ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 12ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 136/2018
Στη Λευκάδα σήμερα στις 16 του μηνός Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 ήρθε σε
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 6766/12-4-18 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
Περδικάρης Αθανάσιος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Σκληρός Παναγιώτης
3
Χαλικιάς Ευάγγελος
3
Αραβανής Βασίλειος
4
Γαρύφαλλος Δημήτριος
4
Ζουριδάκης Ευτύχιος
5
Κούρτης Φίλιππος
5
6
Σέρβος Κων/νος
6
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
8
Βλάχος Κων/νος
8
9
Κοντομίχης Ευάγγελος
9
10
Αρβανίτης Σπυρίδων
10
11
Κατηφόρης Χρήστος
11
12
Κακλαμάνη Αναστασία
12
13
Φίλιππας Γεώργιος
13
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
14
Θερμός Ευάγγελος
14
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν απών.
15
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
15
Χρέη Δημάρχου εκτέλεσε ο αναπληρωτής
16
Βλάχος Ευστάθιος
16
Δημάρχου, κ. Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.
17
Παπαδόπουλος Ανδρέας
17
18
Γιαννιώτης Οδυσσέας
18
19
Τριλίβας Χρήστος
19
20
Καρφάκη Μαριάννα
20
21
Κατωπόδη Ευανθία
21
22
Γρηγόρη Ασπασία
22
23
Βικέντιος Νικόλαος
23
24
Μήτσουρας Πέτρος
24
25
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
25
26
Σκληρός Φίλιππος
26
27
Καββαδάς Θωμάς
27
28
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
28
29
Γληγόρης Κων/νος
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα
(29) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Η Δ.Σ. Κακλαμάνη Αναστασία, αποχώρησε πριν την έναρξη της Η.Δ.
ου
Η Δ.Σ. Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέματος της Η.Δ.
Οι Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, Αρβανίτης Σπυρίδων και Παπαδόπουλος Ανδρέας, αποχώρησαν πριν την
ου
συζήτηση του 3 θέματος της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία και Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο κ. Σκληρός Φίλιππος επέστρεψε πριν την συζήτηση του 6 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κω/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6 θέματος της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Φίλιππας Γεώργιος και Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7 θέματος της Η.Δ.
ο

ΘΕΜΑ 7 της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 12ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης με τίτλο: 'ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ'
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος
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Ο Αντιδήμαρχος, κ. Σέρβος Κων/νος, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
«Γενικά
Το δίκτυο ύδρευσης της Λευκάδας σε ορισμένες περιοχές του είναι πεπαλαιωμένο.
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 Δήμου
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 Λευκάδας.
Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται δύο σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες πρόκειται να λύσουν σε
μεγάλο βαθμό τα προβλήματα ύδρευσης (α) στην περιοχή των Τσουκαλάδων και (β) στην περιοχή του
Περιγιαλίου.
Συγκεκριμένα, στην περιοχή των Τσουκαλάδων πρόκειται να αντικατασταθεί ο καταθλιπτικός αγωγός από
το αντλιοστάσιο του Συνδέσμου Ύδρευσης προς την κεντρική δεξαμενή των Τσουκαλάδων.
Στην περιοχή του Περιγιαλίου πρόκειται να κατασκευαστεί αντλιοστάσιο και αγωγός μεταφοράς από τη
γεώτρηση στη θέση ‘Αηδονάκι’ μέχρι τη δεξαμενή του Περιγιαλίου.
Προβλεπόμενες παρεμβάσεις
2.1 Αγωγός από Α/Σ Συνδέσμου μέχρι δεξαμενή Τσουκαλάδων
Ο οικισμός των Τσουκαλάδων υδροδοτείται από τις πηγές Αγ. Γεωργίου Λούρου μέσω Α/Σ
κατασκευασμένο στην περιοχή της Απόπλαινας το οποίο στέλνει το νερό με καταθλιπτικό αγωγό μήκους
3600m στη δεξαμενή των Τσουκαλάδων. Το μεγαλύτερο τμήμα του καταθλιπτικού αγωγού αποτελείται
από PVC κατασκευασμένο προ 30ετίας ο οποίος παρουσιάζει συνεχείς βλάβες. Οι συνεχείς βλάβες
προκαλούν ιδιαίτερη όχληση στους κατοίκους λόγω έλλειψης νερού μέχρι την αποκατάστασή τους,
σημαντικές απώλειες νερού ενώ είναι και ιδιαίτερα δαπανηρές.
Προβλέπεται η αντικατάσταση του αγωγού PVC μήκους 3400m με HDPE 3ης γενιάς. Συγκεκριμένα
προβλέπται η κατασκευή
• HDPE Φ200 PN25 σε μήκος 670m
•

