ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 23ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 391
Στη Λευκάδα σήµερα στις 24 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, 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. 21688/20-10-16 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
1. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2. Φίλιππας Γεώργιος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Βλάχος Ευστάθιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
5. Κούρτης Φίλιππος
5. Καββαδάς Αθανάσιος
6. Ζουριδάκης Ευτύχιος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Πολίτης Σπυρίδων
7. Σκληρός Φίλιππος
8. Βλάχος Κων/νος
8. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
9.
9. Κοντοµίχης Ευάγγελος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
11. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
11. Κατηφόρης Χρήστος
12. Γαζής Πάνος
12.
13.
Ο ∆.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας, αποχώρησε
13. Θερµός Ευάγγελος
14. Κοντογεώργης Ηλίας
14. πριν την έναρξη της Η.∆. και επέστρεψε πριν
15. Παπαδόπουλος Ανδρέας
15. την συζήτηση του 3ου θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Φίλιππας Γεώργιος, προσήλθε
16. Γιαννιώτης Οδυσσέας
16.
17. Τριλίβας Χρήστος
17. πριν την συζήτηση του 3ου θέµατος της Η.∆.
18. Καρφάκη Μαριάννα
18.
Οι ∆.Σ. Γαζής Πάνος, Κοντογεώργης Ηλίας,
19. Κατωπόδη Ευανθία
19. Αραβανής Βασίλειος και Φρεµεντίτης Χριστόφορος
20. αποχώρησαν πριν την ψήφιση του 3ου θέµατος
20. Γρηγόρη Ασπασία
21. Βικέντιος Νικόλαος
21. της Η.∆.
22. Σκληρός Παναγιώτης
22.
Οι ∆.Σ. Σκληρός Παναγιώτης και Βικέντιος
23. Αραβανής Βασίλειος
23. Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
24. Καββαδάς Θωµάς
24. 4ου θέµατος της Η.∆.
25. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
25.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν
26. Γληγόρης Κων/νος
26. την συζήτηση του 7ου θέµατος της Η.∆.
27.
27.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος ήταν εκτός αιθούσης
28.
28. στα θέµατα 6,7,8,9 και 10 της Η.∆. Επέστρεψε
29.
29. πριν την συζήτηση του 10ου θέµατος της Η.∆.
30.
30. Αποχώρησε και πάλι πριν την συζήτηση του 21ου
31.
31. θέµατος της Η.∆.
32.
32.
Η ∆.Σ. κα Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν
33.
33. την συζήτηση του 12ου θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 5Ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 23/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για επικαιροποίηση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης.
Προϋπολογισµός 600.000,00 €.
Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Κατηφόρης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Η µελέτη αυτή αφορά εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών και κατασκευές αυλάκων όµβριων υδάτων
στον δρόµο από Πόντι Αγίου Πέτρου µε κατεύθυνση Νότια προς Νηρά Αθανίου όπου συναντάει την
επαρχιακή οδό Λευκάδας-Νηράς.
Έγινε επικαιροποίηση της µελέτης λόγω αλλαγής του ΦΠΑ από 23% σε 24% και λόγω αλλαγής τιµών
στα ενιαία τιµολόγια ∆ηµοσίων Έργων.
Ο αγροτικός δρόµος είναι υφιστάµενος, διέρχεται από εκτεταµένες ελαιοκαλλιέργεις και από
αγροτουριστικά καταλύµατα καλύπτοντας τις ανάγκες για µεταφορά προϊόντων- εργατών από και προς
τις καλλιέργειες.
Κατά το παρελθόν είχε διαστρωθεί µε χαλίκι από λατοµεία της ευρύτερης περιοχής. Στα µεταγενέστερα
χρόνια κατά τόπους και όπου παρατηρούνταν φθορές ο ∆ήµος έκανε έργα διαστρώσεως αµµοχάλικου
από ορυχεία δηµιουργώντας µια στρώση υποβάσεως. Επίσης έχουν γίνει µερικές τσιµεντοστρώσεις σε
απότοµα σηµεία
Από την συχνή διέλευση των οχηµάτων (γεωργικά µηχανήµατα, ΙΧ, φορτηγά) έχουν προκληθεί αρκετές
φθορές της στρώσεως αυτής (κυρίως λακκούβες και απότµιση του σώµατος της στρώσεως αυτής στα
άκρα του δρόµου) καθώς και από την κακή απορροή των όµβριων υδάτων.
Το µέσο πλάτος του δρόµου είναι 5,00µ. και κρίνεται επαρκές για τις ανάγκες µεταφοράς των
παραγωγών-καλλιεργητών.
Τα γεωµετρικά στοιχεία είναι σε ανεκτές τιµές για αγροτική οδοποιία.
Οι διατοµές των δρόµων είναι κυρίως µικτές. Το έδαφος είναι ηµιβραχώδες προς βραχώδες
σταθεροποιηµένο και συµπυκνωµένο από τη µακροχρόνια χρήση.
Κρίνεται αναγκαίο να κατασκευαστεί αυλάκι όµβριων υδάτων στο έρεισµα του δρόµου αυτού από
άοπλο σκυρόδεµα.
Συγκεκριµένα ο δρόµους αυτός έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
Μήκος 4977,00 µ, µέσο πλάτος οδοστρώµατος 5,00 µ, έδαφος ηµιβραχώδες σε σηµαντικό τµήµα του
δρόµου.
Προβλέπονται να κατασκευασθούν στρώσεις, υποβάσειως, βάσειως οδοστρωσίας από υλικό 3Α
ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.
Η δαπάνη που απαιτείται είναι 483.870,97Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ µε ΦΠΑ 600.000,00 €.
Εισηγούµαστε,
την έγκριση της επικαιροποιηµένης µελέτης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆. Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ»,των
τευχών δηµοπράτησης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαεννέα (19) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά ψήφισε ο κ. Γληγόρης Κων/νος
Λευκό ψήφισε η κα Κατωπόδη Ευανθία.
Μετά την ανωτέρω ψηφοφορία, το ∆ηµ. Συµβούλιο κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Την επικαιροποίηση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» προϋπολογισµού 600.000,00 €. και καθορίζει
την τρόπο εκτέλεσης του έργου, µε διαγωνισµό.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 391/2016.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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