ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 328/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 3 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 16:00 ήρθε σε
τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 17433/30-8-2018
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)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κοντοµίχης Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Θερµός Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Παπαδόπουλος Ανδρέας
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Τριλίβας Χρήστος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Κατωπόδη Ευανθία
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Σκληρός Παναγιώτης
8
Βλάχος Κων/νος
8
9
Αρβανίτης Σπυρίδων
9
10
Κατηφόρης Χρήστος
10
11
Κακλαµάνη Αναστασία
11
12
Φίλιππας Γεώργιος
12
13
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
13
14
Βλάχος Ευστάθιος
14
15
Γιαννιώτης Οδυσσέας
15
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
17
Γρηγόρη Ασπασία
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Βικέντιος Νικόλαος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
19
Μήτσουρας Πέτρος
20
Αραβανής Βασίλειος
20
21
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
21
22
Ζουριδάκης Ευτύχιος
22
23
Σκληρός Φίλιππος
23
24
Καββαδάς Θωµάς
24
25
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
25
26
Γληγόρης Κων/νος
26
27
27
28
28
29
29
30
30
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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Οι ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, Μήτσουρας Πέτρος, Γληγόρης Κων/νος και Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
ου
2 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆. και αποχώρησε εκ νέου πριν την συζήτηση
ου
του 3 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα, Ζουριδάκης Ευτύχιος, Κακλαµάνη Αναστασία και Βλάχος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την
ου
συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του 1 θέµατος της Η.∆. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 18
θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, Γιαννιώτης Οδυσσέας και Αρβανίτης Σπυρίδων, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2
ου
θέµατος της Η.∆. Ο ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος επέστρεψε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 3 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 25ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης και καθορισµό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», προϋπολογισµού 2.346.080,00€.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήµαρχος

1

Ο Αντιδήµαρχος κ. Σέρβος Κων/νος, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Γενικά
Το δίκτυο ύδρευσης της Λευκάδας σε ορισµένες περιοχές του είναι πεπαλαιωµένο, µε αποτέλεσµα την εµφάνιση
συνεχών βλαβών, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο.
Οι συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες του νησιού σε πόσιµο νερό επιβάλλουν τη διαρκή βελτίωση των δικτύων ύδρευσης
και της διαχείρισης των διαθέσιµων υδατικών πόρων.
Επισηµαίνεται ότι η κύρια πηγή τροφοδοσίας πόσιµου νερού του µεγαλύτερου τµήµατος του ∆ήµου Λευκάδας είναι οι
πηγές Αγ. Γεωργίου Λούρου µέσω του δικτύου του Συνδέσµου Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτωλοακαρνανίας.
Παράλληλα, επειδή το νερό από τις πηγές Αγ. Γεωργίου Λούρου δεν επαρκεί για την καλυψη των αναγκών όλου του
νησιού, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, χρησιµοποιούνται και υδατικοί πόροι της νήσου της Λευκάδας.
Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η αντικατάσταση τµηµάτων υφιστάµενων δικτύων σε 4 θέσεις: (α) από το
Πνευµατικό Κέντρο του ∆. Λευκάδας µέχρι το σηµείο επί της επαρχιακής οδού προς τη δεξαµενή της Λευκάδας, (β)
επί της οδού Καραβέλα και της οδού Φιλοσόφων, (γ) από δεξαµενή Αγ. Ηλία Σφακιωτών µέχρι διασταύρωση
Ασπρογερακάτων για Καρυά & ∆ρυµώνα, (δ) επί της οδού από Νικιάνα προς Αγ. Πατέρες και (ε) επί της
περιφερειακής οδού της λιµνοθάλασσας της Γύρας.
Προβλεπόµενες παρεµβάσεις
2.1 Κεντρικός αγωγός από το Πνευµατικό Κέντρο προς δεξαµενή Λευκάδας
Η κύρια πηγή τροφοδοσίας πόσιµου νερού του µεγαλύτερου τµήµατος του ∆ήµου Λευκάδας είναι οι πηγές Αγ.
Γεωργίου Λούρου µέσω του δικτύου του Συνδέσµου Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτωλοακαρνανίας. Από τη θέση Πόντε
µέχρι το σηµείο επί της Επαρχιακής οδού από όπου οδηγεί προς τη δεξαµενή της Λευκάδας ο κεντρικός αγωγός
διακλαδίζεται σε δύο δίκτυα, όπου το ένα περνάει από το ανατολικό τµήµα της πόλης της Λευκάδας και το άλλο
περνάει από το δυτικό τµήµα της πόλης της Λευκάδας. Αµφότεροι κλάδοι τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν συχνές
βλάβες σε συγκεκριµένα τµήµατα λόγω της παλαιότητας των αγωγών. Πρόσφατα αντικαταστάθηκε το πιο
προβληµατικό τµήµα του ανατολικού κλάδου. Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η αντικατάσταση τµήµατος του
δυτικού κλάδου και συγκεκριµένα από τη θέση του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Λευκάδας µέχρι το σηµείο επί
της Επαρχιακής οδού από όπου οδηγεί προς τη δεξαµενή της Λευκάδας. Συγκεκριµένα προβλέπεται η
ης
αντικατάσταση του υφιστάµενου αγωγού από αµιαντοσωλήνα Φ350 µε αγωγό HDPE 3 γενιάς, ονοµαστικής
διατοµής Φ450, ονοµαστικής πίεσης PN16 και µήκους 2400m. Παράλληλα, θα τοποθετηθεί ένα φρεάτιο εξαερισµού
µε εξαεριστική βαλβίδα DN150 και δικλείδα DN150.
