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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 56/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

    Θέμα : «Ιδιωτικές συνδέσεις του υποέργου «Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών 

(Δίκτυα συλλογής μεταφοράς και διάθεσης) και αντλιοστασίων λυμάτων στα όρια του 

Δήμου Πρέβεζας» του έργου «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης 

λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας & 

παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου». 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση με την διαδικασία της  δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ. 22419/05-11-2021 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. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 
 

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος  

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

      9. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος      

  

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

 

    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 70 θέμα  ημερήσιας διάταξης παρουσίασε  την εισήγηση του 

Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνου Ακρίβη, του Δήμου Πρέβεζας  που έχει ως 

εξής:  

 

 «…Με το αριθμ. πρωτ. 173747/17133/03-11-2021 η Δ/νση Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Ηπείρου μας ενημέρωσε ότι με την ολοκλήρωση του υποέργου «Κατασκευή 

αποχετευτικών αγωγών (Δίκτυα συλλογής μεταφοράς και διάθεσης) και 

αντλιοστασίων λυμάτων στα όρια του Δήμου Πρέβεζας» κατασκευάστηκαν όλοι οι κλάδοι 

του δικτύου σύμφωνα με τη μελέτη και για όλες τις υφιστάμενες ιδιοκτησίες που δύνανται να 

εξυπηρετηθούν από το δίκτυο έχουν κατασκευαστεί οι αναμονές για τις ιδιωτικές συνδέσεις. 

Οι ιδιωτικές συνδέσεις που κατασκευάστηκαν ανέρχονται σε 2.100 από 5.100 που 

προβλέπονταν από την μελέτη. 

Όπως αναφέρεται στο παραπάνω έγγραφο η μείωση των ιδιωτικών συνδέσεων από 5.100 σε 

2.100 δεν επηρεάζει τη τιμή στόχο της μελέτης των 17.630 ατόμων μετρούμενων σε ισοδύναμο 
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πληθυσμό του δείκτη εκροών με κωδικό CO2 «Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός 

που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων». 

Κατόπιν των προαναφερόμενων η οικονομική Επιτροπή πρέπει να γνωμοδοτήσει για την 

μείωση των ιδιωτικών συνδέσεων που αφορά το έργο «Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών 

(Δίκτυα συλλογής μεταφοράς και διάθεσης) και αντλιοστασίων λυμάτων στα όρια του 

Δήμου Πρέβεζας»...…». 

                           

    Ο  Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

Ο κ. Κωστούλας δήλωσε : «Η παραδοχή πως τελικά θα υπάρξουν μόνο 2100 συνδέσεις αντί για 

5100 ( αστοχία τάξης μεγέθους 60%) δείχνει την προχειρότητα με την οποία σχεδιάστηκε το εν 

λόγω έργο. Είναι προφανές πως τελικά το κόστος λειτουργίας θα εκτοξευτεί μιας και θα 

επιμεριστεί σε πολύ λιγότερες συνδέσεις με τραγικές οικονομικές συνέπειες στα ήδη 

επιβαρυμένα νοικοκυριά. Θεωρούμε πως θα πρέπει να υπάρξει μια αναλυτική συζήτηση στο ΔΣ 

για το εν λόγω θέμα για να ξεκαθαριστεί η βιωσιμότητα τελικά του υλοποιούμενου έργου. Για 

τους ανωτέρω λόγους ψηφίζουμε παρών». 

 

 

    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον  Πρόεδρο  και έλαβε υπόψη της, 

 

• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την εισήγηση της υπηρεσίας 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 
• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 
Εγκρίνει την μείωση των ιδιωτικών συνδέσεων που αφορά το έργο «Κατασκευή αποχετευτικών 

αγωγών (Δίκτυα συλλογής μεταφοράς και διάθεσης) και αντλιοστασίων λυμάτων στα όρια του 

Δήμου Πρέβεζας». 

 

 

 

 

      Ο κ. Κωστούλας δήλωσε παρών.   

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  690/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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