ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 27ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 374/2017
Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε
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. 23675/19-10-2017 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
Θερμός Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Παπαδόπουλος Ανδρέας
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Τριλίβας Χρήστος
5
Κούρτης Φίλιππος
5
6
Σέρβος Κων/νος
6
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
8
Βλάχος Κων/νος
8
9
Αρβανίτης Σπυρίδων
9
10
Κατηφόρης Χρήστος
10
11
Φίλιππας Γεώργιος
11
12
Κοντομίχης Ευάγγελος
12
13
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
13
14
Βλάχος Ευστάθιος
14
15
Γιαννιώτης Οδυσσέας
15
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
17
Κατωπόδη Ευανθία
17
18
Γρηγόρη Ασπασία
18
19
Βικέντιος Νικόλαος
19
20
Σκληρός Παναγιώτης
20
21
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
21
22
Αραβανής Βασίλειος
22
23
Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα
23
24
Ζουριδάκης Ευτύχιος
24
25
Σκληρός Φίλιππος
25
26
Καββαδάς Θωμάς
26
27
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
27
28
Γληγόρης Κων/νος
28
29
Γαρύφαλλος Δημήτριος
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 δύο (2) θέματα Ε.Η.Δ. Προτάχθηκε ομόφωνα και συζητήθηκε το 13ο θέμα της Η.Δ. μετά το 7ο.
Ο Δ.Σ. Ανδρέας Παπαδόπουλος προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος Ε.Η.Δ. Οι Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία και
Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 2ου θέματος Ε.Η.Δ. Οι Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, ΣκιαδάΠετούση Ζωϊτσα, Αρβανίτης Σπυρίδων και Βλάχος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ. και επέστρεψε ο Δ.Σ. Αρβανίτης
Σπυρίδων. Οι Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία και Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της ΗΔ
Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 15ου θέματος της Η.Δ. Η Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα
αποχώρησε πριν την συζήτηση του 18ου θέματος της Η.Δ. Ο Δ.Σ. Κων/νος Γληγόρης, ήταν εκτός αιθούσης στο 4ο, 5ο, και 6ο
θέμα της Η.Δ., επέστρεψε στο 7ο , ήταν εκτός αιθούσης στο 8ο, προσήλθε πριν το 10ο, αποχώρησε πριν την συζήτηση του
18ου, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 21ου και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 30ου θέματος της Η.Δ.
ο

ΘΕΜΑ 7 της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 27/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου
«ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 199.995,74 €.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

