ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 10ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 117/2021
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 2 της Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης
του έργου: «Έργα διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων», πρ/σµού 2.480.000,00 €
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: «Έργα διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων», πρ/σµού
2.480.000,00 €.»
ου

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την µελέτη του 2 υποέργου µε τίτλο «Έργα
διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων», της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΜΑΤΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ », προϋπολογισµού 2.480.000,00€ και ζήτησε την έγκρισή της.
Επίσης τόνισε ότι είναι υποχρεωτική η µεταφορά του απαγωγού σε ανοιχτή θάλασσα, διαφορετικά δεν
µπορεί να χρηµατοδοτηθεί κανένα έργο αποχέτευσης.
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των µελών της Επιτροπής.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, στη συνέχεια είπε: Είναι όπως τα είπε ο κ. ∆ήµαρχος. Αν δεν γίνει η µεταφορά του
απαγωγού δεν θα γίνει καµία χρηµατοδότηση.
Στη συνέχεια είπε:
 Κεφάλαιο 1 της τεχνικής έκθεσης. «Ιστορικό των έργων αποχέτευσης και της θέσης εκβολής των
επεξεργασµένων λυµάτων». Τα λύµατα της Πλαγιάς παραλαµβάνονται ήδη από το αντλιοστάσιο «Αγ.
Παντελεήµονα» Καρυωτών προ δεκαπενταετίας.
Στις σελίδες 1 έως 13 παρατίθεται το ιστορικό των έργων αποχέτευσης καθώς και για τη θέση εκβολής των
επεξεργασµένων λυµάτων, µε εκτενή αναφορά στις αποφάσεις που ελήφθησαν γι αυτά κατά την περίοδο 1975 έως
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2004. ∆εν αναφέρεται κάτι σχετικό για την περίοδο 2005 έως 2019, οπότε προέκυψε η τελευταία ανανέωση της
Ε.Π.Ο. µε την απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης αρ. πρωτ.: οικ. 46789/1-3-2019. Πως προέκυψε η
ανωτέρω απόφαση? Προφανώς όχι µε τις προ του 2004 ενέργειες.
Προτείνω να συµπληρωθεί το ιστορικό και µάλιστα µε τα στοιχεία:
• Απόφαση ∆ηµ. Συµβ. 242/1-8-2014 που αφορούσε την έγκριση µελέτης του θέµατος.
• Απόφαση ∆.Σ. 142/7-5-2018 για επικαιροποίηση της 242/2014 ως προς τους περιβαλλοντικούς όρους.
• Αποφάσεις ∆.Σ. 368/24-9-2028 και 53/11-2-2019 σχετικές µε εγκρίσεις επικαιροποιήσεων των
προηγουµένων αποφάσεων.
• Απόφαση ∆.Σ. 98/4-3-2019 για παροχή σύµφωνης γνώµης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας προς την
Κτηµατική Υπηρεσία, σε απάντηση του εγγράφου της µε αριθ. πρωτ. 14476/Φ.1431/113/47/21.02.2019. Η
σύµφωνη γνώµη αφορά την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, παραλίας και θαλάσσιου χώρου στη
θέση «Ακρωτήρι Γυράπετρας» στα πλαίσια του έργου µε τίτλο «Επισκευή-Αναβάθµιση της υφιστάµενης
ΕΕΛ Λευκάδας και κατασκευή απαγωγού διάθεσης προϊόντων επεξεργασίας».
• Αξιοσηµείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι µε τη απόφαση του ∆.Σ. 369/24-9-2018 υπεβλήθη πρόταση στο
πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ I, για χηµατοδότηση του έργου της απόφασης 369/2018 µε ποσόν 4.302.000€.
Κεφάλαιο 4 της τεχνικής έκθεσης. «Υφιστάµενη κατάσταση ρύπανσης και µέγεθος του έργου απαγωγού».
Προτείνω, µε επικαιροποίηση:
α) Να αφαιρεθεί η πρόβλεψη για υποδοχή των λυµάτων του οικισµού Πλαγιάς. Το ζήτηµα ήδη έχει επιλυθεί.
β) Να αφαιρεθούν τα τµήµατα της τεχνικής έκθεσης από τη σελ. 46 και µετά, τα οποία αναφέρονται στην
κατάσταση των ΧΑ∆Α του νησιού όπως αυτή ήταν προ του 2008, να γίνει δε αναφορά ότι οι 5 πρώην ΧΑ∆Α είναι
πλέον ανενεργοί, είναι αποκατεστηµένοι και βρίσκονται στη φάση της 20ετούς µεταφροντίδας. Καθώς επίσης να
αφαιρεθούν οι προτάσεις διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που είχαν διατυπωθεί κατά τα έτη προ του 2010 και
να αντικατασταθούν από το σήµερα ισχύον σύγχρονο σχέδιο διαχείρισης απορριµµάτων.


Κατά τα λοιπά συµφωνώ πλήρως µε την µελέτη και ψηφίζω την εισήγηση µε τις ανωτέρω παρατηρήσεις.
Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, είπε: Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εναρµονιστεί ο ∆ήµος µε την
µεταφορά του απαγωγού. Ψηφίζω την µελέτη. Να εξεταστεί η δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί το τελικό αποτέλεσµα
στο πότισµα του πάρκου, µετά την αναβάθµιση του βιολογικού σε 3/θµιο και ίσως τελικά να µην καταλήξει ο
απαγωγός στο ΙΟΝΙΟ.
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 2 υποέργου µε τίτλο «Έργα διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων», της
πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», προϋπολογισµού
2.480.000,00€
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 117/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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