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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2017
Δήμος Ερέτριας
Τακτική Συνεδρίαση, πρακτικό με αριθμό 2 από
20 Φεβρουαρίου 2017

Στην Ερέτρια σήμερα, την 20η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερέτριας συνήλθε σε τακτική
δημόσια Συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος
Ερέτριας, ύστερα από την 1539/15-02-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 βρέθηκαν παρόντα
τα 18 μέλη, ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
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3.
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5.
6.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Φουσέκα Μαρία – Πρόεδρος
Τσώκος Ιωάννης(αποχώρησε στο 3ο Η.Δ. που συζητήθηκε κατά σειρά 10ο )
Μεταξάς Νικόλαος
Λάμπρου Ιωάννης
Μητακίδης Νικόλαος
Σταματούκος Σπυρίδων
Καραβάς Αργύριος
Γούναρης Βασίλειος(αποχώρησε στο 3ο Η.Δ. που συζητήθηκε κατά σειρά 10ο )
Βίλας Προκόπιος
Παπανικολάου Ιωάννης(αποχώρησε στο 3ο Η.Δ. που συζητήθηκε κατά σειρά 10ο )
Γιακουβάκης Μιλτιάδης(αποχώρησε στο 3ο Η.Δ. που συζητήθηκε κατά σειρά 10ο )
Μίγγος Δημήτριος
Παρασκευάς Γεώργιος
Βράκας Ιωάννης
Παπαγγελή Μαρία
Φατούσης Νικόλαος
Μητρολιός Ιωάννης(προσήλθε στην συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ)
Καραμπέτσου Ασημίνα(αποχώρησε στο 15ο Η.Δ. που συζητήθηκε κατά σειρά 18ο )

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Αβδούλα Ανθίππη
Φουρμούζης Γεώργιος
Βελέντζας Βασίλειος
Σμπιλίρης Γεώργιος
Σκαρλάς Δημήτριος
Σταματάκος Τριαντάφυλλος
Κρόκος Σπυρίδων
Διονυσόπουλος Χρήστος
Γουρνής Νικόλαος

Παρούσης της Δημάρχου κας Αλημπατέ Αμφιτρίτης και της υπαλλήλου του Δήμου ΓεωργιάδηΚαλογιάννη Αικατερίνης για την τήρηση των πρακτικών.
Παρευρέθηκαν επίσης: Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Άνω Βάθειας Αργύρης Νικόλαος, ο Πρόεδρος Τ.Κ.
Σέττας Κοκκάλας Γεώργιος και ο Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων Κρόκος Νικόλαος.
Απόντες: Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Ερέτριας Σαράπης Γεώργιος,
Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Αμαρύνθου
Καραδήμος Δημήτριος, ο Πρόεδρος Δ.Κ. Γυμνού Χαϊνάς Γεώργιος, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Καλλιθέας
Μοίρος Παναγιώτης.

Θέμα 15ο : (συζητήθηκε 18ο κατά σειρά στην ημερήσια διάταξη) Αριθμός απόφασης
31/2017: Αποδοχή- έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου με τίτλο
«Συνολική Βελτίωση και ανάπλαση του Εμπορικού Κέντρου του Οικισμού Γυμνό»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος της Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Σπυρίδων Σταματούκος
Κατά την συζήτηση του θέματος, είχαν αποχωρήσει οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Οι κ. Τσώκος, Γιακουβάκης, Γούναρης, Παπανικολάου και Καραμπέτσου.
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Η Πρόεδρος επί του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του
σώματος το εισηγητικό σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Ερέτριας περί: «Αποδοχής της επικαιροποιημένης μελέτης ΤΥΔΕ με τίτλο
«Συνολική Βελτίωση και Ανάπλαση του Εμπορικού Κέντρου του Οικισμού
Γυμνό»:
Με την υπ’ αριθμ. 117/2015 Απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο Ερέτριας
αποδέχτηκε την υπ’ αριθμ. 15/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Ερέτριας με τίτλο «Συνολική Βελτίωση και Ανάπλαση του Εμπορικού Κέντρου του Οικισμού
Γυμνό» η οποία έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 953703. Λόγω της
αλλαγής του ΦΠΑ από 23% σε 24% και της προσαρμογής των χιλιομετρικών αποστάσεων
στο ορθό, η ΔΤΥΔΕ προέβη στην επικαιροποίηση της 15/2015 μελέτης οπότε συντάχθηκε
η υπ’ αριθμ. 1/2017 προϋπολογισμού 606.885,13 € της οποίας τα τεύχη δημοπράτησης
επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19498 - 6/11/2015 2η Τροποποίηση της Απόφασης
Ένταξης της Πράξης «Συνολική Βελτίωση και Ανάπλαση του Εμπορικού Κέντρου του
Οικισμού Γυμνό» Δ. Ερέτριας στον Άξονα Προτεραιότητας 3 και συγκεκριμένα στο Μέτρο
322 του Π.Α.Α. 20072013 ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου υποέργου ανέρχεται σε
602.667,13 € (ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). Η διαφορά των 4.218,13 €
όπως προέκυψε λόγω των προαναφερόμενων αλλαγών, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
δήμου. Στη συνέχεια σε συνεννόηση με τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ θα ακολουθηθεί η
κατά νόμο διαδικασία δημοπράτησης του 1ου υποέργου.
Αναλυτικότερα, στην μελέτη, προτείνεται να γίνουν παρεμβάσεις με σκοπό τη
λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής
των κατοίκων σε καθημερινό επίπεδο, τη δημιουργία όρων και προϋποθέσεων ανάπτυξης
του οικισμού με σημείο αναφοράς το κέντρο, την ανάδειξη του ιστορικού πυρήνα του
οικισμού, και τέλος τη χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον και μορφολογικών
στοιχείων που συμφωνούν με την τοπική αρχιτεκτονική και διασφαλίζουν την αρμονική
ένταξη της παρέμβασης στον πολεοδομικό ιστό χωρίς να αλλοιώνεται ο παραδοσιακός
χαρακτήρας του οικισμού.
Η περιοχή που χαρακτηρίζεται ως το εμπορικό κέντρο του οικισμού αποτελείται από
τις εξής υποπεριοχές:

