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Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό 20/2014  Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την  22-9-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε 
σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 
παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 30073/18-9-2014  πρόσκληση του 
Προέδρου Δ.Σ. κ. Γεωργίου Φραγκούλη, η οποία δημοσιεύτηκε  στην ιστοσελίδα του Δήμου 
και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.

 ΘΕΜΑ:  «Έγκριση  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}».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι  σε  σύνολο 33 δημοτικών 
συμβούλων  ήταν:      
                               Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ:          
1. Φραγκούλης Γεώργιος             15. Καζάκου Παρθενία                 1. Ροπόκης Ευάγγελος
2. Γιαννουλάτος Ευάγγελος         16. Παππάς Δημήτριος                 2. Πανταζής Νικόλαος
3. Συγκούνας Ευάγγελος             17. Νίτσας Γεώργιος                    3. Κακιούζης Χαράλαμπος 
4. Βαρτελάτου Στυλιανή             18. Δαρδαμάνης Ιωάννης             4. Κατσαούνος Θεόδωρος
5. Κατσιπανέλης Δημήτριος         19. Ζέκιος Δημήτριος                   5. Κορωναίος Κοσμάς
6. Ματέρης Κωνσταντίνος          20. Τσούτσης Χρήστος 
7. Σαραμπασίνας Παύλος          21. Κλάπας Μιλτιάδης - Ηλίας  
8. Πιπιλίδης  Λάζαρος          22. Καλλίνικος Διονύσιος 
9. Νέσσερης Χρήστος                 23. Κατέρης Κωνσταντίνος
10.Αυδίκος Δημήτριος          24. Βασιλείου Δημήτριος 
11.Ντίτσος Γεράσιμος          25. Τσόγκα Ελένη 
12.Κώτσης Δημήτριος          26. Κωστούλας Βασίλειος 
13.Αναγνώστου Νικόλαος           27. Νόβας Ιωάννης - Ταξιάρχης 
14.Αγγέλη – Παπαϊωαννίδου Ελ.  28.Τσοβίλης Ευάγγελος

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, προσήλθαν 
οι  κ.κ.  Ροπόκης,  Πανταζής,  Κατσαούνος,  Κακιούζης  και  Κορωναίος  και αποχώρησε  η 
κα  Καζάκου. 

Στην  συνεδρίαση  παρευρέθηκε  και  ο  κος   Μπόμπορης  Σταύρος  ,  υπάλληλος  του  Δήμου 
Πρέβεζας , για την τήρηση των πρακτικών. 

Αριθ. Θέματος     :   8ο 
Αριθ. Απόφασης :   277/2014
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Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών,Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος  κ. Χατζηγιάννης), που έχει ως εξής:
<<Στις 28/06/2012 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΣΤΑ  Δ.Δ.  ΩΡΩΠΟΥ,  ΛΟΥΡΟΥ,  ΣΤΕΦΑΝΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΛΟΥΡΟΥ  ΚΑΙ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ»  μεταξύ  
του  Δήμου και  της  Αναδόχου  Κοινοπραξίας  ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.-ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.,  με  συμβατική  
προθεσμία εκτέλεσής τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, δηλαδή με πέρας εκτέλεσης των  
εργασιών στις 27/06/2014, μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία.
Με  την  υπογραφή  της  σύμβασης  εκτέλεσης  του  έργου  εγκρίθηκε  το  χρονοδιάγραμμα  
εργασιών  ξεκίνησαν  και  ολοκληρώθηκαν  εμπρόθεσμα  οι  διαδικασίες  εγκατάστασης  και  
διευθέτησης  του  εργοταξίου,  καθώς  και  οι  προκαταρκτικές  εργασίες.  Ακολούθως  
συντάχθηκε  και  υποβλήθηκε  η  Μελέτη  Εφαρμογής,  ολοκληρώθηκαν  οι  απαραίτητες  
αδειοδοτήσεις  και  ξεκίνησαν  τα  έργα  πολιτικού  μηχανικού  των  μονάδων  της  ΕΕΛ  
(Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) καθώς και οι εργασίες στην κατασκευή του δικτύου  
λυμάτων στα Δ.Δ Ωρωπού, Λούρου, Στεφάνης.
