ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 26/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 338
Στη Λευκάδα σήμερα στις 11 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα
18.00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 31934/711-2013 έγγραφη πρόσκληση του 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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Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
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Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Καρτάνος Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Αραβανής Σπυρίδων
Σώλος Φώτιος
Γεωργάκης Βασίλειος
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Φίλιππας Γεώργιος
Βλάχος Σπυρίδων
Νικητάκης Μάρκος
Ροντογιάννης Κωνσταντίνος
Μελάς Βασίλειος
Δρακονταειδής Κων/νος
Μακρυγιώργου Νίκη
Καββαδάς Αθανάσιος
Γαβρίλης Δημήτριος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Μαργέλης Γεώργιος

Απουσίαζαν
Καρβούνης Σπυρίδων
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σίδερης Αντώνιος
Μεσσήνη Κερασούλα
Βεργίνης Ξενοφών
Στραγαλινός Βασίλειος
Λάζαρη Πηνελόπη
Μεσσήνης Ιωάννης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 25 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 2ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 26/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ σχετικά με την έγκριση προμελέτης του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας
Λυμάτων (επέκταση και συμπλήρωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας)» και
τευχών δημοπράτησης του έργου.
Εισηγητής: Προκοπίου Κυριάκος, Πρ/νος
Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος
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Ο Πρ/νος της

Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος κ. Προκοπίου Κυριάκος ,

εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Στα πλαίσια της μελέτης για την επέκταση – αναβάθμιση της εγκατάστασης
επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Λευκάδας που έχει ανατεθεί στο μελετητικό γραφείο
«Ν.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», είχε εγκριθεί με την αριθ.131/27-4-2012 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου η επέκταση του βιολογικού καθαρισμού με τη χρήση της σύγχρονης
τεχνολογίας του συστήματος μεβρανών (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.
Κατόπιν αυτού ο μελετητής προχώρησε στην εκπόνηση και παράδοση της μελέτης
αυτής που προβλέπεται να συνταχθεί σε στάδιο προμελέτης επειδή το αντίστοιχο έργο θα
δημοπρατηθεί με το σύστημα «Μελέτη – Κατασκευή» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη
σχετική νομοθεσία. Επίσης συνέταξε και παρέδωσε τα τεύχη δημοπράτησης που θα
απαιτηθούν κατά το διαγωνισμό του έργου. Όλα τα ανωτέρω ελέγχθηκαν από την Τεχνική
Υπηρεσία, έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις – συμπληρώσεις σύμφωνα με τις παρατηρήσεις
της επίβλεψης και τις τεχνικές προδιαγραφές και υποβάλλονται ολοκληρωμένα προς έγκριση
στο Δ.Σ. Συγκεκριμένα παραδόθηκαν τα ακόλουθα:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ
Τεχνική Έκθεση, Στατική Προμελέτη, Ηλεκτρομηχανολογική Προμελέτη, Υγιεινολογικοί
Υπολογισμοί, Προμετρήσεις, Προϋπολογισμός, Πλήρης τόμος 46 σχεδίων αναβάθμισης και
επέκτασης της εγκατάστασης
ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Διακήρυξη Δημοπρασίας, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Τεχνικές
Προδιαγραφές, Κανονισμός Μελετών Έργων, Προδιαγραφές Έργων Πολιτικού Μηχανικού,
Προδιαγραφές

Μηχανολογικών

Εργασιών,

Προδιαγραφές

Ηλεκτρολογικών

Εργασιών,

Τιμολόγιο και Προϋπολογισμός Μελέτης, Τιμολόγιο και Προϋπολογισμός Προσφοράς, Σχέδιο
Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)
Σύμφωνα με τα ανωτέρω προβλέπεται, αφενός ο εκσυγχρονισμός και η επισκευή των
υπαρχουσών εγκαταστάσεων και αφετέρου η επέκταση – διπλασιασμός της δυναμικότητας του
βιολογικού καθαρισμού με την προσθήκη πλήρους σύγχρονου συστήματος τριτοβάθμιας
βιολογικής επεξεργασίας με το σύστημα μεμβρανών (M.B.R.).
Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με τους υπολογισμούς σε επίπεδο
προμελέτης, ανέρχεται σε 6.888.000 € συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους
(18%), των απροβλέπτων (9%), της αναθεώρησης (4%) και του Φ.Π.Α. (23%). Η τελική
δαπάνη θα εξαρτηθεί από την έκπτωση που θα δοθεί από τον τελικό μειοδότη στην
δημοπρασία. Συμπληρωματικά 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.
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Προτείνεται η έγκριση της παρούσας προμελέτης και των τευχών δημοπράτησης ούτως
ώστε να γίνει δυνατή η ένταξη του συγκεκριμένου έργου στο ΕΣΠΑ και η χρηματοδότησή του.
Επίσης προτείνεται να ορισθεί ως υπεύθυνος πράξης για την υποστήριξη της ενταξιακής
διαδικασίας και την παρακολούθηση του έργου ο κ. Σπυρίδων Αρέθας, Προϊστάμενος
Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Έργου.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση
Ομόφωνα αποφασίζει
α) την έγκριση της προμελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Εγκατάσταση
επεξεργασίας

Λυμάτων

Δήμου

Λευκάδας

(επέκταση

και

συμπλήρωση

υφιστάμενων

εγκαταστάσεων)» ούτως ώστε να γίνει δυνατή η ένταξή του στο ΕΣΠΑ και η χρηματοδότησή
του
β) να ορισθεί ως υπεύθυνος πράξης για την υποστήριξη της ενταξιακής διαδικασίας και την
παρακολούθηση του έργου ο κ. Σπυρίδων Αρέθας, Προϊστάμενος Τμήματος Ύδρευσης –
Αποχέτευσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Έργου
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 338/13.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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