•
•
•
•
•
•

Τμήμα της οδού Θεόδωρου Σταματούκου
Τμήμα της οδού Αναστάσιου Καρλατήρα
Τμήμα της οδού Ιερέως Αθανάσιου Κοντογιάννη
Τμήμα της οδού 28ης Οκτωβρίου
Δημοτική οδός
Κεντρική πλατεία οικισμού στην συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Αν.
Καρλατήρα

• Κοινόχρηστος χώρος – πλάτωμα στη συμβολή των οδών Αν. Καρλατήρα και Ιερέως Αθ.
Κοντογιάννη
Στις παραπάνω θέσεις πρόκειται να γίνει πεζοδρόμηση των εμπορικών οδών, ανάπλαση
της κεντρικής πλατείας και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων καθώς και
ηλεκτροφωτισμός αυτών.
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Συγκεκριμένα για τη συνολική ανάπλαση του κέντρου στο Γυμνό, εν περιλήψει, θα λάβουν
χώρα τα ακόλουθα:

• Εγκατάσταση Αποχέτευσης Ομβρίων στα σημεία επέμβασης,
• Πεζοδρόμηση

των εμπορικών δρόμων (διαμόρφωση πλαϊνών πεζοδρομίων –
υπερυψώσεων) που θα περιλαμβάνει καθαιρέσεις υφιστάμενης επίστρωσης, κατασκευή
βάσης από σκ/μα και νέα επίστρωση με τσιμεντοκυβόλιθους/ σχιστόπλακες καθώς και
τοποθέτηση νέων κρασπέδων πεζοδρομίων, καλαθιών απορριμμάτων και φωτισμού.

• Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας έμπροσθεν του κοινοτικού καταστήματος που θα
περιλαμβάνει καθαιρέσεις της υφιστάμενης επίστρωσης, κατασκευή βάσης από σκ/μα
και νέα επίστρωση με τσιμεντοκυβόλιθους/σχιστόπλακες, καθώς και τοποθέτηση νέων
κρασπέδων πεζοδρομίων, καλαθιών απορριμμάτων και φωτισμού και μίας υπαίθριας
κρήνης.

• Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού θα περιλαμβάνει κατασκευή τάφρων/σωληνώσεων
διέλευσης καλωδίων, αγωγούς και πλάκες γείωσης, φρεάτια έλξης και επίσκεψης
συνδεσμολογίας καλωδίων, ακροκιβώτια καλωδίων, πίλαρ.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
(α) την αποδοχή της με αριθμό 1/2017 επικαιροποιημένης μελέτης ΤΥΔΕ με τίτλο
«Συνολική Βελτίωση και Ανάπλαση του Εμπορικού Κέντρου του Οικισμού Γυμνό»
προϋπολογισμού 606.885,13 € από το Δημοτικό Συμβούλιο Ερέτριας,
(β) τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό.

Η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
………………………………………………………………………………………………..
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και μετά από
ανταλλαγή απόψεων των μελών του,

Αποφασίζει

Ομόφωνα

Α. Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. 1/2017 επικαιροποιημένη μελέτη της ΔΤΥΔΕ με
τίτλο «Συνολική Βελτίωση και Ανάπλαση του Εμπορικού Κέντρου του
Οικισμού Γυμνό» προϋπολογισμού 606.885,13 €.
Β. Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 31/2017.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ορίζει ο Νόμος.
Ακριβές Απόσπασμα
Ερέτρια, 22/2/2017
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φουσέκα Μαρία

