ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 12/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 98/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 5 του µήνα Μαϊου του
έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 8209/5-5-15 έγγραφη πρόσκληση της Αντιπροέδρου της,
η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6
του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα (Αντιπρόεδρος)
1. Σταµατέλου ∆ήµητρα
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Γκογκάκης Γρηγόριος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Περδικάρης Αθανάσιος (αναπληρωµ.)
4. Βλάχος Κων/νος
4.
5. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5.
6. Σέρβος Κων/νος
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Προεδρεύει της συνεδρίασης η Αντιπρόεδρος κα Καρφάκη Μαριάννα, λόγω απουσίας του
Προέδρου κ. Νικητάκη Μάρκου.
Στην θέση του κ. Νικητάκη Μάρκου, κλήθηκε το 2ο αναπληρωµατικό µέλος από την παράταξη
της πλειοψηφίας, κ. Περδικάρης Αθανάσιος, ο οποίος ήταν απών.
Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το 1ο αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:
Α) Για το 1ο θέµα:
Πρέπει να προηγηθεί η διάθεση πίστωσης
Α.1) για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ»
διότι πρέπει να αποπερατωθεί εντός του 2015 και η προθεσµία αυτού έχει ορισθεί σε τέσσερεις µήνες
ενώ θα απαιτηθούν προηγουµένως τρεις µήνες τουλάχιστον µέχρι να γίνουν οι απαραίτητες
διαδικασίες
Α.2) Ο οικισµός της Βασιλικής, καθώς επίσης και όλα τα τουριστικά καταλύµατα τα οποία βρίσκονται
εκτός και πλησίον του οικισµού, υδρεύονται κατά κύριο λόγο από τη γεώτρηση ‘Κτήµα Χόρτη’.
Η συγκεκριµένη γεώτρηση έχει παρουσιάσει ελαττωµατική λειτουργία, η οποία την καθιστά ΜΗ
κατάλληλη για χρήση πόσιµου νερού. Υπάρχει λοιπόν πολύ σοβαρός λόγος το έργο «Ανόρυξη
Υδρευτικής Γεώτρησης στην Τ.Κ. Βασιλικής» να εκτελεστεί άµεσα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα
από το ∆ήµο να παρέχει στους καταναλωτές-τουρίστες ποσοτικά και ποιοτικά πόσιµο νερό και
µάλιστα πριν από την τουριστική περίοδο που χαρακτηρίζεται από υψηλές καταναλώσεις.
Β) Για το 2ο θέµα:
Το έργο του θέµατος είναι ενταγµένο στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και έχει συµπεριληφθεί στον
πρόσφατα εγκριθέντα προϋπολογισµό έτους 2015 του ∆ήµου Λευκάδας µε πίστωση 313.008,13 €
από το Ε.Σ.Π.Α. και 12.195,12 € από ίδιους πόρους του ∆ήµου, χωρίς το Φ.Π.Α. Το έργο αυτό
αποτελεί υποέργο του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» και
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πρέπει να δηµοπρατηθεί άµεσα, διότι πρέπει να αποπερατωθεί εντός του 2015 και η προθεσµία
αυτού έχει ορισθεί σε τέσσερεις µήνες ενώ θα απαιτηθούν προηγουµένως τρεις µήνες τουλάχιστον
µέχρι να γίνουν οι διαδικασίες: α) δηµοσίευσης στις εφηµερίδες, β) διενέργειας του διαγωνισµού, γ)
σύνταξης και υπογραφής του πρακτικού, δ) πιθανής υποβολής ενστάσεων και εξέτασης αυτών, ε)
έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισµού, στ) προέγκρισης υπογραφής σύµβασης από την
∆ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και ζ) υπογραφής σύµβασης για έναρξη εργασιών.
Η ∆ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα προεγκρίνει την
υπογραφή της σύµβασης αν ο αποµένον χρόνος µέχρι το τέλος του 2015 που λήγει το ΕΣΠΑ δεν
είναι αρκετός για την αποπεράτωση του έργου, χωρίς να υπολογίζονται και πιθανές καθυστερήσεις
και παρατάσεις προθεσµίας λόγω καιρικών συνθηκών ή άλλων απρόβλεπτων περιστάσεων.
