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Θέμα: : «Έργο Αποχέτευσης Εργατικών Κατοικιών Αγίου Ιωάννη Δ.Ε. Παρελίων
Δήμου Κέρκυρας»
Στην Κέρκυρα σήμερα 25 Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 συνεχίζεται η διακοπείσα
συνεδρίαση (1η) στο Μαράσλειο Μέγαρο, στο Γραφείο Δημάρχου, ύστερα από την υπ. αρ.
πρωτ. 15777/30-3-2017 πρόσκληση του Προέδρου της –Δημάρχου Κέρκυρας Κωνσταντίνου
Νικολούζου, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Κέρκυρας.
Παρόντες σύμφωνα με τις παρουσίες της αρχικής συνεδρίασης στις 4-4-2017:
1. Κωνσταντίνος Νικολούζος, Πρόεδρος
2. Γεώργιος Ηλίας Παντελιός
3. Γεώργιος Καρύδης
4. Βασίλειος – Άρης Μπαλής
5. Γεώργιος Ραιδεστινός
6. Νικόλαος Αναστασόπουλος
7. Ευγένιος Σπυρίδων Ασπιώτης
8. Ανδρέας Γουλής
9. Βασίλειος Καββαδίας
10. Σπυρίδων Καλούδης
11. Θεόδωρος Λουκανάρης
12. Θεονύμφη Αθανασία Μάστορα
Απουσίαζαν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Αλέξανδρος Ασπιώτης και Ανδρέας Σκούπουρας λόγω
ανειλημμένων υποχρεώσεων.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γεώργιος Μαρούφωφ, ενώ
είχαν προσκληθεί και παρευρέθηκαν ο Διευθυντής Προγραμματισμού, Οργάνωσης και
Πληροφορικής κ. Ευάγγελος Πίτσας κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος και ο
Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας, Εγκαταστάσεως & Αδειών
Μεταφορών κ. Σπυρίδων Κορωνάκης κατά τη συζήτηση του δεύτερου θέματος.
Τα πρακτικά τήρησε η κα Όλγα Νικηφόρου, υπάλληλος του Γραφείου Δημάρχου,
Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Η σειρά των θεμάτων που συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν έχει ως εξής : 1, 2.

Διεκόπη η συνεδρίαση επειδή, λόγω της σοβαρότητας και της φύσης των θεμάτων
παρατάθηκε η συζήτηση και η συνεδρίαση για τη συζήτηση και ψήφιση των υπολοίπων
θεμάτων της ημερησίας διατάξεως θα συνεχιστεί την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017 και ώρα 12.00.
________________________
Παρόντες κατά τη συνεχιζόμενη συνεδρίαση (25-5-2017):
1. Κωνσταντίνος Νικολούζος, Πρόεδρος
2. Γεώργιος Ηλίας Παντελιός
3. Γεώργιος Καρύδης
4. Βασίλειος – Άρης Μπαλής
5. Γεώργιος Ραιδεστινός
6. Νικόλαος Αναστασόπουλος
7. Ευγένιος Σπυρίδων Ασπιώτης
8. Ανδρέας Γουλής
9. Βασίλειος Καββαδίας
10. Ανδρέας Σκούπουρας
Απουσίαζαν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Αλέξανδρος Ασπιώτης, Θεόδωρος Λουκανάρης,
Θεονύμφη Αθανασία Μάστορα και Σπυρίδων Καλούδης λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γεώργιος Μαρούφωφ.
Τα πρακτικά τήρησε η κα Όλγα Νικηφόρου, υπάλληλος του Γραφείου Δημάρχου,
Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Η σειρά των θεμάτων που συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν έχει ως εξής : 3, 4.
Θέμα 4ο: Έργο Αποχέτευσης Εργατικών Κατοικιών Αγίου Ιωάννη Δ.Ε. Παρελίων
Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Αναστασόπουλος)
Λαμβάνοντας το λόγο ο Αντιδήμαρχος κ. Αναστασόπουλος εισηγήθηκε το τέταρτο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, ως εξής:

«Κατόπιν επαφών με τον ΟΑΕΔ και τους οικιστές των Εργατικών κατοικιών του Αγίου
Ιωάννη (αλληλογραφία και συσκέψεις) και του προβληματισμού που αναπτύχθηκε για την επίλυση
του αποχετευτικού προβλήματος των εργατικών κατοικιών, επελέγη η λύση της σύναψης
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας, της ΔΕΥΑΚ και του ΟΑΕΔ, η οποία θα
προβλέπει την κατασκευή αγωγού λυμάτων και των συναφών τεχνικών έργων για τη μεταφορά των
λυμάτων των Εργατικών Κατοικιών του Αγίου Ιωάννη, και τη δυνατότητα μελλοντικής σύνδεσης
του Αγ. Ιωάννη, στο Βιολογικό Σταθμό των Σιναράδων με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Κέρκυρας
και φορέα χρηματοδότησης τον ΟΑΕΔ.
Με τις υπ’ αριθμ. 4-82/23-3-2015 & 5-169/2-4-2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
Κέρκυρας, εγκρίθηκε η εκκίνηση των διαδικασιών για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας και του ΟΑΕΔ για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.
Με την υπ’ αρ. 57550/2243/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 535 Β΄/2-3-2016) αποφασίστηκε η χρηματοδότηση
από τον ΟΑΕΔ του Δήμου Κέρκυρας, για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή αγωγού μεταφοράς

