ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 11ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 147
Στη Λευκάδα σήµερα στις 7 του µηνός Απριλίου του έτους 2017, 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. 6256/3-4-2017 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. Θερµός Ευάγγελος
2. Σκληρός Φίλιππος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4.
5.
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
6. Κούρτης Φίλιππος
6.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
7. Σέρβος Κων/νος
7.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
8. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
8. Πολίτης Σπυρίδων
9. Βλάχος Κων/νος
9.
10. Κοντοµίχης Ευάγγελος
10.
11. Αρβανίτης Σπυρίδων
11.
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν
12. Κατηφόρης Χρήστος
12. την έναρξη της Η.∆.
13. Γαζής Πάνος
13.
14. Φίλιππας Γεώργιος
14.
Οι ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία και Φρεµεντίτης
15. Βλάχος Ευστάθιος
15. Χριστόφορος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
16. Παπαδόπουλος Ανδρέας
16. του 2ου θέµατος της Η.∆.
17. Γιαννιώτης Οδυσσέας
17.
18. Τριλίβας Χρήστος
18.
Οι ∆.Σ. Αρβανίτης Σπυρίδων και Κατωπόδη
19. Καρφάκη Μαριάννα
19. Ευανθία, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
20. 4ου θέµατος της Η.∆.
20. Κατωπόδη Ευανθία
21. Γρηγόρη Ασπασία
21.
22. Βικέντιος Νικόλαος
22.
Η ∆.Σ. Πετούση-Σκιαδά Ζωϊτσα, ήταν εκτός
23. Σκληρός Παναγιώτης
23. αιθούσης κατά την συζήτηση του 8ου θέµατος και
24. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
24. επέστρεψε πριν την έναρξη της συζήτησης του
25. Αραβανής Βασίλειος
25. 9ου θέµατος της Η.∆. Αποχώρησε δε, πριν την
26. Πετούση-Σκιαδά Ζωϊτσα
26. συζήτηση του 13ου θέµατος της Η.∆.
27. Ζουριδάκης Ευτύχιος
27.
28. Καββαδάς Θωµάς
28.
Οι ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, Κατηφόρης Χρήστος
29. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
29. Γληγόρης Κων/νος και Γαζής Πάνος, αποχώρησαν
30. Γληγόρης Κων/νος
30. πριν την συζήτηση του 9ου θέµατος της Η.∆.
31. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα ένα (31) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 3 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 11/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση µελέτης εφαρµογής και τευχών δηµοπράτησης του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» προϋπολογισµού 20.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Στις 26-10-2004 υπεγράφη σύµβαση ανάθεσης εκπόνησης µελέτης του έργου «∆ιαµόρφωση εισόδου
παραλίας πόλης Λευκάδας »
Η ανάθεση έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 716/77 καθώς και µε τα εκτελεστικά του Προεδρικά
∆ιατάγµατα.
Το συµβατικό αντικείµενο ολοκληρώθηκε µε την έγκριση και του δεύτερου σταδίου (οριστική µελέτη
Αρχιτεκτονικών / φυτοτεχνικών / ΗΜ) - απόφαση 86 της 5 / 12 συνεδρίασης ∆.Σ Λευκάδας
(
19/03/2012 )
Η υπογραφή της 1ης Σ.Σ έγινε την 02/05/2013 µε αντικείµενο
α) Μελέτη Εφαρµογής και Τεύχη ∆ηµοπράτησης Φυτοτεχνικής και Η/Μ µελέτης
β) Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης πλοίων ( πλήρης µελέτη και τεύχη σε ένα στάδιο )
και την οµάδα µελέτης
Ν. ΡΗΓΑ ( Φοροτεχνικά ) , Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ και Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ ( Η/Μ )
Με εκπρόσωπο τον Γεώργιο Αλµπάνη και ειδικό πληρεξούσιο / αναπληρωτή τον Κων/νο
Αναγνώστου ( εκπρόσωπο της Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ )
Η µελέτη της 1ης Σ.Σ υποβλήθηκε στην Υπηρεσία εντός των νοµίµων προθεσµιών την 30/05/2013
( αριθµ. Πρωτ. 14209 )
Η µελέτη συντάχθηκε σύµφωνα µε την εγκεκριµένη οριστική µελέτη, τις παρατηρήσεις που αναφέρονται
στις αποφάσεις το ∆Σ ( χωροθέτησης ελλιµενισµού σκαφών , παιδική χαρά , υλικά κλπ ) και µε τις
διαµορφώσεις και τροποποιήσεις της αρχιτεκτονικής µελέτης εφαρµογής , η οποία προχωρούσε
παράλληλα µε ανεξάρτητο µελετητή και σύµβαση.