Στις 26/09/2013 κατατέθηκε από τον ανάδοχο αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  
του έργου που εγκρίθηκε από την τεχνική υπηρεσία και διαβιβάστηκε στο ΕΠΕΡΑΑ.  Με την  
υπ’  αρ.πρωτ.  οικ.121518/31-01-2014  σύμφωνη  γνώμη  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα 
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) προέγκρινε την παράταση του έργου  
η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 100/2014 απόφασή του Δ.Σ του Δήμου και αφορά συνολική  
παράταση  εκτέλεσης  του  έργου  κατά  6  μήνες  ήτοι  έως  τις  27/12/2014  μαζί  με  τη  
δοκιμαστική λειτουργία. 
Από  την  έναρξη  εκτέλεσης  των  εργασιών  του  επιμετρούμενου  τμήματος  των  δικτύων  
αποχέτευσης  ακαθάρτων  του  έργου  «ΔΙΚΤΥΑ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΣΤΑ  Δ.Δ.  
ΩΡΩΠΟΥ, ΛΟΥΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΩΝ  ΛΟΥΡΟΥ  ΚΑΙ  ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ»  προέκυψαν  μεγάλα  προβλήματα  και  
καθυστερήσεις, πέραν των αναμενόμενων. Οι έντονες βροχοπτώσεις με βάση τα στοιχεία  
της  ΕΜΥ  για  την  περίοδο  27/09/2013  έως  18/03/2014,  κατέστησαν  αδύνατη  την  
εκτέλεση των εργασιών τις ημέρες εκείνες καθώς και τις ημέρες που ακολούθησαν, λόγω  
του βάθους των σκαμμάτων και της ακαταλληλότητας του εδάφους. Επιπροσθέτως, με το  
υπ’ αρ. πρωτ. 4039/18-07-13 έγγραφό της,  η ΛΓ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών  
Αρχαιοτήτων,  μας  ενημέρωνε  ότι  κατά  την  διενέργεια  των  εκσκαφικών  εργασιών  του  
έργου εντοπίστηκαν αρχαιότητες οι οποίες χρήζουν περαιτέρω έρευνας. Λόγο του ότι στην  
περιοχή  εκτέλεσης  του  έργου  υπάρχει  μεγάλο  πλήθος  αρχαιοτήτων  για  τις  οποίες  
απαιτείται η απασχόληση αρχαιολόγων και ειδικευμένων εργατών κρίθηκε απαραίτητη η  
τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης, η οποία μεταξύ άλλων προέβλεπε την έγκριση  
ανεξάρτητου  υποέργου  της  Αρχαιολογικής  Υπηρεσίας.  Όλο  αυτό  είχε  ως  αποτέλεσμα,  
μέχρις  ότου  ολοκληρωθούν  οι  απαραίτητες  διαδικασίες  και  εγκριθεί  το  ανεξάρτητο  
υποέργο,  η  ΛΓ’  Ε.Π.Κ.Α.,  σύμφωνα  με  το  υπ’  αριθμ.  4230/30-07-2013  έγγραφό  της  
δέσμευε τους χώρους που εντοπίστηκαν οι αρχαιότητες. Η δέσμευση των ως άνω χώρων  
θα  διατηρηθεί  έως  ότου  υλοποιηθούν  οι  απαραίτητες  αρχαιολογικές  εργασίες  του  
εγκεκριμένου πλέον υποέργου, οδηγώντας σε καθυστέρηση του επιμετρούμενου τμήματος  
του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΩΡΩΠΟΥ, ΛΟΥΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ  
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ».
