ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 27/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 304
Στη Λευκάδα σήµερα στις 24 του µηνός Αυγούστου του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 19.00 µ.µ. ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
25336/19-8-2011 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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Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Ρόκκος Στυλιανός
Μαργέλης Γεώργιος
Γεωργάκης Βασίλειος
Αραβανής Ανδρέας
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζής Αναστάσιος
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Σούνδιας Πραξιτέλης
Καρτάνος Ιωάννης
Μεσσήνης Ιωάννης
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Καββαδάς Αθανάσιος
∆ρακονταειδής Κων/νος
Βεργίνης Ξενοφών
Στραγαλινός Βασίλειος
Αραβανής Γεράσιµος
Γιαννούτσος Πέτρος
Λιβιτσάνος Γεράσιµος
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Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μελάς Βασίλειος
Κονιδάρης Κυριάκος
Λάζαρη Πηνελόπη
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Μικρώνης Ζώης
Καρβούνης Σπυρίδων

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 2ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 27/11 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση του τροποποιηµένου προϋπολογισµού του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆. ΕΛΛΑ∆ΑΣ» βάσει της τεχνικής Προµελέτης και υποβολή πράξης ΕΣΠΑ.
Εισηγητής: κ.Βραχνούλας ∆ηµήτριος-Πολ.Μηχ/κός
Υπάλληλος ∆ήµου
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Το θέµα εισηγείται ο κ.∆ήµαρχος, λόγω απουσίας του εισηγητή.
Ο

∆ήµαρχος, κ.Κώστας Αραβανής, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στο ∆.Σ. την

εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταµένου Τ.Ε.Ε.Μ. της Τ.Υ. του ∆ήµου µας, κ.∆ηµητρίου
Βραχνούλα, η οποία έχει ως εξής:
Σχετικά

1.

Η µε ΑΠ

(125658/18.05.2010) Απόφαση

Εκτίµησης και Αξιολόγησης

Έγκρισης Προκαταρκτικής

(ΠΠΕΑ) του έργου.

2. 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»
3. Η 83/9-4-2008 απόφαση ανάθεσης της Τεχνικής Προµελέτης της Εγκατάστασης
Επεξεργασίας – Αξιοποίησης Αστικών Αποβλήτων ∆ήµου Λευκάδας
4. Η υπ αρ 251/8-9-2008

έγκριση Τεχνικής Προµελέτης συµπεριλαµβανοµένου

και προϋπολογισµού του έργου από το ∆Σ Λευκάδας
5. Το µε ΑΠ 96//20.10.2009 έγγραφο του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων Ν. Λευκάδας (Φο∆ΣΑ) µε το οποίο αποδέχεται πλήρως τη διαδικασία
της ΠΠΕΑ που έχει λάβει χώρα για το έργο
6. Η υπ αρ 260/11-7-2011 απόφαση έγκρισης τροποποιηµένης ΜΠΕ του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας.
Αρχικός προϋπολογισµός

8.429.896

ευρώ

Τροποποιηµένος Προϋπολογισµός Έργου

10 260 479

ευρώ

Ουσιαστικοί λόγοι για την ανωτέρω τροποποίηση είναι η µεγάλη αύξηση του αριθµού των
επισκεπτών τα τελευταία έτη και η αντίστοιχη αύξηση του φορτίου αιχµής, η ανάγκη για την
εξυπηρέτηση και των νήσων Καλάµου και Καστού καθώς και του ∆ήµου Μεγανησίου και η
διαφοροποίηση της ποιοτικής σύστασης µε υψηλή αύξηση στις ποσότητες φορτίου των
πράσινων κάδων λόγω αύξησης των βιοαποδοµησίµων από τα υπολείµµατα χώρων εστίασης
κατά το θέρος.
ΕΙδικότερα
Η τροποποίηση του προϋπολογισµού είναι αναγκαία για την αντιµετώπιση του αυξηµένου
φορτίου αιχµής κατά τους θερινούς µήνες.

Η αρχική εγκριθείσα Μελέτη µε συνολικό ετήσιο

φορτίο 13,500 τόνους ορίζει τη δυναµικότητα της Εγκατάστασης στους 10 τόνους/ώρα για την
αντιµετώπιση του φορτίου αιχµής (8 τόνους/ώρα για 2 γραµµές επεξεργασίας που αντιστοιχούν
σε φορτίο πράσινων κάδων και µία γραµµή 2 τόνων/ώρα για φορτίο µπλε κάδων).
Η τροποποίηση του προϋπολογισµού της αρχικής µελέτης έγινε
1. Με βάση την παρατηρούµενη αύξηση του φορτίου κατά τους θερινούς µήνες και τα αυξηµένα
φορτία αιχµής
2. Με βάση το (α) ανωτέρω σχετικό δηλαδή την µε ΑΠ 125658/18.05.10 ΕΥΠΕ απόφαση
έγκρισης ΠΠΕΑ για το έργο και ειδικότερα µε βάση τις απαιτήσεις και προαπαιτούµενα που έθεσε
η ανωτέρω εγκριτική απόφαση και τα στοιχεία ποσοτικών και ποιοτικών αναλύσεων.
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Οι απαιτήσεις της ανωτέρω έγκρισης ΠΠΕΑ, περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων και τα ακόλουθα
στοιχεία:
-

