ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 37ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 544/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 17 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 25722/13-12-2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κούρτης Φίλιππος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Πολίτης Σπυρίδων
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κοντοµίχης Ευάγγελος
5
Σέρβος Κων/νος
5
Κακλαµάνη Αναστασία
6
Βλάχος Κων/νος
6
Τριλίβας Χρήστος
7
Αρβανίτης Σπυρίδων
7
Κατωπόδη Ευανθία
8
Κατηφόρης Χρήστος
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Φίλιππας Γεώργιος
9
Αραβανής Βασίλειος
10
Θερµός Ευάγγελος
10
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
11
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
11
Καββαδάς Θωµάς
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
15
Καρφάκη Μαριάννα
15
16
Γρηγόρη Ασπασία
16
17
Βικέντιος Νικόλαος
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Μήτσουρας Πέτρος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Ζουριδάκης Ευτύχιος
19
20
Σκληρός Φίλιππος
20
21
Γληγόρης Κων/νος
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι ένα (21) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
ο
ο
Προτάχθηκε οµόφωνα, το 12 θέµα της Η.∆. και συζητήθηκε µετά το 9 θέµα και το 11 θέµα µετά το 12 .
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος Ε.Η.∆. και επέστρεψε κατά την συζήτηση
ου
ου
του 1 θέµατος της Η.∆. Στη συνέχεια αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Κοντοµίχης Ευάγγελος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆. το οποίο συζητήθηκε µετά το
ο
ο
12 και πριν το 10 θέµα.
ο

ΘΕΜΑ 11 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 37ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση: α )εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης δηµοσίας σύµβασης για την εκπόνηση της
µελέτης, µε τίτλο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΥΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» και β) των τευχών
δηµοπράτησης & του τρόπου εκτέλεσης.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Κων/νος Σέρβος, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει
ως εξής:
«Στο πλαίσιο εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας - Πλαίσιο για τα Νερά (Οδηγία 2000/60/ΕΕ), όπως έχει
ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο µε τον Ν.3199/2003 και το Π.∆. 51/2007, η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει ολοκληρώσει την κατάρτιση των αρχικών Σχεδίων ∆ιαχείρισης των Λεκανών
Απορροής Ποταµών (Σ∆ΛΑΠ) των Υδατικών ∆ιαµερισµάτων (Υ.∆.) της χώρας, περιλαµβανοµένου και του Υ.∆.
∆υτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04).
Το εγκεκριµένο Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος ∆υτικής Στερεάς
Ελλάδας (EL04), ως ισχύει µε την 1η εγκεκριµένη αναθεώρηση αυτού (Εθνική Επιτροπή Υδάτων 901/21-12-2007, ΦΕΚ
4681Β/29-12-2017), το οποίο αποτελεί το βασικό εργαλείο για την επίτευξη της ολοκληρωµένης προστασίας και
ορθολογικής διαχείρισης των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστηµάτων του ∆ήµου Λευκάδας, περιλαµβάνει το
Πρόγραµµα Μέτρων όπου προσδιορίζονται οι δράσεις και οι ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη των
περιβαλλοντικών στόχων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για την «θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον
τοµέα της πολιτικής των υδάτων», από τις καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες.
Το εγκεκριµένο Πρόγραµµα Μέτρων του παραπάνω Σχεδίου ∆ιαχείρισης περιλαµβάνει δύο κατηγορίες µέτρων, τα
βασικά και τα συµπληρωµατικά, εκ των οποίων το βασικό µέτρο µε κωδικό Μ04Β0404 επιβάλλει την υλοποίηση
Σχεδίων Ασφάλειας Νερού από τις ∆.Ε.Υ.Α./∆ήµους, µε απώτερο στόχο την προστασία και την εξασφάλιση της
ποιότητας του πόσιµου νερού των πηγών υδροδότησής τους.
Το νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο αφορά στα όρια ποιότητας του πόσιµου νερού δεν εξαντλεί το όλο πρόβληµα
διασφάλισης ασφαλούς πόσιµου νερού από τις Αρµόδιες Αρχές, καθώς η επίλυση των προβληµάτων δεν
εξασφαλίζεται µόνο µε τη θέσπιση κατάλληλων ορίων και την εποπτεία τήρησής των, αλλά προϋποθέτει µία
ευρύτερη προσέγγιση, που να καλύπτει και προβλήµατα δυνατοτήτων επίτευξης των τιθέµενων ορίων (π.χ. µέθοδοι
επεξεργασίας, τεχνολογικές δυνατότητες, τρόποι λειτουργίας), επαρκούς προστασίας των προσλαµβανοµένων
νερών (προστασία φυσικών υδάτινων σωµάτων) και λειτουργίας και προστασίας του δικτύου διανοµής
(δευτερογενείς ρυπάνσεις, σφάλµατα συνδέσεων κλπ.).