Τα τεύχη ∆ηµοπράτησης παραδόθηκαν ενοποιηµένα ( Αρχ.- ΗΜ – Φυτ. )
Σε σύσκεψη στις αρχές Σεπτεµβρίου 2013 στην Τ.Υ του ∆ήµου ζητήθηκαν αλλαγές από το µελετητή
στους τύπους των φωτιστικών ( εγκεκριµένους από την οριστική µελέτη ) και διαχωρισµός του
αντικειµένου σε τρία τµήµατα , αλλά µε λειτουργική σύνδεση , για την ανεξάρτητη ∆ηµοπράτηση (
προγράµµατα ΕΣΠΑ κλπ )
Τα τεύχη ∆ηµοπράτησης ( Αρχιτεκτονικά , Φυτοτεχνικά και ΗΜ ) µε τις αλλαγές ενοποιηµένα και
διαχωρισµένα κατά περιοχές παραδόθηκαν στην Υπηρεσία ( Νοε 2013 ) για έλεγχο και ένταξη των
έργων στα προγράµµατα.
Από τον Φεβρουάριο 2014 έως τον Μάϊο του 2014 σε συνεργασία µε το µελετητικό γραφείο έγιναν
προσθήκες και τροποποιήσεις στην µελέτη και τα τεύχη δηµοπράτησης
όπως µετατροπή φωτιστικών , διαµόρφωση ζώνης εισόδου σε σχέση µε την γέφυρα ΠΟΝΤΕ,
επέκταση συστηµάτων πυρόσβεσης , επικαιροποίηση τευχών σύµφωνα µε τα Νέα Τιµολόγια
Η επικαιροποιηµένη µελέτη επανυποβλήθηκε την 10/06/2014 ( Β υποβολή ) κατά την σύσκεψη
παρουσίασης που έγινε στην Τεχνική Υπηρεσία . Στην σύσκεψη συζητήθηκε και η διαµόρφωση της
ζώνης πρόσδεσης σκαφών και µε την Λιµενική αρχή εκπρόσωπος της οποίας παρευρέθη.
Η ( Γ ) υποβολή της µελέτης , επικαιροποιηµένη και σε τµήµατα , µε ενσωµατωµένες τις
τροποποιήσεις της Υπηρεσίας
που αφορούν κυρίως την παραλιακή ζώνη ( χωροθέτηση και
εξυπηρέτηση σκαφών ) σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Λιµενικού ως προς τα βάθη , και τα νέα τεύχη ,
έγινε στις 12-11-2016 (αριθµ πρωτ. 24070 / 22-11-2016 )
Η τελική υποβολή της µελέτης
επικαιροποιηµένη και µε ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις της
Υπηρεσίας που αφορούν κυρίως την περιοχή Β ,την παραλιακή ζώνη ∆ και τις πλωτές προβλήτες Ε (
χωροθέτηση και εξυπηρέτηση σκαφών ) σύµφωνα και µε τις τελικές υποδείξεις του Λιµενικού ταµείου
ως προς τα βάθη και τις ζώνες πρόσδεσης σκαφών , και τα τελικά τεύχη δηµοπράτησης µε
διακεκριµένες τις περιοχές ώστε να καθίσταται δυνατή η δηµοπράτηση κατά τµήµατα , έγινε τον Μαρτ.
2017 ( ∆ υποβολή )
Η Γενική ∆ιαµόρφωση περιλαµβάνει τις κάτωθι ενότητες ( περιοχές – κτίσµατα – εξυπηρετήσεις ) :
•
Περιοχή Α :
Είσοδος πόλης από γέφυρα ΠΟΝΤΕ ( δρόµος µε διαχωριστική νησίδα ) , κυκλικός κόµβος –
σιντριβάνι , Οδός Φιλ. Πανάγου , Οδός Αγγ. Σικελιανού , κύριος δρόµος , χώρος Προτοµών και
Βαλαωρίτη , Ηλιακό ρολόι , φωτεινή λωρίδα δαπέδου και πίδακες Ποδηλατόδροµος
•
Περιοχή Β :
Κεντρική Πλατεία , Χώρος Επιτραπέζιων Παιγνιδιών , χώρος Αναψυκτηρίων , Φιλαρµονική
(εξέδρα ) , χώρος Παιδικής Χαράς , Ηρώον , Επέκταση Προβλήτας, φωτεινή λωρίδα δαπέδου και
πίδακες , στέγαστρο ταξί , Ποδηλατόδροµος
•
Περιοχή Γ :
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Υπόλοιπο τµήµα , Υπαίθρια παιχνίδια και καθιστικά , περιβάλλων χώρος καταστηµάτων , κεντρικός
ΝΑ δρόµος πόλης .
