ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 22ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 274
Στη Λευκάδα σήµερα στις 6 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή 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. 23374/2-11-2015 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
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόρης
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Τριλίβας Χρήστος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Καββαδάς Θωµάς
Γράψας Αθανάσιος
Σκληρός Παναγιώτης
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Απουσίαζαν
Λώλη Γεωργία
Γαζής Πάνος
Κοντογεώργης Ηλίας
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Καββαδάς Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι πέντε (25) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 3ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 22ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση τροποποίησης µελέτης µε τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΝΕΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», προϋπολογισµού 1.030.000 €
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος

1

Ο Αντιδήµαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Με τη µελέτη του θέµατος προβλέπονται οι απαραίτητες εργασίες κατασκευής των έργων υποδοµής
οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης λυµάτων, αποχέτευσης οµβρίων και ηλεκτροφωτισµού για την
εξυπηρέτηση του νέου Νοσοκοµείου Λευκάδας. Συµπεριλαµβάνονται οι αλλαγές που γίνονται σε σχέση
µε την ήδη εγκεκριµένη από το ∆.Σ µελέτη και αφορούν στην κατασκευή πλήρους συστήµατος
αποχέτευσης οµβρίων που για λόγους οικονοµικούς δεν είχε προϋπολογισθεί.
Συγκεκριµένα, προβλέπονται:
• Η διάνοιξη της οδού βόρεια του Νέου Νοσοκοµείου µέχρι την οδό Αναπαύσεως, καθώς και της
καθέτου σε αυτήν οδό, η οποία ενώνεται µε την οδό Σταδίου και καταλήγει στην οδό
Καποδιστρίου (Σχ. 2). Με τη διάνοιξη των νέων οδών εξασφαλίζεται η πρόσβαση προς το Νέο
Νοσοκοµείο στο βόρειο µέρος αυτού από το κέντρο της πόλης της Λευκάδας. Η πρόσβαση αυτή
κρίνεται απαραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκοµείου, καθώς στο βόρειο µέρος
του Νέου Νοσοκοµείου προβλέπεται η είσοδος των επειγόντων περιστατικών. Η οδός από την
Αναπαύσεως θα είναι διπλής κατεύθυνσης µε νησίδα, µε διπλή λωρίδα ανά κατεύθυνση και
πλάτος 6,30m ανά κατεύθυνση. Η οδός πρόσβασης από την οδό Σταδίου θα είναι διπλής
κατεύθυνσης, µε µονή λωρίδα ανά κατεύθυνση και πλάτος 3,85m ανά κατεύθυνση. Προβλέπεται
κατασκευή πεζοδροµίου πλάτους 2,15m εκατέρωθεν των νέων οδών (Σχ. 3). Οι προς διάνοιξη
οδοί προβλέπονται στην πράξη εφαρµογής του Σχεδίου Πόλεως της περιοχής Βαρδανίων και
βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι απαραίτητες νοµικές διαδικασίες.
•

Η κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης HDPE PN10 Φ63 που θα ενωθεί µε τον κεντρικό αγωγό
PVC Φ110 επί της οδού Αναπαύσεως του δικτύου ύδρευσης, ούτως ώστε το Νοσοκοµείο να
τροφοδοτείται από δύο ανεξάρτητα σηµεία του κεντρικού δικτύου ύδρευσης.

•

Η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης για την παροχέτευση των αστικών λυµάτων του Νέου
Νοσοκοµείου. Το νέο δίκτυο θα αποτελείται από αγωγό HDPE δοµηµένου τοιχώµατος SN8
DN/OD250, θα ξεκινάει από τη νέα οδό βόρεια του Νοσοκοµείου και θα ενώνεται µε το
υφιστάµενο δίκτυο επί της οδού Καποδιστρίου εσωτερικής διαµέτρου Φ200, όπως όλα τα δίκτυα
της περιοχής. Η παροχετευτικότητα του δικτύου, µε την επιλογή των ανωτέρω αγωγών και των
προβλεποµένων κλίσεων ανέρχεται σε 51m3/h για πληρότητα 50%.

•

Κατασκευή αγωγού απορροής οµβρίων από άοπλο σκυρόδεµα Φ800, εγκιβωτισµένου, µήκους
825m και 7 φρεατίων ελέγχου από οπλισµένο σκυρόδεµα. Ο νέος αγωγός οδηγεί τα όµβρια από
το νέο νοσοκοµείο εώς τον υφιστάµενο κιβωτοειδή οχετό επί της συµβολής της επαρχιακής οδού
µε την οδό Φιλοσόφων.

•

Ο πλήρης ηλεκτροφωτισµός των νέων οδών λόγω παντελούς έλλειψης ηλεκτροφωτισµού και
λόγω της σπουδαιότητάς τους.»

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε είκοσι πέντε
(25) ψήφους, αποφασίζει:
Την έγκριση τροποποίησης µελέτης µε τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»,
προϋπολογισµού 1.030.000 €.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 274/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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