ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 20ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 276/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός Ιουλίου του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 ήρθε σε
τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 14240/13-7-2018
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 ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Βλάχος Κων/νος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντοµίχης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κακλαµάνη Αναστασία
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Γιαννιώτης Οδυσσέας
6
Σέρβος Κων/νος
6
Τριλίβας Χρήστος
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Γρηγόρη Ασπασία
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
Αραβανής Βασίλειος
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
11
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
11
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
14
Καρφάκη Μαριάννα
14
15
Βικέντιος Νικόλαος
15
16
Μήτσουρας Πέτρος
16
17
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Γληγόρης Κων/νος
19
20
Κατωπόδη Ευανθία
20
21
Θερµός Ευάγγελος
21
22
Ζουριδάκης Ευτύχιος
22
23
Σκληρός Φίλιππος
23
24
Καββαδάς Θωµάς
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.
Οι ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, Γληγόρης Κων/νος και Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
ου
2 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα, επανήλθε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆. και αποχώρησε εκ νέου πριν
ου
την συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
ο
ΘΕΜΑ 4 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 20ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ ∆.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ - ΚΑΡΥΑΣ», προϋπ/σµού 240.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Το θέµα εισηγείται ο Αντιδήµαρχος κ. Σέρβος Κων/νος, ο οποίος, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η
οποία έχει ως εξής:
• Ισχύουσες διατάξεις: Το Ν. 4412/08-08-2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ ∆.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ - ΚΑΡΥΑΣ» αφορά εργασίες
οδοστρωσίας, ασφαλτικών και τσιµεντοστρώσεων σε δρόµους που βρίσκονται στις ∆ηµοτικές Ενότητες Σφακιωτών,
Καρυάς και Λευκάδας ∆ήµου Λευκάδας.
Θα πραγµατοποιηθεί τσιµεντόστρωση µε σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 µε χρήση δοµικού πλέγµατος στον δρόµο
που βρίσκεται στον Επίσκοπο δίπλα από τον χείµαρρο επιφάνειας 765 τ.µ.
Στους Τσουκαλάδες θα ασφαλτοστρωθεί ο κεντρικός δρόµος που οδηγεί προς το παλιό δηµοτικό σχολείο και στο
γήπεδο. Θα χρειαστεί στο τµήµα κοντά στο γήπεδο να κατασκευαστεί και στρώση βάσης.
Θα ασφαλτοστρωθούν δύο ακόµη δρόµοι εντός του οικισµού όπως φαίνεται στην συνηµµένη φωτογραφία.
Θα γίνει επίσης σκυροδέτηση τεσσάρων τµηµάτων υφιστάµενων δρόµων µε σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 µε
χρήση δοµικού πλέγµατος στις θέσεις Κόντρες, Καλυβάκια και διασταύρωση Νταλακράτα.
Στην Καρυά θα πραγµατοποιηθεί ασφαλτόστρωση σε δύο δρόµους που βρίσκονται εντός οικισµού επιφάνειας 700
τ.µ. περίπου
Επίσης θα τσιµεντοστρωθούν δύο υφιστάµενοι δρόµοι µε σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 µε χρήση δοµικού
πλέγµατος 345 µέτρων µήκους περίπου.
Στους Σφακιώτες θα γίνει τσιµεντόστρωση των δρόµων γύρω από το υπό ανέγερση ∆ηµαρχείο 330 µέτρων µήκους
µε σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 µε χρήση δοµικού πλέγµατος
Επίσης θα γίνει τσιµεντόστρωση στο Σπανοχώρι σε µήκος 35 µέτρων περίπου και στα Ασπρογερακάτα
τσιµεντόστρωση σε µήκος 220 µέρων περίπου.
Όπου απαιτηθεί θα γίνει προσαρµογή των υφιστάµενων φρεατίων µε το τελικό υψόµετρο του δρόµου.
Εισηγούµαι την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης σύµφωνα µε τις εργασίες όπως αυτές
περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισµό ποσού 240.000,00 Ευρώ µε τον Φ.Π.Α.
Τρόπος εκτέλεσης του έργου µε ηλεκτρονικό διαγωνισµό µέσω του Εθνικού Συστήµατος ηλεκτρονικών
δηµόσιων συµβάσεων.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι (20) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά ψήφισε η κα Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, διότι θεωρεί ότι το τσιµέντο δεν είναι δόκιµο υλικό για οδοστρωσία.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία, αποφασίζει:
Την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ
Ο∆ΩΝ ∆.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ - ΚΑΡΥΑΣ», προϋπ/σµού 240.000,00 €.
Καθορίζει τρόπο εκτέλεσης του έργου µε ηλεκτρονικό διαγωνισµό µέσω του Εθνικού Συστήµατος
ηλεκτρονικών δηµόσιων συµβάσεων.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 276/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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