2.2 Εσωτερικό δίκτυο επί οδών Καραβέλα και Φιλοσόφων
Επί της οδού Καραβέλα από τον Άγιο Μηνά µέχρι την οδό Φιλοσόφων και επί της οδού Φιλοσόφων, από τη θέση του
ΚΤΕΛ µέχρι την επαρχιακή οδό το υφιστάµενο εσωτερικό δίκτυο αποτελείται από αγωγούς PVC πεπαλαιωµένους οι
οποίοι παρουσιάζουν συνεχείς βλάβες. Προβλέπεται η αντικατάστασή τους και τα απαιτούµενα φρεάτια παροχών, ως
εξής:
1. Επί της οδού Καραβέλα
i.
Τµήµα Β1-Β2: HDPE Φ315 PN10, µήκους 60m
ii.
Τµήµα Β2-Β3: διπλός HDPE Φ250 PN10, µήκους 90m
iii.
Τµήµα Β3-Β4: διπλός HDPE Φ160 PN10, µήκους 700m
2. Επί της οδού Φιλοσόφων
Τµήµα Β5-Β6: HDPE Φ160 PN10 σε µήκος 1000m
2.3 Κεντρικό δίκτυο από δεξαµενή Αγ. Ηλία Σφακιωτών µέχρι διασταύρωση Ασπρογερακάτων για Καρυά &
∆ρυµώνα
Στη θέση Αγ. Ηλία Σφακιωτών βρίσκεται κεντρική δεξαµενή η οποία δέχεται το νερό που προέρχεται από τις πηγές
Αγ. Γεωργίου Λούρου και τροφοδοτεί (α) τους οικισµούς των Σφακιωτών µε βαρυτικό αγωγό PVC Φ160 και (β) τους
οικισµούς της δυτικής Λευκάδας (∆ρυµώνας, Εξάνθεια, Καλαµίτσι, Χορτάτα, Κοµηλιό, Αθάνι, ∆ράγανο, ευρύτερη
περιοχή παραλίας Καθίσµατος) και επικουρικά της ορεινής Λευκάδας (Πηγαδησάνοι, Καρυά, Εγκλουβή) µε βαρυτικό
αγωγό PVC Φ225. Αµφότεροι αγωγοί παρουσιάζουν συχνές βλάβες λόγω παλαιότητας. Προβλέπεται η
αντικατάστασή τους, µε τα απαιτούµενα φρεάτια παροχών για το εσωτερικό δίκτυο, ως εξής:
1. Εσωτερικό δίκτυο οικισµών Σφακιωτών, τµήµα Γ1-Γ2: HDPE Φ200 PN12.5, µήκους 2400m
2. Αγωγός οικισµών δυτικής Λευκάδας, τµήµα Γ1-Γ3: HDPE Φ280 PN12.5, µήκους 3000m
Παράλληλα, θα τοποθετηθούν δύο φρεάτια εξαερισµού µε εξαεριστική βαλβίδα DN80 και δικλείδα DN80.
2.4 Αγωγός από Νικιάνα προς Αγ. Πατέρες
Πρόκειται για την αντικατάσταση δικτύου διανοµής και των απαιτούµενων φρεατίων παροχών επί δηµοτικής οδού
που ξεκινάει από την Επαρχιακή οδό στη Νικιάνα και κατευθύνεται προς τους Αγ. Πατέρες. Η παρέµβαση αφορά σε
αντικατάσταση του παλαιού αγωγού από PVC που παρουσιάζει συνεχείς βλάβες µε νεό αγωγό HDPE Φ125 PN10,
µήκους 1200m. Επίσης θα τοποθετηθεί µια δικλείδα αποµόνωσης DN125 εντός φρεατίου.
