ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 27ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 446/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 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. 25232/13-12-2019 πρόσκληση
του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε τις δ/ξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και τις δ/ξεις του άρθρου 177 του
Ν. 4635/2019.
Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γληγόρης Παναγιώτης λόγω απουσίας του
Προέδρου ∆.Σ.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν:
Παρόντες
Απόντες
1
Γληγόρης Παναγιώτης (Προεδρεύων)
1
Ρόκκος Στυλιανός
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Κατωπόδη Νίκη
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Σολδάτος Θεόδωρος
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
Σαρανταένας Ιωάννης
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
Σκληρός Φίλιππος
6
Λιβιτσάνος Ιωάννης
6
7
Βερύκιος Σπυρίδων
7
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα κλήθηκαν)
8
Μαργέλη Μαρία
8
9
Ζουριδάκης Ευτύχιος
9
10
Σολδάτος Γεώργιος
10
11
Γιαννιώτης Παναγιώτης
11
12
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
12
13
∆ρακονταειδής Κων/νος
13
14
Σέρβος Κων/νος
14
15
Περδικάρης Αθανάσιος
15
16
Χαλικιάς Ευάγγελος
16
17
Γληγόρης Χρήστος
17
18
Βλάχου Ειρήνη
18
19
Γαζής Αναστάσιος
19
20
Αργυρός Νικόλαος
20
21
Γληγόρης Κων/νος
21
22
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
22
23
Μελάς Γεράσιµος
23
24
Γαζής Νικόλαος
24
25
Λάζαρης Απόστολος
25
26
Βερροιώτης Ευάγγελος
26
27
Βεροιώτης Αλέξανδρος
27
28
Ζαβιτσάνος Πέτρος
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Προτάχθηκε το 9 θέµα της Η.∆. οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 1 θέµα της Η.∆.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Γαζής Νικόλαος, αποχώρησε µετά την συζήτηση του 2 Ε.Η.∆. θέµατος και πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
και επέστρεψε κατά την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος, ∆ρακονταειδής Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος και Γιαννούτσος Χαράλαµπος αποχώρησαν πριν
ου
την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, Γαζής Αναστάσιος, Μαργέλη Μαρία, Σολδάτος Γεώργιος, Βλάχου Ειρήνη, Αργυρός Νικόλαος,
ου
Τυπάλδος Νικόλαος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Λιβιτσάνος Ιωάννης αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5 θέµατος και επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 15 θέµατος
της Η.∆.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Βερύκιος Σπυρίδων αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5 θέµατος και επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 18 θέµατος
της Η.∆.

1

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οχτώ
(28) µέλη, ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο

ης

ΘΕΜΑ 18 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 27 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης και καθορισµό τρόπου εκτέλεσης του έργου:
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ" του ∆ήµου Λευκάδας, προϋπολογισµού µελέτης 100.000,00 € µε (ΦΠΑ 24%).
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
Ο Αντιδήµαρχος, κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του ∆.Σ. τα εξής:
«Με την παρούσα µελέτη προβλέπονται οι εργασίες κατασκευής ραµπών πρόσβασης και εξυπηρέτησης
ατόµων µε αναπηρία και κινητικά προβλήµατα σε σχολικά κτίρια ιδιοκτησίας του ∆ήµου Λευκάδας.
Πρόκειται για κατασκευή 23 νέων ειδικών ραµπών πρόσβασης ΑΜΕΑ εξωτερικού χώρου. Οι ράµπες που
θα κατασκευαστούν θα είναι ή µεταλλικές αλουµινίου αντιολισθηρές ή κατασκευασµένες από οπλισµένο σκυρόδεµα,
ανάλογα µε την περίπτωση. Οι ράµπες πρόσβασης θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις
οδηγίες σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ του προγράµµατος "Σχεδιάζοντας για όλους". Επίσης µε την παρούσα µελέτη θα
τροποποιηθούν κάποιες από τις ήδη υπάρχουσες ράµπες που υπάρχουν ήδη στα σχολικά κτίρια, οι οποίες δεν
πληρούν τις προδιαγραφές του ΥΠΕΚΑ.
Τέλος θα κατασκευαστούν 2 W.C. ΑΜΕΑ σε 2 σχολικά συγκροτήµατα, ένα της πρωτοβάθµιας και ένα της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ώστε να καλυφθούν οι στοιχειώδης ανάγκες εξυπηρέτησης ατόµων µε αναπηρία και
στις δύο σχολικές βαθµίδες.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
•
•
•
•
•
•

του Ν. 4412/08-08-2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα
Καλλικράτης»
του N.3463/2006 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)
του άρθρο 28 του Νόµου 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α΄) «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε
ειδικές ανάγκες»
Την αρ. 52487/ 16.11.2001(ΦΕΚ 18 Β΄/2002) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε «Ειδικές ρυθµίσεις για την
εξυπηρέτηση ΑµεΑ σε υφιστάµενα κτήρια»
Την µε αρ. 52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621 Β΄/2009) απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ «Ειδικές ρυθµίσεις για την
εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους οικισµών που προορίζονται για την
κυκλοφορία πεζών»

Η δαπάνη που απαιτείται για την κατασκευή είναι 80.645.16€ χωρίς ΦΠΑ, ενώ µε ΦΠΑ 24% 100.000€. και θα
καλυφθεί από πιστώσεις Π∆Ε µέσω του προγράµµατος "ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ"
Εισηγούµαστε
την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης και τρόπο εκτέλεσης του έργου µε την διαδικασία του
ανοιχτού διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και τον
εγκεκριµένο προϋπολογισµό, ποσού 100.000,00 Ευρώ µε ΦΠΑ.»
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ
ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ" του ∆ήµου
Λευκάδας, προϋπολογισµού µελέτης 100.000,00 € µε (ΦΠΑ 24%).
Το έργο να εκτελεστεί µε την διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισµού.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 446/19.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΛΗΓΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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