∆εδοµένα ποιοτικής και ποσοτικής σύστασης των εισερχόµενων στην εγκατάσταση
Αστικών Αποβλήτων (ΑΑ) προερχόµενα από αναλύσεις πεδίου

-

Περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από όλα τα
στάδια της µονάδας, καθώς και της τελικής διάθεσης αυτών

-

Επικαιροποιηµένα στοιχεία σχετικά µε την εξέλιξη των έργων για την αποκατάσταση του
υφιστάµενου ΧΑ∆Α παραπλεύρως της προτεινόµενης µονάδας,

-

Επικαιροποιηµένα στοιχεία σχετικά µε την εξέλιξη κατασκευής του ΧΥΤΑ 3ης ∆Ε Ν.
Αιτ/νίας όπου όπως προβλέπεται στα ΠεΣ∆Α ∆υτ. Ελλάδος και Ιονίων Νήσων µπορούν
να διατίθενται τα ΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας,

-

Τεκµηρίωση για επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από το ΠεΣ∆Α, την ΚΥΑ
50910/2003 και την ΚΥΑ 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2.03.2007).

3. Την ανάγκη για την εξυπηρέτηση του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας δηλαδή
να συµπεριληφθούν οι ποσότητες των νήσων Καλάµου και Καστού καθώς και του ∆ήµου
Μεγανησίου ιδιαίτερα κατά την περίοδο αιχµής.
Με βάση τα ανωτέρω η συνολική ποσότητα προς επεξεργασία, λαµβανοµένης υπ’ όψη
και της βιοϊλύος της παρακείµενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων του ∆. Λευκάδας
ανέρχεται σε 27.500 τόνους/έτος για το 2011 ενώ το ηµερήσιο φορτίο αιχµής προσδιορίστηκα µε
βάσει ζυγίσεις αναλύσεις και διασταυρώσεις στοιχείων από τις ογκοµετρήσεις των ΧΑ∆Α σε 117
τόνους ανά ηµέρα.
Φορτίο λειτουργίας σύµφωνα µε αρχική µελέτη:

13.500 τόνοι/έτος

Αρχικός Σχεδιασµός ΕΜΒΕ ΑΑ
∆ύο γραµµές επεξεργασίας υλικών πράσινου κάδου :

4 τόνων/ώρα εκάστη

Γραµµή επεξεργασίας µπλε κάδων:

1 γραµµή 2 τόνων/ώρα

Φορτίο λειτουργίας σύµφωνα µε ΜΠΕ (2011):

27.500 για το έτος 2013
30.000 για το έτος 2030

Τροποποιηµένος Σχεδιασµός ΕΜΒΕ ΑΑ
∆υναµικότητα ΕΜΒΕ σύµφωνα µε ΜΠΕ (2011):

117 τόνοι/ηµέρα

Γραµµή επεξεργασίας πράσινων κάδων:

2 γραµµές 10 τόνων/ώρα έκαστη

Γραµµή επεξεργασίας µπλε κάδων:

1 γραµµή 2 τόνων/ώρα
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Μετά την αριθµ 4.7/169058/Π111/2011 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης
Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας 4- «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», εισηγούµαστε
Α)

την έγκριση της αναµόρφωσης του προϋπολογισµού της τεχνικής προµελέτης του έργου

και των τευχών δηµοπράτησης αυτού
Β)

την υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ για την χρηµατοδότηση της πράξης µε τίτλο

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» προϋπολογισµού 10.260.479,00 € και
Γ)

τον ορισµό υπεύθυνου έργου κατάθεσης πρότασης υπάλληλο του ∆ήµου .
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την

παραπάνω εισήγηση,
Οµόφωνα αποφασίζει
1) Την έγκριση της αναµόρφωσης του προϋπολογισµού της τεχνικής προµελέτης του έργου και
των τευχών δηµοπράτησης αυτού.
2) Την υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ για την χρηµατοδότηση της πράξης µε τίτλο
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» προϋπολογισµού 10.260.479,00 € και
3)

Ορίζει υπεύθυνο έργου κατάθεσης της πρότασης τον υπάλληλο του ∆ήµου κ.∆ηµήτριο

Βραχνούλα, Αναπληρωτή Προϊστάµενο Τ.Ε.Ε.Μ. της Τ.Υ. του ∆ήµου µας.
Στο σηµείο αυτό επέστρεψε ο κ.Σ.Καρβούνης και αποχώρησε ο κ.Γ.Αραβανής
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 304/11.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα µέλη

