Η σύγχρονη διαχείριση των αστικών
στερεών αποβλήτων αποτελεί προϋπόθεση για την ουσιαστική και βιώσιμη
ανάπτυξη μιας τουριστικής περιοχής.
Στην Χώρα μας είναι δυστυχώς άπειρα
τα παραδείγματα προβεβλημένων
περιοχών, που καίτοι αποτελούν
πόλους έλξης εκατομμυρίων επισκεπτών, εντούτοις δεν έχουν ακόμα
επιλύσει τα βασικά ζητήματα της καθημερινότητας, όπως η διαχείριση των
απορριμμάτων και των υγρών αποβλήτων, ζητήματα που στις χώρες του
ανεπτυγμένου Βορρά έχουν επιλυθεί
εδώ και δεκαετίες.
Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που προλογίζω το απολογιστικό λεύκωμα για την
ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης
απορριμμάτων στο Δήμο Κυθήρων.
Διότι το 2015, ήταν το πρώτο έργο που
εντάξαμε στο ΕΣΠΑ ως νέα Δημοτική
Αρχή, σε συνεργασία με την τότε
Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής.
Το έργο κατασκευάστηκε με βάση τις
προβλέψεις της εθνικής και κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και
σήμερα τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα

διαθέτουν υπερσύγχρονες υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων, δεν
βαρύνονται πλέον με τα δυσβάσταχτα
πρόστιμα του παρελθόντος και επενδύουν σταθερά στην καθαριότητα, την
ανακύκλωση και την προστασία του
περιβάλλοντος.
Διότι η προστασία του φυσικού και
δομημένου περιβάλλοντος, δεν πρέπει
να εξαντλείται σε ευχολόγια και θεωρίες, αλλά να υπηρετείται με έργα και
πράξεις. Ένα τέτοιο έργο, μια τέτοια
πράξη είναι και αυτό που παρουσιάζεται στο παρόν απολογιστικό λεύκωμα.
Δεν σταματάμε όμως εδώ.
Προετοιμάζουμε δυναμικά την επόμενη φάση των έργων με βάση τις
αρχές της κυκλικής οικονομίας. Σε
άριστη συνεργασία με την Περιφέρεια
Αττικής και τη Διοίκησή της, με τις
αρμόδιες υπηρεσίες και κάθε σχετικό
φορέα, καθιστούμε το Δήμο Κυθήρων
ένα Δήμο πρότυπο στη διαχείριση
απορριμμάτων σε εθνικό αλλά και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Και για αυτό, είμαστε πολύ περήφανοι!
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Η διαχείριση των αστικών απορριμμάτων με βάση τις αρχές και τους κανόνες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούσε για χρόνια το μεγάλο ζητούμενο των
τοπικών κοινωνιών, με αποτέλεσμα η Χώρα μας να αναγκάζεται να καταβάλλει
τεράστια ποσά ως πρόστιμα στην ΕΕ, κυρίως μετά την γνωστή υπόθεση του
Κουρουπητού στα Χανιά (υπόθεση C-45/91/Απόφαση ΔΕΚ 07-04-1992) για την
οποία η Ελλάδα καταδικάστηκε στην καταβολή μεγάλων προστίμων. Έκτοτε,
η Χώρα μας υποχρεώθηκε να προβεί στην οριστική αποκατάσταση των εκατοντάδων ανεξέλεγκτων Χ.Α.Δ.Α. που επιβάρυναν το φυσικό περιβάλλον και
υποβάθμιζαν αισθητικά πολλές περιοχές.
Τα Κύθηρα και Αντικύθηρα, μετά την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης
των ΧΑΔΑ και δημιουργίας νέων σύγχρονων ΧΥΤΥ, αποτελούν πλέον παράδειγμα
στην ορθή διαχείριση των απορριμμάτων και επιλύουν έτσι ένα σημαντικότατο
πρόβλημα της καθημερινότητας που επηρεάζει άμεσα μόνιμους κατοίκους αλλά
και επισκέπτες.
