ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 5ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 39
Στη Λευκάδα σήµερα στις 13 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
17:00 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. 2453/9-2-2017 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).
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Παραβρέθηκαν
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος ∆.Σ.)
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Κοντοµίχης Ευάγγελος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Καρφάκη Μαριάννα
Κατωπόδη Ευανθία
Γρηγόρη Ασπασία
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Σκληρός Φίλιππος
Καββαδάς Θωµάς
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Σκληρός Παναγιώτης
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Ο ∆.Σ. Γαζής Πάνος ήταν εκτός αιθούσης στο
ο
3 θέµα της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν
ου
την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆. και
ου
επέστρεψε πριν την συζήτηση του 8 θέµατος.
Οι ∆.Σ. Κούρτης Φίλιππος, Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος, Βλάχος Ευστάθιος, Γιαννιώτης
Οδυσσέας, Καρφάκη Μαριάννα, Γαζή Σωτηρία,
Αραβανής Βασίλειος, Σκληρός Φίλιππος και Καββαδάς
ο
Θωµάς, ήταν εκτός αιθούσης στο 7 θέµα της Η.∆.
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν την
ου
συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, Καββαδάς Θωµάς,
Γαζής Πάνος, Κοντοµίχης Ευάγγελος, Κούρτης
Φίλιππος και Σκλαβενίτης Ευάγγελος, αποχώρησαν
ου
πριν την συζήτηση του 15 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος και Κατωπόδη
ου
Ευανθία, αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 15
θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Σκλαβενίτης Ευάγγελος, Καββαδάς Θωµάς,
Κατωπόδη Ευανθία και Κούρτης Φίλιππος, επέστρεψαν
ου
πριν την συζήτηση του 16 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, Αραβανής Βασίλειος
και Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
ου
του 16 θέµατος της Η.∆.
Η ∆.Σ. Ευανθία Κατωπόδη αποχώρησε πριν την
ου
συζήτηση του 30 θέµατος της Η.∆

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα (30) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 7ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 5/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του
έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ», προϋπολογισµού 100.000,00 €
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Το θέµα εισηγείται ο Αντιδήµαρχος κ. Σέρβος Κων/νος, ο οποίος είπε τα εξής:
«Η παρούσα µελέτη αφορά την αποκατάσταση των ζηµιών στο δηµοτικό οδικό δίκτυο που
δηµιουργήθηκε από τον σεισµό της 17-11-2015, στην τοπική κοινότητα Αθανίου. Οι εργασίες που θα
υλοποιηθούν περιλαµβάνουν την αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης κατάντη και ανάντη
των
δηµοτικών οδών για την αποκατάσταση του αρχικού τους πλάτους και για την την ασφάλεια της
διέλευσης τους .
Τα τοιχία που θα κατασκευαστούν βρίσκονται κατάντη και ανάντη των δρόµων. Τα τοιχία που
βρίσκονται κατάντη θα κατασκευαστούν τα περισσότερα από οπλισµένο σκυρόδεµα C16/20 και
σύµφωνα µε την στατική επίλυση που επισυνάπτουµε ενώ τα υπόλοιπα θα κατασκευαστούν από
αργολιθοδοµή. Τα τοιχία από αργολιθοδοµή θα κατασκευαστούν ύστερα από στατική επίλυση των
τοιχίων ως τοίχων βαρύτητας.
Τα τοιχία που θα κατασκευαστούν από οπλισµένο σκυρόδεµα συνολικά θα είναι σε αριθµό τρία
(03) τεµάχια όπου το µήκος τους και το ύψος τους φαίνονται στον πίνακα (Π1) και τα τοιχία από
αργολιθοδοµές θα είναι σε αριθµό τρία (03) τεµάχια). Η θέση των παραπάνω τοιχίων φαίνεται στις
επισυναπτόµενες οριζοντιογραφίες του οικισµού (χάρτες Google).
Ακόµη στην Τ.Κ. Αθανίου θα αποκατασταθεί δηµοτικός δρόµος «στο κάτω χωριό» µήκους
160 µέτρων περίπου µε µέσο πλάτος 4 µέτρα περίπου. Η αποκατάσταση θα υλοποιηθεί µε σκυρόδεµα
ποιότητας C16/20, µέσου πάχους 0,15 µέτρων, οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα τύπουΤ131.
Επίσης η παρούσα µελέτη περιλαµβάνει την αποκατάσταση τµηµάτων των δρόµων, που
εφάπτονται στα τοιχία που θα κατασκευαστούν. Η αποκατάσταση θα υλοποιηθεί µε σκυρόδεµα
ποιότητας C16/20, όπου το κατάστρωµα της υφιστάµενης οδού είναι από σκυρόδεµα. Όπου το
κατάστρωµα είναι από ασφαλτοσκυρόδεµα θα αποκατασταθεί από ασφαλτοσκυρόδεµα και όπου είναι
µε πλάκες ακανόνιστες θα αποκατασταθεί µε πετρόπλακες ακανόνιστες.
Η δαπάνη που απαιτείται είναι 80.645,16 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ µε ΦΠΑ 100.000,00 και θα
καλυφθεί από πιστώσεις ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΚΑΕ: 30-7333.061) έτους 2017 µε ποσό 100.000,00€.
Εισηγούµαι
1. την έγκριση της παραπάνω µελέτης καθώς και των τευχών δηµοπράτησης
2. τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου µε δηµοπράτηση, τους όρους της
οποίας θα καθορίσει µε απόφασή της η Ο.Ε.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα µε δεκαεννέα (19) ψήφους, αποφασίζει:
1. Την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ», προϋπολογισµού 100.000,00 €
2. Τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου µε δηµοπράτηση, τους όρους της
οποίας θα καθορίσει µε απόφασή της η Ο.Ε.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 39/2017.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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