ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 4
Στη Λευκάδα σήµερα στις 13 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
16:00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ.
πρωτ. 577/9-1-17 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. Κούρτης Φίλιππος
1. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος ∆.Σ.)
2. Νικητάκης Μάρκος
2. Βλάχος Κων/νος
3. Αρβανίτης Σπυρίδων
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Κατωπόδη Ευανθία
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5. Σκληρός Παναγιώτης
6. Σέρβος Κων/νος
6. Καββαδάς Αθανάσιος
7. Πολίτης Σπυρίδων
7. Σκληρός Φίλιππος
8. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
8. Κοντοµίχης Ευάγγελος
9. Κατηφόρης Χρήστος
9.
10. Γαζής Πάνος
10.
11. Φίλιππας Γεώργιος
11.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
12. Θερµός Ευάγγελος
12.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
13. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
13. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
14.
14. Βλάχος Ευστάθιος
15. Γιαννιώτης Οδυσσέας
15.
16. Τριλίβας Χρήστος
16.
Οι ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος και Γληγόρης
17. Κων/νος, αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του
17. Καρφάκη Μαριάννα
ου
18. Γρηγόρη Ασπασία
18. 1 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, επέστρεψε πριν
19. Βικέντιος Νικόλαος
19.
ου
20. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
20. την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
21. Αραβανής Βασίλειος
21.
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν
ου
22. Ζουριδάκης Ευτύχιος
22. την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
23. Καββαδάς Θωµάς
23.
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε
24. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
24. πριν την συζήτηση του 3ου θέµατος της Η.∆.
25. Γληγόρης Κων/νος
25.
Ο ∆.Σ. Γαζής Πάνος, αποχώρησε πριν την
26. συζήτηση του 7ου θέµατος της Η.∆.
26. Παπαδόπουλος Ανδρέας
27.
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 έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 3ο Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 1/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης και καθορισµό τρόπου εκτέλεσης του έργου:
«Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης στην περιοχή Αγία Άννα Τ.Κ. ∆ρυµώνα».
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Κων/νος Σέρβος, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Με την µελέτη προβλέπονται αντικαταστάσεις τµηµάτων κεντρικών αγωγών ύδρευσης στην περιοχή
Αγία Άννα Τ.Κ ∆ρυµώνα ∆ήµου Λευκάδας.
Το υπάρχον κεντρικό δίκτυο ύδρευσης αποτελείται από αγωγό PVC Φ180 ο οποίος λόγω της
παλαιότητάς του αλλά και των υψηλών πιέσεων και υδραυλικών πληγµάτων που οφείλονται στις συχνές
εκκινήσεις των αντλιών τροφοδοσίας και στο γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής παρουσιάζει
συχνότατες σοβαρές βλάβες.
Το πρόβληµα έχει οξυνθεί υπέρµετρα µετά το σεισµό της 17ης Νοεµβρίου 2015 λόγω της πτώσης
βράχων και πολλαπλών µικρορηγµάτων της επαρχιακής οδού, ανάντη της οποίας είναι τοποθετηµένος ο
αγωγός ύδρευσης.
Προβλέπεται η αντικατάσταση τριών τµηµάτων του αγωγού µηκών 670,860 και 470µ (συν. 2000µ)
µεταξύ των αντλιοστασίων Α3 και Α4 του Συνδέσµου µε νέο αγωγό πολυαιθυλενίου Φ180, 16 atm, τρίτης
γενιάς και ενός τµήµατος 500µ διαµέτρου Φ125, 10 atm. από το Α4 έως την δεξαµενή ∆ρυµώνα. (συν.
απόσπασµα)
Οι νέοι αγωγοί θα τοποθετηθούν ανάντη της επαρχιακής οδού, πάνω από τους υπάρχοντες µε
βελτιώσεις της διαδροµής, θα εγκιβωτισθούν µε 3Α και η εκσκαφή θα καλυφθεί µε σκυρόδεµα πάχους
10εκ. ∆ιατοµή εκσκαφής 60Χ80εκ. σε έδαφος γαιωµηβραχώδες 80% και βραχώδες 20%.
Θα τοποθετηθεί νέα αντλία µε την εφεδρική της και τον απαραίτητο ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό
προς τροφοδοσία της δεξαµενής ∆ρυµώνα από το αντλιοστάσιο Α4 του Β' άξονα Συνδέσµου.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 207.258.07 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ µε ΦΠΑ 257.000,00 και θα καλυφθεί
από πιστώσεις ΥΠΟΜΕ∆Ι
Για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι εξής διατάξεις:
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι εξής διατάξεις:
Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»
Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών»
Η µελέτη έχει ήδη εγκριθεί µε την υπ' αριθ. 162/10-5-2016 απόφαση ∆.Σ
Επικαιροποιήθηκε λόγω Φ.Π.Α και νέας Νοµοθεσίας.
Εισηγούµαι της έγκριση της µελέτης, των τευχών δηµοπράτησης του έργου και την κατασκευή του
κατόπιν δηµοπρασίας προς επιλογή µειοδότη αναδόχου.
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Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε είκοσι τρεις (23) ψήφους αποφασίζει:
Την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου: «Κατασκευή νέου
καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης στην περιοχή Αγία Άννα Τ.Κ. ∆ρυµώνα.
Την εκτέλεση του έργου, κατόπιν δηµοπρασίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 4/2017.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
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