Στη συνέχεια ως προς το κατ αποκοπή τμήμα της Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του  
έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΩΡΩΠΟΥ, ΛΟΥΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΥ  ΛΟΥΡΟΥ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΩΝ  ΛΟΥΡΟΥ  ΚΑΙ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ»   πραγματοποιήθηκε  γεωτεχνική  έρευνα  και  εκπονήθηκε  γεωτεχνική  
μελέτη στο γήπεδο της ΕΕΛ, από την οποία προέκυψε η ανάγκη υλοποίησης εργασιών  
εδαφικής βελτίωσης. Οι εργασίες αυτές αφορούν στην κατασκευή επιχώματος από σκύρα  
και στην κατασκευή χαλικοπασσάλων. Για τις εργασίες αυτές συντάχθηκε μελέτη από τη  
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ΤΥ  Δήμου  Πρέβεζας  που  υποβλήθηκε  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Περιβάλλον  και  
Αειφόρος  Ανάπτυξη»  (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.)  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  Ενέργειας  και  
Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και εγκρίθηκε το υποέργο με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ  
ΓΗΠΕΔΟΥ  ΕΕΛ  ΛΟΥΡΟΥ  –  ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ».  Στις  22/10/2013  πραγματοποιήθηκε  η  
δημοπράτηση  του  νέου  υποέργου  όπου  ακόμα  αναμένεται  η  ανάδειξη  του  τελικού  
αναδόχου  εξαιτίας  καθυστερήσεων  λόγο  προσφυγών  εταιρειών  που  συμμετέχουν  στο  
διαγωνισμό,  με  αποτέλεσμα  να  κωλύεται  έως  σήμερα  η  υπογραφή  της  σύμβασης  του  
υποέργου  «ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ  ΓΗΠΕΔΟΥ  ΕΕΛ  ΛΟΥΡΟΥ  –  ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ»,  με  
ακόλουθη καθυστέρηση στην κατασκευή των μονάδων της ΕΕΛ.
Με βάση τα παραπάνω για την ολοκλήρωση του έργου προκύπτει παράταση έξι (6) μηνών  
για το τμήμα των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στα Δ.Δ. Ωρωπού, Λούρου, Στεφάνης  
και τριών (3) μηνών για το τμήμα της Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, με το νέο  
συνολικό  πέρας  των  εργασιών  να  καθορίζεται  στις  27/03/2015  μαζί  με  την  εξάμηνη  
δοκιμαστική λειτουργία.
Έχοντας υπόψη: 

 τις  διατάξεις  του  Ν.3669/2008  «Κωδικοποίηση  της   νομοθεσίας  κατασκευής  
δημοσίων έργων», 

 τον Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων  
για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», 

 τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

 τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
 τη Σύμβαση του έργου, 
 το υπ’ αρ. πρωτ. 9612/16-04-2014 αίτημα παράτασης από την ΤΥ Δήμου Πρέβεζας.
 την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 124843/1-8-2014 διατύπωση σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ του  

Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την  έγκριση  της  συνολικής  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»  μαζί  
με την δοκιμαστική λειτουργία κατά τρεις μήνες (3) μήνες, ήτοι έως και την 27/03/2015,  
καθώς και την παράταση έξι (6) μηνών για το τμήμα των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων  
στα Δ.Δ. Ωρωπού, Λούρου, Στεφάνης του Δήμου Λούρου και των τριών (3) μηνών για το  
τμήμα της Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, όπως αναφέρονται στην αρ. πρωτ. οικ.  
124843/1-8-2014 διατύπωση σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.>>.

ΚΛΑΠΑΣ:  Η προθεσμία την οποία δίνει το ΕΠΠΕΡΑΑ για το συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα μ' 
αυτό που λέει το χαρτί που μας δώσατε, είναι μέχρι 27/9. Σήμερα ο μήνας έχει 22/9. Μέσα σε 
5  μέρες  θέλετε  να  μας  πείτε  ότι  θα  κάνετε,  το  1  χιλιόμετρο  του  δικτύου,  το  20% της 
αποκατάστασης,τα 3 αντλιοστάσια και την ολοκλήρωση της μονάδας. Σας λέω ότι και Θεοί να 
'στε, δε θα το προλάβετε. Άρα αυτό το οποίο γράφετε εδώ, είναι για τα μάτια του κόσμου. 
Δεύτερο θέμα. Λέτε ότι στις 27/3/2015, θα τελειώσετε τη δοκιμαστική λειτουργία. Και σας 
ρωτώ.  Είναι  δυνατόν  να  τελειώσετε  τη  δοκιμαστική  λειτουργία  σ'  ένα  έργο  το  οποίο 
κατασκευάζεται  χωρίς  συνδέσεις;  Με τι  θα το λειτουργήσετε;  Με αέρα κοπανιστό; Και  θα 
προλάβετε να κάνετε τις συνδέσεις των δικτύων για να πάτε λύμα μέχρι τότε; Κι εγώ σας λέω 
θα προλάβετε. Με τι λεφτά θα προλάβετε; Από ποιο κονδύλι θα τα πάρετε αυτά; Άρα μιλάτε 
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για ένα έργο, που δεν είναι ειλικρινές. Είναι καλύτερο να μας πείτε ότι εδώ θέλουμε μια μεγάλη 
παράταση, γιατί δεν έχουμε προβλέψει συνδέσεις, γιατί υπάρχει πρόβλημα μ' αυτό, μ' εκείνο, 
με τ' άλλο, παρά να μας λέτε αυτά. 
