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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις 22-1-2020.
Πράξη 05η
Ιθάκη, σήμερα 22 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε
τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου κ. Διονυσίου Γερ. Στανίτσα, έπειτα
από την αρ. 213/17-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΦΙΑΜΠΟΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, που
επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον ήταν παρόντα και τα 17 μέλη του :
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ΟΥΔΕΙΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης (Αίτημα του
Καχρίλα Έκτορα του Χαριλάου και λοιπών κατοίκων του οικισμού Εμπρός Αετός Βαθέως
Ιθάκης, για επέκταση προγράμματος υδροδότησης του Οικισμού Μπροστά Αετός Ιθάκης για όλο
το έτος) σύμφωνα με το αρ. 6350/28-11-2019
αίτημα του ανωτέρω δημότη Ιθάκης, με
συνυπογράφοντες και άλλους κατοίκους του οικισμού, προς τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου και τον υπεύθυνο Αντιδήμαρχο για την υπηρεσία ύδρευσης κ. Ι. Τρέλλη :
« Με την παρούσα αιτούμαι εγώ και οι υπογράφοντες αυτήν κάτοικοι του οικισμού Μπροστά Αετός
Ιθάκης ζητάμε να γίνει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την οριστική επίλυση του
προβλήματος υδροδότησης του οικισμού μας.
Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση ΔΣ στις 16-5-2018, η οποία για κάποιους λόγους ποτέ δεν
εφαρμόστηκε (και εμείς υποφέρουμε) ζητάμε την υδροδότησή μας κατά την διάρκεια όλου του έτους και
για όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες, όπως ακριβώς ισχύει για όλο το Βαθύ.
Επειδή υπάρχει και σε μας δίκτυο, σας αναφέρω ότι επί 25 χρόνια πληρώνουμε κανονικά πάγια για
όλο το έτος, ενώ υδροδοτούμαστε μόνο κατά τους θερινούς μήνες και αυτό ελλιπώς , όχι κάθε μέρα, για
λίγη ώρα και με μειωμένη πίεση του νερού.
Ζητάμε ακόμη κάθε ενημέρωση (αξιόπιστη) σχετικά με την ύδρευσή μας (μέρες , ώρες κλπ.)
Παρακαλούμε όποτε οριστεί η συνεδρίαση του ΔΣ για το θέμα μας, να κληθεί και ο υπεύθυνος της
υπηρεσίας ύδρευσης να μας δώσει εξηγήσεις για το θέμα που αντιμετωπίζουμε, καθώς σύμφωνα με
απαντήσεις των Δημάρχων και Αντιδημάρχων, φέρει την ευθύνη για αυτό.
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Ο ισχυρισμός τεχνικού προβλήματος δεν μας καλύπτει γιατί τόσα χρόνια έπρεπε να έχει λυθεί.
Σας επισημαίνουμε ότι η υπομονή μας έχει εξαντληθεί , να ζητιανεύουμε το νερό έν έτει 2019. Ζητάμε
νερό, το πληρώνουμε , το απαιτούμε!!! Δεν είμαστε δημότες β΄ κατηγορίας. »
Στην συζήτηση παραβρέθηκε και ο αιτών, ο οποίος και έλαβε το λόγο για να υποστηρίξει το αίτημά
του, αναφέροντας ότι έχει εξαντληθεί η υπομονή των κατοίκων για ένα θέμα το οποίο έχει χρονίσει και
παραμένει άλυτο παρά τις κατά καιρούς αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην συνέχεια ο κ. Τρέλλης διαβάζει γραπτή επιστολή του υπεύθυνου υπαλλήλου στην υπηρεσία
ύδρευσης κ. Β. Σιμήρη, ο οποίος εκλήθη να παραστεί στην σημερινή συνεδρίαση αλλά απουσιάζει.
Κατ΄ αρχήν θα ήθελα να γίνει με σαφήνεια κατανοητό ότι δεν έχω ουδεμία αντίρρηση, ένσταση ή
επιφύλαξη για την υδροδότηση της περιοχής τού Μπροστά Αετού, αλλά και κάθε ‘’αετού’’ πάνω στο νησί
μας!!!! Αυτό είναι μια πολιτική απόφαση και ανήκει στην Δημοτική Αρχή. Σ΄αυτήν την απόφαση, ως δική
μου συμμετοχή -την μόνη που διαβλέπω- είναι μια επικουρική συνεισφορά σε τεχνικά θέματα που μπορεί
να ενσκήψουν πριν την απόφαση.
Ως εκ τούτου και σχετικά με την υδροδότηση του Μπροστά Αετού :
1- Ο αγωγός τοποθετήθηκε πρόχειρα πριν 33 χρόνια για να καλύψει διαφορετικές ανάγκες από
αυτές που σήμερα καλείτε ο Δήμος μας να αντιμετωπίσει μέσω αυτού. Είναι επιφανειακός, τοποθετημένος
πάνω στα βράχια με πολλές καταπονήσεις, τρύπες από αυτοκίνητα και την τριβή του στα βράχια, αλλά
και τις φωτιές. Η επιφανειακή τοποθέτηση, κάνει την χρήση του ως προς τη μεταφορά νερού για
ανθρώπινη κατανάλωση, απαγορευτική.
