ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 10ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 116/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 9 του µηνός Μαρτίου του έτους 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ.13805/03.03.2021 (ΦΕΚ 843/03.03.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα
από την αριθ. πρωτ: 11196/5-3-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη
της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Γιαννιώτης Παναγιώτης
2 Γαζής Αναστάσιος
2
Βικέντιος Νικόλαος
3 Μαργέλη Μαρία
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Τσιρογιάννης Γεώργιος
5
6 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
6
7 Τυπάλδος Νικόλαος
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Ο κ.Βικέντιος Νικόλαος, συµµετέχει στην συνεδρίαση από την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 1 της Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης
του έργου: «Αναβάθµιση υφιστάµενης ΕΕΛ και έργα αποχέτευσης οικισµών Λυγιάς και Νικιάνας», πρ/σµού
18.830.200,00 €
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, ενηµέρωσε την Επιτροπή
ότι στην παρούσα φάση θα εγκριθεί µόνο η µελέτη του έργου και όχι τα τεύχη δηµοπράτησης και ο καθορισµός
τρόπου εκτέλεσής του, διορθώνοντας τον τίτλο στο ορθό:
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση µελέτης του έργου: «Αναβάθµιση υφιστάµενης ΕΕΛ και έργα αποχέτευσης
οικισµών Λυγιάς και Νικιάνας», πρ/σµού 18.830.200,00 €
ου

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την µελέτη του 1 υποέργου µε τίτλο «Αναβάθµιση
υφιστάµενης ΕΕΛ και έργα αποχέτευσης οικισµών Λυγιάς και Νικιάνας» της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ », προς υποβολή πρότασης στο πρόγραµµα Αντώνης
Τρίτσης, προϋπολογισµού 18.830.200,00€ και πρότεινε την έγκρισή της.
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των µελών της Επιτροπής.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος είπε: α) Να διαχωριστούν τα υποέργα i και ii της µελέτης. Ώστε να είναι ανεξάρτητο ως
υποέργο το 1i µε τίτλο: «Αναβάθµιση Η/Μ εξοπλισµού της υφιστάµενης Ε.Ε.Λ. – Αναβάθµιση υφιστάµενης Ε.Ε.Λ.
µε την κατασκευή τριτοβάθµιας επεξεργασίας λυµάτων», προϋπολογισµού 6.610.000€. Να είναι δε ανεξάρτητο και
το υποέργο 1ii που αφορά τα δίκτυα αποχέτευσης Λυγιάς, Επισκόπου και Νικιάνας, προϋπολογισµού 12.220.200€.
β) Η τεχνική έκθεση στις σελ. 10 και 25 αναφέρει ότι η ισχύουσα Ε.Π.Ο. προβλέπει στα εξερχόµενα της ΕΕΛ
επεξεργασµένα λύµατα τιµή συγκέντρωσης για την παράµετρο BOD5 ˂20mg/lt, ενώ ταυτόχρονα η ίδια µελέτη
προτείνει τιµή BOD5 ˂10mg/lt. Στη σελ. 23 η τεχνική έκθεση δέχεται για τα εισερχόµενα στην ΕΕΛ λύµατα τιµή

1

BOD5 80gr/κάτοικο/ηµέρα, αυτό ισοδυναµεί σε συγκέντρωση BOD5 που κυµαίνεται µεταξύ 268mg/lt και 286mg/lt,
ανάλογα µε τον πληθυσµό των ετών αναφοράς.
Επειδή πιστεύω ότι η συνολική επεξεργασία που µειώνει τις τιµές BOD5 από την µέση τιµή 275mg/lt στα λύµατα
εισόδου της ΕΕΛ στην τιµή 20mg/lt στα επεξεργασµένα προϊόντα πλησιάζει τον βέλτιστο βαθµό και για λόγους
ανοχής στη λειτουργία της µονάδας και των δικτύων αλλά και µη απόκλισης από τους εγκεκριµένους
περιβαλλοντικούς όρους, προτείνω: Την αποδοχή τιµής BOD5 στην έξοδο της ΕΕΛ ίδια µε αυτή της Ε.Π.Ο., δηλαδή
˂20mg/lt.
γ) Για τα παραλιακά τµήµατα των δικτύων Λυγιάς, Επισκόπου και Νικιάνας απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Κυρίως
στον Επίσκοπο και τη Νικιάνα, όπου υφίσταται εγκεκριµένο και µεταγεγραµµένο σχέδιο πόλης, δεν αρκεί η πράξη
εφαρµογής, απαιτείται και πράξη αναλογισµού. Επίσης απαιτείται η παραχώρηση γης στις θέσεις κατασκευής
των αντλιοστασίων, από το ∆ηµόσιο.
Ψηφίζω την µελέτη µε τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
Η κα Μαργέλη Μαρία είπε: Ψηφίζω την µελέτη και ευελπιστούµε για την χρηµατοδότηση.
Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, είπε: Ψηφίζω την µελέτη αφού υπάρχει κι αυτή η δυνατότητα να
διαχωριστεί η αναβάθµιση της ΕΕΛ από τα δίκτυα. Να τρέξουµε την πράξη αναλογισµού στη Νικιάνα και τον
καθορισµό αιγιαλού και το ιδιοκτησιακό καθεστώς στα αντλιοστάσια.
Ο κ. Γαζής Αναστάσιος είπε: Προφανώς είµαι θετικός για το θέµα γιατί είναι µία πολύ καλή πρόταση.
Ο κ. ∆ήµαρχος είπε: Αισθάνοµαι µεγάλη ικανοποίηση για τα ανυπέρβλητα εµπόδια που ξεπεράσαµε. Θα είµαστε
πιο πολύ ικανοποιηµένοι όταν θα έχουµε την χρηµατοδότηση, αν όχι όλη από τον «ΤΡΙΤΣΗ» και από άλλες πηγές.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
• την ανωτέρω εισήγηση,
• τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ.
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
• Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως
αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
• Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ου

Την έγκριση της µελέτης του 1 υποέργου µε τίτλο «Αναβάθµιση υφιστάµενης ΕΕΛ και έργα αποχέτευσης
οικισµών Λυγιάς και Νικιάνας» της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ », πρ/σµού 18.830.200,00 €
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 116/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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