ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 3/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 63
Στη Λευκάδα σήμερα στις 20 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 18.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
3η/3774/16-2-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Αραβανής Ανδρέας
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μεσσήνης Ιωάννης
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Βεργίνης Ξενοφών
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Γιαννούτσος Πέτρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Δρακονταειδής Κων/νος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Κονιδάρης Κυριάκος
Γαβρίλης Δημήτριος
Καρβούνης Σπυρίδων
Μελάς Βασίλειος
Αραβανής Γεράσιμος
Καββαδάς Αθανάσιος
Στραγαλινός Βασίλειος
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Απουσίαζαν
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Μικρώνης Ζώης
Λάζαρη Πηνελόπη
Μεσσήνη Κερασούλα
Σίδερης Αντώνιος
Μαργέλης Γεώργιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 30 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Προτάσσεται ομόφωνα το 22 ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.
ΘΕΜΑ 22ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 3/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τοποθέτηση 2 Υ/Σ διανομής της Δ.Ε.Η. για την αποπεράτωση του
έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (Δ.Ε.Η.) ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΝΥΔΡΙΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ Υ/Σ ΣΤΟ ΝΥΔΡΙ)» (σχετ. απόφαση 11/2011 Δ.Ε.
Ελλομένου).
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Εισηγητής:

κ.Καρτάνος Ιωάννης-Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ.Ιωάννης Καρτάνος, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Για την αποπεράτωση του έργου του θέματος απαιτείται η τοποθέτηση 2 Υ/Σ COMPACT
σε δύο σημεία της παραλίας στο Νυδρί.
Ύστερα από αντιδράσεις και προβληματισμούς των κατοίκων προκλήθηκαν για ένα
χρόνο και πλέον συζητήσεις και αποφάσεις που αφορούσαν το θέμα για την εξεύρεση της
καλύτερης δυνατόν λύσης όσον αφορά την χωροθέτηση των Υ/Σ , ώστε να αποφευχθούν
προβλήματα.
Προκειμένου να ολοκληρωθεί και λειτουργήσει το έργο εισηγούμαι:
Να τοποθετηθούν οι δύο Υ/Σ της Δ.Ε.Η ως κατωτέρω:
1)Βόρεια προς την πλευρά του «ΝΟΤΟΣ» σαν προσωρινή εναλλακτική λύση να
τοποθετηθεί δίστηλο με προοπτική, εφ’ όσον ολοκληρωθεί η διαμόρφωση όλου του χερσαίου
χώρου του τουριστικού καταφυγίου, να συνδυαστεί η τοποθέτηση του COMPACT.
2) Όσον αφορά τον δεύτερο Υ/Σ, νότια του χερσαίου λιμένα στο ύψος του ΚΑΦΕ
«SOLIMAR» , να τοποθετηθεί εντός υφιστάμενου παρτεριού, του οποίου οι διαστάσεις είναι
ικανές να καλύψουν αυτές του Υ/Σ , χωρίς να δημιουργείται αισθητικό πρόβλημα.
Κ.ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ: Υπάρχει μία μελέτη από τη ΔΕΗ από το έτος 2008 και προτείνει συγκεκριμένες
θέσεις για την τοποθέτηση δύο compact υποσταθμών. Εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε την
τοποθεσία που προτείνεται από τη μελέτη αυτή. Δύο χρόνια γίνεται συζήτηση για το θέμα αυτό
χωρίς να έχουμε λύση. Θεωρώ ότι με τη λύση της μερικής υπογειοποίησης και λύνεται το θέμα
και δεν δημιουργούμε πρόβλημα. Ψηφίζω να γίνουν τα compact ημιϋπογειωμένα και στο μέρος
που προτείνει η μελέτη.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Ως κοινωνία είμαστε κοινωνικά συντηρητικοί. Για να γίνει το έργο και να
λύσουμε και το κομμάτι της αισθητικής να συμφωνήσουμε με τη μελέτη την αρχική με μερική
υπογείωση των δύο compact.
Α.ΓΑΖΗΣ: Έγινε μία μελέτη από τη ΔΕΗ πρόχειρη και κακή. Όταν έφτασε η ώρα να εφαρμοστεί
αυτή η μελέτη στην πράξη, οι υποσταθμοί «έπεφταν» σε δύο σούδες στο Νυδρί. Έτσι έπρεπε να
αλλάξει η μελέτη και να μετακινηθούν οι χώροι τοποθέτησης των υποσταθμών.