Τρίτο θέμα. Έρχεστε και μας λέτε εδώ ότι υπάρχει υποέργο στήριξης, όταν στο έργο μελέτη-
κατασκευή όλα αυτά περιλαμβάνονταν. Ή όχι; Στη μελέτη κατασκευή και η θεμελίωση και η 
εξυγίανση και οι γεωτεχνικές περιλαμβάνονταν. Γι' αυτό  θεωρήσατε άρτια τη μελέτη και τη 
δώσατε στον ποιο ακριβό. Αλλά αυτά δεν είναι της σημερινής. Θα τα πούμε μια άλλη φορά, 
δεν είναι της παρούσης. 
Τέταρτο θέμα. Δεν το ψηφίζουμε επίσης, διότι αυτή την ώρα αυτό το οποίο μας καταγγέλλεται 
είναι ότι υπάρχουν προβλήματα με τα υψόμετρα των αγωγών που περνάνε. Κακές κατασκευές 
και πλημμελής επίβλεψη. Τα 'χω πει και προεκλογικά. Θεωρώ υποχρέωσή μου να τα πω στο 
Δημοτικό Συμβούλιο και σήμερα. Δεν το ψηφίζουμε το έργο. Κι ο λόγος που δεν το ψηφίζουμε 
δεν είναι γιατί δε θέλουμε να ψηφίσουμε παρατάσεις. Εάν υπήρχε μια ειλικρινής πρόθεση, 
όπως  ψηφίσαμε  όλα  τ'  άλλα  θα  ψηφίζαμε  κι  αυτό.  Αλλά  εδώ μας  κοροϊδεύετε.  Και  μας 
κοροϊδεύετε, γιατί προσπαθείτε να αποκρύψετε κύριε Δήμαρχε ότι το έργο δεν έχει συνδέσεις 
και  δεν  μπορεί  να λειτουργήσει  χωρίς  συνδέσεις  αυτό το έργο.  Περάσατε αγωγούς,  καλά 
κάνατε και μπράβο σας που εντάξατε το έργο. Κακώς το αναθέσατε έτσι, αυτό είναι μια άλλη 
συζήτηση. Όμως πρέπει να εξηγήσετε στους κατοίκους εκεί τι θα γίνει με τις συνδέσεις, για να 
δείτε  πότε  θα  κάνετε  και  τις  δοκιμαστικές  και  το  6μηνο  δοκιμαστικής  λειτουργίας  που 
απαιτείται.
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ:  Κατ' αρχήν ως προς την αναγκαιότητα του έργου. Τόσο για την ποιότητα 
ζωής των κατοίκων όσο και για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στον υγροβιότοπο, δε νομίζω 
να υπάρχει  καμιά ένσταση. Είναι ένα έργο το οποίο τον Δήμαρχο τον θυμάμαι,  το 'χαμε 
ξεκινήσει μαζί με τον κο Τρυφωνίδη.  Οπότε εμείς θα ψηφίσουμε την παράταση, αλλά μόνο 
μία παράταση κι από κει και πέρα κριτικά θα δούμε όλα τα υπόλοιπα τα τεχνικά τα θέματα τα 
οποία έθεσε ο κος Κλάπας. Πρέπει ορισμένα πράγματα να γίνουν και σωστά. 
ΤΣΟΒΙΛΗΣ: Για το συγκεκριμένο ζήτημα η “Λαϊκή Συσπείρωση” έχει καλέσει τη δημοτική -την 
πρώην- δημοτική αρχή και τη νυν και πάλι κάνουμε αυτή την πρόταση, να 'ρθει ο υπεύθυνος 
μηχανισμός της Τεχνικής Υπηρεσίας, να συζητηθεί εκτενώς το ζήτημα που αφορά το βιολογικό 
καθαρισμό Λούρου-Θεσπρωτικού για να έχουμε και απαντήσεις γι' αυτά τα ζητήματα. Είναι η 
3η φορά ή η 4η που κάνουμε αυτή την πρόταση. 
