ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 15ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 228
Στη Λευκάδα σήµερα στις 12 του µηνός Ιουνίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 16:00
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. 12303/08-06-2017 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. Γαζής Πάνος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Παπαδόπουλος Ανδρέας
5. Βικέντιος Νικόλαος
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Σέρβος Κων/νος
6. Σκληρός Παναγιώτης
7. Πολίτης Σπυρίδων
7. Αραβανής Βασίλειος
8. Πετούση-Σκιαδά Ζωϊτσα
8. Βλάχος Κων/νος
9. Αρβανίτης Σπυρίδων
9. Καββαδάς Θωµάς
10. Κατηφόρης Χρήστος
10. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
11. Φίλιππας Γεώργιος
11.
12. Θερµός Ευάγγελος
12.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
13. Βλάχος Ευστάθιος
13.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
14. Γιαννιώτης Οδυσσέας
14. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
15. Τριλίβας Χρήστος
15.
16. Καρφάκη Μαριάννα
16.
17. Κατωπόδη Ευανθία
17.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα Ε.Η.∆.
18. Γρηγόρη Ασπασία
18.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την
19. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
19.
ου
συζήτηση
του 2 θέµατος της Η.∆. επέστρεψε πριν
20. Ζουριδάκης Ευτύχιος
20.
ου
21. Σκληρός Φίλιππος
21. την συζήτηση του 4 θέµατος και αποχώρησε πριν
ου
22. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
22. την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν
23. Γληγόρης Κων/νος
23.
ου
24. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
24. την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Η ∆.Σ. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία, αποχώρησε πριν
25.
25.
ου
26.
26. την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
27.
27. Οι ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία και Γρηγόρη Ασπασία,
ου
28.
28. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7 θέµατος.
Ο ∆.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος αποχώρησε πριν την
29.
29.
ου
συζήτηση
του 15 θέµατος της Η.∆.
30.
30.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι τέσσερα (24) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 4ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 15/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του
έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥ∆ΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ», προϋπολογισµού 584.000,00
€.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Σέρβος Κων/νος, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Με την παρούσα µελέτη προβλέπονται αποκαταστάσεις βλαβών και βελτιώσεις των συστηµάτων
ύδρευσης των Τοπικών Κοινοτήτων Νυδριού, Κατούνας-Λυγιάς και Φτερνού, καθώς και τη βελτίωση του
κεντρικού αγωγού µεταφοράς νερού στην ανατολική Λευκάδα, µε σκοπό την αντιµετώπιση των
προβληµάτων που προέκυψαν από το σεισµό της 17ης Νοεµβρίου 2015. Συγκεκριµένα, το έργο
περιλαµβάνει τις ακόλουθες παρεµβάσεις
I.
Αντικατάσταση του δίδυµου αγωγού διανοµής στην κεντρική οδό του οικισµού του Νυδριού µε
δίδυµο αγωγό HDPE Φ125 PN10 σε µήκος 1100m και τοποθέτηση των απαιτούµενων φρεατίων
παροχής.
II.
Αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού από το αντλιοστάσιο 'Φάο' προς τη δεξαµενή του
οικισµού του Φτερνού µε αγωγό HDPE Φ90 PN16.
III.
(α) Εκσυγχρονισµός του αντλιοστασίου που εξυπηρετεί τους οικισµούς της Λυγιάς και της
Κατούνας µε την τοποθέτηση τριών νέων αντλητικών συγκροτηµάτων και αντικατάσταση των
ηλεκτρικών πινάκων και (β) κατασκευή νέας δεξαµενής χωρητικότητας 450m3 για την
εξυπηρέτηση του οικισµού της Λυγιάς και σύνδεση αυτής µε το υφιστάµενο αντλιοστάσιο και µε
το δίκτυο διανοµής της Λυγιάς µε δίδυµο αγωγό HDPE Φ125 σε µήκος 300m. Ανεξαρτητοποίηση
του οικισµού Κατούνας από τον οικισµό Λυγιάς.
IV.
