ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 14ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 207
Στη Λευκάδα σήµερα στις 22 του µηνός Μαϊου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα 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. 9854/18-5-2017 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. Γρηγόρη Ασπασία
2. Νικητάκης Μάρκος
2. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
3. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
6. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
6. Κούρτης Φίλιππος
7. Σέρβος Κων/νος
7.
8.
Συζητήθηκαν πέντε (5) θέµατα Ε.Η.∆.
8. Πολίτης Σπυρίδων
9. Βλάχος Κων/νος
9. Οι ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος και Σκληρός Φίλιππος
10. Κοντοµίχης Ευάγγελος
10. ήταν εκτός αιθούσης στα θέµατα 1,2 και 3 Ε.Η.∆.
Ο ∆.Σ. Σκληρός Φίλιππος επέστρεψε πριν την
11. Κατηφόρης Χρήστος
11.
ου
12. Γαζής Πάνος
12. συζήτηση του 4 θέµατος Ε.Η.∆.
Ο ∆.Σ. Κατηφόρης Χρήστος αποχώρησε πριν την
13. Φίλιππας Γεώργιος
13.
ου
συζήτηση
του 5 θέµατος Ε.Η.∆.
14. Θερµός Ευάγγελος
14.
Οι ∆.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος και Φρεµεντίτης
15. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
15.
16. Βλάχος Ευστάθιος
16. Χριστόφορος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
ου
17. Παπαδόπουλος Ανδρέας
17. 1 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Γαζής Πάνος, αποχώρησε πριν την συζήτηση
18. Γιαννιώτης Οδυσσέας
18.
ου
του
2 θέµατος της Η.∆.
19. Τριλίβας Χρήστος
19.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν την
20. Καρφάκη Μαριάννα
20.
ου
21. Κατωπόδη Ευανθία
21. συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Καββαδάς Θωµάς
22. Βικέντιος Νικόλαος
22.
ου
23. Σκληρός Παναγιώτης
23. αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Καββαδάς Θωµάς, επέστρεψε πριν την
24. Αραβανής Βασίλειος
24.
ου
συζήτηση
του 5 θέµατος της Η.∆.
25. Πετούση-Σκιαδά Ζωϊτσα
25.
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την
26. Ζουριδάκης Ευτύχιος
26.
ου
27. Σκληρός Φίλιππος
27. συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
Η ∆.Σ. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, αποχώρησε πριν
28. Καββαδάς Θωµάς
28.
ου
29. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
29. την συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος και Σκληρός Παναγιώτης
30. Γληγόρης Κων/νος
30.
ου
αποχώρησαν
πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆
31. Αρβανίτης Σπυρίδων
31.
Η ∆.Σ. Γληγόρη Ασπασία, προσήλθε πριν την
32.
32.
33.
33. συζήτηση του 11ου θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα ένα (31) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 5ο Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 14/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση µελέτης, των τευχών δηµοπράτησης και καθορισµό τρόπου εκτέλεση του
έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΥΓΙΑΣ»
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος
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Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του ∆ηµ. Συµβουλίου, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα,
µε είκοσι εννέα (29) ψήφους, αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του θέµατος:
«Έγκριση µελέτης, των τευχών δηµοπράτησης και καθορισµό τρόπου εκτέλεση του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ
∆ΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΥΓΙΑΣ» λόγω του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της
παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. Κων/νο Σέρβο, οποίος είπε τα
εξής:
« Με την παρούσα µελέτη περιγράφονται εργασίες που απαιτούνται για τον ηλεκτροφωτισµό
τµήµατος της παραλίας Λυγιάς µε την κατασκευή καινούργιου υπόγειου δικτύου και τοποθέτηση ιστών
φωτισµού που ήδη υπάρχουν στις αποθήκες του ∆ήµου Λευκάδας.
Στο παραλιακό µέτωπο που περιλαµβάνεται στη µελέτη διέρχεται δρόµος δηµοτικός ο οποίος δεν
έχει καθόλου φωτισµό .
Στον δρόµο από τη µία πλευρά του υπάρχουν εφαπτόµενες κατοικίες αλλά και κάποιες επιχειρήσεις
µε συνέπεια τη διέλευση πεζών αλλά και οχηµάτων.
Το τµήµα παραλίας στο οποίο θα εκτελεσθούν οι εργασίες είναι συνολικού µήκους 340 µέτρων
,χωρίζεται σε δύο (2) περιοχές και η κάθε περιοχή θα ηλεκτροδοτηθεί από δύο (2) διαφορετικά σηµεία
Πιο συγκεκριµένα οι περιοχές αυτές και οι επεµβάσεις που απαιτούνται είναι:
Α) Γραµµή από ξενοδοχείο « Κιτσάκη» έως ξενοδοχείο «Βανδώρου» µήκους 170µ
µε 7 κολώνες ηλεκτροφωτισµού.