Εμείς  δεν ψηφίσαμε και  την  αποδοχή γιατί  είχαμε αυτά τα  ερωτήματα.  Και  λέω σήμερα. 
Υπάρχουνε  τεράστια  προβλήματα.  Δημιουργήθηκαν  έξω  απ'  τη  μελέτη  υποέργα,  έτσι; 
Χρηματοδοτήθηκαν και επιπλέον 1,5 εκατομμύριο. Λέμε κάτι, το επαναλαμβάνω. Κάθε έργο 
πρέπει να παραδίδεται έγκαιρα, σύμφωνα με τη σύμβασή του. Ο λαός μας πληρώνει ακριβά 
και  τη  μελέτη  και  την  κατασκευή,  θα  πληρώσει  και  για  τη  χρήση  του.  Δυστυχώς.  Αλλά 
τουλάχιστον να υπάρχει ένα έργο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της προστασίας του 
περιβάλλοντος  και  της  υγείας  των  πολιτών.  Τι  παρατηρήσεις  πρέπει  να  κάνουμε.  Και  για 
ενημέρωση το λέω. Πρώτα-πρώτα δεν έχουν ενταχθεί όλες οι περιοχές του οικισμού. Δηλαδή 
υπάρχουν κατοικίες που είναι 10 μέτρα έξω απ' το σχέδιο πόλεως και δεν έχουν ενταχθεί. 
Παράλειψη. Δεύτερον, η αποκατάσταση της ασφάλτου. Γίνεται μόνο σ' ένα διάδρομο, δηλαδή 
του σωλήνα. Ενώ κατά τη διάρκεια της κατασκευής έχει χαλάσει -να μη σας πω- τα 2/3 του 
οδοστρώματος.  Σοβαρά  ζητήματα.  Τώρα  βέβαια  για  τα  αρχαιολογικά  ζητήματα  δεν  είμαι 
υπεύθυνος.  Ίσως  πρέπει  να  επισκεφθούμε  και  την  Αρχαιολογική  Υπηρεσία  να  δούμε  την 
έκθεσή της. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει  έγκαιρα να παρουσιαστεί το έργο. Εμείς δεν το 'χαμε 
ψηφίσει,την  αποδοχή.  Έχει  γίνει  και  συζήτηση,  δεν  είναι  θέμα.  Απλώς  σαν  “Λαϊκή 
Συσπείρωση”  έχουμε  τις  επιφυλάξεις  μας.  Και  γι'  αυτό  και  δεν  ψηφίζουμε  λευκό  στις 
παραλαβές.  Εμείς  δεν  αμφισβητούμε  ότι  προσφέρθηκαν  εργασίες  απ'  τους  εργολάβους. 
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Έχουμε δει έργα αγαπητοί συνάδελφοι στη γέφυρα της Δέσπως, έχουμε δει έργα εδώ του 
Λούρου ας πούμε το αρδευτικό έργο, που το 'χουν πληρώσει οι Έλληνες πολίτες δεκαπλάσιες 
φορές.  Δεν έχουμε καμιά εμπιστοσύνη. Και γι'  αυτό εμείς σαν κομμουνιστές λέμε πάντα, 
δημόσιος φορέας μελέτης-κατασκευής, για να υπάρχουν ασφαλή, φτηνά έργα για το λαό.
Δε θα το ψηφίσουμε λοιπόν.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Είναι προφανές ότι μιλάμε για ένα έργο το οποίο και αναγκαίο είναι και χρήσιμο 
θα είναι. Βλέπω όμως και σ' αυτό το χαρτί που έχουμε, παρατάσεις επί παρατάσεων. Και λέει ο 
συνάδελφος άμα χρειαστεί θα πάρουμε κι άλλη παράταση. Δηλαδή μέχρι πού θα φτάσουμε 
αυτές  τις  παρατάσεις;  Κι  αυτοί  τι  κάνουνε;  Έχουμε  έγκριση,  έχουμε  επιστολή  απ'  την 
Αρχαιολογία ότι μπορεί να προχωρήσει το έργο; Υπ' αυτή την έννοια. Συζητάμε τώρα τεχνικά 
ζητήματα, τα οποία δεν απαντούνε στο βασικό πολιτικό ερώτημα. Το έργο αυτό είναι αναγκαίο 
να γίνει  και πότε θα το παραλάβουμε.  Κατ' αρχάς θα συνταχθούμε με την πρόταση του 
συνάδελφου του Τσοβίλη να έρθει ο μηχανικός, ποιος είναι υπεύθυνος, να κάνουμε μια εκτενή 
συζήτηση  γι'  αυτό  το  έργο,  διότι  απ'  ό,τι  φαίνεται  χρονίζει.  Γι'  αυτό  μ'  όλες  αυτές  τις 
επιφυλάξεις προς το παρών θα επιφυλαχθούμε. Δεν πρόκειται να το ψηφίσουμε αυτό.
