ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 15ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 194/2018
Στη Λευκάδα σήμερα στις 30 του μηνός Μαϊου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ.
Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 10359/25-5-18 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Χαλικιάς Ευάγγελος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Γαρύφαλλος Δημήτριος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντομίχης Ευάγγελος
4
Κούρτης Φίλιππος
4
Κακλαμάνη Αναστασία
5
Σέρβος Κων/νος
5
Τριλίβας Χρήστος
6
Πολίτης Σπυρίδων
6
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
7
Βλάχος Κων/νος
7
8
Κατηφόρης Χρήστος
8
9
Φίλιππας Γεώργιος
9
10
Θερμός Ευάγγελος
10
11
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
11
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
13
Γιαννιώτης Οδυσσέας
13
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
14
Καρφάκη Μαριάννα
14
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
15
Βικέντιος Νικόλαος
15
16
Σκληρός Παναγιώτης
16
17
Μήτσουρας Πέτρος
17
18
Αραβανής Βασίλειος
18
19
Ζουριδάκης Ευτύχιος
19
20
Σκληρός Φίλιππος
20
21
Καββαδάς Θωμάς
21
22
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
22
23
Γληγόρης Κων/νος
23
24
Γρηγόρη Ασπασία
24
25
Κατωπόδη Ευανθία
25
26
Αρβανίτης Σπυρίδων
26
27
Παπαδόπουλος Ανδρέας
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά
(27) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε πριν την έναρξη της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος και Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέματος της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος και Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορς, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7 θέματος της Η.Δ.
ου
Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12 θέματος της Η.Δ.
ο
ΘΕΜΑ 10 της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 15ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΓΑΝΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 19.793,88 €.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

1

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Κων/νος Σέρβος, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
«Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες βελτίωσης και αποκατάστασης βλαβών των υδραυλικών και των
σωληνώσεων καθώς και την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και εξοπλισμού με τοποθέτηση και δοκιμή τους
για την ορθή λειτουργία των αντλιοστασίων στη θέση Μαγγανά Νικιάνας και στη θέση Καρφάκη Λευκάδας.
Αναλυτικά οι εργασίες που απαιτούνται να γίνουν είναι :
1. Πρέπει να αποξηλωθούν και να μεταφερθούν με γερανό από το χώρο των αντλιοστασίων τα παλιά αντλητικά
συγκροτήματα
2. Στο αντλιοστάσιο Καρφάκη πρέπει να αντικατασταθούν 15 μέτρα από την υπάρχουσα χαλυβδοσωλήνα Φ300 που
έχει διαρροές και ενέχει κίνδυνο να μείνει το αντλιοστάσιο χωρίς παροχή. Θα τοποθετηθεί στη θέση της πλαστική
σωλήνα από ΡΕ100 με τα αντίστοιχα εξαρτήματα συναρμογής (λαιμός, καμπύλες, ηλεκτρομούφες και
φλντζοζιμπό.
Ακόμη στο αντλιοστάσιο αυτό πρέπει να αντικατασταθούν και δύο βάνες Φ125 ΡΝ25 atm διότι έχουν φθαρεί και
δεν μπορεί να γίνει χειρισμός τους.
Στον περιβάλλοντα χώρο του αντλιοστασίου αυτού προβλέπεται σκυροδέτηση γύρω από το αντλιοστάσιο. Για να
αποχετεύονται όμως τα νερά της αντιπληγματικής βαλβίδας και του αδειάσματος του καταθληπτικού αγωγού
απαιτείται σωλήνωση Φ160 μήκους 20 μέτρων.
3. Στο αντλιοστάσιο Μαγγανά είναι απαραίτητο να γίνουν βελτιώσεις στους αυτοματισμούς του ηλεκτρικού πίνακα για
καλύτερο έλεγχο και προστασία των αντλητικών συγκροτημάτων.
Επίσης κατάλληλη στήριξη της υπάρχουσας σωλήνωσης ώστε να μη υποστεί βλάβη όταν αντικατασταθεί η
ηλεκτροβάνα πεταλούδα και αντικατάσταση των καλωδίων τροφοδοσίας των αντλητικών συγκροτημάτων από
τον ηλεκτρικό πίνακα.
Επίσης θα γίνει και συμπλήρωση του παροχικού καλωδίου από την ΔΕΗ ώστε να προεκταθεί μέχρι την νέα θέση
του ηλεκτρικού πίνακα.
4. Στο αντλιοστάσιο Μαγγανά θα τοποθετηθεί ηλεκτροβάνα DN350 με τον πίνακα χειρισμού της για τον έλεγχο
πλήρωσης της δεξαμενής.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 19.793,88 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις
- του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
- του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
την έγκριση της μελέτης « Βελτιώσεις στα αντλιοστάσια στη θέση Μαγγανά Νικιάνας και στη θέση Καρφάκη
Λευκάδας», προϋπολογισμού 19.793,88 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) που συντάχθηκε από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας και τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα
με το άρθρο 328 του βιβλίου II του Ν.4412/2016.»
Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα με δεκαεννέα (19) ψήφους, αποφασίζει:
Την έγκριση της μελέτης « Βελτιώσεις στα αντλιοστάσια στη θέση Μαγγανά Νικιάνας και στη θέση Καρφάκη
Λευκάδας», προϋπολογισμού 19.793,88 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) και τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με τη
διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 328 του βιβλίου II του Ν.4412/2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 194/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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