ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 23ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 395
Στη Λευκάδα σήµερα στις 24 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
18:00 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. 21688/20-10-16 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. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2. Φίλιππας Γεώργιος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Βλάχος Ευστάθιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
5. Κούρτης Φίλιππος
5. Καββαδάς Αθανάσιος
6. Ζουριδάκης Ευτύχιος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Πολίτης Σπυρίδων
7. Σκληρός Φίλιππος
8. Βλάχος Κων/νος
8. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
9.
9. Κοντοµίχης Ευάγγελος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
11. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
11. Κατηφόρης Χρήστος
12. Γαζής Πάνος
12.
13.
Ο ∆.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας, αποχώρησε
13. Θερµός Ευάγγελος
14. Κοντογεώργης Ηλίας
14. πριν την έναρξη της Η.∆. και επέστρεψε πριν
15. Παπαδόπουλος Ανδρέας
15. την συζήτηση του 3ου θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Φίλιππας Γεώργιος, προσήλθε
16. Γιαννιώτης Οδυσσέας
16.
17. Τριλίβας Χρήστος
17. πριν την συζήτηση του 3ου θέµατος της Η.∆.
18. Καρφάκη Μαριάννα
18.
Οι ∆.Σ. Γαζής Πάνος, Κοντογεώργης Ηλίας,
19. Κατωπόδη Ευανθία
19. Αραβανής Βασίλειος και Φρεµεντίτης Χριστόφορος
20. αποχώρησαν πριν την ψήφιση του 3ου θέµατος
20. Γρηγόρη Ασπασία
21. Βικέντιος Νικόλαος
21. της Η.∆.
22. Σκληρός Παναγιώτης
22.
Οι ∆.Σ. Σκληρός Παναγιώτης και Βικέντιος
23. Αραβανής Βασίλειος
23. Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
24. Καββαδάς Θωµάς
24. 4ου θέµατος της Η.∆.
25. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
25.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν
26. Γληγόρης Κων/νος
26. την συζήτηση του 7ου θέµατος της Η.∆.
27.
27.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος ήταν εκτός αιθούσης
28.
28. στα θέµατα 6,7,8,9 και 10 της Η.∆. Επέστρεψε
29.
29. πριν την συζήτηση του 10ου θέµατος της Η.∆.
30.
30. Αποχώρησε και πάλι πριν την συζήτηση του 21ου
31.
31. θέµατος της Η.∆.
32.
32.
Η ∆.Σ. κα Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν
33.
33. την συζήτηση του 12ου θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 9Ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 23/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση µελέτης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆.∆.
ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ», προϋπολογισµού 12.963,78 €.
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Κατηφόρης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Οι οδοί επί των οποίων είναι το αντικείµενο επέµβασης βρίσκονται στον οικισµό Πλατυστόµων του
Νοµού Λευκάδας. Η πρώτη από τις επεµβάσεις αφορά τµήµα της οδού που οδηγεί στο νεκροταφείο του
αυλίου χώρου των ναών Αγίας Παρασκευής και Αγίου Νικολάου και σε µήκος 20µ. Η παρούσα
κατάσταση είναι δρόµος αγροτικός σε ηµιβραχώδες έδαφος µε λακούβες. Η επέµβαση αφορά εκσκαφή
του υφισταµένου εδάφους σε τµήµα της υφισταµένης χάραξης της οδού (στροφή), προσθήκη υπόβασης
πάχους 0,10µ (συµπυκνωµένης) από θραυστό αµµοχάλικο. Στη συνέχεια και σύµφωνα µε την κλίση που
περιγράφονται στην µελέτη διαστρώνεται οπλισµένο σκυρόδεµα µε οπλισµό Τ131. Στο εσωτερικό της
στροφής κατασκευάζεται ανοιχτό ρείθρο από σκυρόδεµα έχει ελάχιστο πάχος 0,2µ και κλίση 6% σε
πλάτος 0,72µ. Η τελική επιφάνεια σκυροδέµατος κόβεται για την δηµιουργία αρµού στο µέσο της
επέµβασης (ανά 10µ µήκους οδού) και κατόπιν γίνεται σφράγιση του αρµού µε µαστίχη. Η δεύτερη από
τις επεµβάσεις αφορά οδό µε συντεταγµένες αρχής σύµφωνα µε την οριζοντιογραφία της µελέτης
(περίπου ΕΓΣΑ 87, 210168.302, 4293182.534) και σε µήκος επέβασης 68,6µ. σύµφωνα µε την
υφισταµένη χάραξη της οδού. Στην παρούσα κατάσταση η οδός είναι διαστρωµένη εν µέρει µε
σκυρόδεµα και µε τελική ανώµαλη επιφάνεια χωρίς κλίσεις µε αποτέλεσµα λιµνάζοντα νερά κατά τις
περιόδους βροχοπτώσεων. Επί της διασταύρωσης της οδού µε την επαρχιακή οδό διατρέχει
τσιµεντοσωλήνας για την απορροή οµβρίων της επαρχιακής οδού επί υφισταµένης σούδας. Κατά την
επέµβαση αυτή, θα αποξηλωθεί το υφιστάµενο σκυρόδεµα της οδού και θα προστεθεί υπόβαση από
θραυστό αµµοχάλικο το οποίο µετά από κατάλληλη συµπύκνωση θα έχει πάχος 0,15µ. Στη συνέχεια και
σύµφωνα µε την κλίση που περιγράφονται στην µελέτη διαστρώνεται οπλισµένο σκυρόδεµα µε οπλισµό
Τ131. Για την δηµιουργία ανοιχτού ρείθρου το σκυρόδεµα έχει ελάχιστο πάχος 0,2µ και κλίση 6% σε
πλάτος 0,72µ στην µια πλευρά του δρόµου. Η τελική επιφάνεια σκυροδέµατος κόβεται για την
δηµιουργία αρµών ανά 10µ µήκους οδού και κατόπιν γίνεται σφράγιση των αρµών µε µαστίχη. Σε θέση
που περιγράφεται στην µελέτη κατασκευάζεται φρεάτιο απορροής οµβρίων (µε σχάρα) για την συλλογή
των οµβρίων από το σύνολο του ρείθρου. Στη συνέχεια και µέσω εγκιβωτισµένου σε σκυρόδεµα
%ο
τσιµεντοσωλήνα διαµέτρου Φ500 κλίσης 5 καταλήγουν στην αναφεροµένη σούδα (στην έξοδο έτερου
τσιµεντοσωλήνα επαρχιακής οδού).
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι εξής διατάξεις:


Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»



Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών»

Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούµαι
Την έγκριση της µελέτης «Εργασίες αντιπληµµυρικής προστασίας ∆.∆ Πλατυστόµων» προϋπολογισµού
12.963,78€ περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και των αντιστοίχων τευχών δηµοπράτησης. Το έργο θα
εκτελεσθεί κατόπιν µειοδοτικού διαγωνισµού.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα µε δεκαεννέα (19) ψήφους αποφασίζει:
Την έγκριση της µελέτης «Εργασίες αντιπληµµυρικής προστασίας ∆.∆ Πλατυστόµων» προϋπολογισµού
12.963,78€ περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και των αντιστοίχων τευχών δηµοπράτησης. Το έργο να
εκτελεσθεί κατόπιν µειοδοτικού διαγωνισµού.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 395/2016.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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