Σε περίπτωση µη εκτέλεσης του υποέργου αυτού, κινδυνεύει µε απένταξη όλο το έργο της
αποχέτευσης Ελλοµένου (∆ίκτυο – Βιολογικός) λόγω µη κατασκευής τµήµατος αυτού που είναι
απαραίτητο για να είναι το έργο πλήρως λειτουργικό. Μία τέτοια εξέλιξη θα είναι οικονοµικά
καταστροφική για το ∆ήµο Λευκάδας. Για τους λόγους αυτούς είναι άκρως απαραίτητη η έκτακτη
συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, καθότι λόγω καθυστέρησης έγκρισης του προϋπολογισµού
του ∆ήµου, δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια απώλειας ούτε µίας ηµέρας.
Γ) Για το 3ο θέµα:
Ο οικισµός της Βασιλικής, καθώς επίσης και όλα τα τουριστικά καταλύµατα τα οποία
βρίσκονται εκτός και πλησίον του οικισµού, υδρεύονται κατά κύριο λόγο από τη γεώτρηση ‘Κτήµα
Χόρτη’.
Η συγκεκριµένη γεώτρηση έχει παρουσιάσει ελαττωµατική λειτουργία, η οποία την καθιστά ΜΗ
κατάλληλη για χρήση πόσιµου νερού. Υπάρχει λοιπόν πολύ σοβαρός λόγος το έργο «Ανόρυξη
Υδρευτικής Γεώτρησης στην Τ.Κ. Βασιλικής» να εκτελεστεί άµεσα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα
από το ∆ήµο να παρέχει στους καταναλωτές-τουρίστες ποσοτικά και ποιοτικά πόσιµο νερό και
µάλιστα πριν από την τουριστική περίοδο που χαρακτηρίζεται από υψηλές καταναλώσεις.
Οµόφωνα η Ο.Ε. συµφωνεί για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για εκτέλεση του έργου: «Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης στην Τ.Κ.
Βασιλικής».
Εισηγητής: Σέρβος Κων/νος, Αντιδήµαρχος
Ο Αντιδήµαρχος, κ. Σέρβος Κων/νος, εισηγούµενος το θέµα, είπε στην Ο.Ε.
Έχοντας υπόψη:
1) Τις σχετικές δ/ξεις για την εκτέλεση των έργων, όπως αυτές αναφέρονται στην Τεχνική
Έκθεση του ως άνω έργου
2) Την αριθ.50/2015 απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη του ως άνω έργου.
3) Τον τρέχοντα προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2015 που στον Κ.Α 25/7312.010 είναι
εγγεγραµµένη πίστωση 12.305,00€ για την εκτέλεση του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης
στη Τ.Κ. Βασιλικής «, βάσει της αριθ.74/2015 απόφασης του ∆.Σ.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την απευθείας ανάθεση του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη Τ.Κ. Βασιλικής»
πρ/σµού 12.304,67€, στον εργολάβο κ. Νικόλαο Μαµµή του Ιωάννου, Γεωλόγο Ε∆Ε, µε έδρα το
Αίγιο, οδός Μελετοπούλου 34-36.»
Η διάθεση των προβλεποµένων από τον προϋπολογισµό πιστώσεων, αποφασίστηκε µε την
αρ. 96/2015 προηγούµενη απόφαση της Ο.Ε.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε την Αντιπρόεδρό της και έλαβε υπόψη
της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Το κατεπείγον του θέµατος,
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα, αποφασίζει:
Την απευθείας ανάθεση του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη Τ.Κ. Βασιλικής»
πρ/σµού 12.304,67€, στον εργολάβο κ. Νικόλαο Μαµµή του Ιωάννου, Γεωλόγο Ε∆Ε, µε έδρα το
Αίγιο, οδός Μελετοπούλου 34-36.»
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Η διάθεση των προβλεποµένων από τον προϋπολογισµό πιστώσεων, αποφασίστηκε µε την
αρ. 96/2015 προηγούµενη απόφαση της Ο.Ε.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 98/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΡΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
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