ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 14/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 223
Στη Λευκάδα σήµερα στις 11 του µηνός Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 13:30 µ.µ. ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
18811/7.7.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
1. Καρβούνης Σπυρίδων
2. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Αραβανής Ανδρέας
3. Μεσσήνης Ιωάννης
4. Σούνδιας Πραξιτέλης
4. Πεντεσπίτης Νικόλαος
5. Σώλος Φώτιος
5. Γεωργάκης Βασίλειος
6. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
6. Ζουριδάκης Ευτύχιος
7. Αραβανής Σπυρίδων
7. Σίδερης Αντώνιος
8. Καββαδάς Αθανάσιος
8. Μεσσήνη Κερασούλα
9. ∆ρακονταειδής Κων/νος
9. Γιαννούτσος Πέτρος
10. Νικητάκης Μάρκος
10. Βεργίνης Ξενοφών
11. Φίλιππας Γεώργιος
11. Στραγαλινός Βασίλειος
12. Βικέντιος Νικόλαος
12. Μαργέλης Γεώργιος
13. Μελάς Βασίλειος
13. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
14. Ροντογιάννης Κων/νος
14. Λάζαρη Πηνελόπη
15. Βλάχος Σπυρίδων
15. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
16. Καρτάνος Ιωάννης
17. Γαζής Αναστάσιος
18. Ρόκκος Στυλιανός
19.
22.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23.
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
24.
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
25.
παρών.
26.
27.
28.
29.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
30.
βρέθηκαν παρόντα (17) µέλη.
31.
32.
33.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 13ο: της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 14/2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για

έγκριση τροποποίησης µελέτης για το έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» ∆.Ε. Ελλοµένου ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής: Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος ∆/νσης
Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος
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Ο κ. Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/µενος ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος, εισηγούµενος
το θέµα, διάβασε στο ∆.Σ. την εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:
“Μέσα

στα

πλαίσια

ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ»

που

του

έργου

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

χρηµατοδοτείται

από

το

ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ
ΕΣΠΑ,

ΟΙΚΙΣΜΩΝ

κατασκευάζεται

το

∆ΗΜΟΥ
υποέργο

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» µε το σύστηµα µελέτη – κατασκευή, που
περιλαµβάνει αφενός το εργοστάσιο βιολογικού καθαρισµού και αφετέρου τον αγωγό διάθεσης
των επεξεργασµένων λυµάτων.
Σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, προβλεπόταν η πρόσδεση ερµάτων εκ
σκυροδέµατος επί του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης λυµάτων για την συγκράτηση αυτού στον
πυθµένα. Το βάρος των ερµάτων αυτών υπολογίζεται ώστε ο αγωγός να επιπλέει όταν είναι
κενός προκειµένου να είναι δυνατή η ρυµούλκησή του στη θέση πόντισης και στη συνέχεια να
βυθίζεται µε την πλήρωσή του µε νερό. Όµως επισηµάνθηκε από τον ανάδοχο λάθος στον
υπολογισµό των ερµάτων µε αποτέλεσµα να µη είναι δυνατή η κατ’ αρχήν επίπλευσή του.
Κατόπιν αυτού έγινε νέος υπολογισµός των ερµάτων από τον ανάδοχο και προέκυψε
τελικά τροποποίηση όσον αφορά τον όγκο τους (µείωση κατά 30%) και τις αποστάσεις
πρόσδεσης (αύξηση κατά 10%). Η µελέτη τέθηκε υπόψη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας η οποία
την έλεγξε και την έκανε αποδεκτή.
Σύµφωνα µε το άρθρο 45 παρ.2 του Ν.3669/08, οι τροποποιήσεις της µελέτης εγκρίνονται
από την Προϊσταµένη Αρχή, µετά γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου. Ήδη για το θέµα
έχει γνωµοδοτήσει θετικά το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας
Λευκάδας στην αριθ.2/14-5-2014 συνεδρίασή του και θα πρέπει να λάβει ανάλογη απόφαση και
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Προτείνεται η έγκριση της ανωτέρω τροποποίησης της µελέτης ως
κατεπείγουσα για να γίνει δυνατή ολοκλήρωση του έργου και η έναρξη λειτουργίας του εντός του
Ιουλίου 2014 και για να ενηµερωθεί ο φάκελος του έργου και η Αρχή ∆ιαχείρισης του
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.”
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. οµόφωνα αποδέχεται την
πρόταση του εισηγητή και αποφασίζει:
Την έγκριση τροποποίησης της µελέτης για το έργο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ» ∆.Ε. Ελλοµένου ∆ήµου Λευκάδας, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.223/14.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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