
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
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                                                                                    Αριθ.Αποφ. 378/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 43/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

    Θέμα: Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης
               ακαθάρτων στα Δ.Δ. Ωρωπού, Λούρου, Στεφάνης του Δήμου Λούρου και
               εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμων Λούρου και Θεσπρωτικού»
            

   Στην Πρέβεζα,   σήμερα Πέμπτη  31 Οκτωβρίου 2019 και  ώρα  13:00 μ.μ.  στο Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.22318/25-10-2019 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

    Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
    1.  Αργυρός Λεωνίδας            Πρόεδρος  1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος
    2.  Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος  2. Ροπόκης Ευάγγελος   -  Τακτικό μέλος
    3.  Δαρδαμάνης Ιωάννης  - Τακτικό μέλος  3. Κωστούλας Βασίλειος  - Τακτικό μέλος
    4.  Κουμπής  Γρηγόρης   -  Τακτικό μέλος
    5.  Πιπιλίδης Λάζαρος     -   Τακτικό μέλος
    6.  Νίτσας Γεώργιος    -      Τακτικό μέλος

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μάνθα Κιτσαντά δημοτική υπάλληλο.

    Ο Αντιπρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο  θέμα , παρουσίασε την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ. Ηρ.Χατζηγιάννης), που έχει ως εξής: 

«….Στις  12/07/2019  κατατέθηκε  από  την  Ανάδοχο  ΚΞΙΑ  ΘΑΛΗΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ - ΑΑΓΗΣ ΑΕ προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας,

αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ

Δ.Δ. ΩΡΩΠΟΥ, ΛΟΥΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ» έως την 27/06/2020 το οποίο αποδέχτηκε  η

Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με το αρ. πρ.18979/17-09-2019 έγγραφο της το

διαβίβασε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΜΕΠΕΡΑΑ». 

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 9064/11-10-2019 έγγραφο διατύπωσης θετικής γνώμης η Ειδική

Υπηρεσία  Διαχείρισης  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «ΥΜΕΠΕΡΑΑ»  προέγκρινε  την

συνολική παράταση του έργου έως τις  27-06-2020. 

Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπογράφηκε την 28/06/2012 με την τότε ανάδοχο

εταιρία  και  νυν  ΚΞΙΑ  ΘΑΛΗΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΑΕ  -  ΑΑΓΗΣ  ΑΕ.  Στην
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εργολαβία περιλαμβάνεται η κατασκευή της Μονάδα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)

καθώς και η κατασκευή τριών (3) αντλιοστασίων (Α0, Α1.1 και Α1.2) στο επιµετρούμενο τμήμα

του έργου έτσι ώστε τα λύματα να οδηγούνται στην ΕΕΛ. 

Οι εργασίες στην ΕΕΛ καθώς και στο αντλιοστάσιο Α0 που βρίσκεται εντός της, έχουν

σχεδόν ολοκληρωθεί, απομένουν εργασίες που σχετίζονται με την δοκιμή των εγκαταστάσεων

μετά την σύνδεση τους με την ΔΕΔΔΗΕ. Είδη εκτελούνται και εντός του μηνός Σεπτεμβρίου

αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εν απομένουσες οικοδομικές εργασίες του αντλιοστασίου Α1.1.

Επίσης  στα  αντλιοστάσια  Α1.1  και  Α1.2,  δεν  έχει  τοποθετηθεί  ο  ηλεκτρομηχανολογικός

εξοπλισμός, προς αποφυγή κλοπών.

Ο Δήμος μας με το ΧΕΠ αρ 417/2018, έχει εξοφλήσει την 5-12-2018 στην ΔΕΔΔΗΕ το

ποσό των 72.451,70€ που αφορά την Σύνδεση της ΕΕΛ με το δίκτυο και μέχρι σήμερα δεν έχει

ολοκληρωθεί ή σύνδεση 

Κατόπιν αιτήματος του Δήμου μας την 20-05-2019 προς την ΔΕΔΔΗΕ μας κοινοποίησε

το αρ 4775/19-06-2019 έγγραφό της,  σχετικά με την καθυστέρηση κατασκευής του έργου

επέκτασης δικτύου και μας γνώρισε ότι δεν έχει υλοποιηθεί λόγο προσωρινής έλλειψης βασικών

υλικών.  Αυτό έχει  ως αποτέλεσμα να καθυστερεί  η σύνδεση για ηλεκτροδότηση των τριών

αντλιοστασίων Α1.1,  Α1.2 και  Α0 καθώς και  της  Εγκατάστασης  Επεξεργασίας  Λυμάτων του

Έργου  από  την  ΔΕΔΔΗΕ  και  για  το  λόγο  αυτό  δεν  έχει  καταστεί  δυνατό  να  ξεκινήσει  η

δοκιμαστική λειτουργία στην ΕΕΛ.

Κατά  τη  διαδικασία  σύνδεσης  για  την  ηλεκτροδότηση  θα  τοποθετηθεί  ο

ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός στο Α1.1 και στο Α1.2 που ως τώρα δεν έχει τοποθετηθεί,

προς αποφυγή κλοπών. 

Εκτιμούμε ότι η παροχή ηλεκτροδότησης θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 27/12/2019, οπότε

μέχρι  τότε  θα  έχουν  ολοκληρωθεί  οι  εργασίες  του  έργου  και  θα  ξεκινήσει   η  εξάμηνη

δοκιμαστική λειτουργία στην ΕΕΛ η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι 27-06-2020.

Με βάση όλα τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη,

1) τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

2) τον Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της  νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», 

3) τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

    Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

4) τον Ν.4555/18 Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

5) τα άρθρα 3 και 5 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’) 

 6) την από 28/06/2012 Σύμβαση του έργου 

7) το αρ πρωτ. 14526/12-07-2019 αίτημα παράτασης της αναδόχου Κξιας  

 8) το αρ.  πρωτ. 18979/17-09-2019 έγγραφο Δ.Τ.Υ. Δήμου Πρέβεζας 
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 9) το  αρ.  πρωτ.  9064/11-10-2019 έγγραφο σύμφωνη γνώμη της Ειδικής  Υπηρεσίας

Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΜΕΠΕΡΑΑ» ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

για  την  ολοκλήρωση  του  έργου  «ΔΙΚΤΥΑ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ  Δ.Δ.  ΩΡΩΠΟΥ,

ΛΟΥΡΟΥ,  ΣΤΕΦΑΝΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΛΟΥΡΟΥ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ» παράταση εκτέλεσης των εργασιών έως 27-12-2019 και

συνολική παράταση έως 27-06-2020 μαζί με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία. …».

    Ο Αντιπρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.
    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
 τις διατάξεις  του άρθρου   3 του Ν. 4623/2019 
 την  αρ πρωτ. 14526 / 12-7-2019 αίτηση παράτασης του  αναδόχου 
 την εισήγηση της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

    
Εγκρίνει  για  την  ολοκλήρωση  του  έργου  «ΔΙΚΤΥΑ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΣΤΑ  Δ.Δ.

ΩΡΩΠΟΥ,  ΛΟΥΡΟΥ,  ΣΤΕΦΑΝΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΛΟΥΡΟΥ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ» παράταση εκτέλεσης των εργασιών έως 27-12-

2019 και συνολική παράταση έως 27-06-2020 μαζί με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 378/2019.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

                                      ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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