
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              
ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ                            
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2012
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Από το πρακτικό 4/6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
    Στην Ελαφόνησο σήμερα την  6Η  του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2012, ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
και  ώρα  11:00΄     το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα 
συνεδριάσεων,  ύστερα  από  τη  με  αριθμό   421/2-4-2012 πρόσκληση  του  Προέδρου  του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ Αρώνη Γεωργίου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων 
του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους Δημ. Συμβούλους, σύμφωνα με το 
άρθρο 95 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α΄ 114/2006), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
     Στη  συνεδρίαση  ήταν  παρών  ο  Δήμαρχος  κ.  Παναγιώτης  Ψαρομμάτης  και  από  τους 

Δημοτικούς Συμβούλους ήταν: 

               Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                  ΑΠΟΝΤΕΣ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ         
ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                            ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                              ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                       ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ             
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                        
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο σύμβουλος  Αρώνης Μιχαήλ απουσιάζει  στο εξωτερικό (με την 1]12 ΑΔΣ του  χορηγήθηκε 
άδεια)

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης  αναγνώσθηκε   το έγγραφο  της 
Συμβούλου Ευσταθίας Λιάρου  που είχε ως εξής:

«Εν συνεχεία της απαντήσεως σας με αρ. πρωτ. 434/4-4-12 του αιτήματός μου για μεταφορά 
ημερομηνίας της Δημοτικής Συνεδρίασης λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων μου θεωρώ τους λόγους μη 
αποδοχής του αιτήματός μου αβάσιμους διότι:
1ο από 29-3 ήταν γνωστή η προγραμματισμένη απουσία μου αφού ενημέρωσα ότι δεν μπορούσα να 
παρευρεθώ σε διαδημοτικό σεμινάριο γυναικών στην Τρίπολη της 5 και 6-4-12.
2ο την 2-4-12 κατά την παραλαβή της προσκλήσεως ενημέρωσα τον Πρόεδρο  του Δημοτικού 
Συμβουλίου σχετικά.

Η παρουσία μου, για λόγους τάξης και ηθικής, και στο 3ο εκτός από το 7ο θέμα της συνεδρίασης 
είναι απαραίτητη διότι και στον περσινό προϋπολογισμό ενεγράφη αυξημένη πίστωση για το σκοπό 
αυτό ΑΛΛΑ εκταμιεύθηκε μόνον το ποσόν των 1614,09 καθώς δεν είχε προβεί έγκαιρα ο Δήμος σε 
τροποποίηση της συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής.

Σχετικά με το 9ο θέμα της Συνεδρίασης «Λύση της σύμβασης για τη σύνταξη μελέτης για 
βιολογικό καθαρισμό- αποχέτευση Ελαφονήσου»  σας γνωστοποιώ ότι είμαι ΚΑΘΕΤΑ και 
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ΑΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΑ αντίθετη στη λύση αυτής, καθώς το μεγαλύτερο πρόβλημα  του νησιού μας  είναι τα 
λύματα και τα σκουπίδια, ενώ  με τη διακοπή της σύμβασης επωμιζόμαστε τεράστιες ευθύνες από τυχόν 
συνέπειες που θα προκύψουν για τον Δήμο μας λόγω μη συμμόρφωσης με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ.
Παρακαλώ όπως η παρούσα επιστολή διαβαστεί κατά τη Δημόσια Συνεδρίαση και καταγραφεί στα 
Πρακτικά»
    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη να εισηγηθεί το 9ο  θέμα της ημερήσιας 
διάταξης.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 22/2012  ΘΕΜΑ 9Ο ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ  ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα  περί λύσης της σύμβασης ΜΕΛΕΤΗΣ  ΓΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ είπε:

« Η παρούσα τεχνική έκθεση – εισήγηση αφορά στην ανάγκη διάλυσης Σύμβασης 

Μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ» με ανάδοχο τη σύμπραξη μελετητών: «ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ 

ΖΟΥΛΙΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ – ΚΑΡΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» με νόμιμο εκπρόσωπο τον 

Δημήτρη Γουλιάμο και αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Ανδρέου. Το ιστορικό σε 

γενικές γραμμές σας είναι γνωστό,  συγκεκριμένα  η ανωτέρω Σύμβαση υπεγράφη 

μεταξύ της τέως Κοινότητας Ελαφονήσου και των ανωτέρω συμπραττόντων Μελετητών 

στις 04 – 03 – 2010 μετά από την 115/24-11-2009 απόφαση του Κοινοτικού συμβουλίου 

της Κοινότητας Ελαφονήσου (Προϊσταμένης Αρχής), με την οποία εγκρίθηκε το τελικό 

ΙΙΙ πρακτικό επιλογής ανάδοχου μελετητή της επιτροπής Διαγωνισμού για ανάθεση του 

ανωτέρω έργου.

Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου, σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά, 

και την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού (Αποφ. 115/2009 του 

Κ.Σ. της Κοινότητας Ελαφονήσου) ανέρχεται στα 134.912,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

 Η μελέτη ανατέθηκε σύμφωνα με το Ν. 3316/05 (όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3841/06) και τα 

σχετικά διατάγματα και εγκυκλίους.ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΦΟΥΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – 

Με ημερομηνία Ιούνιο 2010 παραδόθηκε Τεύχος Προκαταρκτικής Μελέτης, το οποίο εγκρίθηκε 
από  τη  Δ.Υ.  στις  17.09.2010.  Στη  συνέχεια  στις  01.10.2010  υποβλήθηκε  Προμελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) για το εν λόγω Έργο.

1. Η ΕΕΛ χωροθετήθηκε στο βόρειο άκρο της νήσου περίπου 500 μ. δυτικά του οικισμού 
σε χαμηλό υψόμετρο. Για διαφόρους λόγους, η επιλογή σχολιάστηκε αρνητικά  και

ζητήθηκε με την 87/2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελαφονήσου η εξέταση μίας 
επιπλέον  θέσης  (θέση  Καρανδρέα)  για  την  εγκατάσταση της  ΕΕΛ.  Η θέση  αυτή  είναι  στην 
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ανατολική πλευρά της νήσου σε απόσταση από τον οικισμό και σε περιοχή που η διάθεση στη 
θάλασσα είναι δυνατή, χωρίς τα διαυγή να διέλθουν εκ νέου μέσα από τον οικισμό.
Με  αριθ.  13411/16-11-2010  υπεβλήθη  από  τους  μελετητές  Συμπληρωματικό  Τεύχος 
Προκαταρκτικής Μελέτης.
Με αριθ. 13501/18-11-2010 υπεβλήθη από τους μελετητές ενημερωμένη ΠΠΕ
Για την υλοποίηση  της δεύτερης αυτής εναλλακτικής,  επελέγη από τη μελέτη θέση,  η οποία 
προσκρούει σε αμφισβητούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Στη συνέχεια με την 71/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελαφονήσου ζητήθηκε η 
εξέταση τρίτης, επιπρόσθετης θέσης (θέση Ντελακοβία), υπό την προϋπόθεση, ότι το κόστος της 
μελέτης θα καλυφθεί από πόρους του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.
Από τις ανωτέρω ενέργειες των μελετητών  έχουν δρομολογηθεί οικονομικά τα εξής:

 Έχει πιστοποιηθεί για την κατηγορία Μελέτης 13: ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ποσό 
16.804,42 € πλέον Φ.Π.Α.

 Έχει πιστοποιηθεί για την κατηγορία Μελέτης 9: ΗΛΜ ΜΕΛΕΤΩΝ ποσό 5.166,96 
€ πλέον Φ.Π.Α.