HDPE Φ200 PN20 σε μήκος 750m

•

HDPE Φ200 PN16 σε μήκος 650m

•

HDPE Φ200 PN10 σε μήκος 1330m

Ο αγωγός θα κατασκευαστεί επί της Επαρχιακής Οδού Λευκάδας-Τσουκαλάδων.
Το Α/Σ διαθέτει 2+1 αντλίες. Η παροχή με τη μια αντλία σε λειτουργία είναι 45m3/h ενώ με τις δύο αντλίες
είναι 80m3/h.
2.2 Α/Σ και καταθλιπτικός αγωγός από γεώτρηση ‘Αηδονάκι’ μέχρι δεξαμενή Περιγιαλίου
Η Τ.Κ. Περιγιαλίου υδροδοτείται από τη δεξαμενή στη θέση ‘Ξωστράτι’ η οποία τροφοδοτείται από τις
πηγές Αγ. Γεωργίου Λούρου μέσω της δεξαμενής στη θέση Μαγκαφά. Η δεξαμενή τροφοδοτεί τα δίκτυα
των οικισμών της Δ.Ε. Ελλομένου (α) Περιγιαλίου, (β) Γενίου, (γ) Κατωχωρίου, (δ) Πόρου, (ε) Μικρού
Γυαλού. Τα τελευταία χρόνια η δεξαμενή Μαγκαφά αδυνατεί να καλύψει όλες τις ανάγκες των ανωτέρω
οικισμών κατά τη θερινή περίοδο. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος προτείνεται η πλήρης
εκμετάλλευση της γεώτρησης στη θέση ‘Αηδονάκι’. Στο χώρο υπάρχει κατασκευασμένη δεξαμενή
χωρητικότητας 200m3 με κλειστό βανοστάσιο. Η γεώτρηση τροφοδοτεί τη δεξαμενή με παροχή 80m3/h.
Προβλέπονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις
• Τοποθέτηση 1+1 υποβρύχιων αντλιών εντός της δεξαμενής στη θέση ‘Αηδονάκι’, παροχής 80m3/h
σε μανομετρικό 240m, του απαιτούμενου ηλεκτρολογικού πίνακα και ενός ομαλού εκκινητή (soft
starter) για την προστασία των αντλιών και του δικτύου
•

Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς από τη δεξαμενή-Α/Σ στη θέση ‘Αηδονάκι’ μέχρι τη
δεξαμενή στη θέση ‘Ξωστράτι’ αποτελούμενο από τα ακόλουθα
o
o
o
o

Τμήμα Α1-Α2: HDPE Φ200 PN25 μήκους 300m
Τμήμα Α2-Α3: HDPE Φ200 PN20 μήκους 200m
Τμήμα Α3-Α4: HDPE Φ200 PN16 μήκους 400m
Τμήμα Α4-Α6: HDPE Φ125 PN16 μήκους 1620m
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o Τμήμα Α6-Α7: HDPE Φ125 PN10 μήκους 2150m
o Τμήμα Α7-ΕΛ01: HDPE Φ125 PN16 μήκους 830m
Το τμήμα Α1-Α5 θα κατασκευαστεί σε τσιμεντόδρομο που ενώνει τη θέση ‘Αηδονάκι’ με την
Επαρχιακή Οδό Περιγιαλίου-Πλατυστόμων, ενώ το τμήμα Α5-Α7 θα κατασκευαστεί επί της
Επαρχιακής Οδού Περιγιαλίου-Πλατυστόμων, ενώ το τμήμα Α7-ΕΛ01 θα κατασκευαστεί επί
αγροτικού χωματόδρομου εν μέρει τσιμεντοστρωμένου.
Επίσης κατά μήκος του αγωγού θα κατασκευαστούν δύο φρεάτια αερεξαγωγών σε δύο κορυφές
του αγωγού.
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 Φ200: διαστάσεις ορύγματος 0.80m βάθος x 0.60m πλάτος
• HDPE Φ125: όρυγμα διανοιγμένο με χρήση ειδικού μηχανήματος με τροχό ταυτόχρονης εκσκαφής
και αποσύνθεσης διαμορφωμένων επιφανειών (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
3.3 Φρεάτια εξαερισμού
Τα φρεάτια εξαερισμού θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και θα έχουν οριζόντιες
εσωτερικές διαστάσεις 1.50x1.50m και κατακόρυφη εσωτερική διάσταση 1.20m, όπως φαίνεται στο
σχέδιο.
Ισχύουσες διατάξεις
Για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι εξής διατάξεις:
• Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»
• Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
Η δαπάνη που απαιτείται είναι 645.161,29€ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 24% ανέρχεται σε 800.000,00€ και
θα καλυφθεί από πιστώσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "Ιόνια Νησιά" 2014-2020
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούμαστε:
Την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού με
ΦΠΑ 24% 800.000,00€ και τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου με Ανοικτή Διαδικασία,
σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν. 4412/2016.
Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με είκοσι (20) ψήφους αποφασίζει:
Την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού με
ΦΠΑ 24% 800.000,00€.
Καθορίζει τρόπο εκτέλεσης του έργου με Ανοικτή Διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν.
4412/2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 136/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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