1

Ο Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Σέρβος, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Η πρώτη παρέμβαση που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την κατασκευή
επέκτασης του δικτύου ομβρίων στην περιοχή Βαρδάνια Λευκάδας και ειδικότερα τα οικοδομικά
τετράγωνα με αριθμούς 20, 279α, 321, 22α και 22β. Ο νέος αγωγός ομβρίων θα συνδέεται με το
υφιστάμενο δίκτυο επί της διασταύρωσης της οδού Πεφανερωμένης με την οδό 8ης Μεραρχίας και με
διατομή Φ1200. Ο αγωγός αυτός που θα διέρχεται από οδό όπισθεν του Ιερού Ναού Αγίου
Παντελεήμονα καταλήγει στην Βορειοανατολική γωνία του Ο.Τ 279α. Εκεί διασταυρώνεται κάθετα με
νέο οχετό, αντικείμενο της παρούσας μελέτης, ο οποίος λόγω υπαρχόντων κονδυλίων κατασκευάζεται
ως τμήμα της απαιτούμενης διατομής, όπως αυτή περιγράφεται στην ολοκληρωμένη μελέτη
διαχείρισης των ομβρίων ολόκληρης της περιοχής. Η διατομή που υλοποιείται με την παρούσα είναι
1Χ1,2m2 (σε σχέση με αυτήν της μελέτης 3Χ1,2) και ξεκινά στην Βορειοδυτική γωνία του Ο.Τ279α
διέρχεται από διανοιγμένο δρόμο και διασταυρώνεται με τον αναφερόμενο νέο αγωγό ομβρίων. Στη
συνέχεια με όμοια διατομή ο οχετός κατευθύνεται Βόρεια και καταλήγει στην παρούσα υλοποίηση σε
υπάρχουσα σούδα, όμορη του αντλιοστασίου Αγίου Αντωνίου, που με τη σειρά της καταλήγει στην
λιμνοθάλασσα. Επί της οδού Ούλωφ Πάλμε και σε υπάρχουσα διαμόρφωση εδάφους (σούδα), στο
όριο του Ο.Τ279α, κατασκευάζεται επίσης αγωγός ομβρίων, διατομής Φ800, ο οποίος συνδέεται με το
υφιστάμενο δίκτυο και καταλήγει στον αναφερόμενο οχετό στην Βορειοδυτική γωνία του Ο.Τ. Φρεάτια
επίσκεψης κατασκευάζονται στην αλλαγή κατεύθυνσης του αγωγού Φ1200 στην οδό Πεφανερωμένης,
στην διασταύρωση του αγωγού Φ1200 με την οδό Αγίου Παντελεήμενα και στην διασταύρωση του
αγωγού Φ1200 με τον οχετό. Τέλος, στην παρούσα υλοποίηση της μελέτης, κατασκευάζονται πέντε
φρεάτια ομβρίων ως εξής : διασταύρωση οδού Πεφανερωμένης και παρόδου όπισθεν Ναού Αγ.
Παντελεήμονα, διασταύρωση οδού Αγ. Παντελεήμονα με αγωγό Φ1200, Βόρεια γωνία διασταύρωσης
Ούλωφ Πάλμε και Αγ. Παντελεήμονα, Βορειοδυτική γωνία Ο.Τ279α και Βορειοανατολική γωνία
Ο.Τ279α.
Η δεύτερη παρέμβαση αφορά την αποξήλωση του υφισταμένου πεζοδρομίου για τμήμα της οδού
Ηρώων Πολυτεχνείου και την κατασκευή νέου με ράμπες και οδεύσεις για την κίνηση ΑΜΕΑ στα
πεζοδρόμια. Η παρέμβαση στα πεζοδρόμια της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου ξεκινά από την
διασταύρωση της με την οδό Μαρίνας και καταλήγει μέχρι και την διασταύρωση της με την οδό
Λευκάτα. Στην παρούσα παρέμβαση εξαιρείται η διαμόρφωση του πεζοδρομίου στον οικίσκο της
Αστυνομίας επί του πεζοδρομίου, όπου και διαμορφώνονται ράμπες εισόδου εξόδου στο πεζοδρόμιο.
Στην απέναντι πλευρά του πεζοδρομίου εξωτερικά κρεοπωλείου και καταστήματος Μαρίνα που το
πεζοδρόμιο είναι πρόσφατα κατασκευασμένο δεν γίνεται επίσης καμία τροποποίηση εκτός της
διαμόρφωσης ράμπας εισόδου στην διασταύρωση με την οδό Τζαβάλα.

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι εξής διατάξεις:


Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»



Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούμαι
Την έγκριση της μελέτης «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στην
πόλη της Λευκάδας» προϋπολογισμού 199995,74€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και των αντιστοίχων
τευχών δημοπράτησης. Το έργο θα εκτελεσθεί κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού.»
Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης, ψήφισαν είκοσι ένας (21) δημοτικοί σύμβουλοι.
Κατά ψήφισε ο κ. Γληγόρης Κων/νος, ο οποίος είπε: Να γίνει μικρότερο έργο, αλλά ολοκληρωμένο.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
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Την έγκριση της μελέτης «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες
στην πόλη της Λευκάδας» προϋπολογισμού 199995,74€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και των
αντιστοίχων τευχών δημοπράτησης.
Το έργο να εκτελεσθεί κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 374/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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