2- Η πλήρωση του αγωγού με νερό και η μεταφορά του προς τον Μπροστά Αετό επιτυγχάνετε με
την λειτουργία τριών (3) αντλητικών συγκροτημάτων ‘’boosters παραγόμενου’’ με συγκεκριμένα
υδραυλικά χαρακτηριστικά και συγκεκριμένες καμπύλες λειτουργίας που προσδιορίζονται από την θέση
των δεξαμενών Κάστρου, Δέντρων και Καρτεριού με υψομετρικά 95, 120 και 100 αντίστοιχα, για την
μεταφορά νερού από το εργοστάσιο αφαλάτωσης σε αυτές. Για την μεταφορά νερού από την αφαλάτωση
προς Μπροστά Αετό με υψομετρική διαφορά μηδέν (0) μέτρα, χρειάζεται άλλο είδους αντλητικό
συγκρότημα, με συγκεκριμένα υδραυλικά χαρακτηριστικά και συγκεκριμένες καμπύλες λειτουργίας που
καμία σχέση έχουν με αυτές των ‘’boosters παραγόμενου’’. Έτσι σε κάθε υδροδότηση του Μπροστά
Αετού εξαναγκάζουμε τα ‘’boosters παραγόμενου’’ να λειτουργήσου εκτός καμπύλης. Ως αποτέλεσμα
αυτής της αντικανονικής λειτουργίας έχουμε την δημιουργία σπηλαίωσης σε όλα τα μεταλλικά μέρη του
υδραυλικού τμήματος της αντλίας.
3- Τι είναι Σπηλαίωση αντλίας:
https://iekdelta.gr/delta-lifeblog/%CF%83%CF%80%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CE%B9%CE%B5%CE%BA-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B1/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%89%
CF%83%CE%B7
4- Η προμήθεια και εγκατάσταση των τριών boosters μαζί με τον πίνακα εκκίνησης και όλα τα
περιφερειακά όργανα, στοίχησε στον Δήμο μας το έτος 2011 περί τις 80 με 85 χιλιάδες Ευρώ. Οι αντλίες
είναι υποβρύχιες εγκατεστημένες με μεγάλη δυσκολία και προσπάθεια –λόγο όγκο και βάρους- μέσα στην
δεξαμενή παραγόμενου σε ειδική βάση, θέση και κολλεκτέρ, που κατασκεύασε εξ ολοκλήρου η υπηρεσία
μας. Όλα τα ερχόμενα σε επαφή υλικά και εξαρτήματα είναι inox 304. H οποιαδήποτε παρέμβαση προς
συντήρηση αυτών των αντλιών προϋποθέτει μεγάλη προσπάθεια, κόπο, σωματικές δυνάμεις -σήμερα δεν
υπάρχουν- και βασικά τις μονάδες εκτός παραγωγής για όσες μέρες θα διαρκεί η επέμβαση. Για όσους
δεν κατανοούν ή δεν θέλουν να κατανοήσουν: Τα boosters παραγόμενου- ως αναφορά τα της ύδρευσηςείναι η καρδιά στο σώμα της Νότιας Ιθάκης!
Αφού τελείωσα με την όσο μπορούσα καλλίτερη τεχνική περιγραφή, επιτρέψτε μου να καταθέσω
κάποιες δικές μου προσωπικές σκέψεις και πτυχές από τη θέση που 38 περίπου χρόνια με ενέταξε η
ζωή.
Υπερασπίστηκα τις υδρευτικές υποδομές του Δήμου όλα αυτά τα χρόνια όπως να ήταν δικές μου.
Κανένας δεν μου το ζήτησε. Το έκανα γιατί το ένιωθα αλλά και γνωρίζοντας πόσο κόπο, μεράκι, ξενύχτι
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και αγάπη έχουν όλα αυτά που σήμερα άπλα, τα λέμε ‘’ υδρευτικές υποδομές’’. Την ίδια θέση και στάση
τήρησα και στη περίπτωση που μας αφορά σήμερα. Δεν έκλεισα τα μάτια και το στόμα σε ότι γινόταν από
την αφαλάτωση ως τον Αη Νικόλα από πρώην Δημοτικές Αρχές, δημοτικούς συμβούλους και κατοίκους.
Στοχοποιήθικα, απειλήθηκα και ακόμα θύμα εκμετάλλευσης έπεσα από ‘’ευυπόληπτο’’ άτομο της
κοινωνίας μας και ‘’επιστήμων’’, παρακαλώ!!
Ως εκ τούτου δεν θα ήθελα επ ουδενί να εμπλακώ στην υπόθεση, με οποιοδήποτε έργο και ιδιότητα.
Σας ζητώ συγγνώμη για την άρνηση μου να συνεργαστούμε περεταίρω σ΄ αυτό το θέμα.
Σας ευχαριστώ!
Στη συνέχεια ο κ. Τρέλλης αναφέρει ότι πρέπει να γίνει ότι χρειαστεί , όπως υπόγειο δίκτυο και ότι άλλο
απαιτείται. Αυτή είναι η προοπτική.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο για λήψη απόφασης, με την πρόταση για άμεση
υδροδότηση δύο φορές την εβδομάδα τις ημέρες Τρίτη και Παρασκευή και ώρες 09:00 με 12:00 το
μεσημέρι.
Επίσης να ελεγχθεί από την υπηρεσία ύδρευσης και η δυνατότητα υδροδότησης για περισσότερες
ημέρες και ώρες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω, καθώς και την διαλογική συζήτηση όπως αυτή
αναλυτικά καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά :
Αποφασίζει

ομόφωνα

Εγκρίνει την άμεση υδροδότηση του οικισμού του Εμπρός Αετού Βαθέως Ιθάκης, δύο φορές την
εβδομάδα, τις ημέρες Τρίτη και Παρασκευή και ώρες 09:00 με 12:00 το μεσημέρι.
Επίσης δίνει εντολή στην υπηρεσία ύδρευσης να διερευνήσει την δυνατότητα υδροδότησης για
περισσότερες ημέρες και ώρες.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ

