ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 18ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 131/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 22 του µήνα Απριλίου του έτους
2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 7518/18-4-19 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα
µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
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Χαλικιάς Ευάγγελος
2 Γιαννιώτης Οδυσσέας
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Καρφάκη Μαριάννα
3 Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
3
Ζουριδάκης Ευτύχιος
4 Σέρβος Κων/νος
4
Καββαδάς Θωµάς
5 Περδικάρης Αθανάσιος
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6
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7
8
8
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Σκλαβενίτη Ευάγγελο, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 1 εκτός ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. , µετά από αίτηµα, για υποκατάσταση αναδόχου στην
εκπόνηση της µελέτης «Τοπογραφικές – Κτηµατογραφικές εργασίες, Ενηµέρωση υποβάθρων – προσαρµογή
ρυµοτοµικού σχεδίου – κλείσιµο Ο.Τ. – Συµπλήρωση φακέλου σύµφωνα µε τις υποδείξεις του υπό επανέγκριση
σχεδίου πόλης Λυγιάς – Καρυωτών του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας
διάταξης θέµατος σχετικά µε υποκατάσταση αναδόχου στην εκπόνηση της µελέτης «Τοπογραφικές –
Κτηµατογραφικές εργασίες, Ενηµέρωση υποβάθρων – προσαρµογή ρυµοτοµικού σχεδίου – κλείσιµο Ο.Τ. –
Συµπλήρωση φακέλου σύµφωνα µε τις υποδείξεις του υπό επανέγκριση σχεδίου πόλης Λυγιάς – Καρυωτών
του ∆ήµου Λευκάδας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση
της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«ΣΧΕΤ:
1. Η υπ’ αριθ. 210 / 22-06-2012 απόφαση ανάθεσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας
2. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 27661 / 16-10-2012 υπογραφείσα σύµβαση.
3. Το αρχείο της Υπηρεσίας όσον αφορά την έγκριση του Ρυµοτοµικού Σχεδίου και τα σχετικά έγγραφα προς
την αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟ και του ΥΠΕΝ.
4. Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/539842/359949/13469/4503/05-10-2018 Απόφαση
του ΥΠΠΟΑ.
5. Το υπ’ αριθ. πρωτ.ΥΠΕΝ/Γ∆Π/66658/2255/21-12-2018 έγγραφο της ∆/νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού
Τµήµα Οικισµών (Α.Π.∆.Λ.: 113/04-01-2019).
6. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 649/11-01-2019 αίτηση του µελετητή κ.Ηλία Κατωπόδη.
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7. Η υπ’ αριθ. Συνεδρίαση 3 /22-4-19, Πράξη 5 , θέµα 5 , απόφαση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων
Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την υποκατάσταση του αναδόχου στην εκπόνηση της µελέτης «Τοπογραφικές – Κτηµατογραφικές εργασίες,
Ενηµέρωση υποβάθρων – προσαρµογή ρυµοτοµικού σχεδίου – κλείσιµο Ο.Τ. – Συµπλήρωση φακέλου
σύµφωνα µε τις υποδείξεις του υπό επανέγκριση σχεδίου πόλης Λυγιάς – Καρυωτών του ∆ήµου Λευκάδας», για
τους ακόλουθους λόγους:

1

Η µελέτη της επανέγκρισης του Ρυµοτοµικού Σχεδίου των οικισµών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασµένη Βρύση), το
οποίο είχε ακυρωθεί µε την υπ’ αριθ. 657/2001 απόφαση του ΣτΕ, υποβλήθηκε στην υπηρεσία, στα πλαίσια της
σχετικής (2) σύµβασης, το Απρίλιο του 2013.
Στην συνέχεια η µελέτη διαβιβάσθηκε στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΟΟΑ, και µετά από πολλαπλούς ελέγχους
και διορθώσεις και κατόπιν της απαιτούµενης γνωµοδότησης του ΚΑΣ, εγκρίθηκε µε την σχετική (5) Υπουργική
Απόφαση του ΥΠΠΟΑ.
Σύµφωνα µε το σχετικό (5) έγγραφο της ∆/νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού Τµήµα Οικισµών του ΥΠΕΝ, η ως
άνω επανέγκριση δύναται να πραγµατοποιηθεί µε τη (απλουστευµένη) διαδικασία του Ν.3937/2011, όπως
συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθ. 27656/2017 Υπουργική Απόφαση.