Το έργο αυτό, αφορά κάθε ένα σπίτι ξεχωριστά στα Κύθηρα και Αντικύθηρα. Διότι
αν δεν υπήρχε, η διαχείριση των απορριμμάτων θα ήταν δυσχερής και οι εικόνες
που θα παρουσίαζαν τα δύο νησιά δεν θα τιμούσαν κανέναν.
Πρόκειται για ένα έργο-πρότυπο για κάθε νησί και Δήμο. Μέσω του έργου αυτού,
προστατεύεται το φυσικό και δομημένο περιβάλλον, διατηρείται η αισθητική του
δημόσιου χώρου, ενισχύεται η τουριστική και οικονομική ανάπτυξη καθώς το
πρώτο ζήτημα που προβάλλει έναν τόπο στους επισκέπτες είναι αναμφίβολα
η καθαριότητα.

Το ΠΕΠ Αττικής επενδύει στην καθαριότητα και τη σύγχρονη διαχείριση
απορριμμάτων!
Τα Κύθηρα και Αντικύθηρα λύνουν οριστικά το πιο σοβαρό ζήτημα της καθημερινότητάς τους!
Η κυκλική οικονομία είναι ήδη εδώ!
Οι πολίτες τίθενται στο προσκήνιο με έργα ουσίας!

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1.Με την με αρ. 187676/26-09-2014 απόφαση του Τμήματος Τεχνικής
Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων εγκρίθηκε η μελέτη με τίτλο «Ανάθεση
Οριστικής Μελέτης ΧΥΤΥ Κυθήρων στα πλαίσια της Τεχνικής Υποστήριξης για την
ωρίμανση του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. και δημιουργία Χ.Υ.Τ.Υ. Κυθήρων
και Δημοτικής Ενότητας Αντικυθήρων».
2.Με την με αρ. 63004/23-03-2015 απόφαση του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης
Νησιωτικών Δήμων εγκρίθηκε η οριστική μελέτη του έργου «Αποκατάσταση
ΧΑΔΑ Κυθήρων και Δημοτικής Ενότητας Αντικυθήρων και Κατασκευή ΧΥΤΥ στα
Κύθηρα και Μικρού ΧΥΤΥ στα Αντικύθηρα».
3.Με την από 24-07-2015 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου Κυθήρων συμφωνήθηκε η υλοποίηση του έργου
«Διαχείριση απορριμμάτων Κυθήρων και Αντικυθήρων» που περιλαμβάνει την
αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Κυθήρων και του ΧΑΔΑ της Δημοτικής Κοινότητας
Αντικυθήρων.
4.Με την αρ.1901/2015 (συνεδρίαση 56η/17-09-2015) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκαν α) η κατάρτιση των όρων διακήρυξης
για την δημοπράτηση και η περίληψη της διακήρυξης, β) η δημοπράτηση του
έργου και γ) η δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο ΦΕΚ και τον Ελληνικό Τύπο.
5.Με την αρ.2322/2015 (συνεδρίαση 71η/06-11-2015) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού.
6.Με την αρ.523/2016 (συνεδρίαση 12η/04-03-2016) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του
έργου του θέματος που έγινε την 17-11-2015 και κατακυρώθηκε στην εταιρεία
ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ με μέση έκπτωση πενήντα τρία και σαράντα πέντε τοις εκατό
(53,45%) επί των τιμών του τιμολογίου.
7.Το εργολαβικό συμφωνητικό υπεγράφη την 8/11/2016 για ποσό 2.989.325,29€
με το Φ.Π.Α.
8.Με την απόφαση 5507/29-12-2016 της Περιφέρειας Αττικής υπεγράφη η
Ένταξη της Πράξης «Διαχείριση Απορριμμάτων Κυθήρων- Αντικυθήρων» με
Κωδικό ΟΠΣ 5003945 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
9.Με την απόφαση 156137/25-07-2017 της Δ.Τ,Ε. Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου σε ισοζύγιο με το συμφωνητικό.
