Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.11.10 13:14:49
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΙ1ΞΩΕΟ-ΛΨΒ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 29ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις 6-11-2020.
Πράξη 149η
Ιθάκη, σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30΄ , συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο
σε τακτική συνεδρίαση ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου
κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ, έπειτα από την αρ. 6604/2-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΑΜΠΟΛΗ, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, και στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), καθώς της με αριθ.
163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον από τα 17 μέλη του, ήταν παρόντα τα 12 :
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης < Έγκριση και
παραλαβή της συμπληρωματικής της αρ. 26/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Ληξουρίου με τίτλο : «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» > και αναφέρει :
< Ήδη έχει παραληφθεί με την αρ. 106/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η αρ. 26/2020 ανωτέρω
μελέτη και καλούμαστε για την λήψη απόφασης παραλαβής της συμπληρωματικής αυτής, που συνέταξε η
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ληξουρίου :
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(συνοδεύουσα την Μελέτη του Έργου)
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός» που έπληξε την Ιθάκη, από τα μεσάνυχτα της 17/9/2020 και έως
τις 20/9/2020 προκάλεσε δεκάδες προβλήματα στις υδρευτικές υποδομές του Δήμου Ιθάκης.
Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν και στο δημοτικό οικόπεδο στην Πόλη Σταυρού όπου από το έτος 2005
λειτουργεί μονάδα αφαλάτωσης .
Μεγάλα δένδρα που περιέβαλαν το χώρο (κυρίως ευκάλυπτοι και λεύκες ύψους ~25-30m)
ξεριζώθηκαν από την ορμή του ανέμου, αποξηλώνοντας -κατά την εκρίζωσή τους- τμήματα των υπογείων
αγωγών της μονάδας θαλάσσης και παραγόμενου, τα οποία κατά την πτώση τους γκρέμισαν επίσης και
τμήμα περιτοίχισης του οικοπέδου σε μήκος ~15m (βλ. συνημμένες φωτογραφίες)
Συνέπεια όλων των παραπάνω αναφερομένων , είναι η καθ’ ολοκληρία αστοχία του συστήματος
αφαλάτωσης με ορατό κίνδυνο την απρόσκοπτη τροφοδοσία με νερό σε οικίες, ιδιοκτησίες, σχολεία,
καταστήματα κλπ.
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Αν και στους οικισμούς του Σταυρού υπάρχει –προς το παρόν- απόθεμα νερού μέσω δεξαμενών, αυτό
μειώνεται με γρήγορους ρυθμούς.
Για τους λόγους αυτούς, είναι επιτακτική η ανάγκη άμεσης αποκατάστασης του κεντρικού αγωγού του
συστήματος αφαλάτωσης βάσει των διαδικασιών του Ν4412/2016 αρθρ. 32γ.
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού ύδρευσης από την
μονάδα αφαλάτωσης που υπάρχει στη Πόλη μέχρι τη σύνδεση της στο Σταυρό, σε μήκος περίπου 1050m.
Ο αγωγός θα ακολουθήσει την ίδια διαδρομή με τον υφιστάμενο αγωγό και είναι επί του
ασφαλτοστρωμένου δρόμου που συνδέει τη Πόλη με το Σταυρό.
Ο αγωγός θα είναι ονομαστικής διαμέτρου 125mm ,16atm , PE 3ης γενιάς.
Με την περαίωση της αντικατάστασης του αγωγού θα γίνει και η αποκατάσταση του οδοστρώματος
του δρόμου.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Προβλέπονται να εκτελεστούν οι εργασίες όπως περιγράφονται αναλυτικά στο προϋπολογισμό και
στο τιμολόγιο. Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
α) Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων με τις αντίστοιχες μεταφορές
β) Τοποθέτηση αγωγού- επίχωση αγωγού
γ) Αποκατάσταση οδοστρώματος.
ΔΑΠΑΝΗ
Η καθαρή δαπάνη των εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 76.612,90€ (μη συμπ. Φ.Π.Α) ,
και η συνολική απαιτούμενη δαπάνη με το Φ.Π.Α ανέρχεται στο ποσό 95.000,00 €.
ΛΗΞΟΥΡΙ, 23 – 10 – 2020
Συντάχθηκε
Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ληξουρίου

Καλογερόπουλος Θόδωρος
Πολιτικός Μηχανικός

Καλογερόπουλος Θόδωρος
Πολιτικός Μηχανικός >

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την από 13/4/2020 Σύμβαση
Διαδημοτικής Συνεργασίας με τον Δήμο Ληξουρίου, όπου παρέχεται υποστήριξη στην άσκηση
αρμοδιοτήτων Τεχνικών Υπηρεσιών για την εκτέλεση προμηθειών και μελετών στον Δήμο Ιθάκης, καθώς
και την διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναλυτικά καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά ::
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παραλαβή και έγκριση της ανωτέρω συμπληρωματικής τεχνικής έκθεσης που συνοδεύει την αρ.
26/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου με τίτλο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ
ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΙΘΑΚΗΣ» προϋπολογισμού 76.612,90 € (άνευ Γ.Ε & Ο.Ε, απροβλέπτων , αναθεώρησης και Φ.Π.Α.) και
συνολικής δαπάνης έργου 95.000,00€ ( με αναθεώρησης και Φ.Π.Α.)
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

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

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