Με βάση τα ανωτέρω και για να καταστεί δυνατή η ανάρτηση των εγκεκριµένων και διορθωµένων
διαγραµµάτων του Ρυµοτοµικού Σχεδίου των οικισµών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασµένη Βρύση) απαιτείται η
υποκατάσταση του αναδόχου της σχετικής (2) σύµβασης, για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ’ αριθ.
πρωτ. 649/11-01-2019 αίτησή του.
Αναλυτικότερα, ο ανάδοχος – µελετητής κ. Ηλίας Κατωπόδης έχει διαγραφεί από τον Μητρώο Μελετητών,
κατόπιν αίτησης συνταξιοδότησης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 12 της σύµβασης προβλέπονται τα ακόλουθα:
«Η υποκατάσταση του Αναδόχου στο σύνολο ή µέρος της σύµβασης της µελέτης ή της Υπηρεσίας
απαγορεύεται, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 3316/22-2-2005.
α)Αν ο Ανάδοχος φυσικό πρόσωπο ή ο µοναδικός µελετητής ή πάροχος υπηρεσιών, εταιρείας µελετών ή
παροχών υπηρεσιών αντίστοιχα, αποβιώσει ή διαγραφεί από τα µητρώα ή καταστεί ανίκανος λόγω ασθένειας ή
άλλης αντικειµενικής αιτίας για την εκπλήρωση της παροχής του, µπορεί µε απόφαση της Προϊσταµένης
Αρχής, που εκδίδεται µετά από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου, να εγκριθεί η υποκατάστασή του
από άλλο µελετητή ή σύµβουλο αντίστοιχα ή εταιρεία µελετών ή συµβούλων, που διαθέτει τα νόµιµα προσόντα
για την εκτέλεση της σύµβασης, αλλιώς η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια. Για την υποκατάσταση υποβάλλεται
αίτηση των κληρονόµων σε περίπτωση θανάτου ή του ιδίου του µελετητή ή συµβούλου στις λοιπές
περιπτώσεις, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από την επέλευση του γεγονότος που αποτελεί
την αιτία της υποκατάστασης. Ο αρχικός Ανάδοχος ή οι κληρονόµοι του σε περίτπωση θανάτου του ευθύνονται
εις ολόκληρο για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύµβαση µε τον υποκατάστατο.
Τα ανωτέρω προβλέπονται και από το άρθρο 195 παρ.2α του Ν.4412/16 περί δηµοσίων συµβάσεων.
Σύµφωνα µε το άρθρο 132 παρ.1δ του ίδιου νόµου, οι συµβάσεις µπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα
διαδικασία σύναψης σύµβασης όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στο οποίο ανατέθηκε αρχικά η
σύµβαση από την αναθέτουσα αρχή. Τέλος στο άρθρο 72 παρ.1δ1 τουθ Ν.3852/10 προβλέπεται ότι η
οικονοµική επιτροπή έχει αρµοδιότητα για τις περιπτώσεις ανάθεσης εκπόνησης µελετών σε εξαιρετικά
επείγουσες περιπτώσεις, όπως εν προκειµένω αποτελεί η διαγραφή του αναδόχου από τα µητρώα.
Με βάση τα ανωτέρω και µετά την σχετ. (7) Απόφαση του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων
Π.Ε. Λευκάδας, εισηγούµαστε την υποκατάσταση του αναδόχου ΗΛΙΑ ΚΑΤΩΠΟ∆Η, από την µελετήτρια
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό, για την ολοκλήρωση της
µελέτης επανέγκρισης του Ρυµοτοµικού Σχεδίου των οικισµών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασµένη Βρύση), ∆.
Λευκάδας και σας παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης της αρµόδιας Οικονοµικής Επιτροπής ∆ Λευκάδας,
περί αποδοχής της γνωµοδότησης του τεχνικού συµβουλίου και έγκρισης της υποκατάστασης του µελετητή
σύµφωνα µε τα ως άνω αναφερόµενα.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Τις δ/ξεις του Ν.4412/2016.
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- Την αρ. Συνεδρίαση 3 /22-4-19, Πράξη 5 , θέµα 5 , απόφαση του Τεχνικού
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
1)
Αποδέχεται την σχετική γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
2)
Εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου µελετητή ΗΛΙΑ ΚΑΤΩΠΟ∆Η, από την µελετήτρια
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό, µε ΑΦΜ 0433511881, για
την ολοκλήρωση της µελέτης επανέγκρισης του Ρυµοτοµικού Σχεδίου των οικισµών Λυγιάς – Καρυωτών
(Σπασµένη Βρύση), ∆. Λευκάδας .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 131/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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