ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 28ης/16 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 504
Στη Λευκάδα σήµερα στις 16 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
15:00 ήρθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την
µε αρ. πρωτ. 25969/16-12-16 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
1. Κατηφόρης Χρήστος
2. Γαζής Πάνος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Κοντογεώργης Ηλίας
4. Βλάχος Ευστάθιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Κούρτης Φίλιππος
5. Τριλίβας Χρήστος
6. Σέρβος Κων/νος
6. Βικέντιος Νικόλαος
7. Πολίτης Σπυρίδων
7. Σκληρός Παναγιώτης
8. Καββαδάς Αθανάσιος
8. Βλάχος Κων/νος
9. Κοντοµίχης Ευάγγελος
9. Σκληρός Φίλιππος
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10. Καββαδάς Θωµάς
11. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
11. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
12. Φίλιππας Γεώργιος
12. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
13. Θερµός Ευάγγελος
13.
14. Παπαδόπουλος Ανδρέας
14.
15. Γιαννιώτης Οδυσσέας
15.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
16. Καρφάκη Μαριάννα
16.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17. Κατωπόδη Ευανθία
17. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν απών.
18. Τον κ. ∆ήµαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήµαρχος
18. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
19. Ζουριδάκης Ευτύχιος
19. κ. Μάρκος Νικητάκης.
20.
20. Αραβανής Βασίλειος
21. Γληγόρης Κων/νος
21.
22. Γρηγόρη Ασπασία
22. Κατά την εκφώνηση του θέµατος, προσήλθαν οι
23.
23. ∆.Σ. Κατηφόρης Χρήστος και Σκληρός Φίλιππος.
24.
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 δύο (22) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 28/2016 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», προϋπολογισµού 138.620,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:
Κατόπιν συνάντησης του ∆ηµάρχου µε τον Υπουργό Αθλητισµού σήµερα 16/12/2016 ζητήθηκε η υποβολή
στο Υπουργείο εντός της ερχόµενης ∆ευτέρας 19/12/2016, εγκεκριµένης µελέτης από το ∆ηµοτικό µας
Συµβούλιο προκειµένου να ενταχθεί το έργο « ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» στο Π.∆.Ε. του Υπουργείου Αθλητισµού έτους 2016.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι δύο (22) ψήφους αποφασίζει για το
κατεπείγον της Συνεδρίασης για τους λόγους που περιγράφονται ανωτέρω.
Το θέµα εισηγείται ο εντεταλµένος σύµβουλος κ. Σπυρίδων Πολίτης, ο οποίος είπε τα εξής:
«Ισχύουσες διατάξεις: Ν. 4412/08-08-2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Η παρούσα µελέτη αφορά την κοστολόγηση εργασιών επισκευής – συντήρησης του Κλειστού
Γυµναστηρίου Λευκάδας στην περιοχή Βαρδάνια.
Θα γίνουν εργασίες ελέγχου και επισκευής των µεταλλικών φύλλων επιστέγασης, την αποξήλωση των
φθαρµένων, την αντικατάσταση τµηµάτων της συνθετικής ξυλείας και των τεγίδων, αντικατάσταση φύλλων
επιστέγασης.
Στον χώρο που γειτνιάζει µε το προαύλιο χώρο του 2ου Γυµνασίου-Λυκείου Λευκάδας θα κατασκευαστεί
ένας αγωγός αποχέτευσης όµβριων υδάτων για να αποµακρυνθούν τα νερά που εισέρχονται από την
πλαϊνή θύρα του Κλειστού εντός του γηπέδου.
Θα πραγµατοποιηθούν εργασίες επισκευής σιφωνίων, αναµικτήρων, λεκανών, δοχείων πλύσεως και
πλακιδίων στις τουαλέτες τόσο των αθλητών όσο και των θεατών.
Θα αντικατασταθούν όλα τα πολυκαρβονικά φύλλα που βρίσκονται στην νοτιοδυτική πλευρά του γηπέδου
και θα επισκευαστούν και τµήµατα των ξύλινων τοιχωµάτων που παρουσιάζουν πρόβληµα φθοράς.
Εξωτερικά του γηπέδου θα αποξηλωθεί το κατεστραµµένο πεζοδρόµιο και θα κατασκευαστεί νέο πάνω
στο οποίο θα τοποθετηθούν κιγκλιδώµατα προστασίας. Επίσης θα ασφαλτοστρωθεί ο χώρος στάθµευσης
των οχηµάτων ασφαλείας.
Πρόκειται να γίνουν χρωµατισµοί εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών αφού προηγουµένως έχει γίνει η
κατάλληλη προετοιµασία.
Τέλος στον χώρος προθέρµανσης των αθλητών θα γίνει επίστρωση δαπέδου µε ελαστικό υλικό για την
απορρόφηση των κραδασµών.
Η δαπάνη που απαιτείται είναι 111.790,32 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ µε ΦΠΑ 138.620,00 €.
Εισηγούµαι την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης ,σύµφωνα µε τις εργασίες όπως
αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισµό ποσού 138.620,00 Ευρώ (µε ΦΠΑ
24%).»
Προτείνεται η δηµοπράτηση του έργου, µε ανοιχτό διαγωνισµό.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε είκοσι τέσσερις (24) ψήφους, αποφασίζει:
Την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», προϋπολογισµού 138.620,00 €.
Τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου µε ανοιχτό διαγωνισµό.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 504/2016.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

2