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10.Με την απόφαση 15053/15-02-2018 της Δ.Τ,Ε. Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων εγκρίθηκε το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και ο 2ος ΑΠΕ του έργου σε ισοζύγιο με το συμφωνητικό.
11.Με την απόφαση 110373/12 -06-2018 της Δ.Τ,Ε. Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων
εγκρίθηκε το 2ο ΠΚΤΜΝΕ και ο 3ος ΑΠΕ του έργου σε ισοζύγιο με το συμφωνητικό.
12.Με την απόφαση 28/11-01-2019 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Αττικής εγκρίθηκε η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (δαπάνης
1.492.494,81 € με το ΦΠΑ) και ο 4ος ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 4.481.820,10€
με το ΦΠΑ.
13.Το εργολαβικό συμφωνητικό της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών
του έργου, ποσού 1.492.494,81€ με το ΦΠΑ, υπεγράφη την 31-05-2019.

15.Με την απόφαση 534688/13-09-2019 της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων
εγκρίθηκε πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών στο υπόψη έργο, δαπάνης
46.926,55 € (χωρίς το ΦΠΑ).
16.Με την με αρ.370758/05-06-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πειραιά &
Νήσων εγκρίθηκε το 4ο ΠΚΤΜΝΕ και ο 5ος ΑΠΕ του έργου για συνολικό ποσό
4.540.009,02 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
17.Με την απόφαση 836/17-03-2020 του Περιφερειάρχη Αττικής εγκρίθηκε η
Τροποποίηση της Πράξης «Διαχείριση Απορριμμάτων Κυθήρων – Αντικυθήρων»,
με κωδικό ΟΠΣ 5003945, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 -2020»,
(ΑΔΑ 6ΟΨΩ7Λ7-589).
18.Με την απόφαση 2250/20-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση «με αναθεώρηση» της προθεσμίας
περαίωσης των εργασιών έως την 08-05-2021, και της συνολικής προθεσμίας,
που περιλαμβάνει και την δοκιμαστική λειτουργία του έργου, έως την 08-11-2021.
19.Με την απόφαση 1008000/ 30-12-2020 του Τμήματος Υ.Ε.Λ.Ε. συγκροτήθηκε επιτροπή του άρθρου 57 του Ν.3669/08 , για την κοστολόγηση με
παρακολούθηση των συντελεστών της εργασίας της διαλογής των υπολειμμάτων
απορριμμάτων. Από την επιτροπή συντάχθηκε το από 11-01-2021 πρωτόκολλο
κοστολόγησης που ελήφθη υπόψη στην σύνταξη του 6ου ΑΠΕ.
20.Με την απόφαση 110438/09-02-2021 της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πειραιά & Νήσων
εγκρίθηκε ο 6ος ΑΠΕ του έργου, συνολικού ποσού 4.540.009,02 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), εκ των οποίων 2.989.325,29€ δαπάνη της αρχικής
σύμβασης σε ισοζύγιο με αυτήν, 58.188,92€ δαπάνη πρωτοκόλλου βλάβης
(αρ. αποφ. 534688/13-09-2019) και 1.492.494,81€ δαπάνη της 1ης ΣΣΕ σε
ισοζύγιο με αυτήν.
21.Κατά την 16η Συνέδρια της 15-09-2021, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων
Έργων της Περιφέρειας Αττικής γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του
7ου ΑΠΕ σε ισοζύγιο με το προηγούμενο εγκεκριμένο ΑΠΕ και με τη πρώτη
Συμπληρωματική Σύμβαση. Ο 7ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις
ποσότητες των εργασιών, όπως διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση του έργου.
22.Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 8-11-2021 και εκδόθηκε η αρ.
969103/16-11-2021 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών.
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14.Με την απόφαση 338933/01-07-2019 της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πειραιώς και
Νήσων εγκρίθηκαν η «Μελέτη Χ.Υ.Τ. Αδρανών» και η «Μελέτη Συστήματος
Πυροπροστασίας», οι εργασίες των οποίων έχουν συμπεριληφθεί στην 1η
Συμπληρωματική Σύμβαση.

