ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 3ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 21
Στη Λευκάδα σήµερα στις 25 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη 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. 1233/20-1-17 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. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος ∆.Σ.)
1. Γαζής Πάνος
2. Θερµός Ευάγγελος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
4. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
4. Αραβανής Βασίλειος
5. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Καββαδάς Αθανάσιος
6. Σκληρός Φίλιππος
6. Κούρτης Φίλιππος
7. Σέρβος Κων/νος
7. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
8. Πολίτης Σπυρίδων
8. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
9.
9. Βλάχος Κων/νος
10. Κοντοµίχης Ευάγγελος
10.
11. Αρβανίτης Σπυρίδων
11.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
12. Κατηφόρης Χρήστος
12.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
13. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
13. Φίλιππας Γεώργιος
14. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
14.
15. Βλάχος Ευστάθιος
15.
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν
ου
16. Γιαννιώτης Οδυσσέας
16. την συζήτηση του 3 θέµατος Ε.Η.∆.
17. Τριλίβας Χρήστος
17.
Οι ∆.Σ. Γκογκάκης Γρηγόριος και Ανδρέας
18. Καρφάκη Μαριάννα
18. Παπαδόπουλος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
19. Γρηγόρη Ασπασία
19. του 4ου θέµατος της Η.∆.
20.
Μετά την αποχώρηση του Προέδρου του ∆.Σ.,
20. Βικέντιος Νικόλαος
21. Σκληρός Παναγιώτης
21. Προεδρεύει ο πλειοψηφών ∆.Σ. Κατηφόρης
22. Ζουριδάκης Ευτύχιος
22. Χρήστος.
23. Καββαδάς Θωµάς
23.
Ο ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος αποχώρησε πριν την
24. Γληγόρης Κων/νος
24. συζήτηση του 5ου θέµατος της Η.∆.
25. Παπαδόπουλος Ανδρέας
25.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν
26. Κατωπόδη Ευανθία
26. την συζήτηση του 6ου θέµατος της Η.∆.
27.
27.
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν
28.
28. συζήτηση του 7ου θέµατος της Η.∆.
29.
29.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος ήταν εκτός αιθούσης
30.
30. στα θέµατα της Η.∆. 1, 4 και 6.
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 5ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 3/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση τροποποίησης µελέτης, τευχών δηµοπράτησης και καθορισµός τρόπου
εκτέλεσης του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΛΑΣΙΟ
ΑΓΩΓΟ», προϋπολογισµού 440.000,00 €.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Σέρβος Κων/νος, εισηγούµενος το θέµα, συµπλήρωσε τον τίτλο του θέµατος
ης
ως εξής: «Έγκριση 1 τροποποίησης µελέτης και έγκριση υποβολής πρότασης πράξης µε τίτλο
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ’»στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του
Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Στη συνέχεια είπε τα εξής:
«Τον Ιούνιο του 2011 συντάχθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου Λευκάδας και εγκρίθηκε από
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο η µελέτη µε τίτλο «Ενίσχυση ύδρευσης νήσων Καλάµου-Καστού µε
υποθαλάσσιο αγωγό», µε προϋπολογισµό 460.000,00€.
Τα δύο νησιά στερούνται γενικά φυσικών πηγών νερού και η υδροδότηση γίνεται µε µεταφορά από την
ηπειρωτική χώρα, µέσω υποθαλάσσιων αγωγών. Το έργο αφορά στην κατασκευή δύο πρόσθετων
υποθαλάσσιων αγωγών για την εξυπηρέτηση των δύο νησιών, αφενός για την αύξηση της
παροχετευτικότητας και αφετέρου για την εξασφάλιση εφεδρείας σε περίπτωση βλάβης, λόγω των
ιδιαίτερων δυσκολιών και καθυστερήσεων που παρουσιάζουν οι αποκαταστάσεις βλαβών των
υποθαλάσσιων αγωγών, οι οποίες απαιτούν εξειδικευµένο συνεργείο µε δύτες.
Τον Ιανουάριο 2017 έγινε η τροποποίηση της µελέτης που αφορά στην επικαιροποίηση των τιµολογίων,
των τεχνικών προδιαγραφών, του ΦΠΑ και των Τευχών ∆ηµοπράτησης σύµφωνα µε τη νέα νοµοθεσία
περί δηµοσίων έργων.
Ο προϋπολογισµός της τροποποιηµένης µελέτης ανέρχεται σε 440.000,00€, περιλαµβανοµένου ΦΠΑ
24%.
Για την αρχαιολογική παρακολούθηση του έργου κατά τη φάση της κατασκευής θα απαιτηθεί ένας
αρχαιολόγος δύτης, ένας ανειδίκευτος δύτης και ένας αρχαιολόγος, το κόστος των οποίων εκτιµάται στις
30.000,00€.
Η ανωτέρω µελέτη προτείνεται να υποβληθεί ως προτεινόµενη πράξη στην πρόσκληση µε Κωδικό
ΙΟΝ31 α/α ΟΠΣ: 1886 της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων µε τίτλο
«Αναβάθµιση των υποδοµών διαχείρισης πόσιµου ύδατος» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία
του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ιόνια Νησιά».
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούµαι
•

