ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 342/2017
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 16:00 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. 20561/14-09-2017 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
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Κοντοµίχης Ευάγγελος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Φίλιππας Γεώργιος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Καρφάκη Μαριάννα
Κατωπόδη Ευανθία
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Αραβανής Βασίλειος
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
Καββαδάς Θωµάς
Τριλίβας Χρήστος
Θερµός Ευάγγελος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Σκληρός Φίλιππος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Γρηγόρη Ασπασία
Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα
Ζουριδάκης Ευτύχιος

(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο κ.
Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ου
- Ο ∆.Σ. κ. Ευάγγελος Θερµός προσήλθε πριν τη συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
- Ο ∆.Σ. κ. Χρήστος Κατηφόρης προσήλθε πριν τη συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
- Ο ∆.Σ. κ. Κων/νος Γληγόρης αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
ου
- Ο ∆.Σ. Ανδρέας Παπαδόπουλος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
- Ο ∆.Σ. Βασίλειος Αραβανής αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆. και επέστρεψε πριν τη συζήτηση του
ου
ο
10 θέµατος το οποίο προτάχθηκε οµόφωνα πριν τη συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆. Τέλος αποχώρησε πριν τη συζήτηση
ου
του 5 θέµατος της Η.∆.
ου
- Οι ∆.Σ. κα Ευανθία Κατωπόδη και κ. Χριστόφορος Φρεµεντίτης αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 5
θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
ου
- Ο ∆.Σ. κ. Νικόλαος Βικέντιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 8 θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι (20) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο

ο

Το 10 θέµα της Η.∆. προτάχθηκε οµόφωνα για συζήτηση πριν από το 5 θέµα της Η.∆.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα Ε.Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 10 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 25/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου :
Απόφαση ∆.Σ.
για έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης & καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου
«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ – ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ ∆.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισµού 24.800,00
€.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος

1

Ο Αντιδήµαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα µελέτη αφορά την αποχέτευση όµβριων υδάτων στην Τ.Κ. Λαζαράτων καθώς και την ανάπλαση
δηµοτικής οδού στην Τ.Κ. Εξάνθειας.
Στην Τ.Κ. Λαζαράτων και συγκεκριµένα στον δηµοτικό δρόµο που ξεκινά απο τον επαρχιακό δρόµο Λαζαράτων
προς Τ.Κ. Αλεξάνδρου (θέση Αγία Τριάδα) και οδηγεί στο ∆ηµοτικό Σχολείο θα υλοποιηθεί
τοποθέτηση αγωγού
αποχέτευσης όµβριων υδάτων διαµέτρου Φ300 δοµηµένου τοιχώµατος σε µήκος 130,00µέτρων περίπου. Η διοχέτευση
(απόληξη) των όµβριων θα γίνει σε υφιστάµενο εγκάρσιο φρεάτιο που βρίσκεται στη συµβολή της ∆ηµοτικής µε την
Επαρχιακή οδό. Θα κατασκευαστούν επίσης έξι φρεάτια συλλογής των όµβριων, εγκάρσια της οδού.
Στην Τ.Κ. Εξάνθειας και συγκεκριµένα στον δηµοτικό δρόµο που βρίσκεται στο κάτω χωριό (στην άκρη του
χωριού) θα επισκευαστεί υφιστάµενο φρεάτιο συλλογής όµβριων υδάτων και θα τοποθετηθεί µε πάκτωση η υφιστάµενη
µεταλλική εσχάρα. Ακόµη θα διαµορφωθούν κάποια σκαλοπάτια σε µήκος περίπου 12 µέτρων για την ασφαλή κυκλοφορία
των πεζών λίγο πιό πάνω απο το φρεάτιο. Ακόµη πιο πάνω απο τα µελλοντικά σκαλοπάτια θα υλοποιηθεί ένα µικρό φρεάτιο
και θα τοποθετηθεί ένας σωλήνας Φ250 σε µικρό µήκος που θα καταλήγει σε υφιστάµενο σωλήνα αποχέτευσης για την
συλλογή όµβριων. Ακόµη θα υλοποιηθεί τσιµεντόστρωση κατάντη του αρχικού δρόµου µε σκυρόδεµα ποιότητας C16/20
Α
οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα τύπου Τ131 και µε υπόβαση από αµµοχάλικο (3 ).
Η δαπάνη που απαιτείται είναι 20.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ µε ΦΠΑ 24.800,00 και θα καλυφθεί από πιστώσεις
ΣΑΤΑ 2017 (ΚΑΕ: 30-7333.082).
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις δ/ξεις του Ν. 4412/16
Εισηγούµαι
την έγκριση της παραπάνω µελέτης καθώς και των τευχών δηµοπράτησης και την εκτέλεση του έργου µε απ' ευθείας ανάθεση
µε ηλεκτρονική κλήρωση σύµφωνα µε τον Ν. 4412/16.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε είκοσι (20) ψήφους αποφασίζει:
Την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ
– ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ ∆.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισµού 24.800,00 €.
Τρόπος εκτέλεσης του έργου: απ' ευθείας ανάθεση µε ηλεκτρονική κλήρωση σύµφωνα µε τον Ν. 4412/16.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 342/2017.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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