ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 454
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
18:00 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. 23361/14-11-16 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
1. Βλάχος Κων/νος
2. Κατηφόρης Χρήστος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Γαζής Πάνος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Κοντογεώργης Ηλίας
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
6. Σκληρός Φίλιππος
6. Κούρτης Φίλιππος
7. Σέρβος Κων/νος
7. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
8. Πολίτης Σπυρίδων
8.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
9. Κοντοµίχης Ευάγγελος
9.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Ο ∆.Σ. Κατηφόρης Χρήστος, προσήλθε µετά την
11.
11. Φίλιππας Γεώργιος
συζήτηση
του θέµατος Ε.Η.∆ και πριν την έναρξη της Η.∆.
12. Θερµός Ευάγγελος
12.
Ο
∆.Σ.
Αραβανής
Βασίλειος αποχώρησε πριν
13. Βλάχος Ευστάθιος
13.
ου
14. Παπαδόπουλος Ανδρέας
14. την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
15. Γιαννιώτης Οδυσσέας
15. Οι ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος και Καββαδάς
16. Καρφάκη Μαριάννα
16. Αθανάσιος, αποχώρησαν κατά την συζήτηση του
ου
17. Κατωπόδη Ευανθία
17. 21 θέµατος το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε
ο
18. Γρηγόρη Ασπασία
18. µετά το 4 θέµα της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος αποχώρησε
19. Βικέντιος Νικόλαος
19.
ου
20. Σκληρός Παναγιώτης
20. πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
21. Τριλίβας Χρήστος
21. Οι ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, Ζουριδάκης Ευτύχιος
22. Αραβανής Βασίλειος
22. και Καββαδάς Αθανάσιος, επέστρεψαν πριν την
ου
23. Καββαδάς Αθανάσιος
23. συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
24. Ζουριδάκης Ευτύχιος
24. Ο ∆.Σ. Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησε πριν
ου
25. Καββαδάς Θωµάς
25. την συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆.
26. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
26. Οι ∆.Σ. Καββαδάς Αθανάσιος, Βικέντιος Νικόλαος
27. Γληγόρης Κων/νος
27. Κατηφόρης Χρήστος και Ζουριδάκης Ευτύχιος,
ου
28.
28. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 8 θέµατος.
29.
29. Οι ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, Γρηγόρη Ασπασία
30.
30. και Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την
ου
31.
31. συζήτηση του 12 θέµατος.
32.
32. Οι ∆.Σ. Καρφάκη Μαριάννα και Αραβανής Βασίλειος,
ου
33.
33. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 13 θέµατος.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι επτά (27) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 28 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 25/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου
« ΕΠΙΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΝΥ∆ΡΙΟΥ» προϋπολογισµού 23.500,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Πολίτης, εντεταλµένος σύµβουλος
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Ο εντεταλµένος σύµβουλος, κ. Σπυρίδων Πολίτης, εισηγούµενος το θέµα είπε τα εξής:
«Με την µελέτη προβλέπονται εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν στο ∆ηµοτικό Γήπεδο
Νυδριού ώστε να καταστεί λειτουργικό και ασφαλές για χρήση τόσο των αθλούµενων όσο και των
θεατών.
Αναλυτικότερα στο χώρο του γηπέδου υπάρχουν φθορές λόγω παλαιότητας και χρήσης τόσο των
υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων αλλά και του περιβάλλοντος χώρου( κατεστραµµένα τµήµατα της
περίφραξης) . Συγχρόνως υφίσταται σηµαντικές ελλείψεις τόσο σε νέες εγκαταστάσεις όπως χώροι
υγιεινής φιλάθλων αλλά και εξοπλισµού για την σωστή λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων και κτιρίων
όπως ιατρείο, εξοπλισµός πυρασφάλειας κλπ.