Αντικατάσταση τµήµατος του κεντρικού αγωγού µεταφοράς εξυπηρέτησης της ανατολικής
Λευκάδας µε αγωγό HDPE Φ400 PN10 µήκους 160m επί της επαρχιακής οδού στη θέση
'Παράδεισος' Λυγιάς.
Προβλεπόµενες παρεµβάσεις
2.1 Οικισµός Νυδριού
Στον οικισµό του Νυδριού πρόκειται να γίνουν οι ακόλουθες παρεµβάσεις:
• Αντικατάσταση του αγωγού διανοµής κατά µήκος της κεντρικής οδού του Νυδριού σε µήκος
1100m µε δίδυµο αγωγό HDPE Φ125 PN10. Οι νέοι αγωγοί θα τοποθετηθούν εντός µικροτάφρου
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0.24x0.70m που θα διανοιχθεί µε ειδικό τροχό.
• Κατασκευή 6 φρεατίων δικλείδων και τοποθέτηση συνολικά 9 δικλείδων.
• Κατασκευή νέων φρεατίων παροχής
• Απαιτούµενες συνδέσεις µε υφιστάµενους αγωγούς
2.2 Οικισµός Φτερνού
Ο οικισµός Φτερνού διαθέτει δεξαµενή (ΕΛ21) η οποία τροφοδοτείται από το αντλιοστάσιο στη θέση
'Φάο' (ΕΛ23). Προβλέπεται η αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού από το αντλιοστάσιο στη θέση
'Φάο' µέχρι τη δεξαµενή του Φτερνού µε αγωγό HDPE Φ90 PN16 µήκους 2000m. Ο αγωγός θα
τοποθετηθεί εντός µικροτάφρου 0.24x0.70m2 που θα διανοιχθεί µε ειδικό τροχό. Εντός του ορύγµατος θα
τοποθετηθεί καλώδιο ΝΥΥ 3x2.5 για τον αυτοµατισµό του αντλιοστασίου.
2.3 Οικισµοί Λυγιάς & Κατούνας
Οι οικισµοί Λυγιάς & Κατούνας εξυπηρετούνται από αντλιοστάσιο-δεξαµενή 80m3, του Συνδέσµου
Ύδρευσης. Το αντλιοστάσιο διαθέτει µια αντλία υποβρύχια τύπου booster (εντός χιτωνίου ψύξης), το
οποίο καταθλίπτει προς τη δεξαµενή της Κατούνας. Παράλληλα, εξυπηρετεί τον οικισµό της Λυγιάς µε
βαρυτικό αγωγό. Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται:
• Κατασκευή νέας δεξαµενής χωρητικότητας 450m3 µε το απαιτούµενο βανοστάσιο σε θέση
ιδιοκτησίας του ∆ήµου, σε απόσταση 300m και µε υψοµετρική διαφορά 60m από το
αντλιοστάσιο. Εντός της δεξαµενής θα τοποθετηθεί φλοτέρ ελέγχου στάθµης νερού που θα
επικοινωνεί µε το αντλιοστάσιο µέσω ηλεκτρικού αυτοµατισµού.
• Εκσυγχρονισµός του αντλιοστασίου µε τα ακόλουθα:
o τοποθέτηση δύο (1 + 1 εφεδρικό) νέων υποβρύχιων αντλητικών συγκροτηµάτων παροχής
50m3/h σε µανοµετρικό 65m ισχύος 20HP για την τροφοδότηση της νέας δεξαµενής. Οι
αντλίες θα τοποθετηθούν εντός χιτωνίου ψύξης µέσα στον υγρό θάλαµο του
αντλιοστασίου.
o µεταφορά του υφιστάµενου υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος για την τροφοδότηση
της δεξαµενής της Κατούνας εντός του υγρού θαλάµου του αντλιοστασίου και τοποθέτηση
ενός νέου εφεδρικού αντλητικού συγκροτήµατος παροχής 30m3/h σε µανοµετρικό 195m
ισχύος 40HP. Οι αντλίες θα βρίσκονται εντός χιτωνίου ψύξης.
