ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 19ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 235
Στη Λευκάδα σήµερα στις 15 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
15:00, ήρθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από
την µε αρ. πρωτ. 19909/15-9-2015 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).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Αραβανής Βασίλειος
Γληγόρης Κων/νος
Τριλίβας Χρήστος
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Γκογκάκης Γρηγόρης
Γαζής Πάνος
Κοντογεώργης Ηλίας
Λώλη Γεωργία
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γράψας Αθανάσιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
δέκα οκτώ (18) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του ∆ηµ. Συµβουλίου, κ. Γεωργάκης Γεώργιος, κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, να εγκρίνουν το κατεπείγον της συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη απόφασης του
θέµατος που αναγράφεται στην αρ. 19909/15-9-2015 πρόσκληση, αναφέροντας τα εξής:
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Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα:
1. λόγω της άµεσης δηµοπράτησης της ΜΟΠΑΚ, είναι επείγουσα η αποµάκρυνση των απορριµµάτων
από την θέση κατασκευής της και
2. υπάρχει άµεση ανάγκη χρηµατοδότησης της ανωτέρω µελέτης.
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δέκα οκτώ
(18) ψήφους αποφασίζει για το κατεπείγον της Συνεδρίασης για τους λόγους που
περιγράφονται ανωτέρω.
ΘΕΜΑ 1ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 19ης/15 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του ∆ηµ.
Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση µελέτης µε θέµα «Μεταφορά-εναπόθεση απορριµµάτων και διαµόρφωση
περιβάλλοντος χώρου ΧΑ∆Α» προϋπολογισµού 666.666,66 € και για αίτηµα τροποποίησης της αρ.
172457/11-10-2011 πράξης ένταξης µε κωδικό ΜΙS 355275 στο ΕΠΠΕΡΑΑ του έργου «Αποκατάσταση
ΧΑ∆Α ∆ήµου Λευκάδας».
Εισηγητής:. Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλµένος Σύµβουλος

Το θέµα εισηγείται ο Αντιδήµαρχος, κ Γεώργιος Φίλιππας, ο οποίος είπε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
τα εξής:
«Ο ΧΑ∆Α στη θέση «Αλυκές Λευκάδας» βρίσκεται στην παραθαλάσσια περιοχή στα ανατολικά
όρια της Λευκάδας και σε άµεση γειτνίαση µε τον πρόσφατα αποκατεστηµένο ΧΑ∆Α έκτασης 147 στρ.
(2010) και την εγκατάσταση βιολογικού καθαρισµού των λυµάτων της πόλης. Ανήκει στην ευρύτερη
περιοχή της πόλης της Λευκάδας και καταλαµβάνει έκταση 40 στρ. οριζοντιογραφικά.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Έκταση ρυπασµένης επιφάνειας
Η συνολική έκταση του γηπέδου του υπό αποκατάσταση ΧΑ∆Α είναι 40 στρέµµατα. H αποκατάσταση
του χώρου µε το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 80%.
Οι τεχνικές παρεµβάσεις και εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση του υπάρχοντος
Χ.Α.∆.Α. συµπεριλαµβανοµένων των υφιστάµενων και προβλεπόµενων εναποθέσεων εως το 2016
αφορούν:
• Χωµατουργικές εργασίες συλλογής απορριµµάτων από την συνολική έκταση του Χ.Α.∆.Α.
Συγκεκριµένα θα γίνουν εργασίες µετακίνησης των υφιστάµενων απορριµµάτων όγκου 45.000 µ3 που
βρίσκονται στο προβλεπόµενο χώρο εγκατάστασης του εργοστασίου ανακύκλωσης (ΜΟΠΑΚ) και των
προβλεπόµενων αποθέσεων εως το 2016 στον υπό αποκατάσταση ΧΑ∆Α. Οι εργασίες οριοθέτησης
εντός της οποίας θα γίνει η διευθέτηση των υφιστάµενων αποθέσεων περιλαµβάνουν την εργασία
µετακίνησης των υφιστάµενων αποθέσεων από όλα τα σηµεία που δεν ανήκουν στην οριοθετηµένη
περιοχή της αποκατάστασης και της τοποθέτησής τους µε κατάλληλες κλίσεις στην περιοχή
αποκατάστασης.
