ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 24/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 260
Στη Λευκάδα σήµερα στις 11 του µηνός Ιουλίου του έτους 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
19.00 µ.µ. ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
20948/7-7-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού 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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Απουσίαζαν

Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Γαζής Αναστάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Ρόκκος Στυλιανός
Μαργέλης Γεώργιος
Καββαδάς Αθανάσιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Γεωργάκης Βασίλειος
Μεσσήνης Ιωάννης
Στραγαλινός Βασίλειος
Λιβιτσάνος Γεράσιµος
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Ανδρέας
Σίδερης Αντώνιος
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Αραβανής Γεράσιµος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Κονιδάρης Κυριάκος
Σούνδιας Πραξιτέλης
∆ρακονταειδής Κων/νος
Βεργίνης Ξενοφών
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
Καρτάνος Ιωάννης
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Μελάς Βασίλειος
Γιαννούτσος Πέτρος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Λάζαρη Πηνελόπη
Μικρώνης Ζώης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
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 1ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 24/11 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση

∆.Σ.

για

έγκριση

µελέτης:

«ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆.ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
Εισηγητής: Βραχνούλας ∆ηµήτριος
Αναπληρωτής Πρ/µενος Τ.Ε.Ε.Μ.
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Ο Αναπληρωτής Πρ/µενος Τ.Ε.Ε.Μ., κ.∆ηµήτριος Βραχνούλας, εισηγούµενος το θέµα,
είπε στο ∆.Σ.:
Εισηγούµαστε την έγκριση της ανωτέρω Μελέτης για την υποβολή της αρµοδίως προς
έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: Κατασκευή και Λειτουργία της
Εγκατάστασης Μηχανικής & Βιολογικής Επεξεργασίας - Αξιοποίησης Αστικών Αποβλήτων
(ΕΜΒΕ ΑΑ) ∆ . Λευκάδας
Η Μελέτη συντάχθηκε από τον Μελετητή ∆ρ. Χρήστο Τσιλιγιάννη και Συνεργάτες του και
αποτελεί Τροποποίηση της από

17.09.2007 ανατεθείσας και εγκριθείσας Μελέτης µε βάση τις

υποδείξεις και παρατηρήσεις της εκδοθείσας Απόφασης Έγκρισης ΠΠΕΑ από την Ειδική
Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ.
Η Μελέτη είναι σύµφωνη µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και ειδικότερα σύµφωνη µε:
➘ το Ν. 3010 (ΦΕΚ Α'/91/25.04.2002) περί "εναρµόνισης του Ν. 1650/1986 µε τις οδηγίες
97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε."
➘ την ΚΥΑ 851/ΑΣ 1557 (ΦΕΚ 552/Β/8.5.2003) "∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής
Εκτίµησης και Αξιολόγησης, Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορών, καθώς και έγκρισης
επέµβασης ή παραχώρησης δάσους ή δασικής έκτασης στα πλαίσια της έκδοσης άδειας
εγκατάστασης σταθµών ηλεκτροπαραγωγής, από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας".
➘ την

ΚΥΑ

11014/703/Φ104

(ΦΕΚ

332/Β/20.3.2003)

"∆ιαδικασία

Προκαταρκτικής

Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορών
(Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.1650/1Θ86 (ΑΊ60) όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 2 του Ν.3010/2002 "Εναρµόνιση του Ν.1650/86 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ
κ.α. (Α'91)". Βάσει της ΚΥΑ επειδή το έργο θα πραγµατοποιηθεί στο σύνολό του σε περιοχή
ενταγµένη στο δίκτυο ΝΑΤURA, κατατάσσεται στην Κατηγορία Πρώτη – 1η Υποκατηγορία
(Α1) και αρµόδια για την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων έργων – δραστηριοτήτων είναι
η ΕΥΠΕ.
➘ Το Ν.3937 (ΦΕΚ 60/Α/31.03.2011) «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»
➘ την ΚΥΑ 15393/2332 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) "Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 "Εναρµόνιση του Ν.1650/86 µε τις οδηγίες
97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α·91)".
➘ Την

