ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 26ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 359/2017
Στη Λευκάδα σήμερα στις 2 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. 21874/28-09-2017
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
Γαρύφαλλος Δημήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κούρτης Φίλιππος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντομίχης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Γαζής Πάνος
5
Σέρβος Κων/νος
5
Κατωπόδη Ευανθία
6
Πολίτης Σπυρίδων
6
Σκληρός Παναγιώτης
7
Βλάχος Κων/νος
7
Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
11
Θερμός Ευάγγελος
11
12
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
12
13
Βλάχος Ευστάθιος
13
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
15
Τριλίβας Χρήστος
15
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
17
Γρηγόρη Ασπασία
17
18
Βικέντιος Νικόλαος
18
19
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
19
20
Αραβανής Βασίλειος
20
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
21
Ζουριδάκης Ευτύχιος
21
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
22
Σκληρός Φίλιππος
22
23
Καββαδάς Θωμάς
23
24
Γληγόρης Κων/νος
24
25
Παπαδόπουλος Ανδρέας
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 πέντε (25) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκε ένα (1) θέμα Ε.Η.Δ.
- Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε μετά την συζήτηση του θέματος Ε.Η.Δ. και πριν την έναρξη της Η.Δ.
ου
- Ο Δ.Σ. Ανδρέας Παπαδόπουλος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2 θέματος της Η.Δ.
ου
- Οι Δ.Σ. Νικόλαος Βικέντιος και Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 4 θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. Βασίλειος Αραβανής αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του 5ου θέματος της Η.Δ.
ου
- Οι Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα και Πολίτης Σπυρίδων αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6 θέματος της Η.Δ.
ο
ου
- Ο Δ.Σ. Κων/νος Γληγόρης, ήταν εκτός αιθούσης στο 2 θέμα της Η.Δ., αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του 5
ου
θέματος , επέστρεψε πριν την συζήτηση του 6 θέματος και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8ου θέματος.
ο

ΘΕΜΑ 8 της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 26/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου :
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ», προϋπολογισμού 7.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
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Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
«Ισχύουσες διατάξεις: Ν. 4412/08-08-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες για την αποπεράτωση των τουαλετών του
σχολείου της Νικιάνας
Συγκεκριμένα θα σοβατιστεί το κτίριο, θα προετοιμαστούν οι επιχρισμένες επιφάνειες για χρωματισμό,
θα κατασκευαστεί μια πλήρη υδραυλική εγκατάσταση που θα αποτελείται από τα είδη υγιεινής καθώς
και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως (σωληνώσεις, δικλείδες
κτλ) (όχι ο εξοπλισμός), τόσο για το δίκτυο νερού όσο και για το δίκτυο αποχέτευσης και τις εργασίες
εγκατάστασης και σύνδεσης, για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Θα τοποθετηθούν κεραμικά πλακίδια στους τοίχους και τα δάπεδα και τέλος θα κατασκευαστεί μια
πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση που θα αποτελείται από πλήρη πίνακα με όλα τα όργανά του
(ισχύος, προστασίας, ενδείξεων, αυτοματισμού και ελέγχου), τις μπάρες χαλκού, τα απαραίτητα
στηρίγματα, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες, τις καλωδιώσεις
εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ. μικροϋλικά. Επίσης περιλαμβάνονται τα καλώδια 3Χ2,5 ΝΥΜ ,
πρίζες, διακόπτες, σωλήνας σπιράλ Φ13,5, φωτιστικά καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό και
εργασία που απαιτείται για την έντεχνη εγκατάσταση και λειτουργία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
Η δαπάνη που απαιτείται είναι 5.645,16 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 7.000,00 και θα καλυφθεί
από πιστώσεις ΣΑΤΑ
Εισηγούμαι την έγκριση της μελέτης σύμφωνα με τις εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στην
τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισμό ποσού 7.000,00 Ευρώ(με ΦΠΑ 24%) και τον τρόπο
εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87.»
Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με δεκαεπτά (17) ψήφους αποφασίζει:
Την έγκριση της μελέτης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ»,
σύμφωνα με τις εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση, προϋπολογισμού
7.000,00 €.
Καθορίζει τρόπο εκτέλεσης του έργου, με απευθείας ανάθεση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 359/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη
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