ΝΙΤΣΑΣ: Κύριε  Πρόεδρε,  αγαπητοί  συνάδελφοι,  είναι  ένα  έργο  που  πραγματικά  έχει 
απασχολήσει και το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα ερώτημα και μία πρόταση που 
είχα κάνει και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν υλοποιήθηκε. Θα την ξανατονίσω 
πάλι, για να δούμε τι έργο θα παραλάβουμε πολύ σύντομα. Είχα τονίσει επανειλημμένα ότι ένα 
έργο που κατασκευάζεται, ένα πολύ σημαντικό έργο και αναγκαίο για τους πολίτες, θα έπρεπε 
ως επιβλέπων να είναι η ΔΕΥΑ της Πρέβεζας γιατί είχε και την τεχνογνωσία απ' το βιολογικό  
της Πρέβεζας, αλλά και θα ήταν το νομικό πρόσωπο που στην πορεία θα παραλάβει το έργο. 
Και τότε είχα εκφράσει τις πολλές αντιρρήσεις μας. Μπορεί να ακούσαμε τον κο Δήμαρχο ότι 
γίνεται ένα έργο άρτιο, ένα έργο πολύ σημαντικό, μάλλον, πολύ καλό στην κατασκευή, αυτός 
όμως που θα αναλάβει θα είναι η ΔΕΥΑ μετά. Εγώ διατηρώ πάλι τις επιφυλάξεις μου, ότι τη 
στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι που γνώριζαν, είχαν την τεχνογνωσία απ' το βιολογικό της 
Πρέβεζας,  τους  έχουμε εδώ, μπορούσαμε άνετα να τους είχαμε βάλει  να επιβλέπουν την 
πρόοδο των εργασιών και έχουν και άποψη. Δυστυχώς δεν τους δόθηκε η εντολή ώστε να 
είμαστε κι εμείς σήμερα εδώ να καλέσουμε τους δικούς μας ανθρώπους, να μας πούνε με την 
τεχνογνωσία που έχουν ότι αυτό το έργο γίνεται πραγματικά έτσι όπως θα 'πρεπε να γίνει. 
Άρα καταλήγω ότι είναι αναγκαίο το έργο κι εμείς θα το ψηφίσουμε, όμως οι επιφυλάξεις, οι  
προβληματισμοί για το πώς κατασκευάζεται αυτό το έργο και τι έργο θα παραλάβουμε και τι 
θα δούμε στην πορεία, εμένα με ανησυχεί. Γιατί πολλές φορές έχω γίνει αποδέκτης διάφορων 
παραπόνων, αλλά δεν μπορώ να το στοιχειοθετήσω. Απλώς θεωρώ ότι ακόμη και τώρα δεν 
είναι αργά, έστω και στο τέλος, με την παράταση αυτή που θα δώσουμε σήμερα να οριστεί 
κάποιοι  υπεύθυνοι  απ'  τη  ΔΕΥΑ  που  ξέρουν  για  το  βιολογικό  καθαρισμό  και  να  είναι  οι 
υπεύθυνοι μηχανικοί της ΔΕΥΑ αυτοί που θα επιβλέπουν τουλάχιστον από δω και πέρα, έως 
ότου παραλάβουμε το έργο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ενημερώσω το σώμα ότι αυτό το έργο έγινε από πολύ μεγάλες προσπάθειες, 
που έρχεται από πολλά χρόνια πίσω, όταν ήταν Γ.Γ. ο κος Τρυφωνίδης. Κάναμε μια μεγάλη 
προσπάθεια  να  εντάξουμε  αυτό το  έργο,  όταν  σήμερα άλλοι  οικισμοί  παραθαλάσσιοι  που 
πουλάνε θάλασσα δεν έχουν αποχέτευση. Κι ο Ωρωπός κι η Στεφάνη σε 5-6 μήνες θα έχουν 
ένα  έργο  λειτουργικό,  ένα  έργο  που  θα  συμβάλλει  σίγουρα  στην  προστασία  του 
περιβάλλοντος αλλά έχει να κάνει και με τη δημόσια υγεία. Αυτό το έργο, προχωράει κανονικά 
μέχρι σήμερα. Και αυτό που συζητάμε σήμερα είναι για παράταση, την οποία συμφωνεί ο Γ.Γ.  
