
 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

             Από το  πρακτικό της  20ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις 3-8-2020. 
 
                                                                               Πράξη 114η                                                  

  Ιθάκη, σήμερα, 24 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄ , συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο 
σε τακτική συνεδρίαση ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου 
κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ, έπειτα από την αρ. 4564/24-8-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
του κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΑΜΠΟΛΗ, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του  
άρθρου 74  του Ν. 4555/2018, και στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), καθώς της με αριθ. 
163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας. 

 
  Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον από τα 17 μέλη του ήταν παρόντα τα 12 : 
 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  
ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

7. ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  1. 
ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ 
(προσήλθε στο1ο θέμα) 

2.  
ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

8. 
ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 
 

2. 
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π. 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
 

3.  
ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)  
(αποχ. στο 7o θέμα)                         

9. 

 
ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 

3. ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4.  ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 10. 
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

4. ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ 

5.  ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11. 
ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

5. ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

6.  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ                  12. ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ   
(Αν και νομίμως 
προσκληθέντες) 

 
      Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης < Έγκριση και 

παραλαβή της αρ. 35/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου με τίτλο 
: «ΤΣIΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ – ΣΤΑΥΡΟΥ -
ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΚΙΟΝΙΟΥ» > και θέτει υπόψη των μελών το αρ.πρωτ. 5766/13-
8-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου,  με συνημμένη την αρ. 
35/2020 μελέτη : 

 
    < Σας αποστέλλουμε συνημμένα την από 13-8-2020 εισήγηση της υπηρεσίας μας και παρακαλούμε 

για την έγκριση της  υπ΄ αριθμ. 35 / 2020  καθώς και τον καθορισμό του  τρόπου ανάθεσης του έργου με 
τίτλο «ΤΣIΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ – ΣΤΑΥΡΟΥ -
ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΚΙΟΝΙΟΥ»  

 
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.   
 
Συνημμένα : 
 
1. Η υπ΄  αριθμ.  35 / 2020  μελέτης  
2. Η από 13-8-2020 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η   
 

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  

ΑΔΑ: ΩΥ8ΥΩΕΟ-8ΣΔ



 
 
 

 
ΠΡΟΣ  

   Δημοτικό Συμβούλιο Ιθάκης  
 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης «ΤΣIΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 
ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ – ΣΤΑΥΡΟΥ- ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΚΙΟΝΙΟΥ»   αρ. μελέτης 35 / 2020  
μελέτης 

  
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι οι επισκευές υπαρχόντων υποδομών στο Δήμο Ιθάκης. Η 

μελέτη επικεντρώνεται στη επισκευή δρόμων , τοιχίων και λιθοδομών κυρίως στο Κιόνι, Πλατειθριά, Σταυρό 
και Περαχώρι. 

 
Ποιο συγκεκριμένα : 
 
Α) Στο Κιόνι:  1. καθαίρεση και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από άοπλο σκυρόδεμα  στη θέση 

Βουνάκι μήκους περίπου 5,00μ και μέσου ύψους 2,00μ 2. καθαίρεση και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης 
από άοπλο σκυρόδεμα  πλησίον κατοικίας Παπαθεοδώρου  μήκους περίπου 3,00μ και μέσου ύψους 2,00μ   
3. καθαίρεση και κατασκευή σκάλας από  σκυρόδεμα με επένδυση πλάκας και τοποθέτηση στηθαίου στη 
θέση Πλακούτσες  4. Επισκευές στο νεκροταφείο που περιλαμβάνει καθαίρεση και ανακατασκευή της λιθιάς 
προς τη πλευρά της θάλασσας με τα κολωνάκια, κατασκευή σενάζ περιμετρικά των λιθιών και τοποθέτηση  
σιδηρού κιγκλιδώματος προς τη πλευρά της θάλασσας και συρματοπλέγματος στις υπόλοιπες πλευρές. 

 
Β) Στο Πλατειθριά: 1. Τοπικές παρεμβάσεις στο δρόμο Μέσα Λαχού που έχει υποστεί καθιζήσεις  με 

γενικές εκσκαφές και κατασκευή βάσης και ασφαλτοστρώσεις , κατασκευή επενδυμένης τάφρου με 
σκυρόδεμα 2. Ασφαλτόστρωση στο δρόμο Κάτω Κολιερι ( υπάρχει σκυρόδεμα αλλά σε κακή κατάσταση) 

 
Γ) Στο Σταυρό: 1. Ασφαλτόστρωση του υπάρχοντος κεντρικού δρόμου από το super market μέχρι 

στο σχολείο μήκους περίπου  130μ    2. Ασφαλτόστρωση υπάρχοντος τσιμεντοστρωμένου δρόμου κάθετου 
στο προηγούμενο μήκους περίπου 135μ. 

