ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 24/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 346
Στη Λευκάδα σήµερα στις 10 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2014, 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. 28626/6-11-2014 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
Λώλη Γεωργία
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Τριλίβας χρήστος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Κούρτης Γεώργιος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Γληγόρης Κων/νος
Σκληρός Φίλιππος
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Απουσίαζαν
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Γράψας Αθανάσιος
Κατωπόδη Ευανθία
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Καββαδάς Αθανάσιος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Βλάχος Κων/νος
Αραβανής Βασίλειος

Η πρόσκληση δόθηκε στον
∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
που ήταν παρών.
Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (31) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 23ο : της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 24/14 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου: «Βελτίωση Αθλητικών
εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου Σύβρου» ∆.Ε. Απολλωνίων, ∆ήµου Λευκάδας και υποβολή
πρότασης στο Μέτρο 321 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2007-2013».
Εισηγητής: Κούρτης Γεώργιος, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Κούρτης Γεώργιος, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆ηµ. Συµβούλιο:
«Η παρούσα µελέτη του έργου: «Βελτίωση Αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου
ποδοσφαίρου Σύβρου» ∆.Ε. Απολλωνίων, αφορά την βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων
του γηπέδου ποδοσφαίρου του δ.δ. Σύβρου της ∆.Ε. Απολλωνίων του ∆. Λευκάδας. Η εν λόγω
µελέτη επικαιροποιεί την υπ. αριθµ. 80/2011 µελέτη, που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την
∆ιέυθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας.
Το γήπεδο βρίσκεται σε δηµοτικό οικόπεδο εντός του οικισµού Σύβρου. Οι εγκαταστάσεις
του γηπέδου ποδοσφαίρου περιλαµβάνουν τον αγωνιστικό χώρο, τα αποδυτήρια, το ιατρείο
καθώς και χώρο συνάθροισης θεατών.
Τόσο η κατάσταση της περίφραξης του γηπέδου, όσο και οι κτιστοί πάγκοι παρουσιάζουν
φθορές λόγω έλλειψης συντήρησης. Ο αγωνιστικός χώρος δεν διαθέτει τις απαιτούµενες κλίσεις,
για την απορροή των όµβριων υδάτων.
Στην δυτική πλευρά του αγωνιστικού χώρου υπάρχουν το κτίριο των αποδυτηρίων καθώς
και ένα προκατασκευασµένο µονόχωρο κτίριο, τύπου ISOBOX, µε χρήση Ιατρείο. Το κτίριο των
αποδυτηρίων είναι κακή κατάσταση, λόγω παλαιότητας και έλλειψης συντήρησης. Τέλος δεν
υπάρχει η απαραίτητη εγκατάσταση πυρασφάλειας.
Με την παρούσα µελέτη προτείνεται η ανακατασκευή των αποδυτηρίων, και του ιατρείου,
σύµφωνα µε τις σύγχρονές ανάγκες και τηρώντας τις απαραίτητες προδιαγραφές της Γ.Γ.Α. Θα
κατασκευαστεί ανεξάρτητο κτίριο που θα στεγάζει τον χώρο αποδυτηρίων των διαιτητών και το
ιατρείο. Θα διαµορφωθεί χώρος στάθµευσης του ΕΚΑΒ, του πυροσβεστικού και του αστυνοµικού
οχήµατος. Ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου θα εκσυγχρονιστεί. Θα τοποθετηθεί συνθετικός
τάπητας τέταρτης γενιάς, θα ανακατασκευαστεί µέρος της περίφραξης και θα τοποθετηθούν νέοι
πάγκοι και γκολπόστ. Τέλος θα διαµορφωθεί ο χώρος θεατών.
Η δαπάνη που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου είναι 300.000,00 Ευρώ χωρίς
ΦΠΑ ενώ µε ΦΠΑ: 369.000,00 Ευρώ και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013", Άξονας 3, Μέτρο 321.
Εισηγούµαστε,
την έγκριση της µελέτης, των τευχών δηµοπράτησης αυτής και υποβολή πρότασης στο µέτρο
321 του Επιχειρησιακού προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Ε.Π.Α.Α.) 20072013»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. οµόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση της µελέτης του έργου: «Βελτίωση Αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου
ποδοσφαίρου Σύβρου» ∆.Ε. Απολλωνίων, των τευχών δηµοπράτησης αυτής και υποβολή
πρότασης στο µέτρο 321 του Επιχειρησιακού προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
(Ε.Π.Α.Α.) 2007-2013.
Η δαπάνη που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου είναι 300.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ,
ενώ µε ΦΠΑ: 369.000,00 Ευρώ.
Υπεύθυνος πράξης ορίζεται ο πρ/µενος τµήµατος Τεχνικών Έργων, της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας, κ. Βραχνούλας ∆ηµήτριος, του κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών
Μηχανικών.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.346/14.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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