Στη συγκεκριµένη γραµµή υπάρχει παλαιό δίκτυο στο οποίο υπάρχει
επικινδυνότητα λόγω κακοτεχνίας, (γραµµές καλωδίων υπέργειες, καλώδια
φθαρµένα) και επίσης οι κολώνες φωτισµού παρουσιάζουν σηµαντικές
φθορές. Για το λόγο αυτό και η γραµµή αυτή είναι ανενεργή.
Θα αντικατασταθούν οι παλαιές κολώνες ηλεκτροφωτισµού µε καινούργιες και θα τοποθετηθεί νέα
υπόγεια καλωδίωση µε κατασκευή µικροτάφρου σε τσιµεντοστρωµένο οδόστρωµα και κατόπιν
αποκατάσταση µε σκυρόδεµα c16/20 σύµφωνα µε τους πρότυπους κανονισµούς και τις τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης.
Η τροφοδότηση των στύλων θα γίνει από υπάρχων πίλαρ το οποίο είναι ενεργό
µε παροχή Νο 2 3Χ40Α
Β) Γραµµή από ξενοδοχείο «Βανδώρου» και προς το βορειότερο τµήµα της
παραλίας προς Καρυώτες σε απόσταση περίπου 150 µέτρα µε 9 κολώνες
φωτισµού.
Στη συγκεκριµένη περιοχή υπάρχει τσιµεντοστρωµένο οδόστρωµα και στο
οποίο δεν υπάρχει καθόλου δίκτυο φωτισµού.
Όπως και στην προηγούµενη περίπτωση θα τοποθετηθεί νέα υπόγεια καλωδίωση µε κατασκευή
µικροτάφρου σε τσιµεντοστρωµένο οδόστρωµα και κατόπιν αποκατάσταση µε σκυρόδεµα c16/20
σύµφωνα µε τους πρότυπους κανονισµούς και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
Η τροφοδότηση των στύλων θα γίνει από νέα παροχή σε πίλαρ το οποίο θα
εγκατασταθεί στο βόρειο άκρο του τµήµατος στο σηµείο όπου υπάρχει
στύλος ∆ΕΗ στο άκρο του οδοστρώµατος . Από το σηµείο αυτό και
βορειότερα υπάρχει φωτισµός του δρόµου από δίκτυο φωτισµού σε
παραλιακούς στύλους ∆ΕΗ ενώ στα τµήµατα που εξετάζουµε δεν υπάρχει
καθόλου φωτισµός
Η ηλεκτροδότηση θα γίνει µε τριφασική παροχή από ∆ΕΗ Νο 2 3Χ40Α
Στο (β) τµήµα οι στύλοι θα τοποθετηθούν ισοµετρικά σε απόσταση περίπου 20
µέτρων µεταξύ τους στο ένα άκρο του οδοστρώµατος, ενώ στο δεύτερο τµήµα
θα τοποθετηθούν λαµβάνοντας υπόψιν και την µορφολογία της περιοχής
(δρόµος µε στροφές κάτω από δέντρα ) έτσι ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσµα.
Οι στύλοι φωτισµού υπάρχουν στις αποθήκες του ∆ήµου Λευκάδας , θα
µεταφερθούν από τον ανάδοχο στον τόπο του έργου και θα συνδεθούν στο
κατασκευασµένο δίκτυο.
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Ο προϋπολογισµός δαπάνης ανέρχεται σε µε το Φ.Π.Α., και θα καλυφθεί από πιστώσεις του ∆ήµου

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις:
•
Του Νόµου 1414/84 ∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων όπως τροποποιήθηκε µε το
Νόµο 2229/94
•
Του Π.∆. 609/85 ¨Κατασκευή ∆ηµόσιων έργων¨
•
Του Νόµου 3263/04 ‘’Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις’’
•
Του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα µε το Π.∆. 323/89
•
Του Π.∆. 28/80 Περί εκτελέσεως έργων και Προµηθειών Ο.Τ.Α όσον αφορά τη σύνταξη µελετών
προµήθειας
•
Του Π.∆. 171/87 ¨ Όργανα που αποφασίζουν και γνωµοδοτούν σε θέµατα έργων ΟΤΑ.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου και την κατασκευή του κατόπιν
δηµοπρασίας προς επιλογή µειοδότη αναδόχου.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι εννέα (29) ψήφους αποφασίζει:
Την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΥΓΙΑΣ»
Τρόπος εκτέλεσης του έργου: µε δηµοπρασία.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 207/2017.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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