ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 13ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 193
Στη Λευκάδα σήµερα στις 12 του µηνός Μαϊου 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. 8584/8-5-2017 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. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2. Νικητάκης Μάρκος
2. Βλάχος Κων/νος
3. Κατηφόρης Χρήστος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5. Τριλίβας Χρήστος
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Σέρβος Κων/νος
6. Κατωπόδη Ευανθία
7. Πολίτης Σπυρίδων
7. Σκληρός Παναγιώτης
8. Πετούση-Σκιαδά Ζωϊτσα
8. Κοντοµίχης Ευάγγελος
9. Αρβανίτης Σπυρίδων
9. Σκληρός Φίλιππος
10. Γαζής Πάνος
10. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
11. Φίλιππας Γεώργιος
11.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
12. Θερµός Ευάγγελος
12.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
13. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
13. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
14. Βλάχος Ευστάθιος
14.
Το 14ο θέµα της Η.∆. προτάχθηκε οµόφωνα
15. Παπαδόπουλος Ανδρέας
15. και συζητήθηκε µετά τα θέµατα Ε.Η.∆. ως 1ο θέµα
16. Καρφάκη Μαριάννα
16. της Η.∆.
17.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος απουσίαζε κατά την
17. Γρηγόρη Ασπασία
18. Βικέντιος Νικόλαος
18. ψηφοφορία το 1ου θέµατος Ε.Η.∆. και επέστρεψε
19. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
19. πριν την έναρξη της Η.∆.
20. Αραβανής Βασίλειος
20.
Ο ∆.Σ. Γαζής Πάνος, αποχώρησε πριν την
21. Ζουριδάκης Ευτύχιος
21. συζήτηση του 14ου θέµατος της Η.∆. (συζητήθηκε
ο
ου
22. Καββαδάς Θωµάς
22. 1 ) και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 1
23. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
23. θέµατος της Η.∆.
24. Γληγόρης Κων/νος
24.
Οι ∆.Σ. Περδικάρης Αθανάσιος και Αραβανής
25.
25. Βασίλειος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
26. 3ου θέµατος της Η.∆.
26.
27.
27.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την
28.
28. συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆.
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε πριν την
29.
29.
30.
30. συζήτηση του 5ου θέµατος της Η.∆.
31.
31.
Οι ∆.Σ. Γαζής Πάνος και Φρεµεντίτης
32.
32. Χριστόφορος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
33.
33. του 6ου θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι τέσσερα (24) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 8ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 13/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης & καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου
« ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισµού 12.000,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Πολίτης, Εντεταλµένος Σύµβουλος
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Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος κ. Σπυρίδων Πολίτης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Με την µελέτη προβλέπονται εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν στο ∆ηµοτικό Γήπεδο
Σφακιωτών ώστε να καταστεί λειτουργικό και ασφαλές για χρήση τόσο των αθλούµενων όσο και των
θεατών.
Η συγκεκριµένη αθλητική εγκατάσταση δεν διαθέτει καµία υποδοµή χώρων υγιεινής για τους
φιλάθλους και είχε σηµαντικότατες ελλείψεις σε εξοπλισµούς ασφάλειας των εγκαταστάσεων όπως
πυρασφάλεια ,αλλά και ασφάλειας
των αθλούµενων , των φιλάθλων κλπ , όπως εξοπλισµό ιατρείου.
Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες για την κατασκευή των ηµιτελών
χώρων υγιεινής των διαιτητών και των φιλάθλων σε επίπεδο λειτουργικότητας ώστε να µπορέσει η
εγκατάσταση να πληρεί τους όρους για την χορήγηση άδειας λειτουργίας της από τις αρµόδιες
υπηρεσίες της αποκεντρωµένης διοίκησης.
Συγκεκριµένα πρόκειται να εκτελεστούν οι πιο κάτω εργασίες:
Εκσκαφές µικρής κλίµακας για την κατασκευή ράµπας w.c. ΑΜΕΑ διαµόρφωσης περιβάλλοντος
χώρου.
Καθαιρέσεις σκυροδέµατος για την µετατόπιση υφιστάµενης καγκελόπορτας.
Σκυροδετήσεις C16/20 για την κατασκευή ράµπας - διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου κλπ
Καθαίρεση επιχρίσµατος- πλινθοδοµής για την διαπλάτυνση εισόδου w.c ΑΜΕΑ ώστε η καθαρή
διάσταση µετά την τοποθέτηση του κουφώµατος εισόδου να είναι τουλάχιστον 0,90 µέτρα.
Ολοκλήρωση της ηλεκτρολογικής - υδραυλικής εγκατάστασης και τοποθέτησης ειδών πυρασφάλειας.
