ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 12ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 167/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός Μαΐου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε
σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω εφαρµογής
webex), σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
7413/25-5-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Γαζής Αναστάσιος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2 ∆ρακονταειδής Κων/νος
3 Κατωπόδη Νίκη
3
4 Τσιρογιάννης Γεώργιος
4
5 Τυπάλδος Νικόλαος
5
6 Μαργέλη Μαρία
6
7 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Ασπασία
Σούνδια, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 9 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ή µη της 1ης παράτασης προθεσµίας
χρονοδιαγράµµατος της µελέτης µε τίτλο: "Μελέτη Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το ∆ήµο
Λευκάδας», αναδόχου: ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. & ΣΑΛΦΩ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
Θ. Γεωργάκης, Πρ/νος Τµ. Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο εισηγητής Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
Α. Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16.
Β. Η παραπάνω µελέτη έχει αντικείµενο:
Την εκπόνηση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου για τη διαχείριση και το σχεδιασµό µέτρων και παρεµβάσεων
βιώσιµης κινητικότητας, µε χρονικό ορίζοντα δεκαπέντε (15) ετών. Το σχέδιο θα περιέχει στρατηγικό και
επιχειρησιακό σκέλος. Η περιοχή του έργου περιλαµβάνει την πόλη της Λευκάδας και ειδικότερα το Ιστορικό
Κέντρο και τις περιοχές Περιβολίων, Βαρδανίων κ.τ.λ., όπως αναφέρονται στα εγκεκριµένα σχέδια πόλης.
Η µελέτη θα εκπονηθεί σε δύο διακριτές φάσεις Α΄& Β΄.
Στην Α΄φάση διάρκειας πέντε (05) µηνών (µη συµπεριλαµβανοµένων των εγκρίσεων) θα πραγµατοποιηθεί
συλλογή των στοιχείων της υφιστάµενης κατάστασης κυκλοφορίας, στάθµευσης και εξυπηρέτησης των
µετακινούµενων, ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων αυτών και εντοπισµός των προβληµάτων κινητικότητας.
Στην Β΄φάση διάρκειας τριών (03) µηνών (µη συµπεριλαµβανοµένων των εγκρίσεων) θα πραγµατοποιηθεί
µελέτη βραχυπρόθεσµων παρεµβάσεων και θα οριστικοποιηθεί το ΣΒΑΚ.
Η µελέτη χρηµατοδοτείται από πιστώσεις ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΒΑΚ µε συνολικό προϋπολογισµό
28.388,40 €µε ΦΠΑ 24%.
Εκπονείται απο το µελετητικό σχήµα ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. & ΣΑΛΦΩ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. και
επιβλέπεται απο την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας.
Η παρούσα µελέτη δηµοπρατήθηκε στις 01-04-2019 και ανάδοχος αναδείχτηκε η σύµπραξη µελετητών: 1) ΓΑΙΑ
ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. και 2) ΣΑΛΦΩ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. µε έκπτωση 5,00%
Το πρακτικό του διαγωνισµού εγκρίθηκε µε την υπ αριθµόν 149/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου Λευκάδας.
Μεταξύ του κ. ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΗΤΑΚΗ ∆ήµαρχου ∆ήµου Λευκάδας και του αναδόχου ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. &
ΣΑΛΦΩ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. υπογράφτηκε σύµβαση ανάθεσης µε συνοπτικό διαγωνισµό της
παραπάνω µελέτης µε αριθ. πρωτ. 16880/20-08-2019 συνολικής δαπάνης 28.388,40 € µε ΦΠΑ 24%.
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Ο συµβατικός χρόνος περαίωσης της µελέτης είναι:
1. για την πρώτη (Α΄) φάση πέντε (05) µήνες (µη συµπεριλαµβανοµένων των εγκρίσεων) και
2. Για τη δεύτερη (Β΄) φάση τρείς (03) µήνες (µη συµπεριλαµβανοµένων των εγκρίσεων). ∆ηλαδή η συνολική
προθεσµία της µελέτης είναι έως και την 20-04-2020 (µη συµπεριλαµβανοµένων των εγκρίσεων).
Η παρούσα εισήγηση για την χορήγηση 1ης παράτασης προθεσµίας χρονοδιαγράµµατος για την εκπόνηση της
παραπάνω µελέτης είναι αναγκαία διότι:
Οι χρονικές περίοδοι (εποχές) που πρέπει να µετρηθούν οι κυκλοφοριακοί φόρτοι σε συνάρτηση µε την
στάθµευση, είναι ο µήνας Απρίλιος λόγω αρχής της τουριστικής περιόδου και γιορτής του Πάσχα, καθώς και ο
µήνας Αύγουστος που είναι η κορύφωση της τουριστικής περιόδου, όπου παρατηρούνται και οι µεγαλύτεροι
κυκλοφοριακοί φόρτοι για την πόλη της Λευκάδας και γενικότερα για ολόκληρο το οδικό δίκτυο του Νησιού µας.
∆εν ήταν δυνατόν να υλοποιηθούν οι παραπάνω µετρήσεις µε το αρχικό χρονοδιάγραµµα διότι:
Με την σύναψη της σύµβασης 20 08 2019 δεν ήταν δυνατόν να υλοποιηθούν µετρήσεις φόρτων όλο τον µήνα
Αύγουστο και για την ολοκλήρωση ακόµη της πρώτης φάσης ήταν καθοριστικές και οι µετρήσεις του µηνός
Απριλίου.
Λόγω Πανδηµίας οι µετρήσεις του Απριλίου δεν είναι αντιπροσωπευτικές για το 2020, ελπίζουµε του Αυγούστου
να είναι..
Το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας µε το Αριθµ. πρωτ. 21599/3260
την13-05-2020 έγγραφο του εγκρίνει την χορήγηση της 1ης παράτασης χρονοδιαγράµµατος για την εκπόνηση της
µελέτης: "Μελέτη Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το ∆ήµο Λευκάδας"(1η Συνεδρίαση 2020
Θέµα 8ο).
Για τους παραπάνω λόγους εισηγούµαστε την χορήγηση 1ης παράταση προθεσµίας χρονοδιαγράµµατος της
µελέτης ως εξής:
1. για την Α΄φάση έως και τον µήνα Νοέµβριο του 2020 και
2. για την Β΄φάση έως και τον µήνα Μάρτιο του 2021».

Μετά από διαλογική συζήτηση η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19,
•
τις δ/ξεις του Ν. 4412/16.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσµίας χρονοδιαγράµµατος της µελέτης µε τίτλο: "Μελέτη Σχεδίου
Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το ∆ήµο Λευκάδας», ως εξής:
1. για την Α΄φάση έως και τον µήνα Νοέµβριο του 2020 και
2. για την Β΄φάση έως και τον µήνα Μάρτιο του 2021.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 167/2020.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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