτή τη στιγμή προέχει: 

- Να ερευνηθούν νέοι χώροι για το εργοστάσιο και το ΧΥΤΑ με κατεπείγουσες 

διαδικασίες και πιστή τήρηση των κριτηρίων καταλληλότητας και 

αξιολόγησης των υποψήφιων χώρων. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να είναι εκ 

των προτέρων γνωστά.. 

- Να κλείσει άμεσα η χωματερή που δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Λευκίμμη. Να 

μεταφερθούν τα σκουπίδια που έχουν τοποθετήσει οι Συριζαίοι και οι 

ΝΔκράτες σε αδειοδοτημένο, κατάλληλο χώρο. 

- Να κλείσει η χωματερή Τεμπλονίου. 

- Άμεση πρόσληψη όλου του απαραίτητου εργατοτεχνικού προσωπικού. 

- Κεντρικό εθνικό σχεδιασμό της διαχείρισης των σκουπιδιών με αποκλειστικά 

δημόσια διαχείριση χωρίς καμία συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών.  



- Προτεραιότητα στη διαλογή στην πηγή, σε σύγχρονους σταθμούς 

μεταφόρτωσης, ανακύκλωση, κομποστοποίηση και τελική κατάληξη των 

υπολειμμάτων σε ΧΥΤΑ. 

- Μόνιμη και σταθερή δουλειά στους εργαζόμενους με τήρηση των κανόνων 

υγιεινής και ασφάλειας. 

- Το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων να επιβαρύνει τον κρατικό 

προϋπολογισμό 
 
Κέρκυρα 8/2/19 Θ. Γουλής 
 Γ. Κορφιάτης 
 

--------Παράλειψη---------- 
  

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το θέμα τέθηκε, από τον Επικεφαλή της 
παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ η κάτωθι πρόταση:  
 

- Να ερευνηθούν νέοι χώροι για το εργοστάσιο και το ΧΥΤΑ με κατεπείγουσες 

διαδικασίες και πιστή τήρηση των κριτηρίων καταλληλότητας και 

αξιολόγησης των υποψήφιων χώρων. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να είναι εκ 

των προτέρων γνωστά.. 

- Να κλείσει άμεσα η χωματερή που δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Λευκίμμη. Να 

μεταφερθούν τα σκουπίδια που έχουν τοποθετήσει οι Συριζαίοι και οι 

ΝΔκράτες σε αδειοδοτημένο, κατάλληλο χώρο. 

- Να κλείσει η χωματερή Τεμπλονίου. 

- Άμεση πρόσληψη όλου του απαραίτητου εργατοτεχνικού προσωπικού. 

- Κεντρικό εθνικό σχεδιασμό της διαχείρισης των σκουπιδιών με αποκλειστικά 

δημόσια διαχείριση χωρίς καμία συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών.  

- Προτεραιότητα στη διαλογή στην πηγή, σε σύγχρονους σταθμούς 

μεταφόρτωσης, ανακύκλωση, κομποστοποίηση και τελική κατάληξη των 

υπολειμμάτων σε ΧΥΤΑ. 

- Μόνιμη και σταθερή δουλειά στους εργαζόμενους με τήρηση των κανόνων 

υγιεινής και ασφάλειας. 

-  Το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων να επιβαρύνει τον κρατικό 

προϋπολογισμό. 
 
 
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
 

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
3. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
4. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
5. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
6. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
7. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου 



8. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου  
9. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου  
10. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου  
11. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
12. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου 
13. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
14. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
15. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
16. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
17. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου 
18. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος  
19. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
20. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 

 
Θετικά επί της προτάσεως αυτή ψήφισε ο Επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή 
Συσπείρωση¨ κ. Θεόδωρος Γουλής.  
 

--------Παράλειψη---------- 
 

Στη συνέχεια o Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος 
κατέθεσε την κάτωθι πρόταση  για ψηφοφορία:  
 

¨Το Π.Σ. μπροστά στη δικαιολογημένη και ισχυρή αγωνία του Κερκυραϊκού 
λαού για τη διαχείριση των αποβλήτων το αμέσως επόμενο διάστημα 
επισημαίνει τα εξής: 
1)Θεωρεί ότι οι ψηφισμένες αποφάσεις των θεσμικών οργάνων σε σχέση 
με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό ΠΕΣΔΑ-ΟΕΣΔΑ, είναι το σωστό πλαίσιο 
που μπορούν να λύσουν το πρόβλημα στο άμεσο συντομότερο χρονικό 
διάστημα. 
2)Υπάρχει απόλυτη ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών υλοποίησης 
αυτού του ΠΕΣΔΑ. Η Περιφέρεια στην κατεύθυνση αυτή είναι πρόθυμη να 
συνδράμει στο πλαίσιο των δικών της δυνάμεων. 
3)Θεωρεί απαραίτητο να ενημερώσει ξανά τους υπεύθυνους Υπουργούς 
για την κρίσιμη κατάσταση που διαμορφώνεται και να ζητήσει την 
συνδρομή τους για την τάχιστη επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων.¨ 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
 

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
3. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
4. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
5. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
6. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
7. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου 
8. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου  
9. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου  
10. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου  
11. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 



12. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου 
13. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
14. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
15. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
16. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
17. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου 
18. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος  
19. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
20.  Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων το κάτωθι ψήφισμα:  
 

¨Το Π.Σ. μπροστά στη δικαιολογημένη και ισχυρή αγωνία του Κερκυραϊκού λαού 
για τη διαχείριση των αποβλήτων το αμέσως επόμενο διάστημα επισημαίνει τα 
εξής: 
1)Θεωρεί ότι οι ψηφισμένες αποφάσεις των θεσμικών οργάνων σε σχέση με τον 
Περιφερειακό Σχεδιασμό ΠΕΣΔΑ-ΟΕΣΔΑ, είναι το σωστό πλαίσιο που μπορούν 
να λύσουν το πρόβλημα στο άμεσο συντομότερο χρονικό διάστημα. 
2)Υπάρχει απόλυτη ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών υλοποίησης αυτού του 
ΠΕΣΔΑ. Η Περιφέρεια στην κατεύθυνση αυτή είναι πρόθυμη να συνδράμει στο 
πλαίσιο των δικών της δυνάμεων. 
3)Θεωρεί απαραίτητο να ενημερώσει ξανά τους υπεύθυνους Υπουργούς για την 
κρίσιμη κατάσταση που διαμορφώνεται και να ζητήσει την συνδρομή τους για την 
τάχιστη επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων.¨ 

 
Μειοψηφούντος του Επικεφαλή της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση ¨κ. 
Θεόδωρου Γουλή. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου, Μαρίνα 
Μοσχάτ του Ευαγγέλου και Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη δήλωσαν ότι 
ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ.  
 
Ο Επικεφαλής της παράταξης ¨Νέα Ιόνιος Πολιτεία¨ κ. Σπυρίδων Σπύρου δεν 
συμμετείχε σε καμία ψηφοφορία. 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 41-3/09-02-2019 
    
    Ο Πρόεδρος Π.Σ.                                                      Ο Γραμματέας Π.Σ.  
 
 
 
   Χρήστος Μωραΐτης                                                  Δημήτρης Μπιάγκης 


