ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 22/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 218
Στη Λευκάδα σήμερα στις 20 του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα
19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
18191/16-6-2011 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
Γαζής Αναστάσιος
Καρτάνος Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Ρόκκος Στυλιανός
Μαργέλης Γεώργιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Καββαδάς Αθανάσιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Γεωργάκης Βασίλειος
Δρακονταειδής Κων/νος
Μεσσήνης Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Βεργίνης Ξενοφών
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Ανδρέας
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Κονιδάρης Κυριάκος
Μελάς Βασίλειος
Γαβρίλης Δημήτριος
Στραγαλινός Βασίλειος
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Απουσίαζαν
Σίδερης Αντώνιος
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Λάζαρη Πηνελόπη
Μικρώνης Ζώης
Αραβανής Γεράσιμος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 30 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 7ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 22/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ» στην
Παλαιοκατούνα της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου προϋπολογισμού 12.000,00 €.
Εισηγητής: κ.Καρτάνος Ιωάννης-Αντιδήμαρχος
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Διορθώνεται η εκφώνηση του θέματος από 12.000,00 € σε 12.100,00 €.
Ο Αντιδήμαρχος, κ.Ιωάννης Καρτάνος, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος μας προτίθεται να κάνει σύνδεση της γεώτρησης
«ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ» με τη δεξαμενή, η οποία βρίσκεται στην αρχή του οικισμού Παλαιοκατούνας
(δίπλα στην ιδιοκτησία ΚΑΡΕΛΙΑ). Σκοπός της σύνδεσης αυτής είναι να υδροδοτηθεί η Τοπική
Κοινότητα Βλυχού, της οποίας το πόσιμο νερό αρκετές φορές είναι υφάλμυρο. Η συνολική
δαπάνη του έργου ανέρχεται σε ποσό των 12.100,00 με Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ιδίους
πόρους.
Εισηγούμαι
Την έγκριση της παραπάνω μελέτης, προϋπολογισμού 12.100,00 €.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Με αφορμή αυτό το γεγονός γίνεται επίκαιρο το ζήτημα της διαχείρισης
των υδάτινων πόρων του Νησιού. Να δούμε για φέτος να δοθεί το νερό και αν δεν χρειάζεται να
γίνει το έργο, είναι αυτονόητο, με την προϋπόθεση, αν αντιμετωπίσει πρόβλημα η
Παλαιοκατούνα ή η γεώτρηση, να σταματήσει η μεταφορά νερού. Για του χρόνου θα πρότεινα να
το αντιμετωπίσουμε και με άλλους τρόπους.
Γ.ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ: Είμαι της άποψης ότι ο Δήμος πρέπει να διαχειρίζεται όλα τα νερά και να
φροντίζει να υπάρχει όλο το χρόνο νερό σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα.
Κ.ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ: Συμφωνώ με την εισήγηση του κ.Καρτάνου και όπως τοποθετήθηκε στο ζήτημα.
Η Δημοτική Ενότητα Ελλομένου είναι αυτάρκης από νερό αφού διαθέτει 14-15 γεωτρήσεις, 1214 δεξαμενές και έχει τη δυνατότητα να πουλάει νερό στο Μεγανήσι. Το ζήτημα του Βλυχού
λύνεται με έναν απλούστατο τρόπο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα μπάϊ μπας από το δίκτυο
που πηγαίνει νερό στο Μεγανήσι και να παίρνουμε και από εκεί. Νομίζω ότι η οριστική λύση είναι
να παίρνει το Βλυχό νερό για 4 ώρες από τη γεώτρηση που δίνει και στο Μεγανήσι.
Α.ΓΑΖΗΣ: Κάνουμε μία παρέμβαση η οποία ενέχει μεγάλο ρίσκο, Φοβάμαι ότι, υπερεκτιμώντας
τις δυνατότητες της γεώτρησης ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, θα στέλνουμε υφάλμυρο νερό και στο Βλυχό και στο
Νεοχώρι.
Β.ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ: Εγώ προτείνω να μη ληφθεί απόφαση διότι, όπως είπε ο κ.Μπαριάμης, η
γεώτρηση αυτή είναι ήδη συνδεδεμένη. Αν δεν συμβαίνει αυτό, να το φέρετε στο επόμενο Δ.Σ.
να το ψηφίσουμε.
Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Αν μπορούν να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, να το κοιτάξετε μήπως υπάρχουν και
άλλες δυνατότητες για την εξασφάλιση πόσιμου νερού στο Βλυχό.
Ακολουθεί ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 26 Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Οι κ.κ.Κ.Δρακονταειδής, Κ.Κονιδάρης, Ν.Μπραντζουκάκης το ψηφίζουν ως προσωρινή
λύση για φέτος και με την προϋπόθεση να διερευνηθούν οι προτάσεις όπως τις κατέθεσε ο
κ.Κονιδάρης.
Κατά 1, ο κ.Δ.Γαβρίλης.
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Μετά

τα

παραπάνω

και

διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την

παραπάνω εισήγηση,
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Την έγκριση μελέτης του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ» στην
Παλαιοκατούνα της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου προϋπολογισμού 12.100,00 €.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 218/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