Και  έχουν  αποσταλεί  από  Απρίλιο  του  2011   οι  πιστοποιήσεις  για  εκταμίευση   από  το 
πρόγραμμα  ΘΗΣΕΑΣ και ακόμη δεν υπάρχει κάποια απάντηση

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με δεδομένο ότι η δυνατότητα χρηματοδότησης της μελέτης από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 

δεν είναι πλέον δυνατή και ότι στο πλαίσιο της μέχρι σήμερα συνεργασίας δεν έχει καταστεί 
εφικτή  η  ανεύρεση κατάλληλου  χώρου  για  την  κατασκευή  της  ΕΕΛ,  ο  Δήμος  Ελαφονήσου 
προβληματίζεται για τα επόμενα βήματα, προκειμένου η υλοποίηση του Έργου να καταστεί 
δυνατή σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ως προς  τη θέση είναι  προτιμότερο να βρίσκεται μακριά από την παραλιακή ζώνη, έτσι 
ώστε να μην τίθενται θέματα είτε όχλησης της τουριστικής κίνησης είτε καθυστερήσεις λόγω 
του  ιδιοκτησιακού καθεστώτος  η δε  παρέμβαση σε αυτή να είναι η μικρότερη δυνατή 
αφού η εικόνα της παραλίας χαρακτηρίζει την Ελαφόνησο ως τόπο και προορισμό. 

Επιπλέον αντί της διάθεσης στη θάλασσα με υποθαλάσσιο αγωγό είναι προτιμότερη η χρή-
ση των επεξεργασμένων για άρδευση (περιορισμένη άρδευση δενδρωδών καλλιεργειών, κυ-
ρίως ελαιοδένδρων)   

Με δεδομένο ότι 

το μόνο χρηματοδοτικό εργαλείο είναι το ΕΣΠΑ  και ένα έργο δεν μπορεί να ενταχθεί στο 
συγκεκριμένο  πρόγραμμα αν είναι ενταγμένο αλλού ,  κρίνεται ότι πρέπει  να σταματήσει η 
εξέλιξη μιας μελέτης που τελικά δεν θα έχει πρακτική εφαρμογή  λόγω των δυσκολιών που 
προαναφέραμε  αλλά και γιατί θεωρείται δύσκολο να  χρηματοδοτηθεί λόγω του υψηλού 
κόστους.

        Θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι  η εισήγησή μου -στο να κατευθυνθούμε στη διάλυση 
της υπάρχουσας σύμβασης  για την εν λόγω μελέτη,  η οποία  μεταξύ άλλων και λόγω του 
υπέρογκου κόστους κατασκευής του έργου,   και των συνθηκών που επικρατούν στη χώρα 
μας, το καθιστούν   μη πραγματοποιήσιμο, - γίνεται  και ύστερα από συναντήσεις και συνεν-
νοήσεις με την Περιφέρεια,  κατά τις οποίες προτείνεται προκειμένου να μειωθεί το κόστος 
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και να δρομολογηθεί  άμεσα   η ένταξη του Βιολογικού καθαρισμού στο Π.Ε.Π. Πελοποννή-
σου, να υποβληθεί νέα πρόταση για «βιολογικό καθαρισμό  με προοπτική αποχετευτικού» 

   Στις προσκλήσεις της Ε.Ε.Τ.Α.Α (κωδικός 09 και 27) προβλέπεται η χρηματοδότηση έργων 
ΘΗΣΕΑ στην παρ. 1.2 «Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν πράξεις 
που περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα αναπτυξιακά προγράμματα της αυτοδιοίκησης πρώ-
του βαθμού, για την υποστήριξή τους ως προς την πραγματοποίηση επενδύσεων τοπικής 
ανάπτυξης καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων υποδομών και των 
παρεχόμενων  υπηρεσιών  με  γνώμονα  την  αρμονική,  ισόρροπη  βιώσιμη  ανάπτυξη  (π.χ. 
Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»)»

  Επίσης στην παράγραφο 4.2 των προσκλήσεων της ΕΕΤΑΑ αναφέρεται ότι  ως ελάχιστος 
προϋπολογισμός  (δημόσια  δαπάνη)  των  προς  ένταξη  πράξεων  ορίζεται  το  ποσό  των 
200.000,00 ΕΥΡΩ. Κατόπιν των παραπάνω δεν είναι δυνατή η χρηματοδότηση για το έργο 
με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗ-
ΤΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ» ύψους 170.000,00 €.

