ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 29ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 518
Στη Λευκάδα σήµερα στις 23 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα Παρασκευή 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.
26085/19-12-16 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. Γαζής Πάνος
2. Βλάχος Ευστάθιος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Τριλίβας Χρήστος
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5. Κατωπόδη Ευανθία
6. Γρηγόρη Ασπασία
6. Κούρτης Φίλιππος
7. Σέρβος Κων/νος
7. Σκληρός Παναγιώτης
8. Πολίτης Σπυρίδων
8. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
9. Αραβανής Βασίλειος
9. Βλάχος Κων/νος
10. Κοντοµίχης Ευάγγελος
10. Καββαδάς Αθανάσιος
11. Αρβανίτης Σπυρίδων
11. Καββαδάς Θωµάς
12. Κατηφόρης Χρήστος
12. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
13. Γληγόρης Κων/νος
13. Φίλιππας Γεώργιος
14. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
14. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
15. Παπαδόπουλος Ανδρέας
15.
16. Καρφάκη Μαριάννα
16.
17.
17. Βικέντιος Νικόλαος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
18. Ζουριδάκης Ευτύχιος
18.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
19. Σκληρός Φίλιππος
19. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
20.
20. Θερµός Ευάγγελος
21.
21.
Η ∆.Σ. Καρφάκη Μαριάννα, αποχώρησε πριν
22.
22. την συζήτηση του 6ου θέµατος της Η.∆.
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 (20) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 13ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 29/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΣΙ∆ΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ (µεταξύ παιδικής χαράς και ΙΟΝΙΟΝ STAR)»,
προϋπολογισµού 24.798,97 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της τεχνικής
υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

