ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 31/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 405
Στη Λευκάδα σήµερα στις 11 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
14:00 ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
35066/6-12-2013 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 ΕλευθέριοςΠρόεδρος
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Σάντα-Μακρή Αικατερ.
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7.Πεντεσπίτης Νικόλαος
8. Γαζής Αναστάσιος
9 Καρτάνος Ιωάννης
10 Βικέντιος Νικόλαος
11.Σίδερης Αντώνιος
12. Γεωργάκης Βασίλειος
13.Αραβανής Σπυρίδων
14.Σώλος Φώτιος
15.Ρόκκος Στυλιαν.
16.Μαργέλης Γεώργιος
17.Γαβρίλης ∆ηµήτριος
18.∆ρακονταειδής Κων/νος
19. Νικητάκης Μάρκος.
20. Φίλιππας Γεώργιος
21 Μπραντζουκάκης Νικόλαος
22 Ροντογιάννης Κων/νος
23 Βλάχος Σπυρίδων
24.
25
26
27
28
29
30
31
32
33.

1.Μεσσήνης Ιωάννης
2.Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Μεσσήνη Κερασούλα
4. Γιαννούτσος Πέτρος
5 Βεργίνης Ξενοφ.
6 Καββαδάς Αθανάσιος
7 Μελάς Βασίλειος
8 Στραγαλινός Βασίλειος
9.Λάζαρη Πηνελόπη
10. Καρβούνης Σπυρίδων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (24) µέλη

Πριν την συζήτηση του θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχωρεί ο δηµοτικός
σύµβουλος Καρβούνης Σπυρίδων.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 31/13 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
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Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση επικαιροποίησης µελετών και τευχών δηµοπράτησης των έργων:1)
«Εγκατάσταση

Επεξεργασίας

λυµάτων

(επέκταση

και

συµπλήρωση

υφιστάµενων

εγκαταστάσεων ∆ήµου Λευκάδας)», 2) «Κεντρικό αντλιοστάσιο εξόδου και αγωγός διάθεσης
επεξεργασµένων λυµάτων ∆ήµου Λευκάδας».
Εισηγητής: Κώστας Α. Αραβανής, ∆ήµαρχος
Ο κος ∆ήµαρχος εισηγούµενος το θέµα διαβάζει την εισήγησή του:
Με την αριθ.338/11-11-2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. εγκρίθηκε η
προµελέτη και τα τεύχη δηµοπράτησης της ΕΕΛ που αφορά την επέκταση και εκσυγχρονισµό
των υπαρχουσών εγκαταστάσεων στη θέση Αλυκές. Κατόπιν αυτού υπεβλήθη σχετική
πρόταση ένταξης του έργου αυτού στο ΕΣΠΑ και συγκεκριµένα στην αριθ. 2.17/18-11-2013
πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ.
Σε παλαιότερη πρόσκληση είχε υποβληθεί πρόταση ένταξης του αγωγού διάθεσης των
επεξεργασµένων λυµάτων στο ακρωτήριο Γυράπετρα σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους
περιβαλλοντικούς όρους, όπως επίσης κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στις επεκτάσεις του
σχεδίου πόλεως Λευκάδας. Η πρόταση αυτή τότε δεν είχε εγκριθεί λόγω υπέρβασης των
συνολικών διαθέσιµων πιστώσεων του Προγράµµατος στη συγκεκριµένη πρόσκληση.
Προκειµένου να εγκριθεί η πρόταση ένταξης της ΕΕΛ είναι απαραίτητο να
προκύπτει η λειτουργικότητα του όλου αποχετευτικού έργου µέχρι και την διάθεση των
λυµάτων. Προς τούτο κρίθηκε απαραίτητο να συµπληρωθεί η αρχικώς υποβληθείσα
πρόταση και µε το έργο διάθεσης, που αποτελείται από το κεντρικό αντλιοστάσιο
εξόδου εντός του χώρου του βιολογικού, από το χερσαίο αγωγό µέχρι το ακρωτήριο
Γυράπετρα και από τον υποθαλάσσιο αγωγό στο Ιόνιο Πέλαγος.
Προς τούτο ζητήθηκε από τον ανάδοχο µελετητή DELCO ΕΠΕ, να επικαιροποιήσει τα
τεύχη δηµοπράτησης του έργου διάθεσης που ο ίδιος είχε στο παρελθόν µελετήσει, σύµφωνα
µε τα νέα εγκεκριµένα και ισχύοντα σήµερα τιµολόγια του Υπουργείου, προκειµένου να
συµπληρωθεί η αρχικώς υποβληθείσα πρόταση µε το 2ο αυτό υποέργο. Παράλληλα
µελετήθηκε µία ελαφρώς τροποποιηµένη διάταξη των έργων της επέκτασης της ΕΕΛ,
προκειµένου να προσαρµόζονται καλύτερα στα νέα δεδοµένα του εξελισσόµενου σήµερα
έργου αποκατάστασης του ΧΑ∆Α.
Η νέα αυτή τροποποιηµένη και συµπληρωµένη πρόταση ένταξης του
ολοκληρωµένου έργου επεξεργασίας και διάθεσης των λυµάτων, περιλαµβάνεται στις υπό
έγκριση µελέτες των δύο αντίστοιχων υποέργων συνολικού προϋπολογισµού 9.250.000 €.
Εισηγούµαι την έγκριση των µελετών και τευχών δηµοπράτησης των δύο αυτών έργων,
προκειµένου να γίνει δυνατή η ένταξη του όλου έργου στο ΕΠΠΕΡΑΑ µε το γενικό τίτλο
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», µε τα δύο ως άνω
υποέργα συνολικού προϋπολογισµού 9.250.000 €
∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Είναι έργα που έχουµε ψηφίσει και προφανώς συµφωνούµε µε
την εισήγηση. Παρά τις επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί για τον τελικό αγωγό πρέπει να
γίνει το έργο το συντοµότερο.
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Είναι επιτακτική ανάγκη η σωστή λειτουργία του νέου ΒΙΟΚΑ
ώστε να µην διαταραχθεί το οικοσύστηµα.
Ακολουθεί ψηφοφορία:
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 21 δηµοτικοί σύµβουλοι.
Παρών δύο (02) δηµοτικοί σύµβουλοι οι: Ροντογιάννης Κων/νος, Βλάχος Σπυρίδων.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω
εισήγηση.
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
εγκρίνει τις µελέτες και τα τεύχη δηµοπράτησης των έργων: 1) “,Εγκατάσταση
Επεξεργασίας λυµάτων (επέκταση και συµπλήρωση υφιστάµενων εγκαταστάσεων ∆ήµου
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Λευκάδας)», 2) «Κεντρικό αντλιοστάσιο εξόδου και αγωγός διάθεσης επεξεργασµένων
λυµάτων ∆ήµου Λευκάδας». προκειµένου να γίνει δυνατή η ένταξη του όλου έργου στο
ΕΠΠΕΡΑΑ µε το γενικό τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», µε τα δύο ως άνω υποέργα συνολικού προϋπολογισµού 9.250.000 €
− Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 405/13.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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