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Απφ ην 1
ν  

ηνπ 2012 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκφο απφθαζεο 4/2012. 

                                                              Π ε ξ ί ι ε ς ε 

                                                              ------------------ 

Παχζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ελεξγνχ Υψξνπ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνβιήησλ 

(ΥΑΓΑ) ζηε ζέζε Μαξίηζα ηνπ Γήκνπ Κάζνπ. 

 

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα 24 Ιαλνπαξίνπ 2012 εκέξα 

Σξίηε θαη ψξα 18:00   ζπλήιζε ζε  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Κάζνπ, κεηά 

απφ ηελ κε αξηζκ. πξση. 192/19-1-2012 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ πνπ δφζεθε  ζε θαζέλα απφ ηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο θαζψο θαη ζην 

Γήκαξρν Κάζνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010. 

    Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη παξίζηαηαη ν  Γήκαξρνο Κάζνπ θαη φηη ππάξρεη λφκηκε 

απαξηία δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 13 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 10 κέιε, ήηνη: 

            Παξφληεο                                                                 Απφληεο 

            ------------                                                                 ----------- 

1.- Ισάλλεο   Αζπξάο, Πξφεδξνο            1.- Αληψληνο Υαηδεπέηξνπ, εθηφο Κάζνπ   

2.-  Μαξία Φξαγθνχιε,  Γξακκαηέαο     2.- Ηιίαο Γαιαλάθεο, εθηφο Κάζνπ 

3.-  Γεψξγηνο Κνπξηαληάθεο,  Μέινο     3.- Ισάλλεο Μνλδάλνο, εθηφο Κάζνπ 

4.- Μελάο      Ιεξνκφλαρνο,        ΄΄                

5.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄          

6.- Κσλ/λνο     Μελάο,                ΄΄ 

7.- Δκκαλνπήι νθίιιαο,           ΄΄           

8.- Δκκαλνπήι Μαλνχζνο,         ΄΄ 

9.- Ισάλλεο Νηθνιάνπ,               ΄΄ 

10.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,        ΄΄ 

 

      Ο Γεκνηηθφο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

      Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 2
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε φηη ε 

αλεμέιεγθηε δηάζεζε αζηηθψλ απνβιήησλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη φρη ζε 

νξγαλσκέλν Υψξν Τγεηνλνκηθήο Σαθήο απνηειεί κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο πεγέο 

ξχπαλζεο πνπ πξνθαιεί ζνβαξά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη θηλδχλνπο γηα ηε 

δεκφζηα πγεία. Παξάιιεια ε παχζε ιεηηνπξγίαο θαη απνθαηάζηαζε ησλ Υψξσλ 

Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνβιήησλ (ΥΑΓΑ) απνηειεί αλαγθαηφηεηα ηφζν γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θαηαγγειηψλ θαη απνθπγήο πξνζηίκσλ ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, 

φζν θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πθηζηάκελεο Δζληθήο θαη Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο. ην 

λεζί ηεο Κάζνπ ιεηηνπξγεί ΥΑΓΑ ζηε ζέζε ΜΑΡΙΣΑ. Ο ΥΑΓΑ δελ δηαζέηεη 

θαλέλα απαξαίηεην έξγν ππνδνκήο θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, φπσο 

ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη έξγα ζηεγάλσζεο, έξγα ζπιινγήο, έξγα επεμεξγαζίαο θαη 

απνκάθξπλζεο ζηξαγγηζκάησλ, έιεγρν εθπνκπψλ βηναεξίνπ, έξγα αληηππξηθήο 

πξνζηαζίαο θαη αληηπιεκκπξηθά έξγα. πλεπψο θξίλεηαη αλαγθαία θαη άκεζε ε ιήςε 

κέηξσλ πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο θαη ζα πξέπεη λα παχζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ΥΑΓΑ ζηε ζέζε ΜΑΡΙΣΑ ηνπ Γήκνπ Κάζνπ. Καζψο ν Γήκνο δελ δηαζέηεη ελ 

ιεηηνπξγία ΥΤΣΑ ή ΥΤΣΤ γηα ηελ απφζεζε ησλ απνβιήησλ ηνπ, ε παχζε ηνπ 

ΥΑΓΑ ζα γίλεη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ππάξρεη ζε ηζρχ πιήξεο λνκνζεηηθφ 

πιαίζην πνπ ζα θαιχπηεη ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ θαη φηη ζα 

έρεη ππνδεηρζεί εγθεθξηκέλνο απνδέθηεο πνπ ζα δέρεηαη ηα απφβιεηα ηεο Κάζνπ 

θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ΜΑ. 



    Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη 

έρνληαο ππ φςε : 

1.- Σνλ Ν.1650/1986 (ΦΔΚ 190
Α
΄/16-10-86) ΄΄Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο΄΄ 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

2.- Σνλ Ν.3010/2002 (ΦΔΚ 91
Α
΄/25-04-02) ΄΄Γηα ηελ ελαξκφληζε ηνπ Ν.1650/1986 κε 

ηηο Οδεγίεο 97/11 Δ.Δ., δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα 

πδαηνξέκκαηα  θαη ηηο δηαηάμεηο΄΄ 

3.- Σελ Κ.Τ.Α.  Η.Π.50910/2727/2003 (ΦΔΚ 1909Β΄/22-12-03) ΄΄Μέηξα θαη Όξνη γηα 

ηελ Γηαρείξηζε ησλ ηεξεψλ Απνβιήησλ. Δζληθφο θαη Πεξηβαιινληηθφο ρεδηαζκφο 

Γηαρείξηζεο΄΄ 

4.- Σνλ Ν.3536/2007 (ΦΔΚ 42
Α
/23-2-2007) άξζξν 30, πνπ αθνξά ζηεξεά απφβιεηα θαη 

ζχζηαζε Φν.Γ..Α. 

5.- Σν, κε Α.Π. 3882/13-4-2010 έγγξαθν ΄΄Δθηέιεζε Απφθαζεο ΓΔΚ ζηελ ππφζεζε C-

502/03. Παχζε ιεηηνπξγίαο ΥΑΓΑ΄΄ ησλ Τπνπξγείσλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεοθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο,  

 

                                          Α π ν θ α ζ ί δ ε η   Ο κ φ θ σ λ α  : 

 

1.-  Σελ παχζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΥΑΓΑ ζηε ζέζε ΜΑΡΙΣΑ ηνπ Γήκνπ Κάζνπ, ππφ 

ηηο πξνυπνζέζεηο φηη ζα ππάξρεη ζε ηζρχ πιήξεο λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ζα θαιχπηεη 

ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ,  φηη ζα έρεη ππνδεηρζεί εγθεθξηκέλνο 

απνδέθηεο πνπ ζα δέρεηαη ηα απφβιεηα ηεο Κάζνπ θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ΜΑ. 

2.- Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Δκκαλνπήι Μαλνχζνο δήισζε φηη ςεθίδεη ππέξ ηεο 

παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΥΑΓΑ ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα επηζπλαθζεί ζηελ 

απφθαζε ρξνλνινγηθή έθζεζε απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο ηνπ αξρηθνχ εγγξάθνπ γηα 

ηελ δεκηνπξγία ΥΤΣΑ/ΥΤΣΤ ζην Γήκν Κάζνπ κε φιε ηε ρξνλνινγηθή εμέιημε κέρξη 

ζήκεξα πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη θάζε έλαο ηηο επζχλεο ηνπ, νχησο ψζηε λα 

απνθεπρζεί ε επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ ησλ 35.000,00 επξψ εκεξεζίσο ζην Γήκν. 

 

      Η απφθαζε πήξε α/α/ 4/2012. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      ΣΑ ΜΔΛΗ                                 Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

ππ:Ι. ΑΠΡΑ                ππ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ                ππ:Γ.Δ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ                    

                                        ππ: Μ. ΙΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: Γ. ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ 

                                        ππ: Μ. ΜΑΛΑΝΓΡΗ                  Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ:: Κ.Μ.ΜΗΝΑ                        ππ : Β.ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

                                        ππ: ΔΜΜ. ΟΦΙΛΛΑ 

                                        ππ: ΔΜΜ. ΜΑΝΟΤΟ 

                                       ππ:  Ι.Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 

    

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                  Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 

                          Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                      ΒΑΙΛΔΙΟ Γ.  ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

 

                ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ 


