ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 12ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 166
Στη Λευκάδα σήµερα στις 26 του µηνός Απριλίου του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη 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. 7374/21-4-2017 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. Γαζής Πάνος
2. Νικητάκης Μάρκος
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Τριλίβας Χρήστος
5. Βικέντιος Νικόλαος
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
6. Κούρτης Φίλιππος
6. Σκληρός Παναγιώτης
7. Σέρβος Κων/νος
7. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
8. Αραβανής Βασίλειος
8. Πολίτης Σπυρίδων
9. Βλάχος Κων/νος
9. Πετούση-Σκιαδά Ζωϊτσα
10. Κοντοµίχης Ευάγγελος
10. Σκληρός Φίλιππος
11. Αρβανίτης Σπυρίδων
11. Καββαδάς Θωµάς
12. Κατηφόρης Χρήστος
12. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
13. Φίλιππας Γεώργιος
13.
14.
14. Θερµός Ευάγγελος
15. Βλάχος Ευστάθιος
15.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
16. Παπαδόπουλος Ανδρέας
16.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
17. Καρφάκη Μαριάννα
18. Κατωπόδη Ευανθία
18.
19. Γρηγόρη Ασπασία
19.
Το 10ο θέµα της Η.∆. προτάχθηκε οµόφωνα
20. Ζουριδάκης Ευτύχιος
20. και συζητήθηκε µετά το 3ο θέµα της Η.∆.
21. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
21.
22. Γληγόρης Κων/νος
22.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν
23.
23. την συζήτηση του 12ου θέµατος της Η.∆.
24.
24.
25.
25.
Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε
26. πριν την συζήτηση του 14ου θέµατος της Η.∆.
26.
27.
27. και επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 15ου
28.
28. θέµατος της Η.∆.
29.
29.
30.
30.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι δύο (22) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 4ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 12/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του
έργου «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΜΒΡΟ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ»,
προϋπολογισµού 114.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Η πρώτη παρέµβαση που αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης αποτελεί την επισκευή ζηµιών
οµβροδεξαµενών που βρίσκονται πλησίον των οικισµών Αθάνι, Χορτάτων, Αγίου Ηλία, Εγκλουβής και
Αγίου Πέτρου του Νοµού Λευκάδας. Πιο συγκεκριµένα γίνονται επισκευές σε τρείς δεξαµενές στο Αθάνι,
δύο στον Άγιο Ηλία, µία στα Χορτάτα, δύο στην Εγκλουβή και µιας στον Άγιο Πέτρο. Η επισκευές που
είναι µεγαλύτερες σε δυο δεξαµενές στο Αθάνι και σε µια στον Άγιο Ηλία γίνονται µε προσθήκη
ινοπλισµένων πολυµερών ελασµάτων εσωτερικά των δεξαµενών για το Αθάνι και εξωτερικά για τον Άγιο
Ηλία. Επίσης γίνεται αποκατάσταση των εκτεθειµένων σε διάβρωση οπλισµών για όλες τις δεξαµενές.
Για τον αυλόγυρο της συγκέντρωσης οµβρίων δεξαµενών (1) Αθανίου, (1) Αγίου Πέτρου, (1) Αγίου Ηλία
γίνεται επίσης επισκευή. Αυτή αφορά καθαίρεση αυλής και σκυροδέτηση νέων τοιχείων στις θέσεις που
έχουν καταρρεύσει και διαµόρφωση της νέας τελικής επιφάνειας της αυλής. Για τους αυλόγυρους δυο
δεξαµενών Αθανίου, µιας στον Άγιο Πέτρο και µιας στον Άγιο Ηλία τοποθετείται νέα περίφραξη, ενώ για
την αυλή σε δεξαµενή στην Εγκλουβή αφαιρούνται τα χαλαρά υλικά και τοποθετείται νέο σκυρόδεµα.
Η δεύτερη παρέµβαση αφορά την αποκατάσταση κτίσµατος που στεγάζει ποµόνα άρδευσης
στον κάµπο Κοντάραινας (Ματσαγγάνια) εντός ιδιωτικής έκτασης κ. Γερασίµου Κολυβά του Ιωάννη. Η
αποκατάσταση που γίνεται αρχικά µε καθαρισµό της βλάστησης. Ακολουθεί επισκευή µε εκτοξευόµενο
σκυρόδεµα και νέους οπλισµούς στην πλάκα οροφής, τοποθέτηση νέων παραθύρων και φωτισµού
καθώς και προσθήκη στέγασης της οπής της πλάκας. Για την γεώτρηση αυτή γίνεται καταγραφή της
µέγιστης ικανότητας παροχής. Στην γεώτρηση Β5 κάµπου Κοντάραινας γίνεται επισκευή της βάσης του
ηλκετροκινητήρα, σοβάτισµα πλευράς τοίχου που είναι ασοβάτιστο, καθάρισµα βλάστησης περίβολου
καθώς και επισκευή των διαβρώσεων στην πλάκα οροφής. Στη δεξαµενή συγκέντρωσης οµβρίων (θέση
Ρόγκι) γίνεται προσθήκη γεωυφάσµατος µετά τον καθαρισµό και διαµόρφωση της επιφάνειας του
εδάφους. Στο κανάλι απορροής οµβρίων στη θέση Μοτσάρα γίνεται αρχικά καθαρισµός του καναλιού
απο φερτά υλικά και βλάστηση. Ακολουθούν ο καθαρισµός βλάστησης εξωτερικά του καναλιού σε
πλάτος 1µ και στη συνέχεια σκυροδετείται κατασκευή εντός του καναλιού για την τοποθέτηση ενός νέου
µεταλλικού θυροφράγµατος. Σε θέση επίσης εντός του καναλιού εγκαθίσταται επίσης κατασκευή διπλού
υπερχειλιστή για την συγκράτηση φερτών υλών. Στο κανάλι τοποθετείται βυθιζόµενη αντλία ικανότητας
70m3/h µανοµετρικού 40m για την σύνδεση της µε το παρακείµενο αρδευτικό δίκτυο. Τελειώνοντας
γίνεται προσθήκη υδροληψιών µετά από εκσκαφή και τοποθέτηση νέων φρεατίων από σκυρόδεµα στον
κάµπο Σύβρου αλλά και αποκατάσταση υδροληψιών µε καθαρισµό φρεατίων και τοποθέτηση νέων
δεικλίδων.
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι εξής διατάξεις:
Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»
Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών»
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούµαι
Την έγκριση της µελέτης «Αποκαταστάσεις ζηµιών οµβροδεξαµενών (Αθανίου, Χορτάτων, Αγίου Ηλία,
Εγκλουβής - 60.000) και δικτύων άρδευσης (∆ηµοτικής Ενότητας Απολλωνίων - 54.000)»
προϋπολογισµού 114.000,00€ περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και
των αντιστοίχων τευχών
δηµοπράτησης. Το έργο θα εκτελεσθεί κατόπιν µειοδοτικού διαγωνισµού.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι δύο (22) ψήφους αποφασίζει:
Εγκρίνει την µελέτη: «Αποκαταστάσεις ζηµιών οµβροδεξαµενών (Αθανίου, Χορτάτων, Αγίου Ηλία,
Εγκλουβής - 60.000) και δικτύων άρδευσης (∆ηµοτικής Ενότητας Απολλωνίων - 54.000)»
προϋπολογισµού 114.000,00€ περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και
των αντιστοίχων τευχών
δηµοπράτησης.
Το έργο να εκτελεσθεί κατόπιν µειοδοτικού διαγωνισµού.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 166/2017.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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