Το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού αποτελεί µία ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται µε την ποιοτική διαχείριση των υδάτων
από την πηγή του νερού έως και τη βρύση του καταναλωτή, υιοθετώντας την αρχή των «πολλαπλών φραγµάτων»
(multiple barriers) και εστιάζοντας στην ανάγκη εφαρµογής µέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας
υδροδότησης. Υπό αυτή την έννοια αποτελεί ένα δυναµικό εργαλείο για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιµου
νερού στο σύστηµα ύδρευσης, ήτοι από την πηγή έως και τον καταναλωτή µε βάση τη σχετική νοµοθεσία και τις
ισχύουσες ρυθµιστικές διατάξεις.
Συγκεκριµένα, το σχέδιο ασφάλειας νερού διασφαλίζει:
• την ελαχιστοποίηση παρουσίας ρυπαντών στο πόσιµο νερό από την πηγή,
• τη σωστή επεξεργασία του ύδατος ώστε να είναι κατάλληλο για πόση,
• τη σωστή διανοµή σε δίκτυα ύδρευσης, ανεξάρτητα του µεγέθους των δικτύων αυτών.
Τα κύρια στοιχεία ενός Σχεδίου Ασφάλειας Νερού είναι συνοπτικά τα ακόλουθα:
•
Εκτίµηση του υπάρχοντος συστήµατος ύδρευσης. Είναι απαραίτητο να εκτιµηθεί αν το υπάρχον
σύστηµα διανοµής νερού µπορεί να αποδώσει πόσιµο νερό που να ικανοποιεί τους ποιοτικούς στόχους της κείµενης
νοµοθεσίας µε στόχο την προστασία της δηµόσιας υγείας.
•
Επιχειρησιακή παρακολούθηση κατάλληλης φύσης και συχνότητας, σε συγκεκριµένα σηµεία στην
αλυσίδα παροχής νερού για το κάθε µέτρο που αναγνωρίζεται, έτσι ώστε να εντοπίζεται εγκαίρως οποιαδήποτε
παρέκκλιση από την επιθυµητή απόδοση.
•
Καταγραφή των διαχειριστικών ρυθµίσεων, όπως οι λεπτοµέρειες του συστήµατος εκτίµησης κινδύνου, η
επιχειρησιακή παρακολούθηση και διαπίστευση ποιότητας, µε την αναλυτική περιγραφή των συνθηκών λειτουργίας
σε µια διαδικασία ρουτίνας, καθώς και η περιγραφή των διαχειριστικών ενεργειών σε περιπτώσεις διακινδύνευσης
της ανθρώπινης υγείας οφειλόµενης σε µη αποδεκτή ποιότητα του πόσιµου νερού.
Το αντικείµενο της εκπόνησης της µελέτης απαιτεί εξειδικευµένο προσωπικό και δη µελετητική οµάδα µε σχετική
εµπειρία στις ακόλουθες κατηγορίες:
•
Υδραυλικές Mελέτες (Κατ. 13)
•
Χηµικές Mελέτες (Κατ. 27)
Επειδή οι Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου Λευκάδας δε διαθέτουν την απαιτούµενη µελετητική οµάδα µε σχετική
εµπειρία, προτείνεται η εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών, σύµφωνα µε
την παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.4555/2018.
Η δαπάνη που απαιτείται για την εκπόνηση της µελέτης είναι 124.758,05€ χωρίς ΦΠΑ ενώ µε ΦΠΑ 24% ανέρχεται σε
154.699,98€ και θα καλυφθεί από πιστώσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "Ιόνια Νησιά" 2014-2020
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούµαστε:
1. Την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµοσίας σύµβασης για την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο
«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
206 του Ν.4555/2018.
2. Την έγκριση των τευχών δηµοπράτησης για την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», συνολικού προϋπολογισµού 124.758,05€ χωρίς ΦΠΑ
(154.699,98€ µε ΦΠΑ 24%) και
3. τον καθορισµό τρόπου εκτέλεσης του έργου µε Ανοικτή ∆ιαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 264 του Ν.
4412/2016.
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Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα µε δεκαεννέα (19) ψήφους, αποφασίζει:
1. Την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµοσίας σύµβασης για την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο
«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
206 του Ν.4555/2018.
2. Την έγκριση των τευχών δηµοπράτησης για την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», συνολικού προϋπολογισµού 124.758,05€ χωρίς ΦΠΑ
(154.699,98€ µε ΦΠΑ 24%) και
3. τον καθορισµό τρόπου εκτέλεσης του έργου µε Ανοικτή ∆ιαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 264 του Ν.
4412/2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 544/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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