•

•
•

Την έγκριση της τροποποίησης της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης µε τίτλο «Ενίσχυση
ύδρευσης νήσων Καλάµου-Καστού µε υποθαλάσσιο αγωγό», µε προϋπολογισµό 440.000,00€
περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, και τον καθορισµό τρόπου εκτέλεσης µε Ανοικτή ∆ιαδικασία,
σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016.
Την έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης µε τίτλο «Ενίσχυση ύδρευσης νήσων ΚαλάµουΚαστού µε υποθαλάσσιο αγωγό» της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων στην πρόσκληση µε Κωδικό ΙΟΝ31 α/α ΟΠΣ: 1886 της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων µε τίτλο «Αναβάθµιση των υποδοµών διαχείρισης πόσιµου
ύδατος» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη»
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ιόνια Νησιά» και την αποδοχή των όρων πρόσκλησης,
συνολικού προϋπολογισµού 470.000,00€, που περιλαµβάνει (α) το υποέργο µε τίτλο ‘Ενίσχυση
ύδρευσης νήσων Καλάµου-Καστού µε υποθαλάσσιο αγωγό’ προϋπολογισµού 440.000,00€ και
(β) το υποέργο µε τίτλο ‘Αρχαιολογική Παρακολούθηση’ προϋπολογισµού 30.000,00€
Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Λευκάδας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
υποβολή της Πρότασης.
Τη συµπλήρωση του τίτλου της εισήγησης ως: «Έγκριση 1ης τροποποίησης µελέτης και έγκριση
υποβολής πρότασης πράξης µε τίτλο ‘ΕΝΙΣΧΥΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ
ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ’ στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά», στον Άξονα
Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα µε είκοσι δύο (22) ψήφους αποφασίζει:
•

Την έγκριση της τροποποίησης της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης µε τίτλο «Ενίσχυση
ύδρευσης νήσων Καλάµου-Καστού µε υποθαλάσσιο αγωγό», µε προϋπολογισµό 440.000,00€
περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, και τον καθορισµό τρόπου εκτέλεσης µε Ανοικτή ∆ιαδικασία,
σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016.
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•

•
•

Την έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης µε τίτλο «Ενίσχυση ύδρευσης νήσων ΚαλάµουΚαστού µε υποθαλάσσιο αγωγό» της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων στην πρόσκληση µε Κωδικό ΙΟΝ31 α/α ΟΠΣ: 1886 της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων µε τίτλο «Αναβάθµιση των υποδοµών διαχείρισης πόσιµου
ύδατος» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη»
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ιόνια Νησιά» και την αποδοχή των όρων πρόσκλησης,
συνολικού προϋπολογισµού 470.000,00€, που περιλαµβάνει (α) το υποέργο µε τίτλο ‘Ενίσχυση
ύδρευσης νήσων Καλάµου-Καστού µε υποθαλάσσιο αγωγό’ προϋπολογισµού 440.000,00€ και
(β) το υποέργο µε τίτλο ‘Αρχαιολογική Παρακολούθηση’ προϋπολογισµού 30.000,00€
Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Λευκάδας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
υποβολή της Πρότασης.
ης
Τη συµπλήρωση του τίτλου της εισήγησης ως: «Έγκριση 1 τροποποίησης µελέτης και έγκριση
υποβολής πρότασης πράξης µε τίτλο ‘ΕΝΙΣΧΥΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ
ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ’ στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά», στον Άξονα
Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη».
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 21/2017.

O ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ

Τα παρόντα µέλη

ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

3