Επίσης θα εναποτεθεί και ο προβλεπόµενος για το 2016 όγκος απορριµµάτων.
Τα απορρίµµατα που αναδιευθετούνται, όσο και αυτά που είναι διεσπαρµένα και µεταφέρονται στον
κύριο όγκο του Χ.Α.∆.Α., θα συµπιέζονται πολύ καλά από τα µηχανήµατα του Αναδόχου, µε τουλάχιστον
5-7 διελεύσεις, για να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόµενο εµφάνισης διαφορικών καθιζήσεων ή αστάθεια. Οι
τελικές διαµορφωµένες κλίσεις σε όλους τους ΧΑ∆Α θα είναι 3 (οριζόντια):1 (κατακόρυφα).
• Κατασκευή έργων στεγανωτικής τελικής επικάλυψης:
Μετά τη διαµόρφωση των ενιαίων κλίσεων η στεγάνωση της επιφάνειας και η επικάλυψή τους γίνεται µε
επιχώσεις µε προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, διαµόρφωση απορριµµατικού αναγλύφου
τοποθέτηση γεωυφάσµατος ,συνθετικής γεωµεµβράνης για τη στεγανοποίηση των ΧΑ∆Α ,
αποστραγγιστική στρώση για την προστασία των πρανών και τελική στρώση επιφανείας ύψους 20cm.
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Εισηγούµαι,
1. την έγκριση της παραπάνω µελέτης καθώς και των τευχών δηµοπράτησης
2. τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου µε ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό,
τους όρους του οποίου θα καθορίσει µε απόφασή της η Ο.Ε.
3.Την τροποποίηση της πράξης ενταξης του παραπάνω έργου.
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
- Άρθρα 2, 3 & 6 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής
δηµοσίων έργων (Κ∆Ε)»
Ο κ. Αραβανής Βασίλειος στη συνέχεια είπε: Οι προδιαγραφές της µελέτης προσεγγίζουν σε ΧΥΤΥ
και γι΄ αυτό θα την ψηφίσω έχοντας εµπιστοσύνη στις υπηρεσίες.
Ο κ. Αραβανής συµπλήρωσε κατά την ψήφιση του θέµατος, «υπό την προϋπόθεση τήρησης της
νοµιµότητας».
Ο κ. Γληγόρης Κων/νος είπε: ∆εν µπορώ να ψηφίσω αυτή τη µελέτη, γιατί θεωρώ ότι κάτι γίνεται
λάθος, είτε στην Ελλάδα, είτε στη Λευκάδα είτε σ΄αυτή τη µελέτη.
Ο ∆ήµαρχος στη συνέχεια είπε: Η δική µας ευθύνη είναι να λύσουµε το µεγάλο αυτό πρόβληµα
και να πετύχουµε περιβαλλοντικά αποδεκτή λύση.
Ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δέκα επτά (17) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά ψήφισε ο κ. Γληγόρης Κων/νος.
Μετά την παραπάνω ψηφοφορία και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά
πλειοψηφία αποφασίζει:
1. Την έγκριση της παραπάνω µελέτης µε θέµα «Μεταφορά-εναπόθεση απορριµµάτων και
διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΧΑ∆Α» προϋπολογισµού 666.666,66 € καθώς και των
τευχών δηµοπράτησης.
2. Τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου µε ανοικτό µειοδοτικό
διαγωνισµό, τους όρους του οποίου θα καθορίσει µε απόφασή της η Ο.Ε.
3. Την τροποποίηση της αρ. 172457/11-10-2011 πράξης ένταξης µε κωδικό ΜΙS 355275 στο
ΕΠΠΕΡΑΑ του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α ∆ήµου Λευκάδας».
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 235/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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