ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 295
Στη Λευκάδα σήµερα στις 25 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
20:00, 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. 24542/19-11-2015 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).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1. Γεωργάκης Γεώργιος
Λώλη Γεωργία
1.
Γαζής Πάνος
2. Νικητάκης Μάρκος
2.
3. Περδικάρης Αθανάσιος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
3.
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4.
5. Κούρτης Φίλιππος
Καββαδάς Αθανάσιος
5.
6. Σέρβος Κων/νος
Γράψας Αθανάσιος
6.
7. Πολίτης Σπυρίδων
7.
8. Βλάχος Κων/νος
8.
9. Γκογκάκης Γρηγόρης
9.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
11. Κατηφόρης Χρήστος
11.
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
12. Φίλιππας Γεώργιος
12.
13. Θερµός Ευάγγελος
13.
14. Κοντογεώργης Ηλίας
14.
Ο ∆.Σ. Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησε πριν την
15. Βλάχος Ευστάθιος
15.
έναρξη της Η.∆. και µετά την συζήτηση των δύο
16. Παπαδόπουλος Ανδρέας
16.
θεµάτων Ε.Η.∆.
17. Τριλίβας Χρήστος
17.
18. Μαργέλης Σπυροπάνος
18.
Οι ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, Κοντογεώργης Ηλίας
19. Κατωπόδη Ευανθία
19.
Καρφάκη Μαριάννα και Γληγόρης Κων/νος,
20. Καρφάκη Μαριάννα
20.
ου
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος
21. Βικέντιος Νικόλαος
21.
της Η.∆.
22. Σκληρός Παναγιώτης
22.
23. Αραβανής Βασίλειος
23.
Ο ∆.Σ. Μαργέλης Σπυροπάνος, αποχώρησε πριν
24. Ζουριδάκης Ευτύχιος
24.
ου
την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
25. Σκληρός Φίλιππος
25.
26. Καββαδάς Θωµάς
26.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν
27. Γληγόρης Κων/νος
27.
ου
την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
28.
28.
29.
29.
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν
30.
30.
ου
την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι επτά (27) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 8ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 25ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση µελέτης έργου µε τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ.
ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» και καθορισµό τρόπου εκτέλεσης του έργου, προϋπολογισµού 9.994,08
€.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆ηµ. Συµβούλιο:
«Με την παρούσα µελέτη προβλέπονται εργασίες διαµόρφωσης – ανάπλασης χώρου για χρήση
συγκέντρωσης, ξεκούρασης αλλά και διασκέδασης-παιχνιδιού των κατοίκων, συνολικού εµβαδού
550,00µ2 στη Τ.Κ. Πινακοχωρίου Σφακιωτών. Ο χώρος βρίσκεται κεντρικά στον οικισµό, έχει µεγάλο
πρόσωπο στο δρόµο και σχετικά µικρό βάθος. Η κεντρική ιδέα της εγκεκριµένης µελέτης προβλέπει τη
διαµόρφωση δύο διακριτών ζωνών µε διαφορετικά επί µέρους ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η πλησιέστερη
στον κόµβο, προκειµένου να εξυπηρετεί την πρόσβαση και στάση των χρηστών, εµφανίζεται
διαµορφωµένη µε πλακόστρωτο, δέντρα και σταθερά καθιστικά, ενώ στη πιο αποµακρυσµένη το φυσικό
πράσινο κυριαρχεί. Σήµερα το επίπεδο του χώρου, σε σχέση µε τον δρόµο, είναι υπερυψωµένο κατά
0.70µ µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται σηµαντικά η πρόσβαση σε αυτόν. Σύµφωνα µε την µελέτη
προβλέπεται η υποβάθµιση του επιπέδου του χώρου σε αυτό του δρόµου, προκειµένου να
αποκατασταθεί η πρόσβαση.
Πιο συγκεκριµένα προβλέπονται εργασίες καθαίρεσης του σκυροδέµατος του, γενική εκσκαφή σε
βάθος έως 0.10m κάτω από το επίπεδο δρόµου µε την αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής,
προµήθεια δάνειων υλικών κατηγορίας Ε4 και η κατασκευή επιχώµατος, εκσκαφή χάνδακα και
τοποθέτηση γαλβανισµένων σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων, , τοποθέτηση βάσεων σιδηροϊστού και
φρεατίων έλξης καλωδίων, εκσκαφή αυλακιού και τοποθέτηση σωληνώσεων αρδευτικού δικτύου,
σύµφωνα µε την µελέτη. Στο όριο µεταξύ των ζωνών καθιστικού και πρασίνου, θα κατασκευαστεί
αργολιθοδοµή µιας ορατής όψης. Επί του επιχώµατος θα τοποθετηθεί δοµικό πλέγµα τύπου Τ131 και εν
συνεχεία θα επιστρωθεί και θα συµπυκνωθεί σκυρόδεµα ποιότητας C16/20 σε επίπεδα και κλίσεις
σύµφωνα µε τα συνηµµένα σχέδια, αφήνοντας τα κατάλληλα κενά για την φύτευση δέντρων. Στην βάση
της υφιστάµενης αργολιθοδοµής που βρίσκεται στο πίσω όριο του χώρου, θα διαµορφωθεί επίµηκες
καθιστικό - πεζούλι, εντός του οποίου θα τοποθετηθεί πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών και
διαµορφωθούν εγκοπές προκειµένου να ενσωµατωθούν χωνευτά φωτιστικά σώµατα.
Η δαπάνη που απαιτείται είναι 8.125,27 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ µε ΦΠΑ 9.994,08 Ευρώ και θα
καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2015.
Εισηγούµαι,
1. την έγκριση της παραπάνω µελέτης.
2. τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου απευθείας ανάθεση.
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
- Άρθρα 2, 3 & 28 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής
δηµοσίων έργων (Κ∆Ε)»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε δέκα εννέα
(19) ψήφους αποφασίζει:
1. Την έγκριση µελέτης έργου µε τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ.
ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» προϋπολογισµού 9.994,08 €.
2. τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου µε απευθείας ανάθεση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.295/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2

