ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 34/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 417
Στη Λευκάδα σήμερα στις 21 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 18.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
33950/17-11-2011 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).
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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Ανδρέας
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Γεωργάκης Βασίλειος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Γαζής Αναστάσιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γιαννούτσος Πέτρος
Στραγαλινός Βασίλειος
Κονιδάρης Κυριάκος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Καββαδάς Αθανάσιος
Μαργέλης Γεώργιος
Μεσσήνης Ιωάννης
Βεργίνης Ξενοφών
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Αραβανής Γεράσιμος
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Απουσίαζαν
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Μελάς Βασίλειος
Λάζαρη Πηνελόπη
Σίδερης Αντώνιος
Μεσσήνη Κερασούλα
Δρακονταειδής Κων/νος
Γαβρίλης Δημήτριος
Μικρώνης Ζώης

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 9ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 34/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ» προϋπολογισμού 70.000,00
καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.
Εισηγητής: κ.Θωμάς Κατωπόδης-Δ/ντής Τ.Υ.

€ και
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Το θέμα εισηγείται ο κ.Δήμαρχος, λόγω απουσίας του εισηγητή.
Ο Δήμαρχος κ.Κώστας Αραβανής,

εισηγούμενος το θέμα, διάβασε στο Δ.Σ. την

εισήγηση του Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ.Θωμά Κατωπόδη, η οποία έχει ως
εξής:
«Το έργο αυτό αφορά

την ασφαλτόστρωση και την αποκατάσταση τριών δρόμων στο

Δ.Δ. Απόλπαινας. Ο πρώτος βρίσκεται στον «δορυφόρο» του οικισμού, έχει μήκος περίπου
200 μέτρα, μέσο πλάτος 5 μέτρα σε μήκος 150 μέτρων περίπου και 4 μέτρα στο υπόλοιπο
τμήμα του που είναι εκτός οικισμού, ο δεύτερος έχει μήκος 200 μέτρα περίπου και μέσο πλάτος
4 μέτρα . Ο τρίτος δρόμος βρίσκεται εντός του κυρίου οικισμού της Απόλπαινας στην θέση
«Χαλικαίϊκα», έχει μήκος περίπου 90 μέτρα και μέσο πλάτος 5 μέτρα. Κρίνεται απαραίτητη η
ασφαλτόστρωση και η διευθέτηση των όμβριων υδάτων των παραπάνω δρόμων για λόγους
ασφάλειας και υγιεινής.
Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν στον πρώτο και δεύτερο

δρόμο στην θέση

«δορυφόρος» είναι:
1.Κατασκευή –τοποθέτηση πλαστικού αγωγού όμβριων υδάτων 6 ΑΤΜ σε μήκος120
μέτρων εγκιβωτισμένου με σκυρόδεμα C16/20, όπου τα 60 μέτρα θα είναι διατομής Φ250 ενώ
τα υπόλοιπα 60 μέτρα θα είναι διατομής Φ300.
2.Τέσσερα

φρεάτια υδροσυλλογής και

καθαρισμού που θα κατασκευαστούν με

οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 με πάχος τοίχου 0,15 μέτρα, πλάτος 0,30 μέτρα και βάθος 0,50
μέτρα, όπου τα δύο φρεάτια θα είναι εγκάρσια και θα έχουν μήκος 5,00μέτρα και θα ενώνονται
με σωλήνα Φ250, το τρίτο φρεάτιο θα έχει μήκος 1,20 μέτρα στο οποίο θα καταλήγει ο σωλήνας
Φ250 και θα ξεκινά ο σωλήνας Φ300 και το τέταρτο μήκους 0,60 μέτρων που θα ενώνεται με το
τρίτο με σωλήνα Φ300 και θα διοχετεύει τα όμβρια σε υφιστάμενο φρεάτιο επί του επαρχιακού
δρόμου Λευκάδας Απόλπαινας. Τα καπάκια-εσχάρες των φρεατίων θα είναι χυτοσιδηρά και
σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Τ110.
3.Επίστρωση – συμπύκνωση με αδρανές υλικό τύπου Π.Τ.Π.Ο-150 (Αμμοχάλικο 3 Α) σε
μέσο πάχος 0,15 μέτρων αφού προηγηθούν οι απαραίτητες εκσκαφές σε μέσο βάθος 0,15
μέτρα, ασφαλτική προεπάλειψη και επίστρωση με ασφαλτοσκυρόδεμα τύπου ΠΤΠ Α265 μέσου
πάχους 0,05 μέτρων.
Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν στον τρίτο δρόμο στην θέση «Χαλικαίϊκα», είναι:
Κατασκευή –τοποθέτηση αγωγού όμβριων υδάτων σε μήκος περίπου 25 μέτρων από
προκατασκευασμένους πρεσσαριστους άοπλους τσιμεντοσωλήνες C12/15 Φ 0,40 μέτρων,
εγκιβωτισμένων με σκυρόδεμα C16/20 και
επίστρωση – συμπύκνωση με αδρανές υλικό τύπου Π.Τ.Π.Ο-150 (Αμμοχάλικο 3 Α) σε
μέσο πάχος 0,15 μέτρων αφού προηγηθούν οι απαραίτητες εκσκαφές σε μέσο βάθος 0,15
μέτρα, ασφαλτική προεπάλειψη και επίστρωση με ασφαλτοσκυρόδεμα τύπου ΠΤΠ Α265 μέσου
πάχους 0,05 μέτρων.
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Ο προϋπολογισμός του έργου είναι

56.910,57 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενω με ΦΠΑ

70.000,00 και θα καλυφθεί απο πιστώσεις ΣΑΤΑ
Εισηγούμαι

1. Την έγκριση της παραπάνω μελέτης καθώς και των τευχών δημοπράτησης
2. Τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου με δημοπράτηση, τους
όρους της οποίας θα καθορίσει με απόφασή της η Ο.Ε.».
Ακολουθεί ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 21 Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Κατά 4, οι κ.κ.Γ.Μαργέλης, Ν.Μπραντζουκάκης, Γ.Αραβανής, Γ.Λιβιτσάνος.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

1. Την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ» προϋπολογισμού 70.000,00 €.

2. Τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου με δημοπράτηση, τους
όρους της οποίας θα καθορίσει με απόφασή της η Ο.Ε.».
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 417/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