Κρίνεται  λοιπόν  αναγκαίο,  να λυθεί  η  σύμβαση αυτή σύμφωνα με το  άρθρο 34 του Ν. 
3316/05, προκειμένου να σχεδιαστεί εξαρχής το έργο, να ενταχθεί για χρηματοδότηση και να 
υλοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα με χρηματοδότηση του ΠΕΠ Πελοποννήσου.

Για την  λύση της σύμβασης βέβαια και την αποζημίωση του αναδόχου εφαρμογή έχουν οι 
διατάξεις του άρθρου 36  του Ν. 3316/05»   

-Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση και τον λόγο ζήτησε ο επικεφαλής της μειοψηφίας 
Χαρ. Λιάρος ο οποίος τάσσεται κατά της λύσης της σύμβασης και συγκεκριμένα  είπε:
 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ»

1.Ιστορικό
Η μελέτη ανετέθη μετά από διαγωνισμό που διενήργησε η ΤΥΔΚ Λακωνίας και η σύμβαση 
υπεγράφη της 4-3-2010
Η εντολή για την έναρξη της μελέτης μετά τον ορισμό των επιβλεπόντων κ.λ.π.  δόθηκε 
την  26-4-2010  από  την  υπηρεσία  Το  πρώτο  στάδιο  της  μελέτης  (Προκαταρκτική) 
υποβλήθηκε την 23-6-2010 .Το στάδιο αυτό εγκρίθηκε από την υπηρεσία την 17-9-2010  και 
δόθηκε εντολή για την εκπόνηση  του επόμενου τμήματος (προμελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων) που υποβλήθηκε την 1-10-2010. Στη συνέχεια η υπηρεσία ζήτησε λόγω της 
87/10 ΑΚΣ να εξετασθεί  συμπληρωματικά και η θέση «Καρανδρεα» και υποβλήθηκαν 
συμπληρωματικά  τεύχη  για την υδραυλική προκαταρκτική μελέτη και την ΠΠΕ την 15 
και την 16-11-2010 αντίστοιχα.

Στη συνέχεια και μετά τις δημοτικές εκλογές το ΔΣ με την 8/2011 απόφασή του έδωσε 
«οδηγίες»  και  «κατευθύνσεις»   στους  μελετητές    για  την  εκπόνηση  της  μελέτης.   Η 
απόφαση  αυτή  επειδή δεν βασιζόταν σε κανόνες δικαίου και επιπλέον δεν είχε σαφή 
αιτιολογία ακυρώθηκε την 30-3-2011 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Μετά παρέλευση αρκετών μηνών ο Δήμαρχος κάλεσε τον μελετητή την 19-7-2011 σε 
σύσκεψη και στη συνέχεια μετά από ένα και μισό περίπου μήνα λήφθηκε η απόφαση 
57/11   για  να  εξετασθεί  συμπληρωματικά  για  θέση  βιολογικού  και  η  περιοχή 
Ντελεκουβία.
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Στη  συνέχεια  ο  Δήμος  με  την  71/11  απόφαση  του  ζητά  την  επανεκπόνηση  της 
προκαταρκτικής μελέτης  και Μ,Π.Ε. λόγω της αλλαγής της θέσης του βιολογικού. Και 
ενώ  η  υπηρεσία  προβαίνει  σε  όλες  της  απαιτούμενες  ενέργειες  για  την  συνέχεια  της 
μελέτης ξαφνικά υπάρχει θέμα για τη λύση της σύμβασης 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
1.Ουσιαστικές
Ο Δήμος θα απεμπολήσει  μια διαδικασία και μια χρηματοδότηση  που θα τον στείλει 