•
Περιοχή ∆ – Παραλιακή Ζώνη – Εξυπηρέτηση σκαφών Αναψυχής :
Περιλαµβάνει όλο το τµήµα της παραλίας
Ανατολικά της περιοχής Β (περιοχή µεταξύ
ποδηλατοδρόµου και θάλασσας ) από την προβλήτα έως το ΝΑ άκρο της µελετώµενης περιοχής
Β , για τον ελλιµενισµό σκαφών αναψυχής ( εξυπηρετήσεις µαρίνας)
•
Περιοχή Ε – Πλωτές Προβλήτες – Εξυπηρέτηση σκαφών Αναψυχής :
Χωροθετείται ΝΑ στην επέκταση της περιοχής Β µέχρι το υπάρχον σήµερα πλωτό. Περιλαµβάνει
τις µελλοντικές πλωτές προβλήτες ( Νο1, Νο2 , Νο3 ) για τον ελλιµενισµό σκαφών αναψυχής (
εξυπηρετήσεις µαρίνας )
•
Κτίριο 1 - Ηλεκτρικός Υποσταθµός ( Εγκαταστάσεις και κτίριο ) :
Χωροθετείται στην περιοχή Β , σε γειτνίαση µε το κτίριο WC , και περιλαµβάνει τις
εγκαταστάσεις για την ηλεκτρική εξυπηρέτηση όλου του αντικειµένου
•
Κτίριο 2 - Κτίριο WC Κοινού :
Χωροθετείται στην περιοχή Β και περιλαµβάνει τις εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση
του κοινού
•
Αναψυκτήριο - Κιόσκι :
Χωροθετούνται
στην περιοχή Β, κτίριο κλειστό –ανοικτό , και στην παρούσα µελέτη
προβλέπονται οι υποδοµές εξυπηρέτησής των
Ο συνολικός προϋπολογισµού της µελέτης ανέρχεται στο ποσό των 2.383.363,23 € και του έργου
συνολικά στο ποσό των 4.140.000,00 €
( συµπεριλαµβανοµένων Γ.Ε & Ο.Ε 18 % , απροβλέπτων
δαπανών 15% , αναθεώρησης 3 % και ΦΠΑ 24 % )
Έχοντας υπ’ όψη
Την εκπεφρασµένη βούληση του ∆Σ για την ενοποίηση των χώρων που περιβάλλονται από τη γέφυρα
ΠΟΝΤΕ – ΚΤΕΛ – Ξενοδοχείο ΛΕΥΚΑΣ και την Ξύλινη Πεζογέφυρα.
Την ανάγκη αισθητικής αναβάθµισης της εισόδου της πόλης
την παράλληλη προσέλκυση και
εξυπηρέτηση δηµοτών και επισκεπτών στον συγκεκριµένο χώρο.
( αναψυκτήρια , παιδικά χαρά , παιγνίδια , εξέδρα εκδηλώσεων , wifi κλπ )
Την αξιοποίηση του παραλιακού µετώπου για τον ελλιµενισµό και εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής (
υδραυλικά, ηλεκτρικά , πυρόσβεση , wifi ) χωρίς να κλείνουν το µέτωπο των πεζών.
Τον φάκελο της µελέτης
Τον προϋπολογισµό του έργου
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση της µελέτης Εφαρµογής και των τευχών ∆ηµοπράτησης των ΗΜ και Φυτοτεχνικών
εργασιών του έργου « ∆ιαµόρφωση Εισόδου Παραλίας Πόλης Λευκάδας » , όπως ελέγχθηκε και
θεωρήθηκε από την Υπηρεσία µε τα τεύχη και τα σχέδια που περιλαµβάνονται στον φάκελο της µελέτης,
προϋπολογισµού µελέτης ποσού 2.383.363,23 €
και έργου ποσού
4.140.000,00 € (
συµπεριλαµβανοµένων Γ.Ε & Ο.Ε 18 % , απροβλέπτων δαπανών 15% , αναθεώρησης 3 % και ΦΠΑ
24 % )».
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι οκτώ (28) ψήφους αποφασίζει:
Την έγκριση της µελέτης Εφαρµογής και των τευχών ∆ηµοπράτησης των ΗΜ και Φυτοτεχνικών
εργασιών του έργου « ∆ιαµόρφωση Εισόδου Παραλίας Πόλης Λευκάδας » , όπως ελέγχθηκε και
θεωρήθηκε από την Υπηρεσία µε τα τεύχη και τα σχέδια που περιλαµβάνονται στον φάκελο της µελέτης,
προϋπολογισµού
µελέτης ποσού
2.383.363,23 €
και έργου ποσού
4.140.000,00 €,
(συµπεριλαµβανοµένων Γ.Ε & Ο.Ε 18 % , απροβλέπτων δαπανών 15% , αναθεώρησης 3 % και ΦΠΑ
24 % ).
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 147/2017.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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