Εργασίες:
1. Κατασκευή χώρων υγιεινής φιλάθλων ( εργασίες κατασκευής οπτοπλινθοδοµής – υδραυλικής και
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης – επιχρισµάτων –τοποθέτησης εσωτερικών θυρών και εξωτερικών
πορτοπαράθυρων αλουµινίου – επένδυσης και επίστρωσης πλακιδίων – τοποθέτησης ειδών
υγιεινής στο χώρο των υφιστάµενων κερκίδων και σύνδεσής τους µε το υφιστάµενο αποχετευτικό
δίκτυο (βόθρος).
2. Κατασκευή κιγκλιδώµατος απλού σχεδίου µε θύρα επικοινωνίας των δύο τµηµάτων η οποία θα
ασφαλίζει µε κατάλληλο µέσο (κλειδαριά) , για διαχωρισµό των φιλάθλων της φιλοξενούµενής
οµάδας από τους φιλάθλους της τοπικής οµάδας και αντισκωριακή προστασία σε δύο στρώσεις µε
µίνιο 100% επαγγελµατικής χρήσης καθώς επίσης και ελαιοχρωµατισµός σε απόχρωσή επιλογής
της επίβλεψης επίσης σε δύο στρώσεις.
3. Αλλαγή της φοράς των υφιστάµενων θυρών εισόδου – εξόδου του γηπέδου ώστε να ανοίγουν προς
την κατεύθυνση διαφυγής.
4. Προµήθεια και τοποθέτηση
• φωτιστικών ασφαλείας στις εξόδους των υφιστάµενων αποδυτηρίων
• πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6 kgr.
• ∆ύο πυροσβεστικών φωλιών στο χώρο των υφιστάµενων αποδυτηρίων.
5. Καθορισµός ειδικών θέσεων στάθµευσης οχηµάτων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας , ΕΚΑΒ ,
Αστυνοµίας µε διαγράµµιση και τοποθέτηση κατάλληλης σήµανσης(πινακίδες) .
6. Επισκευή της υφιστάµενης περίφραξης µε τοποθέτηση αντηρίδων , οριζόντιου σιδηροσωλήνα 1 ½ “
καθώς επίσης και γαλβανισµένου ευθύγραµµου σύρµατος για την τάνυση του συρµατοπλέγµατος.
7. Καθαρισµός της υφιστάµενης αύλακας απορροής των οµβρίων υδάτων του αγωνιστικού χώρου.
8. Καθαίρεση υφιστάµενης στέγης από κυµατοειδή φύλλα αµιαντοτσιµέντου και επιστέγαση µε φύλλα
θερµοµωνοτικού πάνελ γαλβανισµένης λαµαρίνας µε πλήρωση πολυουρεθάνης , και σχέδιο
ρωµαϊκού κεραµιδιού.
9. Προµήθεια εξοπλισµού πρώτων βοηθειών σύµφωνα µε το άρθρο 7 της ΚΥΑ 46596/04(ΦΕΚ 1793
Α
Β/6-12-2004) Καθορισµός λεπτοµερειών εφαρµογής του άρθρου 56 του Ν.2725/1999
«Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις».
Για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι εξής διατάξεις:
Ν.4412/16 ΦΕΚ 147 Α « ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών»
Ν. 3463/06 ΦΕΚ 114 Α « ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
Ν. 3852/10 ΦΕΚ 87 Α «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης»
Π.∆. 305/96 ΦΕΚ 212 Α « Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια».
Εισηγούµαι την έγκριση της µελέτης, των τευχών δηµοπράτησης και την εκτέλεση του έργου µε
δηµοπρασία (πρόχειρο διαγωνισµό).»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε δεκαεπτά (17) ψήφους αποφασίζει:
Την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου « ΕΠΙΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ
ΝΥ∆ΡΙΟΥ» προϋπολογισµού 23.500,00 €.
Τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης του έργου, µε δηµοπρασία (πρόχειρο διαγωνισµό).
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 454/2016.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη
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