τουλάχιστον 3 χρόνια πίσω χωρίς να είναι εξασφαλισμένο ότι στις σημερινές συνθήκες 
θα  ξαναβρεθεί  χρηματοδότηση  για  την  μελέτη  του  έργου   πράγμα  που  αποτελεί 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ  προϋπόθεση για να χρηματοδοτηθεί στη συνέχεια και η κατασκευή του 
γιατί δεν χρηματοδοτούνται έργα χωρίς μελέτες.

Επιπλέον θα συνεχισθεί η τραγική κατάσταση με την αποχέτευση στο νησί ειδικά τους 
καλοκαιρινούς  μήνες   και  την  ευθύνη  θα  έχουν  αυτού  που  θα  πάρουν  αυτή  την 
απόφαση.  Τέλος  όσοι  αποφασίσουν    διακοπή  της  σύμβασης  επωμίζονται  τεράστιες; 
Ευθύνες  από  τυχόν  συνέπειες  που  θα  προκύψουν  για  το  δήμο  μας  λόγω  της  μη 
συμμόρφωσης με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ που επιβάλλει την άμεση κατασκευή δικτύων 
αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας σε παραθαλάσσιους οικισμούς σαν τον 
δικό μας με συνέπειες από τη μη τήρηση

2. Οικονομικές 
Οι συνέπειες για τον Δήμο  θα είναι βαρύτατες. Ήδη υπάρχει ο 1ος λογαριασμός ύψους 

27.024,80 έρπω από  τον ΘΗΣΕΑ  που δεν έχει πληρωθεί ακόμα, ούτε οι μελετητές μέχρι 
σήμερα έχουν κάνει καμιά όχληση. Σε περίπτωση λύσης  της σύμβασης και σύγκρουσης 
με  τους  μελετητές  τα  χρήματα  αυτά  θα  ζητηθούν  άμεσα  και  εντόκως.  Επιπλέον  θα 
ζητηθούν τα χρήματα για την προμελέτη ΠΕ  που εκπονήθηκε κατόπιν εντολής για τις 
συμπληρωματικές υποβολές καθώς και η αποζημίωση που προβλέπει ο νόμος για τους 
μελετητές σε περίπτωση που διακοπεί σύμβαση κατά την εκτέλεσή της .

Επιπλέον  και  αυτό  είναι  επίσης   πολύ  σοβαρό  είναι  εξαιρετικά  αμφίβολο,  αν  τα 
κονδύλια αυτά θα τα καλύψει ο ΘΗΣΕΑΣ αφού εμείς θα διακόψουμε τη μελέτη με δική 
μας  ευθύνη χωρίς να ολοκληρωθεί. Αλλά ακόμη και αν πληρώσει κάτι ο ΘΗΣΕΑΣ το 
θέμα είναι  πότε  θα πληρώσει  γιατί  στο  μεσοδιάστημα οι  μελετητές  θα  αντιδράσουν 
νομικά  για  την  καθυστέρηση   της  πληρωμής  τους  και  θα  επιβαρυνθεί  ο  Δήμος  με 
σημαντικούς τόκους υπερημερίας.

Όλα αυτά θ α οδηγήσουν σε δυσβάστακτο οικονομικό κόστος το Δήμο μας  με ποιο 
σκοπό;  Να  εξαφανισθεί  η  μόνη  ρεαλιστική  προοπτική  για  την  αντιμετώπιση   του 
προβλήματος της αποχέτευσης, να πάνε χαμένα όλα αυτά τα χρόνια, που η υπόθεση έχει 
πάρει  ένα  δρόμο,  να  χαθεί  η  χρηματοδότηση  του  «ΘΗΣΕΑ»   και  να  βρεθούμε  στο 
μηδέν».  