2.5 Αγωγός επί της περιφερειακής οδού της λιµνοθάλασσας της Γύρας
Προβλέπεται η αντικατάσταση του δικτύου διανοµής επί της περιφερειακής οδού της λιµνοθάλασσας της Γύρας από
τον κόµβο του Αγ. Ιωάννη µέχρι τη θέση ‘ΤΑΟΛ’. Ο υφιστάµενος αγωγός αποτελείται από PVC και παρουσιάζει
συνεχείς βλάβες, ενώ εικάζεται ότι υπάρχουν και σοβαρές απώλειες λόγω βλαβών που δεν µπορούν να εντοπιστούν
λόγω της φύσης του εδάφους, το οποίο είναι αµµώδες. Ο αγωγός θα αντικατασταθεί µε HDPE Φ63 PN10, µήκους
4200m. Επίσης θα τοποθετηθούν τα απαιτούµενα φρεάτια παροχών.
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Κατασκευαστικά θέµατα - Τεχνικές προδιαγραφές
3.1 Αγωγοί
Οι αγωγοί που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι κατασκευασµένοι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), 3ης
γενιάς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ 08.06.03.00.
3.2 Ορύγµατα αγωγών
Οι αγωγοί θα τοποθετηθούν εντός ορύγµατος ως εξής (Σχέδιο 3):
• HDPE Φ450: Όρυγµα διαστάσεων 2.00m βάθος x 1.20m πλάτος
• HDPE Φ315: Όρυγµα διαστάσεων 1.30m βάθος x 0.90m πλάτος
• HDPE Φ280: Όρυγµα διαστάσεων 1.30m βάθος x 0.80m πλάτος
• HDPE Φ280 & Φ200: Όρυγµα διαστάσεων 1.30m βάθος x 1.20m πλάτος
• HDPE Φ250: Όρυγµα διαστάσεων 1.30m βάθος x 0.80m πλάτος
• HDPE Φ160: Όρυγµα διαστάσεων 1.20m βάθος x 0.70m πλάτος
• HDPE Φ125: Μικροτάφρος διαστάσεων 0.70m βάθος x 0.24m πλάτος
• HDPE Φ63: Μικροτάφρος διαστάσεων 0.70m βάθος x 0.24m πλάτος
Οι αγωγοί θα εγκιβωτίζονται σε άµµο καθ' όλο το πλάτος του ορύγµατος και σε ύψος 0.10m πάνω και 0.10m κάτω
από τον αγωγό.
Η αποκατάσταση της ασφάλτου θα γίνεται ως ακολούθως:
• βάση από σκυρόδεµα C12/15 πάχους 0.10m, ελαφρά οπλισµένο µε πλέγµα Τ131
• ασφαλτική προεπάλειψη
• ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0.05m
Η ακριβής θέση του ορύγµατος επί του καταστρώµατος θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία. Ειδικά για
το δίκτυο από το Πνευµατικό Κέντρο µέχρι την οδό προς δεξαµενή Λευκάδας ο νέος αγωγός Φ450 θα τοποθετηθεί
πάνω από τον υπάρχοντα πλην των σηµείων που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία για κατασκευαστικούς και
λειτουργικούς λόγους.
3.3 Φρεάτια δικλείδων & εξαερισµού
Τα φρεάτια δικλείδων & εξαερισµού θα κατασκευαστούν από οπλισµένο σκυρόδεµα C16/20 και θα έχουν οριζόντιες
εσωτερικές διαστάσεις 1.50x1.50m και κατακόρυφη εσωτερική διάσταση από 1.00m ως 1.20m σύµφωνα µε τις
οδηγίες της Υπηρεσίας, όπως φαίνεται στο σχέδιο 4.
3.4 Φρεάτια παροχών
Τα φρεάτια παροχών θα έχουν εσωτερικές διαστάσεις 0.40x0.40m, θα συνδέονται µε τον αγωγό διανοµής µε αγωγό
HDPE Φ32 16atm µε κατάλληλη σέλλα και θα περιλαµβάνουν δικλείδα 1''.
Ισχύουσες διατάξεις
Για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι εξής διατάξεις:
• Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»
• Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών»
Η συνολική δαπάνη που απαιτείται είναι 1.892.000,00€ χωρίς ΦΠΑ ενώ µε ΦΠΑ 2.346.080,00€. Από το ανωτέρο
ποσό, τα 1.850.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) θα καλυφθούν από πιστώσεις του προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι», ενώ το
ποσό των 42.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (52.080,00€ µε ΦΠΑ) θα καλυφθεί από Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούµαστε:
Την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», συνολικού προϋπολογισµού µε ΦΠΑ 24% 2.346.0800,00€ και τον καθορισµό τρόπου
εκτέλεσης του έργου µε Ανοικτή ∆ιαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 264 του Ν. 4412/2016.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δεκατέσσερις (14) ψήφους, αποφασίζει:
Την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», συνολικού προϋπολογισµού µε ΦΠΑ 24% 2.346.0800,00€ και τον καθορισµό
τρόπου εκτέλεσης του έργου µε Ανοικτή ∆ιαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 264 του Ν. 4412/2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 328/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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