ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 28ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 315
Στη Λευκάδα σήµερα στις 14 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2015, 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.
26630/9-12-2015 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).
Απουσίαζαν
Λώλη Γεωργία
1.
Γαζής Πάνος
2.
Κοντογεώργης Ηλίας
3.
Βλάχος Ευστάθιος
4.
Παπαδόπουλος Ανδρέας
5.
Σκληρός Παναγιώτης
6.
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
7.
Αραβανής Βασίλειος
8.
Καββαδάς Αθανάσιος
9.
Γράψας Αθανάσιος
10.
11.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
12.
Η
πρόσκληση
δόθηκε στον ∆ήµαρχο
13.
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
14.
15.
Στην Η.∆. προτάχθηκαν τα εξής θέµατα:
16.
ο
ο
Το 32 θέµα µετά το 3 θέµα.
17.
ο
ο
ο
Το 5 και το 6 µετά το 32 θέµα.
18.
19.
Ο ∆.Σ. Γράψας Αθανάσιος προσήλθε πριν την
20.
ου
συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
21.
Οι ∆.Σ. Μαργέλης Σπυροπάνος και Καρφάκη
22.
Μαριάννα
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
23.
ου
6 θέµατος της Η.∆.
24.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την
25.
ου
συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
26.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία αποχώρησε πριν την
27.
ου
συζήτηση του 15 θέµατος της Η.∆.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι τρία (23) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 1 εκτός ηµερήσιας διάταξης της αρ. 28ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για την έγκριση της µελέτης του έργου: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΛΑΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΓΗΠΕ∆Ο) και την απ' ευθείας ανάθεσή του.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος , Αντιδήµαρχος
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

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
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Τριλίβας Χρήστος
Καββαδάς Θωµάς
Γληγόρης Κων/νος

1

Ύστερα από πρόταση του Αντιδηµάρχου Κων/νου Σέρβου, και την σύµφωνη γνώµη του ∆ηµάρχου
κ. Κων/νου ∆ρακονταειδή, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα µε είκοσι τρεις (23) ψήφους αποφασίζει την
συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του θέµατος σχετικά µε την έγκριση της µελέτης του έργου:
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΓΗΠΕ∆Ο) και την απ'
ευθείας ανάθεσή του.
Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο Αντιδήµαρχος κ. Κων/νος Σέρβος, ο οποίος είπε τα εξής:
«Εισηγούµαι την έγκριση της µελέτης του έργου: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΛΑΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΓΗΠΕ∆Ο) και την απ' ευθείας ανάθεσή του.
Με την µελέτη προβλέπονται οι εργασίες τσιµεντόστρωσης των δρόµων των Εργατικών Κατοικιών
πλησίον του ∆ηµοτικού Σταδίου της πόλης.
Αναλυτικότερα:
1
Θα ανακατασκευασθούν τα καταστρώµατα των χαλικοστρωµένων δρόµων µε συµπλήρωση ή
αποµάκρυνση υλικού 3Α προς διόρθωση των υπαρχουσών κλίσεων.
2
Θα τσιµεντοστρωθούν µε C12/15 πάχους 10 εκ. οι δρόµοι αφαιρουµένων των παρτεριών µε την
υπάρχουσα βλάστηση αφού τοποθετηθεί πρώτα δοµικό πλέγµα Τ 131.
Σε επαφή µε τις κατοικίες θα τσιµεντοστρωθεί ζώνη πλάτους 0,50 µ. πάχους 10εκ. για την προστασία
τους από την υγρασία.
3
Θα γίνει πλήρωση νησίδων µε φυτική γη.
Η δαπάνη που απαιτείται είναι 9.999,40 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ µε ΦΠΑ 12.299,26 και θα καλυφθεί από
πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α 2015
Για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι εξής διατάξεις:
Ν. 2229/94 « Τροποποίηση του Ν. 1418/84»
Ν. 2940/01 « Αναπτυξιακά φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού
τοµέα»
Π.∆. 410/95 « ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας όπως αυτός ισχύει κατά την διάρκεια της
δηµοπράτησης»
Π.∆. 171/87 « Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που
εκτελούνται από Ο.Τ.Α. »
Ν. 3021/02 « Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή
συµµετέχουν σε επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε »
vi. Π.∆. 334/00 « Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τα δηµόσια έργα προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 93/37/Ε.Ο.Κ.
vii.
N.3263/04 «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις»
Του Π.∆ 609/85 «Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων».
Του Π.∆ 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α όσον αφορά τη σύνταξη µελετών –
προµηθειών.»
Ο ∆.Σ. κ . Μαργέλης στη συνέχεια είπε: Να γίνει το έργο, δεν συµφωνώ µε την απευθείας ανάθεση.
Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης είπε: Συµφωνώ µε το έργο, δεν συµφωνώ µε την απευθείας ανάθεση.
Ο ∆.Σ. κ. Γληγόρης Κων/νος, στη συνέχεια είπε: Θα έπρεπε το έργο αυτό να µπει στο Τεχνικό Πρόγραµµα
2016, στη λογική ότι θα πρέπει να γίνει µια γενικότερη αναβάθµιση της περιοχής αυτής. Θα έπρεπε να
προβλεφθούν κάποιες υποδοµές στο έργο αυτό.
Στη συνέχεια τέθηκε σε ψηφοφορία η πρόταση του εισηγητή.
Υπέρ της έγκρισης της µελέτης ψήφισαν είκοσι δύο (22) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Λευκό ψήφισε ο κ. Γληγόρης Κων/νος
Κατά της εισήγησης, για απευθείας ανάθεση του έργου ψήφισαν οι ∆.Σ.: Μαργέλης Σπυροπάνος,
Βικέντιος Νικόλαος, Καρφάκη Μαριάννα, Κατωπόδη Ευανθία, Σκληρός Φίλιππος, Καββαδάς Θωµάς και
Ζουριδάκης Ευτύχιος.
Μετά από διαλογική συζήτηση και την ανωτέρω ψηφοφορία, το ∆ηµ. Συµβούλιο κατά
πλειοψηφία αποφασίζει:
Την έγκριση της µελέτης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΑΙΚΩΝ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΓΗΠΕ∆Ο)» και την απ' ευθείας ανάθεσή του.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 315/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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