ΚΥΑ

107600/02.09.2008

«Ανανέωση,

τροποποίηση

και

κωδικοποίηση

των

περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισµού λυµάτων ∆ήµου
Λευκάδας»
➘ Την ΚΥΑ 198568/21.04.2011 «Τροποποίηση τω περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί
µε την ΚΥΑ 107600/02.09.08 για το έργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων (βιολογικού
καθαρισµού) του ∆ήµου Λευκάδας που βρίσκεται στη θέση «Παλαιά Αλυκή» του Νοµού
Λευκάδας»
που αφορούν στην περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου.
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Επίσης, είναι σύµφωνη µε το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Α/85/04.06.10) «Επιτάχυνση της
ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και
άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής», ο οποίος µε την θεσπιζόµενη τιµή ηλεκτρικής ενέργειας ευνοεί τη
βιωσιµότητα της ΕΜΒΕ ελαττώνοντας το τέλος επεξεργασίας ανά τόνο που πρέπει να
καταβάλλουν οι δηµότες.
Η µελέτη έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ακόλουθη Νοµοθεσία ∆ιαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων .
την Κοινοτική Οδηγία πλαίσιο 2008/98/ΕΚ για τα "Απόβλητα και την κατάργηση

•

ορισµένων οδηγιών"
την Κοινοτική Οδηγία 2008/01/ΕΚ σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της

•

ρύπανσης.
•

την Κοινοτική Οδηγία 99/31/ΕΚ για την "Υγειονοµική Ταφή των Αποβλήτων"

•

την Κοινοτική Οδηγία 2000/738/ΕΚ,

•

την ΚΥΑ 50910/2003 (Μέτρα και Όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, Εθνικός
και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης),
την ΚΥΑ 1572/2002 (Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων) και

•

το Ν. 2939/2001 (Ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας κ.α. προϊόντων).
Θέση και Έκταση Έργου
Εντός του εγκεκριµένου χώρου για Περιβαλλοντικές Υποδοµές, ∆. Λευκάδας όπου βρίσκεται η
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) του ∆. Λευκάδας, σε έκταση 8,8 στρ. από τα
συνολικά 56,3 στρ. (συνολικό γήπεδο χωροθέτησης της ΕΕΛ), ΝΑ της έκτασης της εγκεκριµένης
της ΕΕΛ ∆. Λευκάδας.
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο µελετητής κ.Χρ.Τσιλιγιάννης.
Στο σηµείο αυτό αποχώρησαν οι κ.κ.Κ.Κονιδάρης, Ν.Μπραντζουκάκης, ∆.Γαβρίλης, Ι.Μεσσήνης,
Κ.Μεσσήνη, Α.Γαζής
Κ.∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ: Το πρόβληµα είναι το τι κάνουµε µε τον υπάρχοντα χώρο. Έχω βάλει από
παλιά το θέµα του κόστους µεταφοράς των σκουπιδιών στον Στράτο, καθώς επίσης και το
κόστος του τέλους που θα πληρώνουµε στο ΧΥΤΑ Στράτου. Πρέπει να βρούµε τρόπο να
µειώσουµε το κόστος.
Εκφράζω σοβαρές επιφυλάξεις για τη θέση χωροθέτησης του εργοστασίου και
επισηµαίνω για πολλοστή φορά την ανάγκη για χωροθέτηση ΧΥΤΥ εντός των ορίων του ∆ήµου.
Γ.ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ: Πρέπει να φτιάξουµε εργοστάσιο, εξασφαλίζοντας το όσο το δυνατόν λιγότερο
κόστος λειτουργίας του.
Σ.ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ: ∆εν µπορώ να ψηφίσω θετικά σ’ αυτό το θέµα, να κατασκευαστεί το εργοστάσιο
αυτό πλησίον του διαύλου Λευκάδας.
Ζ.ΣΚΙΑ∆Α: Πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει ένα έργο σωστό για το περιβάλλον και αισθητικά
σωστό.
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Ακολουθεί ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 17 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι.
Ο κ.Κ.∆ρακονταειδής ψηφίζει µε τις επιφυλάξεις του για τη θέση και τον ΧΥΤΥ, όπως τις
διατύπωσε.
Κατά 1, ο κ.Σ.Καρβούνης.
Παρών 4, οι κ.κ. Ξ.Βεργίνης, Γ.Μαργέλης, Β.Στραγαλινός, Β.Καββαδάς.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. , αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Την έγκριση της ανωτέρω Μελέτης για την υποβολή της αρµοδίως προς έκδοση
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: Κατασκευή και Λειτουργία της
Εγκατάστασης Μηχανικής & Βιολογικής Επεξεργασίας - Αξιοποίησης Αστικών Αποβλήτων
(ΕΜΒΕ ΑΑ) ∆ . Λευκάδας
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 260/11.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα µέλη