Επίσης ο Χ.Λιάρος έθεσε ερώτημα σχετικά με την έγκριση του Σ.Π.  του  έργου,
-Ο σύμβουλος   Αρώνης  Αντώνιος  είπε  ότι   δεν συμφωνεί  να λυθεί  η σύμβαση αλλά 

θεωρεί ότι πρέπει να έρθουν οι  υπεύθυνοι (μελετητές, αρμόδιοι της περιφέρειας κ.λ.π.) και 
να  ενημερώσουν  υπεύθυνα  το  ΔΣ  σχετικά  με  τις  χρηματοδοτήσεις  (ΘΗΣΕΑΣ,  ΕΣΠΑ 
κ.λ.π.)

-Στη συνέχεια από τον Αντιδήμαρχο κ. Ανομίτρη Διονύσιο τονίστηκε ιδιαίτερα  το 
γεγονός ότι πλέον δεν υπάρχει περίπτωση  χρηματοδότησης   της κατασκευής του έργου 
(6.000.000 €) από το πρόγραμμα ΕΠΕΡΑΑ   που αρχικά  είχε  πιθανότητες να μπει,  γιατί 
αυτό  ήδη έχει εξαντληθεί, οπότε αν θέλουμε να επιδιώξουμε την πιο άμεση λύση στο οξύ 
θέμα  των  λυμάτων,  θα  πρέπει  να  έχουμε  μια    ρεαλιστική  και  εφικτή  πρόταση  με 
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χαμηλότερο  κόστος   ώστε  να  επιτευχθεί  χρηματοδότηση  από  το  πρόγραμμα  ΕΣΠΑ. 
Προτείνω  τη λύση της ισχύουσας σύμβασης και την προετοιμασία ενός φακέλου που θα 
υποβληθεί για χρηματοδότηση και θα έχει πιθανότητες ικανοποίησης. Ως γνωστόν η μέχρι 
τώρα  μελέτη  έχει  ως  βάση  τα  σημεία  Καλόγερας  και  Καρανδρέα  που   έχουν  ήδη 
απορριφθεί,  όπως αναφέρεται παραπάνω. Αρα πρέπει να επανασυνταχθεί  με καινουργια 
δεδομένα (νέες τοποθεσίες) με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζεται κάθε φορά το κόστος. Το 
ποσόν ανάθεσης θεωρείται ήδη υπερβολικό, και στην  πολύ πιθανή περίπτωση που δεν θα 
καλυφθεί από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ θα κληθούμε να πληρώσουμε υπέρογκα ποσά από 
ιδίους πόρους,   για μια μελέτη που αμφισβητείται η εφαρμογή της.

Στη συνέχεια ακολούθησε   διαλογική  συζήτηση κατά την οποία  οι   σύμβουλοι  αφού 
συνεκτίμησαν τα υπέρ και τα κατά της κάθε περίπτωσης, 

Αποφασίζουν κατά πλειοψηφία
 Θεωρούν   αναγκαία  την  διάλυση  της   ανωτέρω  σύμβασης  για  τους  λόγους   που 
αναφέρθηκε στην εισήγηση,  όπως ορίζεται   με το άρθρου 36 του Ν. 3316/05.

Διαφορετική  άποψη  όπως  αναφέρθηκε  στην  εισήγηση,  έχουν  οι  σύμβουλοι  Λιάρος 
Χαράλαμπος και Αρώνης Αντώνιος.

Η  απόφαση  έλαβε  α.α.  22/2012 και  αποτελεί  ακριβές  απόσπασμα  από  το   πρακτικό   4/6 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012   του Δ.Σ. που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε  και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Σ. Αρώνης                              ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ    ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ , ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
              ΜΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ,   ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ Γ. ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                            ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,  ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

Ακριβές αντίγραφο                                                                          

                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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