ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 33/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 395
Στη Λευκάδα σήμερα στις 26 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 15.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
31536/21-10-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Ανδρέας
Γιαννούτσος Πέτρος
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Γεωργάκης Βασίλειος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Γαζής Αναστάσιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Δρακονταειδής Κων/νος
Μικρώνης Ζώης
Κονιδάρης Κυριάκος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Γαβρίλης Δημήτριος
Καββαδάς Αθανάσιος
Μαργέλης Γεώργιος
Μεσσήνης Ιωάννης
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Απουσίαζαν
Βεργίνης Ξενοφών
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Αραβανής Γεράσιμος
Μελάς Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος
Λάζαρη Πηνελόπη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 31 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 5ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 33/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της μελέτης «Αποκατάσταση κτιρίου στην Τοπική Κοινότητα Καρυάς
για την δημιουργία Βιβλιοθήκης» και υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»
Εισηγητές: κ.Γεωργάκη Αγγελική- Μηχ.Δήμουκ.Κατωπόδης Θωμάς-
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Προϊστάμενος Τ.Υ. Δήμου

Το θέμα εισηγείται η Αντιδήμαρχος κα Σκιαδά-Πετούση Ζωή.
Η Αντιδήμαρχος, κα Σκιαδά-Πετούση Ζωή, εισηγούμενη το θέμα, διάβασε στο Δ.Σ. την
εισήγηση της μηχανικού του Δήμου κας Αγγελικής Γεωργάκη, η οποία έχει ως εξής:
«Η μελέτη αφορά την αποκατάσταση του διώροφου πέτρινου κτιρίου συνολικού Εμβαδού
318,01τ.μ. με Εμβαδόν Ισογείου 167,51τ.μ. και Εμβαδόν ορόφου 150,50τ.μ. Το κτίριο βρίσκεται
σε οικόπεδο Εμβαδού 174,33τ.μ. και είναι προϋφιστάμενο του 1955.
Η αρχική χρήση του ήταν μάλλον μικτή (κατοικία – εμπορικό κατάστημα).
Το κτίριο με την παρούσα μελέτη θα επισκευασθεί, αφού φέρει έντονες βλάβες, λόγω
σεισμών κυρίως και λόγω έλλειψης συντήρησης, συμφωνά με την θεωρημένη μελέτη που έχει
θεωρηθεί από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Λευκάδας. Η μελέτη αποκατάστασης του φέροντος οργανισμού
περιλαμβάνει αποκατάσταση των ρηγματώσεων με τσιμεντενέσεις, και ενίσχυση με μονόπλευρο
μανδύα στην εσωτερική παρειά των εξωτερικών τοίχων. Το δάπεδο του ορόφου θα αποτελείται
από μία σύμμεικτη κατασκευή ( χωροδικτύωμα μεταλλικών δοκών και οπλισμένο σκυρόδεμα)
που θα εδράζεται επί των φερόντων τοίχων και θα επικαλυφθεί με ξύλινο δάπεδο.
Η επικοινωνία των δύο ορόφων θα γίνεται εσωτερικά με μία μεταλλική κλίμακα, ενώ θα
διατηρηθεί και η εξωτερική κλίμακα του ορόφου.
Η κατεστραμμένη ξύλινη κεραμοσκεπή θα αντικατασταθεί από μία νέα. Τα κουφώματα
του κτιρίου θα αντικατασταθούν επίσης από νέα ξύλινα κουφώματα.
Η χρήση του θα τροποποιηθεί σε Δημοτική Βιβλιοθήκη και θα στεγάσει τον μεγάλο
αριθμό βιβλίων που διέθετε το πρώην Ν.Π.Δ.Δ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του πρώην Δ.
Καρυάς, τα οποία σήμερα στεγάζονται σε μία αίθουσα του πρώην Δημαρχείου Καρυάς.
Η εσωτερική διαρρύθμιση του κτιρίου θα είναι η εξής:
Στο ισόγειο θα διαμορφωθεί μία αίθουσα υποδοχής δεξιά της οποίας θα υπάρχει μία
μεγάλη αίθουσα βιβλιοθήκης – πολλαπλών χρήσεων, στην οποία θα μπορούν να
πραγματοποιούνται και διαλέξεις, ενώ στα αριστερά της θα διαμορφωθεί ένα γραφείο, ένα
παρασκευαστήριο και χώροι υγιεινής καθώς και μια μικρή αποθήκη. Επίσης θα διαμορφωθεί
ένας χώρος αναβατόριου στην ίδια πλευρά. Η αίθουσα υποδοχής θα καταλήγει στην εσωτερική
κλίμακα επικοινωνίας των δύο ορόφων.
Στον όροφο θα διαμορφωθεί επίσης μια μεγάλη αίθουσα βιβλιοθήκης – πολλαπλών
χρήσεων και τρεις μικρότεροι εκθεσιακοί χώροι , οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και
ως αρχείο.
Η αποκατάσταση του κτίσματος θα γίνει με σεβασμό στο κτίριο και στην παραδοσιακή
αρχιτεκτονική του τόπου.
Εισηγούμαι την έγκριση της μελέτης και των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης, την
έγκριση του Τεχνικού της Δελτίου, την υποβολή αίτησης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 και τον ορισμό
υπεύθυνου παρακολούθησης της πρότασης».
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Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση
Ομόφωνα αποφασίζει
1) Την έγκριση της μελέτης «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας
Σφακιωτών» και των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης.
2) Την έγκριση του Τεχνικού της Δελτίου.
3) Την υποβολή αίτησης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013.
4) Τον ορισμό της κας Αγγελικής Γεωργάκη, Πολιτικού Μηχανικού, ως υπεύθυνης
παρακολούθησης της πρότασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 395/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