Τοποθέτηση δύο ειδικών τεµαχίων (ταχυσυνδέσµων 2 1/2 " ) στους υφιστάµενους κρουνούς
πυρόσβεσης στο κέντρο του γηπέδου.
Τοποθέτηση ποδιών και κατωφλίων από µάρµαρο σε εισόδους και παράθυρα µε µάρµαρο επιλογής
της επίβλεψης.
Τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδων και τοίχων ( επιλογής πλακιδίου, χρώµατος και σχεδίου
τοποθέτησης, της επίβλεψης)
Τοποθέτηση εσωτερικών ξύλινων θυρών και εξωτερικών αλουµινίου (θύρες και παράθυρα µετά των
αναλόγων υαλοπινάκων και σιτών αερισµού).
Τοποθέτηση των ειδών υγιεινής , σύνδεση µε το δίκτυο ύδρευσης του κτιρίου και µε το υφιστάµενο
αποχετευτικό δίκτυο ( βόθρο). Έλεγχος σε πλήρη λειτουργία.
Κατασκευή ράµπας ΑΜΕΑ στο W.C ΑΜΕΑ
Μετατόπιση υφιστάµενης σιδερένιας συρόµενης θήρας εισόδου στις εγκαταστάσεις.
Αλλαγή φοράς ανοίγµατος θύρας φιλάθλων ώστε να ανοίγουν προς την κατεύθυνση διαφυγής.
Κατασκευή θύρας στο υφιστάµενο σιδερένιο κάγκελο διαχωρισµού των κερκίδων.
Κατασκευή σιδερένιου κάγκελου µε συρόµενη θύρα πλάτους 4-5 µέτρων στην θέση των χώρων
υγιεινής φιλάθλων για την αποτροπή εισόδου τους στον αγωνιστικό χώρο, καθώς επίσης και µεταξύ
κτιρίου παλαιών αποδυτηρίων και εξωτερικής περίφραξης.
Χρωµατισµών του υφιστάµενου κάγκελου διαχωρισµού κερκίδας και των νέων µε αντισκωριακό µίνιο
επαγγελµατικής χρήσης σε δύο στρώσεις και ελαιοχρωµατισµός επίσης σε δύο στρώσεις.
Σφράγιση - στεγανοποίηση αντισεισµικού αρµού µε ειδική ελαστική µεµβράνη υψηλής ποιότητας και
χρήση ειδικών εποξειδικών συγκολλητικών ρητινών σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης , και την
έγκριση των υλικών.
Επισκευή κολώνας οπλισµένου σκυροδέµατος φέροντος οργανισµού του υφιστάµενου παλαιού
κτιρίου αποδυτηρίων και της ακµής πλάκας αυτού , µε επιµελή καθαρισµό αυτών τοποθέτηση αναστολέα
διάβρωσης 3 συστατικών , για αποφυγή διάβρωσης του οπλισµού και χρήσης ως γέφυρας
πρόσβασης, τοποθέτηση σε στρώσεις ίνοπλισµένου επισκευαστικού κονιάµατος. Όλα τα υλικά θα
εγκριθούν από την επίβλεψη πριν την τοποθέτηση τους και θα εφαρµοστούν αυστηρά σύµφωνα µε τα
φύλλα οδηγιών εφαρµογής του κατασκευαστή.
Προµήθεια και τοποθέτηση Εξοπλισµού ιατρείου σύµφωνα µε την ΚΥΑ 46596 / 22-11-2004 και το
ανάλογο άρθρο της παρούσας µελέτης.
Κατασκευή διαγραµµίσεων και τοποθέτησης πινακίδων για την οριοθέτηση θέσεων σταθµεύσεως
οχηµάτων ασφαλείας (πυροσβεστικού οχήµατος , ασθενοφόρου , οχήµατος ΕΛ.ΑΣ.)
Η δαπάνη που απαιτείται είναι 9.677,42 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενω µε ΦΠΑ 12.000,00 και θα
καλυφθεί απο πιστώσεις Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι εξής διατάξεις:
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Ν.4412/16 ΦΕΚ 147 Α « ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών»
Ν. 3463/06 ΦΕΚ 114 Α « ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
Ν. 3852/10 ΦΕΚ 87 Α «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
- Πρόγραµµα Καλλικράτης»
Π.∆. 305/96 ΦΕΚ 212 Α « Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια».
Εισηγούµαι την έγκριση της µελέτης, των τευχών δηµοπράτησης και την εκτέλεση του έργου µε
απευθείας ανάθεση.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δεκαοκτώ (18) ψήφους αποφασίζει:
Εγκρίνει την µελέτη και τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου « ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισµού 12.000,00 €.
Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, µε απευθείας ανάθεση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 193/2017.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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