ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 15ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 178
Στη Λευκάδα σήμερα στις 10 του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα
15:00, 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. 16766/5-8-2015 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
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόρης
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Θερμός Ευάγγελος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταματέλου Δήμητρα
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Φίλιππας Γεώργιος
Κοντογεώργης Ηλίας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Σκληρός Παναγιώτης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γράψας Αθανάσιος
Λώλη Γεωργία
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν απών.
Ο Δ.Σ. κ. Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησε πριν
την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. κ. Γαζής Πάνος, αποχώρησε πριν την
λήψη απόφασης στο 4ο θέμα της Η.Δ.
Η Δ.Σ. κα Σταματέλου Δήμητρα, αποχώρησε
πριν την συζήτηση του 14ου θέματος της Η.Δ.
Οι Δ.Σ. κ.κ. Αραβανής Βασίλειος και Καββαδάς
Αθανάσιος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
του 17ου θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. κ. Αρβανίτης Σπυρίδων, αποχώρησε
πριν την συζήτηση του 19ου θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. κ. Παπαδόπουλος Ανδρέας, αποχώρησε
πριν την συζήτηση του 21ου θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. κ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε
πριν την συζήτηση του 22ου θέματος της Η.Δ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 4ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 15ης/15 Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης: «Κατασκευή υποδομών νέου νοσοκομείου»
Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Λευκάδας
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Λόγω απουσίας του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Φίλιππα, το θέμα εισηγείται ο Αντιδήμαρχος,
κ. Χρήστος Κατηφόρης, ο οποίος διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, που έχει ως εξής:
«Με τη μελέτη του θέματος προβλέπονται οι απαραίτητες εργασίες κατασκευής των έργων
υποδομής οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης λυμάτων, αποχέτευσης ομβρίων και
ηλεκτροφωτισμού για την εξυπηρέτηση του νέου Νοσοκομείου Λευκάδας.
Συγκεκριμένα, προβλέπονται:
· Η διάνοιξη της οδού βόρεια του Νέου Νοσοκομείου μέχρι την οδό Αναπαύσεως, καθώς και
της καθέτου σε αυτήν οδό, η οποία ενώνεται με την οδό Σταδίου και καταλήγει στην οδό
Καποδιστρίου (Σχ. 2). Με τη διάνοιξη των νέων οδών εξασφαλίζεται η πρόσβαση προς το
Νέο Νοσοκομείο στο βόρειο μέρος αυτού από το κέντρο της πόλης της Λευκάδας. Η
πρόσβαση αυτή κρίνεται απαραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου,
καθώς στο βόρειο μέρος του Νέου Νοσοκομείου προβλέπεται η είσοδος των επειγόντων
περιστατικών. Η οδός από την Αναπαύσεως θα είναι διπλής κατεύθυνσης με νησίδα, με
διπλή λωρίδα ανά κατεύθυνση και πλάτος 6,30m ανά κατεύθυνση. Η οδός πρόσβασης από
την οδό Σταδίου θα είναι διπλής κατεύθυνσης, με μονή λωρίδα ανά κατεύθυνση και πλάτος
3,85m ανά κατεύθυνση. Προβλέπεται κατασκευή πεζοδρομίου πλάτους 2,15m εκατέρωθεν
των νέων οδών (Σχ. 3). Οι προς διάνοιξη οδοί προβλέπονται στην πράξη εφαρμογής του
Σχεδίου Πόλεως της περιοχής Βαρδανίων και βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι απαραίτητες
νομικές διαδικασίες.
·

Η κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης HDPE PN10 Φ63 που θα ενωθεί με τον κεντρικό
αγωγό PVC Φ110 επί της οδού Αναπαύσεως του δικτύου ύδρευσης, ούτως ώστε το
Νοσοκομείο να τροφοδοτείται από δύο ανεξάρτητα σημεία του κεντρικού δικτύου ύδρευσης.

·

Η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης για την παροχέτευση των αστικών λυμάτων του Νέου
Νοσοκομείου. Το νέο δίκτυο θα αποτελείται από αγωγό HDPE δομημένου τοιχώματος SN8
DN/OD250, θα ξεκινάει από τη νέα οδό βόρεια του Νοσοκομείου και θα ενώνεται με το
υφιστάμενο δίκτυο επί της οδού Καποδιστρίου εσωτερικής διαμέτρου Φ200, όπως όλα τα
δίκτυα της περιοχής. Η παροχετευτικότητα του δικτύου, με την επιλογή των ανωτέρω
αγωγών και των προβλεπομένων κλίσεων ανέρχεται σε 51m3/h για πληρότητα 50%.

·

Η παροχέτευση των ομβρίων υδάτων από τις εγκαταστάσεις του Νέου Νοσοκομείου με
καταθλιπτικό αγωγό HDPE PN10 Φ75, παράλληλα με αυτόν που έχει ήδη τοποθετηθεί,
προς το υφιστάμενο δίκτυο επί των οδών Αναπαύσεως και Φιλοσόφων. Η προτεινόμενη
λύση κρίνεται αναγκαία έως ότου ολοκληρωθούν τα έργα παροχέτευσης ομβρίων της
ευρύτερης περιοχής.

·

Ο πλήρης ηλεκτροφωτισμός των νέων οδών λόγω παντελούς έλλειψης ηλεκτροφωτισμού
και λόγω της σπουδαιότητάς τους.»

Ενημέρωσε περαιτέρω το Σώμα, ο Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δ. Λευκάδας.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα, με
είκοσι μία (21) ψήφους αποφασίζει:
Την έγκριση της μελέτης: «Κατασκευή υποδομών νέου νοσοκομείου», πρ/σμού 693.703,64
€, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 178/2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη
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ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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