και η υπηρεσία του ΕΠΠΕΡΑΑ. Η συνολική παράταση να είναι μέχρι 27/3 του '15.  Για όλα. 
Είναι  ένα έργο τεράστιο.  Το έργο αυτό, έχει  ευθύνη ο ανάδοχος που έχει το έργο να το 
λειτουργήσει  δοκιμαστικά  για  6  μήνες.  Σε  αυτό  που  είπε  ο  κος  Νίτσας  για  τη  ΔΕΥΑ- 
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οπωσδήποτε κύριε Νίτσα δεν μπορούσε η ΔΕΥΑ. Συμβουλευτικά μπορεί σε μας να συμβάλλει, 
αλλά δεν είναι αρμόδια να παραλάβει το έργο, ούτε να έχει την επίβλεψη της κατασκευής του 
έργου. Η ΔΕΥΑ θα τη χρησιμοποιήσουμε τώρα όσον αφορά τις συνδέσεις. Τις συνδέσεις των 
κτιρίων,  των  καταστημάτων  και  των  νοικοκυριών  με  τα  δίκτυα.  Εκεί  έχει  μια  τεράστια 
εμπειρία, εκεί μπορεί να βοηθήσει. Αυτό αμέσως θα γίνει. Να ξέρετε κύριοι συνάδελφοι, ότι οι 
συνδέσεις  δεν  είναι  επιλέξιμη  δαπάνη.  Δεν  μπορούσε  να  ενταχθεί  στο  έργο.   Έχει  γίνει 
πρόταση αλλά κόπηκε απ' το ΕΠΠΕΡΑΑ όσον αφορά τις συνδέσεις. Πρέπει να βγάλουμε ένα 
κοστολόγιο για κάθε σύνδεση και αυτό θα το συζητήσουμε σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο 
που θα 'ρθει το θέμα όσον αφορά το έργο της σύνδεσης με τα δίκτυα αποχέτευσης. Θέλω να 
πιστεύω ότι γι' αυτό δεν θα 'χει κανένας αντίρρηση. Είναι έργο που προχώρησε πολύ γρήγορα. 
Όταν μία μελέτη κάνει 2 και 3 χρόνια να ολοκληρωθεί, καταλαβαίνετε για να ολοκληρωθεί ένα 
έργο τέτοιο, πολύ δύσκολο, με τεράστιες αποστάσεις, που έχει 3 χωριά, με αντλιοστάσια. Και 
πιστεύω ότι αυτό το έργο σήμερα θα δώσει μία ανάσα και στον Αμβρακικό κόλπο αλλά και 
στην ίδια τη ζωή μας. Και θα πρέπει όλοι να το στηρίξουμε και να μην το μηδενίζουμε απ' τη 
μια στιγμή στην άλλη, γιατί κάποιος δεν πήρε τα υψόμετρα καλά.
