ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 31/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 409
Στη Λευκάδα σήµερα στις 11 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
14:00 ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
35066/6-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής ΕλευθέριοςΠρόεδρος
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
4. Αραβανής Ανδρέας
5 Σάντα-Μακρή Αικατερ.
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7.Πεντεσπίτης Νικόλαος
8. Γαζής Αναστάσιος
9 Καρτάνος Ιωάννης
10 Βικέντιος Νικόλαος
11.Σίδερης Αντώνιος
12 Γεωργάκης Βασίλειος
13.Αραβανής Σπυρίδων
14.Σώλος Φώτιος
15.Ρόκκος Στυλιαν.
16.Μαργέλης Γεώργιος
17.Γαβρίλης ∆ηµήτριο
18. Φίλιππας Γεώργιος
19 Βλάχος Σπυρίδων
20
21.
22.
23
24
25
26.
27.
28.
29
30.
31
32
33

1.Μεσσήνης Ιωάννης
2.Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Μεσσήνη Κερασούλα
4. Γιαννούτσος Πέτρος
5 Βεργίνης Ξενοφ.
6 Καββαδάς Αθανάσιος
7 Μελάς Βασίλειος
8 Στραγαλινός Βασίλειος
9.Λάζαρη Πηνελόπη
10.Καρβούνης Σπύρος
11.∆ρακονταειδής Κων/νος
12.Ροντογιάννης Κων/νος
13.Νικητάκης Μάρκος
14.Μπραντζουκάκης Νίκος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (24) µέλη

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Προτάσσεται οµόφωνα το 12ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
ΘΕΜΑ 12ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 31/13 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση τροποποίησης µελέτης για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας
λυµάτων ∆.Ε. Ελλοµένου ∆ήµου Λευκάδας».
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Εισηγητής: Προκοπίου Κυριάκος, Πρ/νος ∆/νσης
Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος ∆. Λευκάδας
Ο Πρ/νος ∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος ∆. Λευκάδας Προκοπίου Κυριάκος
διαβάζει την εισήγησή του:
Μέσα στα πλαίσια του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ»

που

χρηµατοδοτείται

από

το

ΕΣΠΑ,

κατασκευάζεται

το

υποέργο

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» µε το σύστηµα µελέτη – κατασκευή, που
περιλαµβάνει αφενός το εργοστάσιο βιολογικού καθαρισµού και αφετέρου τον αγωγό διάθεσης
των επεξεργασµένων λυµάτων.
Σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, προβλεπόταν η διαµόρφωση των
πρανών εκσκαφής στη δυτική και νότια πλευρά του γηπέδου της Ε.Ε.Λ. χωρίς τοίχους
αντιστήριξης και µε περιµετρική τάφρο απορροής οµβρίων στα ανάντη. Όµως κατά την
κατασκευή του έργου διαπιστώθηκε ότι λόγω της φύσεως του εδάφους η προβλεπόµενη κλίση
διαµόρφωσης των πρανών δεν επαρκούσε µε αποτέλεσµα να σηµειωθούν κατολισθήσεις –
καταπτώσεις των πρανών.
Λόγω έλλειψης χώρου για τη διαµόρφωση ηπιότερων κλίσεων αποφασίσθηκε η
κατασκευή τοίχων αντιστήριξης κατά µήκος της δυτικής και νότιας πλευράς, κατάλληλων
διαστάσεων που θα προκύψουν από στατικούς υπολογισµούς. Η µελέτη συντάχθηκε από το
µελετητή της αναδόχου κοινοπραξίας του έργου λόγω της δηµοπράτησης αυτού µε το σύστηµα
µελέτη – κατασκευή. Η τροποποίηση αυτή αποτελεί συµβατική υποχρέωση του αναδόχου και
δεν θα προκαλέσει επί πλέον δαπάνη. Η µελέτη τέθηκε και υπόψη του Τεχνικού Συµβούλου
του έργου ο οποίος γνωµοδότησε θετικά µε το αρ.ΝΥ∆/ΕΓ04/13/27-11-2013 έγγραφό του.
Σύµφωνα µε το άρθρο 45 παρ.2 του Ν.3669/08, οι τροποποιήσεις της µελέτης εγκρίνονται από
την Προϊσταµένη Αρχή, µετά γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου. Ήδη για το θέµα έχει
γνωµοδοτήσει θετικά το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας
Λευκάδας στην αριθ.3/28-11-2013 συνεδρίασή του και θα πρέπει να λάβει ανάλογη απόφαση
και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Προτείνεται η έγκριση της ανωτέρω τροποποίησης της µελέτης για
να γίνει δυνατή ολοκλήρωση του έργου και η ενηµέρωση του φακέλου του έργου και της Αρχής
∆ιαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση.
Οµόφωνα αποφασίζει
εγκρίνει την τροποποίηση της µελέτης για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας
λυµάτων ∆.Ε. Ελλοµένου ∆ήµου Λευκάδας».για να γίνει δυνατή ολοκλήρωση του έργου και η
ενηµέρωση του φακέλου του έργου και της Αρχής ∆ιαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
−

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 409/13.

−
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη
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ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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