ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 457
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 31 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 25/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ-∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ».
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα είπε τα εξής:
«Η µελέτη διαµόρφωσης – ανάπλασης της πλατείας των νέων εργατικών πολυκατοικιών,
περιλαµβάνει χώρο συνολικού εµβαδού 1140,00µ2. Η πλατεία που βρίσκεται σε επαφή µε τον δρόµο της
Αγ. Μαρίνας, αποτελεί τον µοναδικό υπαίθριο συνάθροισης κοινού στην περιοχή, ενώ στο ένα άκρο
υπάρχει εµπορικό κατάστηµα εµβαδού 138µ2. Σήµερα παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης, µε το δάπεδό
της να έχει καταστραφεί στο σύνολό του και να εγκυµονεί κίνδυνο για τους πεζούς, ενώ ο
ηλεκτροφωτισµός δεν κρίνεται επαρκής.
Η συνολική πρόταση για την διαµόρφωση του χώρου περιλαµβάνει:
• αύξηση της επιφάνειας του χαµηλού πρασίνου
• αύξηση των θέσεων στάθµευσης και την εφαρµογή εµποδίων ώστε να περιοριστεί το φαινόµενο
της παράνοµης στάθµευσης επί της πλατειάς
• πλακόστρωση του χώρου συνολικά µε συνδυασµό τσιµεντόπλακων και βοτσαλόπλακων
• εκτενή δεντροφύτευση φυλλοβόλων δέντρων µε διαµόρφωση σκιερών καθιστικών
• ηλεκτροφωτισµό του χώρου.
Η παρούσα µελέτη που αποτελεί την πρώτη φάση του έργου, περιλαµβάνει την αποξήλωση της
υφιστάµενης κατεστραµµένης πλακόστρωσης, την κατασκευή των δικτύων καθώς και της βάσης έδρασης
των πλακών από σκυρόδεµα.
Έτσι πιο συγκεκριµένα προβλέπονται εργασίες καθαίρεσης της πλακόστρωσης και η αποµάκρυνσή της,
γενική εκσκαφή σε βάθος έως 0.15m κάτω από το επίπεδο δρόµου µε την αποµάκρυνση των προϊόντων
εκσκαφής, προµήθεια δάνειων υλικών κατηγορίας Ε4 και η κατασκευή επιχώµατος µέσου πάχους 0.10m
στο τµήµα που θα κατασκευαστεί η βάση των πλακών, εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση
σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων από πολυαιθυλένιο , τοποθέτηση βάσεων σιδηροϊστού και φρεατίων
έλξης καλωδίων διαστάσεων 0.40*0.40µ, εκσκαφή αυλακιού για την τοποθέτηση σωληνώσεων
αρδευτικού δικτύου, τοποθέτηση σωληνώσεων αρδευτικού δικτύου πολυαιθυλενίου Φ25mm ΡΕ 10 atm,
κατασκευή κρασπέδων από προκατασκευασµένα τεµάχια στο όριο µε την οδό. Επί του επιχώµατος θα
τοποθετηθεί δοµικό πλέγµα τύπου Τ131 και εν συνεχεία θα επιστρωθεί και θα συµπυκνωθεί σκυρόδεµα
ποιότητας C16/20 πάχους 8-10cm σε επίπεδα και κλίσεις σύµφωνα µε τα συνηµµένα σχέδια, αφήνοντας
τα κατάλληλα κενά για την φύτευση δέντρων.
Η δαπάνη που απαιτείται είναι 16.128,73 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ µε ΦΠΑ 19.999,63Ευρώ και θα
καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2016.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
-

Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016

- Άρθρο 117 του ν 4412/2016
Εισηγούµαι την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης µε την διαδικασία του συνοπτικού
διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και τον
εγκεκριµένο προϋπολογισµό, ποσού 19.999,63 Ευρώ.»
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 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ», προϋπολογισµού, 19.999,63 Ευρώ.
Τον καθορισµό τρόπου εκτέλεσης του έργου, µε την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 457/2016.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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