ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 16ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 208/2018
Στη Λευκάδα σήμερα στις 12 του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 ήρθε σε τακτική
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. 11496/7-6-18 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
Γαρύφαλλος Δημήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κοντομίχης Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Παπαδόπουλος Ανδρέας
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Γιαννιώτης Οδυσσέας
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Τριλίβας Χρήστος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Κατωπόδη Ευανθία
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Σκληρός Παναγιώτης
8
Βλάχος Κων/νος
8
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
9
Αρβανίτης Σπυρίδων
9
Γληγόρης Κων/νος
10
Κατηφόρης Χρήστος
10
11
Φίλιππας Γεώργιος
11
12
Θερμός Ευάγγελος
12
13
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
13
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
14
Βλάχος Ευστάθιος
14
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
15
Καρφάκη Μαριάννα
15
16
Βικέντιος Νικόλαος
16
17
Μήτσουρας Πέτρος
17
18
Αραβανής Βασίλειος
18
19
Ζουριδάκης Ευτύχιος
19
20
Σκληρός Φίλιππος
20
21
Καββαδάς Θωμάς
21
22
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
22
23
Κακλαμάνη Αναστασία
23
24
Γρηγόρη Ασπασία
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα
(24) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο Δ.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας προσήλθε πριν την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο Δ.Σ. Καββαδάς Θωμάς αποχώρησε πριν την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, επέστρεψε
ου
ου
πριν την συζήτηση του 1 θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε εκ νέου, πριν την συζήτηση του 2 θέματος της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος και Χαλικιάς Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1 θέματος της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Μήτσουρας Πέτρος και Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4 θέματος της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορς και Κακλαμάνη Αναστασία, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6 θέματος της
ου
Η.Δ. Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 22 θέματος της Η.Δ.
ο
ΘΕΜΑ 2 της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 16ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου:
«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 22.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
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Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
«Η σύνταξη της παρούσας μελέτης αφορά εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν στο Δημοτικό Γήπεδο
Σφακιωτών ώστε να καταστεί λειτουργικό και ασφαλές για χρήση τόσο των αθλούμενων όσο και των θεατών.
Η συγκεκριμένη αθλητική εγκατάσταση δεν διαθέτει καμία υποδομή χώρων υγιεινής για τους φιλάθλους και είχε
σημαντικότατες ελλείψεις σε εξοπλισμούς ασφάλειας των εγκαταστάσεων όπως πυρασφάλεια ,αλλά και ασφάλειας
των αθλούμενων , των φιλάθλων κλπ , όπως εξοπλισμό ιατρείου.
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες για την κατασκευή των ημιτελών χώρων
υγιεινής των διαιτητών και των φιλάθλων σε επίπεδο λειτουργικότητας ώστε να μπορέσει η εγκατάσταση να πληρεί
τους όρους για την χορήγηση άδειας λειτουργίας της από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αποκεντρωμένης διοίκησης.
Συγκεκριμένα πρόκειται να εκτελεστούν οι πιο κάτω εργασίες:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Εκσκαφές μικρής κλίμακας για την κατασκευή ράμπας w.c. ΑΜΕΑ διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
Καθαιρέσεις σκυροδέματος για την μετατόπιση υφιστάμενης καγκελόπορτας.
Σκυροδετήσεις C16/20 για την κατασκευή ράμπας - διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου κλπ
Καθαίρεση επιχρίσματος- πλινθοδομής για την διαπλάτυνση εισόδου w.c ΑΜΕΑ ώστε η καθαρή διάσταση
μετά την τοποθέτηση του κουφώματος εισόδου να είναι τουλάχιστον 0,90 μέτρα.
Ολοκλήρωση της ηλεκτρολογικής - υδραυλικής εγκατάστασης και τοποθέτησης ειδών πυρασφάλειας.
Τοποθέτηση δύο ειδικών τεμαχίων (ταχυσυνδέσμων 2 1/2 " ) στους υφιστάμενους κρουνούς πυρόσβεσης στο
κέντρο του γηπέδου.
Τοποθέτηση ποδιών και κατωφλίων από μάρμαρο σε εισόδους και παράθυρα με μάρμαρο επιλογής της
επίβλεψης.
Τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδων και τοίχων ( επιλογής πλακιδίου, χρώματος και σχεδίου τοποθέτησης, της
επίβλεψης)
Τοποθέτηση εσωτερικών ξύλινων θυρών και εξωτερικών αλουμινίου (θύρες και παράθυρα μετά των
αναλόγων υαλοπινάκων και σιτών αερισμού).
Τοποθέτηση των ειδών υγιεινής , σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης του κτιρίου και με το υφιστάμενο
αποχετευτικό δίκτυο ( βόθρο). Έλεγχος σε πλήρη λειτουργία.
Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στο W.C ΑΜΕΑ
Μετατόπιση υφιστάμενης σιδερένιας συρόμενης θύρας εισόδου στις εγκαταστάσεις.
Αλλαγή φοράς ανοίγματος θύρας φιλάθλων ώστε να ανοίγουν προς την κατεύθυνση διαφυγής.
Κατασκευή θύρας στο υφιστάμενο σιδερένιο κάγκελο διαχωρισμού των κερκίδων.
Κατασκευή σιδερένιου κάγκελου με συρόμενη θύρα πλάτους 4-5 μέτρων στην θέση των χώρων υγιεινής
φιλάθλων για την αποτροπή εισόδου τους στον αγωνιστικό χώρο, καθώς επίσης και μεταξύ
κτιρίου παλαιών αποδυτηρίων και εξωτερικής περίφραξης.
Χρωματισμών του υφιστάμενου κάγκελου διαχωρισμού κερκίδας και των νέων με αντισκωριακό μίνιο
επαγγελματικής χρήσης σε δύο στρώσεις και ελαιοχρωματισμός επίσης σε δύο στρώσεις.
Σφράγιση - στεγανοποίηση αντισεισμικού αρμού με ειδική ελαστική μεμβράνη υψηλής ποιότητας και χρήση
ειδικών εποξειδικών συγκολλητικών ρητινών σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης , και την έγκριση των
υλικών.
Επισκευή κολώνας οπλισμένου σκυροδέματος φέροντος οργανισμού του υφιστάμενου παλαιού κτιρίου
αποδυτηρίων και της ακμής πλάκας αυτού , με επιμελή καθαρισμό αυτών τοποθέτηση αναστολέα διάβρωσης
3 συστατικών , για αποφυγή διάβρωσης του οπλισμού και χρήσης ως γέφυρας πρόσβασης, τοποθέτηση σε
στρώσεις ίνοπλισμένου επισκευαστικού κονιάματος. Όλα τα υλικά θα εγκριθούν από την επίβλεψη πριν την
τοποθέτηση τους και θα εφαρμοστούν αυστηρά σύμφωνα με τα φύλλα οδηγιών εφαρμογής του
κατασκευαστή.
Προμήθεια και τοποθέτηση Εξοπλισμού ιατρείου σύμφωνα με την ΚΥΑ 46596 / 22-11-2004 και το ανάλογο
άρθρο της παρούσας μελέτης.
Κατασκευή διαγραμμίσεων και τοποθέτησης πινακίδων για την οριοθέτηση θέσεων σταθμεύσεως οχημάτων
ασφαλείας (πυροσβεστικού οχήματος , ασθενοφόρου , οχήματος ΕΛ.ΑΣ.)
Χρωματισμοί εσωτερικοί και εξωτερικοί.
Κατασκευή μόνωσης δώματος με οπλισμένη ασφαλτική μεμβράνη.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 17.741,94 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 22.000,00 και θα καλυφθεί απο πιστώσεις
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι εξής διατάξεις:
Ν.4412/16 ΦΕΚ 147 Α « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
Ν. 3463/06 ΦΕΚ 114 Α « Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
Ν. 3852/10 ΦΕΚ 87 Α «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης»
Π.Δ. 305/96 ΦΕΚ 212 Α « Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια».

2

Εισηγούμαι την έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και την εκτέλεση του έργου με συνοπτικό
διαγωνισμό.»
Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα, με είκοσι μία (21) ψήφους, αποφασίζει:
Την έγκριση της μελέτης των τευχών δημοπράτησης και την εκτέλεση με συνοπτικό διαγωνισμό, του έργου:
«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 22.000,00 €.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 208/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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