o Αποξήλωση και εκ νέου κατασκευή των σωληνώσεων και των υδραυλικών εξαρτηµάτων
του βανοστασίου και σύνδεση µε τα υφιστάµενα και νέα δίκτυα
o Τοποθέτηση δύο ηλεκτρολογικών πινάκων
o Ηλεκτρική εγκατάσταση του αντλιοστασίου
o Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού από το αντλιοστάσιο µέχρι τη νέα δεξαµενή της Λυγιάς
µε αγωγό HDPE Φ125 συνολικού µήκους 300m (τα πρώτα 100m αντοχής 12.5ατµ και τα
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υπόλοιπα 200m αντοχής 10ατµ), κατασκευή αγωγού βαρύτητας από τη νέα δεξαµενή της
Λυγιάς µέχρι το υφιστάµενό δίκτυο διανοµής µε αγωγό HDPE Φ125 PN10 µήκους 300m
και τοποθέτηση καλωδίου ΝΥΥ 5x2.5 για τον αυτοµατισµό του αντλιοστασίου. Το όρυγµα
θα είναι πλάτους 0.60m και βάθους 0.80m.
o Επανακατασκευή του δαπέδου του βανοστασίου µε σκυρόδεµα C16/20 πάχους 15cm.
2.4 Θέση 'Παράδεισος' Λυγιάς
Στη θέση 'Παράδεισος' Λυγιάς και επί της επαρχιακής οδού θα αντικατασταθεί τµήµα του κεντρικού
χαλύβδινου αγωγού DN350 που τροφοδοτεί την ανατολική Λευκάδα, µε αγωγό HDPE Φ400 PN10, σε
µήκος 160m. Ο νέος αγωγός θα τοποθετηθεί εντός ορύγµατος πλάτους 0.80m και βάθους 1.20m.
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 Αποκαταστάσεις
Η αποκατάσταση της ασφάλτου θα γίνεται ως ακολούθως:
• βάση από σκυρόδεµα C16/20 πάχους 0.12m, ελαφρά οπλισµένο µε πλέγµα Τ131
• ασφαλτική προεπάλειψη
• ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0.05m
3.3 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''.
3.4 Φρεάτια δικλείδων
Τα φρεάτια δικλείδων θα κατασκευαστούν από οπλισµένο σκυρόδεµα C16/20 σύµφωνα µε τα
κατασκευαστικά σχέδια.
3.5 Νέα δεξαµενή Λυγιάς
Η δεξαµενή θα αποτελείται από 4 θαλάµους οι οποίοι ανά δύο θα επικοινωνούν µε οπές 1.50x0.80m. Θα
κατασκευαστεί οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 µε στεγανοποιητικό µάζας σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τα
κατασκευαστικά σχέδια. Εσωτερικά θα επιχρισθεί µε τριπτή τσιµεντοκονία. Εντός κάθε θαλάµου, καθώς
και εξωτερικά θα τοποθετηθεί βαθµίδα για την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση. Στις ανθρωποθυρίδες θα
τοποθετηθούν καλύµµατα από φαιό χυτοσίδηρο.
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 δαπάνη που απαιτείται είναι 470.967,74€ χωρίς ΦΠΑ ενώ µε ΦΠΑ 584.000,00€ και θα καλυφθεί από
πιστώσεις Π∆Ε (ΣΑΕΠ 022).
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούµαστε:
Την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΝΥ∆ΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ», µε συνολικό προϋπολογισµό 584.000€
(περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) και τον καθορισµό τρόπου εκτέλεσης του έργου µε Ανοικτή ∆ιαδικασία,
σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι δύο (22) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Λευκό ψήφισε ο κ. Γληγόρης Κων/νος.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία, αποφασίζει:
Εγκρίνει την µελέτη και τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥ∆ΡΙΟΥ,
ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ», προϋπολογισµού 584.000,00 €.
Καθορίζει την τρόπο εκτέλεσης του έργου µε Ανοικτή ∆ιαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του
Ν. 4412/2016.»
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 228/2017.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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