 
Δ) Στο Περαχώρι:  1. Τσιμεντοστρώσεις στις θέσεις α. Καψαλάτα,   β. πλησίον κατοικίας Μίκη ,   γ. 

Λυγκούδι  μήκους περίπου 48,00μ , 56,00μ και 85,00μ αντίστοιχα  ( υπάρχει σκυρόδεμα αλλά σε κακή 
κατάσταση) 

 
Με τη μελέτη προβλέπεται η αποκατάσταση και βελτίωση τής βατότητας των παραπάνω υφιστάμενων 

δρόμων με τις εργασίες που αναφέρονται στο προϋπολογισμό, ανακατασκευή των υφιστάμενων  τοιχίων , 
σκαλοπατιών που έχουν υποστεί ζημιές η έχουν καταρρεύσει   με τις εργασίες που αναφέρονται στο 
προϋπολογισμό.  

 
Οι εργασίες στους δρόμους δεν αφορούν ούτε διαπλατύνσεις, ούτε αλλαγή μηκοτομής του οδικού 

δικτύου αλλά μόνο εργασίες στα πλαίσια της υπάρχουσας χάραξης της οδού, προκειμένου να γίνεται 
ασφαλής η πρόσβαση των διερχόμενων οχημάτων και πεζών. 

 
Το έργο με τίτλο  «ΤΣIΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ – 

ΣΤΑΥΡΟΥ - ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΚΙΟΝΙΟΥ» αρ. μελέτης 35 / 2020  μελέτης είναι 
προϋπολογισμού 60.973.20 € (άνευ Γ.Ε & Ο.Ε, απροβλέπτων , αναθεώρησης και Φ.Π.Α.) και συνολικής 
δαπάνης έργου 108.000,00€ ( με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)  

 
Η χρηματοδότηση είναι ύστερα από απόφαση του Δ.Σ Ιθάκης και συγκεκριμένα από : 
 
α. Επισκευές λιθοδομών Κιονιού με ΚΑΔ   02.30.7323.14 
β. Επισκευές δημοτικών δρόμων Κιονιού με ΚΑΔ   02.30.7323.15 
γ. Επισκευές δημοτικών δρόμων Πλατρειθιά με ΚΑΔ   02.30.7323.13 
δ. Επισκευές δημοτικών δρόμων Σταυρού με ΚΑΔ   02.30.7323.09 
ε. Τσιμεντόστρωση δρόμων Περαχωρίου   με ΚΑΔ   02.30.7323.02 
 

Π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε       
 

ΑΔΑ: ΩΥ8ΥΩΕΟ-8ΣΔ



 
 
 

         1) την έγκριση της  υπ΄ αριθμ. 35 / 2020  μελέτης . 
 
         2) Τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης του έργου , της υπ΄αριθμ. 35 / 2020  μελέτης, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις, και ειδικότερα : Α) Ανοικτή δημοπρασία ( άρθρο 27 του Ν.4412/16) 
 

ΛΗΞΟΥΡΙ ,   13 – 8 - 2020 
Συντάθηκε  Θεωρήθηκε   

 
Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος                                   

Ηλεκτ.  Μηχανικός Π.Ε 
 
 
 

Καλογερόπουλος Θόδωρος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 

Ληξουρίου  
 
 

Καλογερόπουλος Θόδωρος 
Πολιτικός Μηχανικός 

     Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση , την από 13/4/2020 Σύμβαση 
Διαδημοτικής Συνεργασίας, με τον Δήμο Ληξουρίου, όπου παρέχεται υποστήριξη στην άσκηση 
αρμοδιοτήτων Τεχνικών Υπηρεσιών για την εκτέλεση προμηθειών και μελετών στον Δήμο Ιθάκης : 
       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Την παραλαβή και έγκριση της αρ. 35/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Ληξουρίου για το έργο «ΤΣIΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 
ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ – ΣΤΑΥΡΟΥ - ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΚΙΟΝΙΟΥ» 
προϋπολογισμού  60.973.20 € (άνευ Γ.Ε & Ο.Ε, απροβλέπτων , αναθεώρησης και Φ.Π.Α.) και 
συνολικής δαπάνης έργου 108.000,00€ ( με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)  

 
2.  Η Οικονομική Επιτροπή θα προβεί στην σύνταξη των όρων της διακήρυξης. 

 
 
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:  

 
       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ  
         ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                            ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                                                            Ακριβές αντίγραφο  
                                                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                   
                                                
 
 
 

  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

ΑΔΑ: ΩΥ8ΥΩΕΟ-8ΣΔ
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