ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 32ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 441/2017
Στη Λευκάδα σήµερα στις 1 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 17:00
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. 27324/27-11-2017
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).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Περδικάρης Αθανάσιος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κακλαµάνη Αναστασία
3
Χαλικιάς Ευάγγελος
3
Βλάχος Ευστάθιος
4
Κούρτης Φίλιππος
4
Παπαδόπουλος Ανδρέας
5
Σέρβος Κων/νος
5
Τριλίβας Χρήστος
6
Πολίτης Σπυρίδων
6
Κατωπόδη Ευανθία
7
Βλάχος Κων/νος
7
Βικέντιος Νικόλαος
8
Κοντοµίχης Ευάγγελος
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Αρβανίτης Σπυρίδων
9
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
10
Κατηφόρης Χρήστος
10
Σκληρός Φίλιππος
11
Φίλιππας Γεώργιος
11
Γληγόρης Κων/νος
12
Θερµός Ευάγγελος
12
13
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
13
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
15
Καρφάκη Μαριάννα
15
16
Γρηγόρη Ασπασία
16
17
Αραβανής Βασίλειος
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν απών.
19
Ζουριδάκης Ευτύχιος
19
Χρέη ∆ηµάρχου εκτέλεσε ο αναπληρωτής
20
Καββαδάς Θωµάς
20
∆ηµάρχου, κ. Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος.
21
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
21
22
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι δύο (22) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα Ε.Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Καρφάκη Μαριάννα και Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 3 της Η.∆. της αρ. 32ης/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ για έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήµαρχος

1

του έργου:

Το θέµα εισηγείται ο Αντιδήµαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, ο οποίος είπε τα εξής:
«Με την παρούσα µελέτη προβλέπονται να γίνουν εργασίες για την αναβάθµιση τεσσάρων
παιδικών χαρών στην πόλη της Λευκάδας και συγκεκριµένα η πρώτη επί της οδού Λοχαγού
∆ιονυσίου Ζαµπέλη, η δεύτερη στο Φρύνι (πλησίον του Αγ. Αθανασίου), η τρίτη στη διαστάυρωση
Φιλοσόφων & Πεφανερωµένης και η τέταρτη στις Νέες Εργατικές Κατοικίες κοντά στην Αγ. Μαρίνα.
Οι υφιστάµενες παιδικές χαρές παρουσιάζουν ελλείψεις σε εξοπλισµό ασφαλείας , φθορές στα
όργανα – παιχνίδια, σοβαρά προβλήµατα στις περιφράξεις που τις καθιστούν ακατάλληλες προς
χρήση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Οι εργασίες αφορούν στην προµήθεια εξοπλισµού για τον ηλεκτροφωτισµό του χώρου, στην
αντικατάσταση περιφράξεων, στην προµήθεια και τοποθέτηση νέων οργάνων, δαπέδων ασφαλείας,
κάδων απορριµάτων, πληροφοριακών πινακίδων, ειδικά σχεδιασµένων καθιστικών και διασκοµητικών
στοιχείων που καθιστούν τις παιδικές χαρές του ∆ήµου µας δηµόσιους χώρους έντονης
δηµιουργικότητας, αφύπνισης της φαντασίας, παιδείας που πραγµατώνεται αυθόρµητα µέσα στο
παιδί από τις εµπειρίες που αποκτά από τους χώρους του περιβάλλοντός του.
Ο εξοπλισµός θα παραδοθεί τοποθετηµένος, έτοιµος προς χρήση στους συγκεκριµένους χώρους
των παιδικών χαρών, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό.
Αναλυτικότερα, οι νέες περιφράξεις θα τοποθετηθούν στα όρια των υφιστάµενων, όπως περιγράφεται
στην οριζοντιογραφία των χώρων και τις τεχνικές προδιαγραφές αφού έχει προηγηθεί η αποξήλωση
και αποµάκρυνση των υφιστάµενων περίφραξεων. Οι νέες περιφράξεις θα τοποθετηθούν εκ νέου,
αφού έχουν ολοκληρωθεί οι τοποθετήσεις των δαπέδων ασφαλείας και των οργάνων συνολικά.
Για να τοποθετηθούν τα δάπεδα καθώς και τα νέα όργανα , θα προηγηθεί η αποξήλωση και
αποµάκρυνση των υφιστάµενων οργάνων σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, θα
προηγηθούν οι εργασίες ενίσχυσης της βάσης στήριξης της νέας περίφραξης, η εφαρµογή βάσης
οδοστρωσίας µέσου πάχους 10cm η τοποθέτηση των δαπέδων και των βάσεων των οργάνων –
παιχνιδιών.
Εισηγούµαι την έγκριση της µελέτης επισκευής κι αποκατάστασης παιδικών χαρών , σύµφωνα µε τις
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισµό ποσού 169.612,00
Ευρώ.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Η κα Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα είπε τα εξής: ∆εν ψηφίζω τον παιδότοπο στην διασταύρωση των οδών
Πεφανερωµένης και Φιλοσόφων, διότι δεν τον θεωρώ ασφαλή. Είναι εφαπτόµενος σε δρόµο µε
µεγάλη κυκλοφορία και η περιοχή αυτή θα µπορούσε να εξυπηρετηθεί από τον παιδότοπο των νέων
εργατικών κατοικιών.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη την παρατήρηση της κας
Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσας, οµόφωνα µε δεκαεννέα (19) ψήφους, αποφασίζει:
Την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης, του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ».
Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, µε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 441/2017.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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