ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 33/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 384
Στη Λευκάδα σήμερα στις 26 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 15.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
31536/21-10-2011 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
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Ανδρέας
Γιαννούτσος Πέτρος
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Γεωργάκης Βασίλειος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Γαζής Αναστάσιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Αραβανής Γεράσιμος
Δρακονταειδής Κων/νος
Μικρώνης Ζώης
Κονιδάρης Κυριάκος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Στραγαλινός Βασίλειος
Γαβρίλης Δημήτριος
Λάζαρη Πηνελόπη
Καββαδάς Αθανάσιος
Μαργέλης Γεώργιος
Μελάς Βασίλειος
Μεσσήνης Ιωάννης
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Απουσίαζαν
Βεργίνης Ξενοφών
Λιβιτσάνος Γεράσιμος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 31 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ.Γ.Αραβανής
ο

ΘΕΜΑ 1 εκτός ημερήσιας διάταξης της αρ. 33/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός ομβροδεξαμενών Δήμου
Λευκάδας», πρ/σμού 300.000,00 € και υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

Εισηγήτρια: κ.Σκιαδά-Πετούση Ζωή-Αντιδήμαρχος
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Η Αντιδήμαρχος, κα Σκιαδά-Πετούση Ζωή, εισηγούμενη το θέμα, πρότεινε να συζητηθεί
εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, το θέμα «Έγκριση μελέτης «Βελτίωση και
εκσυγχρονισμός ομβροδεξαμενών Δήμου Λευκάδας», πρ/σμού 300.000,00 € και υποβολή
πρότασης στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».
Ομόφωνα το Δ.Σ. συναινεί στη συζήτηση του θέματος.
Στη συνέχεια η κα Αντιδήμαρχος διάβασε την εισήγηση του μηχανικού του Δήμου
κ.Σπύρου Αρέθα, η οποία έχει ως εξής:
«Η μελέτη εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με σκοπό την υποβολή
πρότασης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013, Μέτρο 321: "Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον
αγροτικό πληθυσμό".
Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων, δεξαμενών και κάθε
επέμβαση που μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση ύδατος.
Στόχοι του Μέτρου είναι η προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της υπαίθρου
(εδαφικών και υδατικών) για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης του τοπικού και
αγροτικού πληθυσμού και η παροχή και βελτίωση υπηρεσιών προς τον αγροτικό και τοπικό
πληθυσμό. Οι υπηρεσίες αυτές σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την
ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων των περιοχών καθώς και την ενίσχυση της τοπικής
οικονομίας των περιοχών παρέμβασης.
Στις περιοχές παρέμβασης (Ζ5 Λευκάδας - Άγιος Πέτρος, Μανάσι, Ρουπακιάς του Δ.Ε
Απολλωνίων, Εξάνθεια Δ.Ε Σφακιωτών) παρατηρείται η ύπαρξη σημαντικών επιφανειακών
υδάτων τα οποία δεν αξιοποιούνται πλήρως λόγω έλλειψης κατάλληλων ταμιευτήρων
( εμφανίζονται σημαντικές διαρροές υδάτων στις υπό βελτίωση υφιστάμενες αρδευτικές
δεξαμενές ως αποτέλεσμα των φθορών που έχουν υποστεί λόγω της παλαιότητάς τους.)
Οι ομβροδεξαμενές στο Μανάσι (θέση "Τσαγκάρι") και Εξάνθεια (θέση "Γαβριά")
κατασκευάσθηκαν πριν 30 χρόνια περίπου και παρουσιάζουν διαρροές που οφείλονται στην
ακαταλληλότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν (αδρανή οδοστρωσίας) και στον τρόπο
κατασκευής

τους

(μηδενική

επικάλυψη

οπλισμού,

έλλειψη

εξυγίανσης

στην

πλάκα

υδροσυλλογής).
Οι δεξαμενές στον Άγιο Πέτρο (θέση "Κεφαλληνή) και Ρουπακιά (θέση "Γεφύρι") είναι
κατασκευασμένες με πέτρινα τοιχία και παρουσιάζουν έντονες διαρροές που οφείλονται στην
παλαιότητά τους, στην ακαταλληλότητα των υλικών και στις αποτυχημένες προσπάθειες
επισκευής τους. Το νερό συλλέγεται από κοντινές υδρομαστεύσεις και η απώλειά του μέχρι τις
δεξαμενές εκτιμάται σε 50%.
Αναλυτικώτερα προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:
Εκθάμνωση εδάφους σε περιορισμένη έκταση και εκρίζωση δενδρυλλίων που έχουν
φυτρώσει στις πλάκες υδροσυλλογής και περιμετρικά τωνς δεξαμενών και θα παρεμποδίζουν τις
εργασίες επισκευής.
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Εκσκαφή

θεμελίων

και

τάφρων

με χρήση μηχανικών μέσων και χειρωνακτικά για

την κατασκευή θεμελίωσης στην δεξαμενή "Κεφαλληνή" και "Γεφύρι", τοποθέτηση σωληνώσεων
και κατασκευή φρεατίων δικλείδων σε όλες τις δεξαμενές.
Κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων από θραυστά υλικά προελεύσεως λατομείου για την
θεμελίωση των δεξαμενών "Κεφαλληνή" και "Γεφύρι".
Κατασκευή με οπλισμένο σκυρόδεμα

(C20/25 - S 500 - στεγανοποιητικό μάζας)

θεμελιώσεων, εσωτερικών μανδύων πάχους 30εκ. και πλακών των τεσσάρων δεξαμενών.
Επιχρίσματα τσιμεντοκονίας και πλαστοελαστική προστατευτική βαφή για στεγάνωση
σκυροδέματος όλων των νέων σκυροδεμάτων σε δύο στρώσεις,
Κατασκευή

εσχαρών υδροσυλλογής και φρεατίων νέων δικλείδων των τεσσάρων

δεξαμενών.
Τοποθέτηση τεσσάρων πυροσβεστικών κρουνών.
Η δαπάνη που απαιτείται είναι 300.000 με ΦΠΑ και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΟΠΑΑΧ.
Εισηγούμαι την έγκριση της μελέτης και των αντιστοίχων τευχών δημοπράτησης, την
έγκριση του Τεχνικού της Δελτίου, την υποβολή αίτησης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013, Μέτρο 321 και τον
ορισμό υπεύθυνου παρακολούθησης της πρότασης».
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση, (με ψήφους 30 συν 2, του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας

Αγίου

Πέτρου και του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ηλία)
Ομόφωνα αποφασίζει
1) Την έγκριση της μελέτης «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός ομβροδεξαμενών Δήμου
Λευκάδας», πρ/σμού 300.000,00 € και των αντιστοίχων τευχών δημοπράτησης.
2) Την έγκριση του Τεχνικού της Δελτίου.
3) Την υποβολή αίτησης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013, Μέτρο 321.
4) Τον ορισμό του κ.Σπύρου Αρέθα, χημικού πολιτικού μηχανικού, ως υπεύθυνου
παρακολούθησης της πρότασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 384/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