λυμάτων από τον οικισμό του τ. ΟΕΚ "ΚΕΡΚΥΡΑ V" (Άγιος Ιωάννης) στην Ε.Ε.Λ. Σιναράδων»
προϋπολογισμού 1.997.520,00€ (συμπ. ΦΠΑ).
Περιγραφή του υπό εκτέλεση έργου
Αντικείμενο της εργολαβίας του έργου του θέματος είναι η κατασκευή του αγωγού μεταφοράς
αστικών λυμάτων από τον οικισμό με την επωνυμία ΚΕΡΚΥΡΑ V του Οργανισμού Εργατικής
κατοικίας στην περιοχή Άγιος Ιωάννης του Δ.Δ. Παρελίων Κέρκυρας προς την εγκατάσταση
επεξεργασίας λυμάτων Σιναράδων.
Ο αγωγός μεταφοράς θα λειτουργεί υπό πίεση λόγω της υπάρχουσας ενδιάμεσης υψομετρικής
διαφοράς, ενώ για την μεταφορά των λυμάτων θα απαιτηθούν δύο (2) αντλιοστάσια.
Το αρχικό αντλιοστάσιο Α/Σ 1 θα χωροθετηθεί σε οικόπεδο ανατολικά του οικισμού ενώ το
ενδιάμεσο αντλιοστάσιο Α/Σ 2 θα χωροθετηθεί το μέσον περίπου της απόστασης του καταθλιπτικού
αγωγού.
Ο αγωγός που θα εκκινεί από το αντλιοστάσιο Α/Σ 1, θα διέρχεται περιμετρικά του βόρειου ορίου
του οικισμού, και θα συνεχίζει με κατεύθυνση νοτιοδυτικά για μήκος περίπου 520,0 μ. έως ότου
εισέλθει στην ασφαλτοστρωμένη επαρχιακή οδό που συνδέει τα Βασιλικά με την Αγία Τριάδα.
Μετά από 820 μ., εξέρχεται της επαρχιακής οδού και με κατεύθυνση νότια, οδεύει επί χωμάτινης
οδού για 980,00 μ. έως την συμβολή με την ασφαλτοστρωμένη επαρχιακή οδό Κέρκυρας-Πέλεκα
στο ύψος της Αγίας Τριάδας.
Ακολούθως, ο αγωγός οδεύει νοτιοδυτικά, επί χωμάτινης οδού για μήκος 2.850,0 μ. μέχρι το σημείο
όπου συναντά την ασφαλτοστρωμένη επαρχιακή οδό Νο7, Πέλεκα - Σιναράδων –Καστελλάνων
πλησίον του οικισμού Πέλεκα. Στο μέσο του τμήματος αυτού θα χωροθετηθεί το ενδιάμεσο
αντλιοστάσιο Α/Σ 2, σε υψόμετρο +51,00.
Εν συνεχεία, οδεύοντας νοτίως επί της επαρχιακής οδού Νο7για μήκος 1370,00 μ. εισέρχεται στην
οδό πρόσβασης προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Σιναράδων και καταλήγει εντός του
φρεατίου φόρτισης.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
1. Τον υψηλό προϋπολογισμό κατασκευής του έργου
2. Την πεποίθηση ότι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων (δηλ. εκπόνησης των
απαιτούμενων μελετών, της δημοπράτησης, της εγκατάστασης του αναδόχου και της
εκτέλεσης του έργου) είναι επισφαλές λαμβάνοντας υπόψη το νέο νομοθετικό πλαίσιο
(Ν.4412/2016) που αφορά στις διαδικασίες ανάθεσης μελετών και ανάθεσης δημοσίων
έργων.
3. Το γεγονός ότι για να μπορέσει να συνδεθεί στο ανωτέρω δίκτυο ο οικισμός του Αγ. Ιωάννη

θα απαιτηθεί επιπλέον αντλιοστάσιο καθώς και η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου
αποχέτευσης
4. Το υψηλό κόστος λειτουργίας των συγκεκριμένων αντλιοστασίων
5. Το γεγονός ότι απαιτείται αναβάθμιση της εγκατάστασης του Βιολογικού Καθαρισμού των
Σιναράδων προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργία του
6. Το υπ’ αρ. 217/01-02-2017 έγγραφο του ΟΑΕΔ με το οποίο αποκλείει τη συμμετοχή της
ΔΕΥΑΚ στην Προγραμματική Σύμβαση
7. Το γεγονός ότι η ΔΕΥΑΚ ως επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης έχει εξ’ ορισμού την
αρμοδιότητα εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να μην
συμμετέχει στην Προγραμματική Σύμβαση
Εισηγούμεθα
Να μην εγκριθεί η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΟΑΕΔ του Δήμου Κέρκυρας και
της ΔΕΥΑΚ, για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων από τον
οικισμό του τ. ΟΕΚ "ΚΕΡΚΥΡΑ V" (Άγιος Ιωάννης) στην Ε.Ε.Λ. Σιναράδων».
Ο ΟΑΕΔ μπορεί να προχωρήσει στην κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων εντός των ορίων
της ιδιοκτησίας του για τη διαχείριση των λυμάτων του οικισμού όπως έχει αδειοδοτηθεί σχετικά
από τις αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τους όρους της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
του έργου “ΚΕΡΚΥΡΑ V”».
Λαμβάνοντας το λόγο ο Δήμαρχος εξέφρασε την αντίθεσή του με την ως άνω εισήγηση,
δεδομένου ότι ο Δήμος έχει δεσμευτεί για την εκτέλεση του έργου.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, τα Μέλη αποφάσισαν την απόσυρση του θέματος και την εκ
νέου συζήτησή του, μετά από περαιτέρω διερεύνηση.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1-4/25-5-2017
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κωνσταντίνος Νικολούζος
Δήμαρχος Κέρκυρας
Ο Γενικός Γραμματέας

Η Γραμματέας της Ε.Ε.

Γεώργιος Μαρούφωφ

Όλγα Νικηφόρου