Το έργο το παρέλαβε η παρούσα Δημοτική Αρχή. Η κοινωνία του Νυδριού διαφωνεί με το
έργο της τοποθέτησης των δύο compact. Η λύση που προτείνω είναι η πλήρης υπογειοποίηση
των δύο αυτών υποσταθμών. Ο νότιος υποσταθμός θα μπορούσε να μεταφερθεί εκεί που
βρίσκεται το σπιτάκι του βιολογικού. Για τον άλλο τον υποσταθμό υπάρχει η λύση του δίστυλου
(εναέριου), με την προϋπόθεση ότι και αυτό θα μεταφερθεί στο χερσαίο χώρο του τουριστικού
καταφυγίου.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ.Μελάς
Ε.ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ: Αξίζουν συγχαρητήρια στον προηγούμενο Δήμαρχο Ελλομένου για το έργο
που ξεκίνησε. Μας άφησε όμως το μπαλάκι να λύσουμε εμείς το θέμα. Εγώ προτείνω, εκεί που
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λέει η μελέτη να γίνει μερική υπογειοποίηση των δύο compact. Το έργο είναι έργο πνοής και
πρέπει να λειτουργήσει άμεσα.
Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Πρέπει να υλοποιηθεί η μελέτη και το έργο να καταστεί λειτουργικό.
Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Δεν αναφέρεται στη μελέτη το κόστος πλήρους υπογειοποίησης των δύο compact
υποσταθμών και δεν γνωρίζω αν δόθηκε η δυνατότητα στον μελετητή τότε να εξετάσει την
περίπτωση υπογειοποίησής της. Αν υπάρχει το περιθώριο 15-20 ημερών να κάνουμε
ερωτήσεις, μήπως η πρόταση της εισήγησης, σε συσχέτιση με την αρχική μελέτη, μπορεί και να
δώσει λύση.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Να πάρουμε απόφαση με δύο σημεία: α) Υλοποιείται η αρχική μελέτη ως
προς τις θέσεις, β) Ημιϋπογειοποίηση των δύο compact και να εξαντλήσουμε τεχνικά όσο γίνεται
να μειώσουμε το υπέργειο ύψος και να μεγαλώσουμε το βάθος.
Κ.ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ: Αποσύρω την πρότασή μου.
Ακολουθεί ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 15 Δημοτικοί Σύμβουλοι και η Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Νυδρίου κα Ασπασία Γαζή.
Απέχουν 8 Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι κ.κ. Ξ.Βεργίνης, Α.Καββαδάς, Ξ.Στραγαλινός,
Κ.Κονιδάρης, Κ.Δρακονταειδής, Ν.Μπραντζουκάκης, Γ.Αραβανής, Γ.Λιβιτσάνος.
Παρών 3, οι κ.κ. Δ.Γαβρίλης, Α.Γαζής, Σ.Καρβούνης.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Να τοποθετηθούν οι δύο Υ/Σ της Δ.Ε.Η για την αποπεράτωση του έργου «Αισθητική
αναβάθμιση δικτύων διανομής (Δ.Ε.Η.) εντός οικισμού Νυδρίου (κατασκευή συνεπτυγμένων Υ/Σ
στο Νυδρί)» ως κατωτέρω:
1) Βόρεια προς την πλευρά του «ΝΟΤΟΣ» σαν προσωρινή εναλλακτική λύση να
τοποθετηθεί δίστηλο με προοπτική, εφ’ όσον ολοκληρωθεί η διαμόρφωση όλου του χερσαίου
χώρου του τουριστικού καταφυγίου, να συνδυαστεί η τοποθέτηση του COMPACT.
2) Όσον αφορά τον δεύτερο Υ/Σ, νότια του χερσαίου λιμένα στο ύψος του ΚΑΦΕ
«SOLIMAR» , να τοποθετηθεί εντός υφιστάμενου παρτεριού, του οποίου οι διαστάσεις είναι
ικανές να καλύψουν αυτές του Υ/Σ , χωρίς να δημιουργείται αισθητικό πρόβλημα.
Στο σημείο αυτό επανήλθε ο κ.Μαργέλης
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 63/12.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη
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