ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 5/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 84
Στη Λευκάδα σήμερα στις 19 του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα
18.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
5η/6265/15-3-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Αραβανής Ανδρέας
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Σίδερης Αντώνιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μεσσήνης Ιωάννης
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Βεργίνης Ξενοφών
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Γιαννούτσος Πέτρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος
Δρακονταειδής Κων/νος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Μαργέλης Γεώργιος
Κονιδάρης Κυριάκος
Γαβρίλης Δημήτριος
Καρβούνης Σπυρίδων
Αραβανής Γεράσιμος
Καββαδάς Αθανάσιος
Νικητάκης Μάρκος
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Απουσίαζαν
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Μελάς Βασίλειος
Λάζαρη Πηνελόπη
Σάντα Μακρή Αικατερίνη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 30 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 2ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 5/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με γνωμοδότηση για έγκριση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης
Απορριμμάτων Ιονίων Νήσων.
Εισηγητές: κ.Κώστας Α. Αραβανής-Δήμαρχος.
κ. Αρέθας Σπυρίδων-Αν.Πρ/νος ΤΕΕΜ
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Ο Δήμαρχος, κ.Κώστας Αραβανής, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Το επικαιροποιημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ιονίων Νήσων
(ΠεΣΔΑ Ι.Ν.) για την διαχειριστική Ενότητα Λευκάδας προβλέπει τα ακόλουθα:
Α.

Προτεινόμενα έργα μεταφόρτωσης:
1.

Για το Δήμο Μεγανησίου, η κατασκευή ενός (1) Σταθμού Μεταφόρτωσης

Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και η μεταφορά των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ του Δήμου Ακτίου –
Βόνιτσας (πρώην Καποδιστριακός Δήμος Παλαίρου), θέση «Κακοπετριά» στη Σκλάβαινα
Ν. Αιτ/νίας
2.

Για τον Δήμο Λευκάδας:
-

Η κατασκευή δύο (2) ΣΜΑ βόρεια και νότια της νήσου

-

Η δημιουργία δύο (2) μικρών ΣΜΑ για τις νήσους Καστό και Κάλαμο και
θαλάσσια μεταφορά τους στον πλησιέστερο ΣΜΑ Δ. Λευκάδας.

Β.

Προτεινόμενα έργα τελικής διάθεσης:
Τα υπολείμματα από την επεξεργασία των απορριμμάτων του Ν. Λευκάδος προτείνεται
να μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας.

Γ.

Προτεινόμενα έργα επεξεργασίας:
Η κατασκευή μίας (1) Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στο Δήμο
Λευκάδας.

Επίσης, προτείνεται να εξεταστεί από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών

Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), εάν είναι οικονομικά βιώσιμο το ενδεχόμενο τα απορρίμματα του
Δ. Μεγανησίου να επεξεργάζονται και αυτά στην ΜΕΑ Δ. Λευκάδας και να οδηγείται το
ανάλογο υπόλειμμα προς τελική διάθεση στον ΧΥΤΑ του Δ. Ακτίου – Βόνιτσας.
Δ.

Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)
Προτείνεται, όχι δεσμευτικά, η χρήση παλαιών λατομείων για τη διάθεση των ΑΕΚΚ μετά
από την σχετική Περιβαλλοντική Αδειοδότηση.
Πρόταση Γνωμοδότησης Δ. Λευκάδας
Τα (Α), (Β) και (Δ) ανωτέρω είναι σε συμφωνία με το σχεδιασμό και τις αντίστοιχες

ενέργειες διοικητικής ωρίμανσης που έχει προωθήσει ο Δήμος σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥΔΙΣΑ) Ν. Λευκάδας, ενώ σε σχέση με το (Γ) ανωτέρω η
προτεινόμενη ΜΕΑ Δ. Λευκάδας έχει σχεδιασθεί να περιλαμβάνει και την επεξεργασία των
Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δ. Μεγανησίου τα οποία θα μεταφέρονται εκεί είτε
μέσω του ΣΜΑ Ν. Λευκάδας, ή απ’ ευθείας μέσω του συστήματος μεταφόρτωσης του Δ.
Μεγανησίου, με διάθεση του αναλόγου υπολείμματος στον ΧΥΤΥ Δ. Ακτίου- Βόνιτσας.
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε θετικά για την έγκριση του επικαιροποιημένου
ΠεΣΔΑ ΙΝ με την πρόβλεψη η ΜΕΑ Δ. Λευκάδας να επεξεργάζεται τα απορρίμματα του συνόλου
της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.
Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Κάθε απόφαση που παίρνουμε με την υπόθεση ότι θα γίνει το εργοστάσιο είναι
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εκτός πραγματικότητας.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Εμείς επιμένουμε ότι σαν Δ.Σ. πρέπει να βάλουμε εναλλακτική λύση,
όπως επίσης και να προτείνουμε τόπο για το υπόλειμμα. Το κόστος του εργοστασίου σαν
λειτουργία του είναι μικρότερο από το κόστος της μεταφοράς σε άλλο ΧΥΤΑ. Εμείς πρέπει να
δώσουμε μάχη για το εργοστάσιο γιατί δεν είναι τυχαίο που το έκοψαν. Εμείς παλεύουμε τη
λύση του εργοστασίου. Να δεχθούμε σήμερα αυτόν τον σχεδιασμό, βάζοντας στην απόφαση ότι
θα κάνουμε άμεσα μελέτη εντός των ορίων του Νομού για εξεύρεση ΧΥΤΥ.
Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Να εγκρίνουμε σήμερα την εισήγηση και να κάνουμε σε άλλο Δ.Σ. μια καλή
εποικοδομητική συζήτηση για το όλο θέμα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συμφωνώ να βρούμε και μία λύση για το υπόλειμμα εδώ και να δεσμευτούμε να
την επιβάλλουμε.
Σ.ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ: Θεωρώ ότι η λύση του εργοστασίου μπορεί να είναι όμορφη και να αρέσει σε
όλους αλλά χωρίς οικονομικό αντικείμενο λειτουργικά και λόγω κόστους δεν θα μπορέσει να
σταθεί. Η παραγωγή που έχουμε είναι μικρή. Η λύση που βλέπω είναι ένα εργοστάσιο στην
Πάλαιρο. Το εργοστάσιο στη Λευκάδα θα έχει δυσανάλογο βάρος στις πλάτες των δημοτών. Θα
το ψηφίσω το θέμα αυτό, διατηρώντας τις επιφυλάξεις μου για τη λειτουργία εργοστασίου στη
Λευκάδα.
Μ.ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ: Πρέπει να σκεφτούμε, εκτός από τη διαχείριση των απορριμμάτων, να
προβληματιστούμε για πολλά άλλα πράγματα γύρω από το θέμα των σκουπιδιών.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Επιβεβαιώνουμε τη βούλησή μας να προχωρήσει ο σχεδιασμός ο δικός
μας, δηλαδή του εργοστασίου. Να εκφράσουμε τη βούλησή μας ώστε να προχωρήσουμε
γρήγορα τη μελέτη εξεύρεσης ΧΥΤΥ στα όρια του Νομού και δέσμευση όλων των Δημοτικών
παρατάξεων ό,τι αποφασίσει η μελέτη του ανεξάρτητου φορέα εκεί θα πάμε.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού άκουσε την παραπάνω
εισήγηση
Ομόφωνα αποφασίζει
Την έγκριση του επικαιροποιημένου ΠεΣΔΑ ΙΝ με την πρόβλεψη η ΜΕΑ Δ. Λευκάδας να
επεξεργάζεται τα απορρίμματα του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 84/12.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

