ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 2ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 25
Στη Λευκάδα σήµερα στις 2 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
17:30 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. 1588/28-1-2015 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
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Λώλη Γεωργία
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γράψας Αθανάσιος

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

Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (29) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 10ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 2ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για διάλυση

της σύµβασης του έργου « Βελτίωση ∆ικτύου Ύδρευσης

∆ηµοτικής Ενότητας Ελλοµένου Λευκάδας» της οµώνυµης πράξης (Κωδ. ΟΠΣ:372033).
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Σέρβος Κων/νος, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆ηµ. Συµβούλιο:
Έχοντας υπόψη :
1. Ότι το έργο αφορά την κατασκευή αγωγού για ενοποίηση των δικτύων ύδρευσης των
παραλιακών οικισµών της ∆.Ε. Ελλοµένου προϋπολογισµού σύµβασης 225.238,44€ (µε
ΦΠΑ).
2. Όπως προκύπτει από τις αποφάσεις των τεσσάρων Τοπικών Συµβουλίων των παραλιακών
Οικισµών Περιγιαλίου ,Νυδριού, Νεοχωρίου (Μεγάλου Αυλακίου) και Βλυχού ,το έργο δεν θα
εξυπηρετούσε τις σηµερινές ανάγκες ύδρευσης τους καθώς και µελλοντικές απαιτήσεις.
3. Το έργο κατά την διάρκεια της κατασκευής του θα προκαλούσε έντονη αναστάτωση στον
κεντρικό δρόµο του Νυδριού ο οποίος είναι ήδη επιβαρυµένος από πολλά άλλα δίκτυα που
διέρχονται απ’ αυτόν (αποχ/ση , ύδρευση, ΟΤΕ και οµβρίων), επίκειται δε µάλλον περαιτέρω
επιβάρυνση του µε την υπογειοποίηση του δικτύου της ∆ΕΗ καθώς και µε νέο δίκτυο
διανοµής νερού.
4. Επίσης σύµφωνα µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 3412/2015 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής
Αρχής Π.Ι.Ν. αποκλείεται η αλλαγή όδευσης του αγωγού ώστε να µεταφερθεί στην
Περιφερειακή οδό Νυδριού καθώς και η µετατροπή του από αγωγό σύνδεσης δεξαµενών σε
αγωγό δικτύου διανοµής.
5. Επισηµαίνουµε ότι έχουµε νέα δεδοµένα για ενίσχυση της ύδρευσης του ∆ήµου Λευκάδας
από τις πηγές Αγίου Γεωργίου µε νέο έργο για τη µελέτη του οποίου έχουµε αρχίσει
συνεργασία µε το ΥΠΕΚΑ, για το συγκεκριµένο έργο.
Κατόπιν τούτων και µε σύµφωνη γνώµη του αναδόχου
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την διάλυση της υπ’ αριθ. 35239/09-12-2013 σύµβασης χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση για το
∆ήµο).»
Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο κ. Γληγόρης Κων/νος ο οποίος είπε: Θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει το
έργο. ∆εν είναι αιτιολογία ότι θα περάσει από τον κεντρικό δρόµο του Νυδριού.
Ο κ. Μαργέλης Σπυροπάνος στη συνέχεια είπε: Με δυσκολία θα ψηφίσω την εισήγηση και αυτό γιατί
χάνουµε από το ΕΣΠΑ 500.000 ευρώ από καθυστερήσεις αδικαιολόγητες.
Ο κ. Βικέντιος Νικόλαος, είπε: Το έργο έπρεπε να γίνει. Υπάρχουν ευθύνες γι’ αυτό. Η µελέτη που
είχε καταθέσει ο κ. Καρβούνης, ήταν και καλή και έλυνε σηµαντικά προβλήµατα της ύδρευσης στη
∆.Ε. Ελλοµένου.
Ο κ. Καββαδάς Αθανάσιος, κατέθεσε τα εξής: Το δίκτυο ύδρευσης του Νυδριού είναι πεπαλαιωµένο,
πάνω από τριάντα χρόνια, και χρίζει αντικατάστασης. Επειδή επίκειται ανάπλαση του κεντρικού
δρόµου του Νυδριού και πρέπει να γίνει αλλαγή του δικτύου πριν την ανάπλαση, προτείνω, να
τοποθετηθεί ο αγωγός φ.200 που προβλέπεται στη µελέτη του έργου, να αφήσουµε αναµονές,
(δηλ. να φέρουµε στην επιφάνεια ένα σωλήνα-αγωγό ύδρευσης αφού συνδεθεί µε το Φ.200), µε
έξοδα του ∆ήµου και τελειώνοντας το έργο να προχωρήσουµε σε φρεάτια και κατόπιν να γίνουν οι
συνδέσεις.
Με αυτό τον τρόπο αλλάζει το δίκτυο ύδρευσης στο Νυδρί και η επιβάρυνση του ∆ήµου θα είναι
πολύ µικρή.
Ο κ. ∆ήµαρχος στη συνέχεια είπε: Έχουµε δύο επιλογές. Συνεκτιµώντας τα υπέρ και τα κατά της
καθεµίας, θεωρούµε ότι πρέπει να διαλυθεί η εργολαβία.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία:
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι τρεις (23) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά ψήφισαν τέσσερις (4), οι κ.κ. Αραβανής Βασίλειος, Καββαδάς Αθανάσιος, Γληγόρης Κων/νος
και Βικέντιος Νικόλαος.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα
αποφασίζει:
Την διάλυση της υπ’ αριθ. 35239/09-12-2013 σύµβασης χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση
για το ∆ήµο Λευκάδας, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση.
Στο σηµείο αυτό αποχωρεί ο δηµοτικός σύµβουλος, κ. Αραβανής Βασίλειος.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.25/2015.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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