ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 31ης/17 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 435/2017
Στη Λευκάδα σήµερα στις 23 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:30 ήρθε σε
κατεπείγουσα συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ.
26881/22-11-2017 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
Κοντοµίχης Ευάγγελος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Βλάχος Ευστάθιος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Γιαννιώτης Οδυσσέας
5
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5
Τριλίβας Χρήστος
6
Κούρτης Φίλιππος
6
Κατωπόδη Ευανθία
7
Σέρβος Κων/νος
7
Γρηγόρη Ασπασία
8
Πολίτης Σπυρίδων
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Βλάχος Κων/νος
9
Αραβανής Βασίλειος
10
Αρβανίτης Σπυρίδων
10
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
11
Κατηφόρης Χρήστος
11
Σκληρός Φίλιππος
Καββαδάς Θωµάς
12
Κακλαµάνη Αναστασία
12
13
Φίλιππας Γεώργιος
13
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
14
Θερµός Ευάγγελος
14
Γληγόρης Κων/νος
15
Παπαδόπουλος Ανδρέας
15
16
Βικέντιος Νικόλαος
16
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
17
Καρφάκη Μαριάννα
17
18
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
18
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
19
Ζουριδάκης Ευτύχιος
19
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
δεκαεννέα (19) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, να
εγκρίνουν το κατεπείγον της συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων των θεµάτων που
αναγράφονται στην υπ΄αριθ. 26881/22-11-2017 πρόσκληση αναφέροντας τα εξής:
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα και για τα τρία (3) θέµατα διότι:
Πρέπει να εκτελεστούν κατεπειγόντως αντιπληµµυρικά έργα και εργασίες για την αντιµετώπιση προβληµάτων
που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόµενα και τις πληµµύρες που έπληξαν το ∆ήµο Λευκάδας στις 16,17
και 18/11/2017 και να προληφθούν µελλοντικά παρόµοια προβλήµατα.
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δεκαεννέα (19) ψήφους
αποφασίζει το κατεπείγον της συνεδρίασης και για τα τρία θέµατα της υπ΄αριθ. 26881/22-11-2017
πρόσκλησης, για τους λόγους που περιγράφονται ανωτέρω.
ο

ΘΕΜΑ 1 της Η.∆. της αρ. 31ης/2017 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση µελέτης τευχών δηµοπράτησης & καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου
«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Ο∆ΟΥ ΚΑΡΑΒΕΛΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΒΑΡ∆Α”», προϋπολογισµού
24.800,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Το θέµα εισηγήθηκε ο Αντιδήµαρχος κ. Σέρβος Κων/νος, ο οποίος είπε τα εξής
«Με την µελέτη προβλέπονται οι κατεπείγουσες εργασίες αντιµετώπισης ακραίων καιρικών
φαινοµένων όπως αυτών που πραγµατοποιήθηκαν στις 16,17,και 18 Νοεµβρίου 2017 σε σηµείο της
οδού Καραβέλα, πλησίον του χειµάρρου Βάρδα.
Στο σηµείο στο οποίο αναφέρεται η συγκεκριµένη µελέτη υπάρχει σωληνωτός αγωγός Φ60 ελλιπούς
διατοµής, όπως αποδείχθηκε από το πληµµυρικό αποτέλεσµα, ο οποίος οδηγεί τα όµβρια ύδατα από
το νότιο προς το βόρειο άκρο της οδού Καραβέλα, κάτω από τον δηµοτικό δρόµο. Ο όγκος των
οµβρίων, τις ανωτέρω ηµέρες, ήταν τεράστιος αναλογικά µε την ικανότητα παραλαβής και
διοχέτευσής τους από τον υπάρχοντα σωληνωτό αγωγό.
Απαιτείται η κατασκευή υπόγειου πλακοσκεπούς οχετού ικανής διατοµής, καθαρών διαστάσεων 2.00
m πλάτος χ 1.50 m ύψος, πάχους 30cm από οπλισµένο σκυρόδεµα.
Προβλέπονται οι εργασίες εκσκαφών, κατασκευής του πλακοσκεπούς, αποκατάστασης της δηµοτικής
οδού όπως στο τιµολόγιο και προϋπολογισµό της µελέτης.
Η δηµοτική οδός καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου η οποία εκτιµάται σε τουλάχιστον 15
ηµέρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών και των υπογείων δικτύων υποδοµών, θα παραµείνει
κλειστή στην κυκλοφορία λόγω του αυξηµένου βάθους επέµβασης (~4m)
Το έργο λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης κατασκευής του θα εκτελεσθεί µε απ' ευθείας ανάθεση και
η πίστωση θα εγγραφεί στην επόµενη αναµόρφωση προϋπολογισµού του έτους 2017.
Η δαπάνη που απαιτείται είναι 19.999,65 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ µε ΦΠΑ 24.799,57 και θα καλυφθεί
από πιστώσεις Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι εξής διατάξεις:
Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»
Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών»
Εισηγούµαι την έγκριση της µελέτης, των τευχών δηµοπράτησής της και την απ' ευθείας ανάθεση
εκτέλεσης του έργου χωρίς ηλεκτρονική κλήρωση λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε δεκαεννέα (19) ψήφους αποφασίζει:
Την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Ο∆ΟΥ ΚΑΡΑΒΕΛΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΒΑΡ∆Α”», πρ/σµού µε ΦΠΑ 24.799,57
που θα καλυφθεί από πιστώσεις «Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ».
Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου µε απ' ευθείας ανάθεση, χωρίς ηλεκτρονική
κλήρωση λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης.
Το έργο να ενταχθεί στον πρ/σµό του ∆ήµου έτους 2017, µε Κ.Α. 30.7333.085, στην επόµενη
(5η) αναµόρφωση του πρ/σµού.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 435/2017.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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