ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 274
Στη Λευκάδα σήµερα στις 27 του µηνός Ιουλίου του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
19.00 µ.µ. ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
22834/22-7-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού 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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Απουσίαζαν

Μακρυγιώργου Νίκη
Μαργέλης Γεώργιος
Ρόκκος Στυλιανός
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Ανδρέας
Καρβούνης Σπυρίδων
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Σούνδιας Πραξιτέλης
Μεσσήνης Ιωάννης
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Βικέντιος Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Γεωργάκης Βασίλειος
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Γιαννούτσος Πέτρος
Βεργίνης Ξενοφών
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
Καββαδάς Αθανάσιος
Στραγαλινός Βασίλειος
Αραβανής Γεράσιµος
Λιβιτσάνος Γεράσιµος
Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα
Γαζής Αναστάσιος
Μικρώνης Ζώης
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
Κονιδάρης Κυριάκος
Μπρατζουκάκης Νικόλαος
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Μελάς Βασίλειος
Λάζαρη Πηνελόπη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
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.
ΘΕΜΑ 5ο εκτός ηµερήσιας διάταξης της αρ. 25/11 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση µελέτης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ»
τευχών δηµοπράτησης και ορισµός υπευθύνου της προς ένταξη στο ΕΣΠΑ πράξης.
Εισηγητής: Καρβούνης Σπυρίδων, αντιδήµαρχος Λευκάδας.
Ο αντιδήµαρχος του ∆ήµου, κ.Καρβούνης Σπυρίδων, πρότεινε να συζητηθεί εκτός Ηµερήσιας
∆ιάταξης ως κατεπείγον το θέµα «Έγκριση µελέτης ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε.
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ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ,

τευχών

δηµοπράτησης

και ορισµό υπευθύνου της προς ένταξη στο ΕΣΠΑ

πράξης».
Οµόφωνα το ∆.Σ. συναινεί στη συζήτηση του θέµατος.
Ο κ. Καρβούνης εισηγούµενος το 5ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται να γίνουν έργα για τη βελτίωση του δικτύου ύδρευσης της
∆.Ε. Ελλοµένου. Συγκεκριµένα προβλέπεται η ενοποίηση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των
οικισµών Περιγιαλίου, Νυδριού (και Ράχης), Μ. Αυλακίου και Βλυχού, µε σκοπό όταν κάποιο
δίκτυο παρουσιάζει έλλειψη, την τροφοδότηση αυτού από τα παρακείµενα, και κυρίως µε σκοπό
την πλήρη εκµετάλλευση του νερού της γεώτρησης στη θέση ‘Αηδονάκι’. Με τον τρόπο αυτό
επιδιώκεται η καλύτερη διαχείριση των υδάτων της ∆ηµοτικής Ενότητας, και η εξασφάλιση της
απαιτούµενης πίεσης στα επί µέρους δίκτυα. Επισηµαίνεται ότι τα επί µέρους δίκτυα
τροφοδοτούνται από ιδίες πηγές και γεωτρήσεις, οι οποίες ειδικά κατά τη θερινή περίοδο που οι
απαιτήσεις είναι αυξηµένες, κάποιες φορές αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες.
Για το σκοπό αυτό θα κατασκευαστεί κεντρικός αγωγός HDPE διαµέτρου Φ200 µήκους 4210m
που θα ξεκινάει από τη δεξαµενή του οικισµού του Περιγιαλίου (σε υψόµετρο 100m), θα διέρχεται
από τους οικισµούς Περιγιαλίου, Νυδριού και Μ. Αυλακίου κατά µήκος της επαρχιακής οδού και
θα ενώνεται µε το δίκτυο του Βλυχού. Η διαστασιολόγηση του αγωγού έγινε µε πρόβλεψη 40ετίας
και για συνολικό πληθυσµό 4500 µονίµων κατοίκων και 11000 εποχιακών.
Ο νέος αγωγός θα συνδέεται σε δύο σηµεία µε τους δύο αγωγούς του Περιγιαλίου που
βρίσκονται εκατέροθεν της επαρχιακής οδού, σε τέσσερα σηµεία µε τους αγωγούς του Νυδριού,
σε τέσσερα σηµεία µε τους αγωγούς του Μ. Αυλακίου και στο τέρµα µε το δίκτυο του Βλυχό. Τα
τέσσερα δίκτυα (Περιγιαλίου, Νυδριού, Μ. Αυλακίου και Βλυχού) θα εξακολουθούν να έχουν τη
δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας, µε τη χρήση δικλείδων αποµόνωσης που θα τοποθετηθούν
κατά µήκος του.
Παράλληλα, προβλέπεται να γίνουν οι ακόλουθες επί µέρους κατασκευές:
• µετρητής παροχής στην αρχή του δικτύου στη δεξαµενή του Περιγιαλίου
• δύο δικλείδες εκκένωσης
• δύο βαλβίδες εξαερισµού
• µειωτής πίεσης
• αντεπίστροφες βαλβίδες στις δεξαµενές του Νυδριού, του Μ. Αυλακίου και του Βλυχού.
Ο προϋπολογισµός του έργου είναι 408.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%)
Προτείνεται η έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης και ο ορισµός ως υπευθύνου
του έργου στην υποβολή πρότασης στα πλαίσια της µε αριθµ. 07450101/1875/15-6-2011
πρόσκλησης της Ενδιάµεση ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του
Άξονα Προτεραιότητας « 07 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ Π∆Ε », του
Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013, τον υπάλληλο του ∆ήµου κ.
Αριστείδη Κονιδάρη Πολιτικό Μηχανικό του ∆ήµου Λευκάδας.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. , αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
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Οµόφωνα αποφασίζει
1.Εγκρίνει την µελέτη και τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
∆.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ προϋπολογισµού δαπάνης 408.000,00 Ε µε Φ.Π.Α. 23%.
2.

Ορίζει ως υπεύθυνο έργου στην υποβολή πρότασης στα πλαίσια της µε αριθµ.

07450101/1875/15-6-2011 πρόσκλησης της Ενδιάµεση ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας « 07 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ Π∆Ε », του Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων
2007-2013, τον

υπάλληλο του ∆ήµου κ. Αριστείδη Κονιδάρη Πολιτικό Μηχανικό του ∆ήµου

Λευκάδας.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 274/11.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα µέλη