ΚΛΑΠΑΣ: Κάνετε λάθος διότι με βάση το έγγραφο της σύμφωνης γνώμης του Γ.Γ. λέει ότι 
σας δίνει 3 μήνες έως 28/9/2014 και για τα δίκτυα και για τη μονάδα. Και σας δίνει και 6 μήνες 
για τη λειτουργία. Που σημαίνει ότι θα πρέπει ο εργολάβος να παραδώσει τα δίκτυα και τη 
μονάδα  στις  28  και  επί  ένα  6μηνο  να  το  λειτουργείτε.  Κι  εγώ  σας  ρωτάω.  Έρχεστε 
προηγουμένως και ομολογείτε ότι δεν έχουν γίνει όλα αυτά που είπατε και θα προλάβετε να τα 
κάνετε σε 5 μέρες και  μας ζητάτε να δώσουμε τέτοια ψήφο; Δεύτερον. Παραδέχεστε για 
πρώτη φορά ότι το έργο δεν έχει συνδέσεις. Βεβαίως δεν είναι επιλέξιμες οι συνδέσεις. Ούτε 
στην  Πρέβεζα  ήταν.  Αλλά  όταν  κάναμε  δοκιμαστική  λειτουργία  είχαμε  όλες  τις  συνδέσεις 
έτοιμες. Όλες. Και λέτε κάτι το οποίο είναι, θα έλεγα, με βάζει σε ιδιαίτερη ανησυχία. Αφού το 
τελειώσετε, θα το δώσετε στη ΔΕΥΑ για να κάνει τις συνδέσεις. Δηλαδή ο εργολάβος θα πάρει 
τα λεφτά κι η ΔΕΥΑ, δηλαδή εμείς θα πληρώσουμε το μάρμαρο των συνδέσεων. Μα πέστε 
μου πώς θα γίνουν οι συνδέσεις χωρίς κόστος. Λέτε λοιπόν θα το δώσετε στη ΔΕΥΑ και τότε 
θα σας βοηθήσει στις συνδέσεις. Δηλαδή θα 'ρθει η ΔΕΥΑ να κάνει τις συνδέσεις για το έργο;  
Κι αν το κάνει η ΔΕΥΑ, πού θα βρει τα χρήματα; Με ποιο τρόπο;  Θα παρακαλέσω να μου 
δώσετε απάντηση, επειδή η κοινή λογική λέει ότι σε 5 μέρες δεν προλαβαίνετε να το κάνετε  
αυτό.  Μέχρι  27/3  δεν  προλαβαίνετε  να  κάνετε  όχι  δοκιμαστική,  ούτε  τη  θεμελίωση  της 
μονάδας δε θα 'χετε κάνει, θα θέλω να μας πείτε τι σκέφτεστε να κάνετε μ' αυτό το έργο, 
ώστε να γνωρίζουμε κι εμείς για να μην ψηφίζουμε πράγματα που δεν έχουν καμιά σχέση με 
την πραγματικότητα. 
ΣΑΡΑΜΠΑΣΙΝΑΣ: Ήθελα να απαντήσω κύριε Κλάπα όσον αφορά για τις συνδέσεις. Ξέρετε 
πολύ καλά είτε νερό είναι είτε είναι αποχέτευση, στη σύνδεση έχει κάποια συμμετοχή και ο 
πολίτης. Εμείς έχουμε αφήσει τα υ κανονικά στο δίκτυο κι από κει και μετά θα κάνουμε τη 
σύνδεση. Έχουμε αφήσει τα υ σε όλο το δίκτυο.
ΠΑΠΠΑΣ: Εμείς θα το ψηφίσουμε αλλά μία και μοναδική παράταση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
.........................................................................................................................................
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του: 

 την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
 τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8(α) του Ν. 3669/2008,
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  τα όσα ελέχθησαν ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει  την  συνολική  παράταση,  προθεσμίας  εκτέλεσης  του  έργου:{ΔΙΚΤΥΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΩΡΩΠΟΥ, ΛΟΥΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΟΥΡΟΥ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΩΝ  ΛΟΥΡΟΥ  ΚΑΙ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ}, μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία κατά τρεις μήνες (3) μήνες, ήτοι έως 
και την  27/03/2015, καθώς και την παράταση έξι (6) μηνών για το τμήμα των δικτύων 
αποχέτευσης ακαθάρτων στα Δ.Δ. Ωρωπού, Λούρου, Στεφάνης του Δήμου Λούρου και των 
τριών (3) μηνών για το τμήμα της Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, όπως αναφέρονται 
στην  αρ.  πρωτ.  οικ.  124843/1-8-2014  διατύπωση  σύμφωνης  γνώμης  της  ΕΥΔ  του 
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. ,για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Μειοψηφούν: Οι κ.κ. Κλάπας, Κατέρης και Καλλίνικος.
Οι κ.κ. Βασιλείου, Τσόγκα, Κωστούλας, Νόβας και Τσοβίλης, δήλωσαν ΠΑΡΩΝ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
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