«Η παρούσα µελέτη αφορά την κατασκευή – επέκταση νησίδας στην παραλία της πόλης της Λευκάδας, στο
χώρο µεταξύ της παιδικής χαράς και του Ξενοδοχείου ΙΟΝΙΟΝ STAR. Η υφιστάµενη νησίδα είναι διαµορφωµένη από
το roundabout µέχρι και το πάρκο των ποιητών. Στο υπόλοιπο τµήµα του δρόµου, από το πάρκο δηλαδή και µέχρι
την πλατεία Ηρώου, απουσιάζει οποιαδήποτε διαµόρφωση, µε αποτέλεσµα να εµφανίζεται έντονα το φαινόµενο της
διάσπαρτης άτακτης στάθµευσης των οχηµάτων και κατ’ επέκταση της παρεµπόδισης της κυκλοφορίας τόσο των
πεζών όσο και των οχηµάτων. Για την αντιµετώπιση των παραπάνω φαινοµένων, µε την παρούσα µελέτη προτείνεται
η επέκταση της νησίδας µέχρι την πλατεία Ηρώου, µε κατάλληλη διαµόρφωση ενδιαµέσων σηµείων εγκάρσιας
διέλευσης τροχοφόρων, επιλεκτική επέκταση των πεζοδροµίων µε διαµόρφωση διαβάσεων πεζών, καθώς και
οριοθέτηση χώρων στάθµευσης ΙΧ οχηµάτων και Λεωφορείων. Οι παράµετροι επιλογής σχεδιασµού και υλικών,
πέρα από την επίτευξη της χρηστικότητας του χώρου, πραγµατοποιήθηκε µε γνώµονα την συµβατότητα µε την
µελέτη εφαρµογής «∆ιαµόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας».
Πιο συγκεκριµένα προτείνεται η κατασκευή νέας νησίδας µε δύο διακριτά τµήµατα. Το πρώτο πλάτους 1,00µ
θα είναι η επέκταση της υφιστάµενης νησίδας, από το πάρκο των ποιητών και µέχρι το τέλος της παιδικής χαράς. Η
στάθµευση των οχηµάτων στη νέα νησίδα θα ακολουθεί διάταξη όµοια µε αυτή που εφαρµόζεται σήµερα στην
υφιστάµενη νησίδα. ∆ηλαδή σε κάθε κατεύθυνση θα αντιστοιχεί µία λουρίδα κίνησης τροχοφόρων πλάτους 3.25µ, µε
εκατέρωθεν σταθµευµένα οχήµατα παράλληλα µε την οδό. Σε επιλεγµένο σηµείο διαµορφώνεται χώρος στάθµευσης
Λεωφορείου για την εξυπηρέτηση των παρακείµενων ξενοδοχείων. Στην αρχή και στο τέλος του πρώτου τµήµατος
της νησίδας θα διαµορφωθούν διαβάσεις µε τις κατάλληλες αποτµήσεις των πεζοδροµίων για την πρόσβαση ΑΜΕΑ,
ενώ για την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών σε δύο σηµεία θα πραγµατοποιηθεί διαπλάτυνση των υφιστάµενων
πεζοδροµίων. Σε συνέχεια του πρώτου τµήµατος της νησίδας θα διαµορφωθεί το δεύτερο το οποίο θα έχει αυξηµένο
πλάτος. Η γεωµετρία του δεύτερου τµήµατος σχηµατοποιήθηκε από το ίχνος της υφιστάµενης πορείας των οχηµάτων
καθώς και των επιλογών κίνησης αυτών. Εκατέρωθεν της νησίδας θα διαµορφωθούν θέσεις στάθµευσης οχηµάτων
είτε παράλληλα είτε σε γωνία 45⁰ µε την κίνηση των οχηµάτων, καθώς και ενός λεωφορείου. Επίσης τέλος της
δεύτερης νησίδας θα διαµορφωθεί διάβαση µε τις κατάλληλες αποτµήσεις των πεζοδροµίων για την πρόσβαση
ΑΜΕΑ, καθώς και ένα πεζοδρόµιο ώστε να αποκατασταθεί η οµαλή και ασφαλής κίνηση των πεζών µεταξύ του
ευρύτερου χώρου της πλατείας Φοίνικα και της πλατείας του Ηρώου.
Όσον αφορά τον ηλεκτροφωτισµό και την άρδευση, προβλέπεται η κατασκευή των αντίστοιχων δικτύων. Οι νησίδες
θα πληρωθούν µε πράσινο συνολικού εµβαδού 400µ2, ενώ τα υλικά επιστρώσεων θα είναι µε κατάλληλες πλάκες
ΑΜΕΑ καθώς και µε λευκές ανάγλυφες τσιµεντόπλακες παρόµοιες µε την υφιστάµενη πλακόστρωση. Οι διαβάσεις
πεζών, οι θέσεις στάθµευσης και οι λουρίδες κυκλοφορίας θα οριοθετηθούν και θα διαγραµµιστούν.
Η δαπάνη που απαιτείται είναι 19.999,01 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ µε ΦΠΑ 24.798,77 Ευρώ και θα καλυφθεί από
πιστώσεις ΣΑΤΑ 2017
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
-

Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016

- Άρθρο 118 & 328 του ν 4412/2016
Εισηγούµαι την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης µε την διαδικασία απευθείας ανάθεσης,
σύµφωνα µε τις εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό,
ποσού 24.798,77 Ευρώ».
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία σύµφωνα µε την οποία:
Υπέρ της εισήγησης στο σύνολό της ψήφισαν δεκαοχτώ (18) δηµοτικοί σύµβουλοι .
Ο δηµοτικός Σύµβουλος κ. Νικόλαος Βικέντιος ψήφισε υπέρ της εισήγησης ως προς την έγκριση της µελέτης
και των τευχών δηµοπράτησης και κατά ως προς τον τρόπο εκτέλεσης του έργου µε απευθείας ανάθεση.
Μετά τα παραπάνω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΣΙ∆ΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ (µεταξύ παιδικής χαράς και ΙΟΝΙΟΝ STAR)», και τον καθορισµό τρόπου εκτέλεσης µε την διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε τις εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και τον
εγκεκριµένο προϋπολογισµό, ποσού 24.798,77 Ευρώ.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 518/2016.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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