ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 16/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 242
Στη Λευκάδα σήµερα την 1η του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 13:30 µ.µ. ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από
την αριθµ. 20637/28.7.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
1. Καρβούνης Σπυρίδων
2. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Μεσσήνης Ιωάννης
3. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα
3. Πεντεσπίτης Νικόλαος
4. Ρόκκος Στυλιανός
4. Ζουριδάκης Ευτύχιος
5. Αραβανής Ανδρέας
5. Σίδερης Αντώνιος
6. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
6. Μεσσήνη Κερασούλα
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
7. Βεργίνης Ξενοφών
8. Γαζής Αναστάσιος
8. Στραγαλινός Βασίλειος
9. Καρτάνος Ιωάννης
9. Μαργέλης Γεώργιος
10. Βικέντιος Νικόλαος
10. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
11. Γεωργάκης Βασίλειος
11. Λάζαρη Πηνελόπη
12. Σώλος Φώτιος
12.
13. Γιαννούτσος Πέτρος
13.
14. Καββαδάς Αθανάσιος
14.
15. Μελάς Βασίλειος
15.
16. ∆ρακονταειδής Κων/νος
16.
17. Νικητάκης Μάρκος
17.
18. Φίλιππας Γεώργιος
18.
19. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
19.
20. Ροντογιάννης Κων/νος
20.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
21. Βλάχος Σπυρίδων
21.
Η πρόσκληση δόθηκε στον
22. Αραβανής Σπυρίδων
22. ∆ήµαρχο κ. Κώστα Αραβανή
23.
23. ο οποίος ήταν παρών.
24.
24.
25.
25.
26.
26.
Στην έναρξη της Συνεδρίασης
27.
27. βρέθηκαν παρόντα (22) µέλη.
28.
28.
29.
29.
30.
30.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 9ο: της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 16/2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την επέκταση & αναβάθµιση των
υφιστάµενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής: Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος ∆/νσης
Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος
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Ο Πρ/µενος της ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος κ. Κυριάκος Προκοπίου,
εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στο ∆.Σ. την εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:
«Με την αριθµ. 338/11-11-2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας,
εγκρίθηκε η προµελέτη και τα τεύχη δηµοπράτησης για το έργο επέκτασης και αναβάθµισης της
εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων της πόλης µε τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας του
συστήµατος µεµβρανών (M.B.R.), µε σκοπό την οικονοµικότερη από άποψη κόστους κατασκευής
και λειτουργίας εγκατάσταση, την αποδοτικότερη λειτουργία της και τη δυνατότητα χωροθέτησης
αυτής στον περιορισµένο χώρο που έχει αποµείνει λόγω της απόθεσης των απορριµµάτων. Στην
εισηγητική έκθεση της εν λόγω απόφασης, αναφέρεται ότι θα απαιτηθεί η επικαιροποίηση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων µε το προβλεπόµενο σύγχρονο σύστηµα επεξεργασίας,
προκειµένου να εγκριθεί η Ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα.
Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη ώστε να γίνει δυνατή η ένταξη του έργου στο Ε.Σ.Π.Α., για
την οποία έχει ήδη υποβληθεί πρόταση κατόπιν σχετικής προκήρυξης από τη ∆ιαχειριστική Αρχή
του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Για το λόγο αυτό, δηλαδή της ανάγκης ένταξης συγχρηµατοδοτούµενου έργου,
εισάγεται η παρούσα µελέτη για έγκριση από την παρούσα ∆ηµοτική Αρχή
Προς τούτο ζητήθηκε από το µελετητικό γραφείο «Ν.∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» να
προχωρήσει στην ανασύνταξη της υπάρχουσας Μ.Π.Ε., βάσει της οποίας εγκρίθηκαν οι
ισχύοντες σήµερα περιβαλλοντικοί όροι. Ο µελετητής ανταποκρίθηκε στο αίτηµα αυτό και
υπέβαλλε τη νέα Μ.Π.Ε. µε το αρ.πρωτ.Ε074/3895/128/δη2401/25-7-2014 έγγραφό του. Η
µελέτη ελέγχθηκε για την ορθότητα και πληρότητά της από την επιβλέπουσα Τεχνική Υπηρεσία
του ∆ήµου και βρέθηκε σύµφωνη µε τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις της Περιβαλλοντικής
Νοµοθεσίας και συγκεκριµένα το Ν.4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209 Α΄/11), την Υ.Α. 1958/31-1-2012
(ΦΕΚ 21 Β΄/12) και την Υ.Α. 170225/20-1-2014 (ΦΕΚ 135 Β΄/14).
Τα βασικά περιεχόµενα της παραδοθείσης µελέτης είναι:
1. Κυρίως τεύχος Μ.Π.Ε. που περιέχει πλήρες ιστορικό µελετών και εγκρίσεων, περιγραφή
της υφιστάµενης κατάστασης του περιβάλλοντος και των προβλεπόµενων έργων και
αξιολόγηση και αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
2. Τεύχος – παράρτηµα εγγράφων.
3. Τεύχος – παράρτηµα φωτογραφιών.
4. Πλήρης σειρά αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτροµηχανολογικών σχεδίων του έργου.
Μέχρι σήµερα ισχύει η αριθµ.17600/2-9-2008/ΥΠΕΧΩ∆Ε απόφαση έγκρισης
περιβαλλοντικών

όρων,

όπως

τροποποιήθηκε

µε

την

αριθµ.198568/136878/09/21-4-

2011/ΥΠΕΚΑ απόφαση. Το έργο σύµφωνα µε το Ν.4014/11 και την Υ.Α.1958/12, εντάσσεται στο
σύνολό του στην 4η οµάδα και στην υποκατηγορία Α2 για την οποία αρµόδια Περιβαλλοντική
Αρχή για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων είναι η ∆/νση Περιβάλλοντος και
Χωροταξικού Σχεδιασµού Ιονίου µε έδρα την Κέρκυρα της Αποκ/νης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου,
∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. Συνεπώς η παρούσα Μ.Π.Ε. µετά την έγκρισή της από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο θα προωθηθεί στην αρµόδια υπηρεσία για έλεγχο και δροµολόγηση των απαραίτητων
διαδικασιών µέχρι την έκδοση των νέων περιβαλλοντικών όρων. Προτείνεται η έγκριση της
παρούσας Μ.Π.Ε. για να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση όλων των απαιτούµενων διαδικασιών και η
ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ.»
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Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. οµόφωνα αποδέχεται την
πρόταση του εισηγητή και αποφασίζει:
Την έγκριση µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την επέκταση & αναβάθµιση των
υφιστάµενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων ∆ήµου Λευκάδας, σύµφωνα µε την
ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.242/14.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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