ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 1ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 2/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 15 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (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), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/ΓΠ.οικ.: 1293/8.1.2021 (ΦΕΚ 30/8.1.2021 τεύχος Β'), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020,
163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από
την αριθ. πρωτ: 806/11-1-2021 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
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2
Μαργέλη Μαρία
3 Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
3
4 Γιαννιώτης Παναγιώτης
4
5 Τσιρογιάννης Γεώργιος
5
6 Γαζής Νικόλαος (αναπληρ.)
6
7 Γαζής Αναστάσιος
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Η κα Μαργέλη Μαρία, συµµετέχει στην συνεδρίαση από το 2 θέµα Ε.Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
Ο κ. Γαζής Νικόλαος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κα
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, στα δύο (2) θέµατα Ε.Η.∆.
ο
Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, συµµετέχει στην συνεδρίαση από το 1 θέµα της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 2 Ε.Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. προσφυγής στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/2016 για την υλοποίηση του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» και συγκρότηση
επιτροπής διαπραγµάτευσης.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής:
«Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
ορίζονται τα εξής:
«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα
θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος. Η επιτροπή µπορεί να αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθµού των µελών της ότι συγκεκριµένο θέµα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον
να το συζητά και να λαµβάνει απόφαση γι' αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.»
Εν τω µεταξύ έχει προκύψει ένα ακόµη θέµα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά
στην προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 32 του ν.4412/2016 για την υλοποίηση του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
Ο∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ.»
Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της
την εισήγηση του προέδρου,
την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18

1

το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη πρέπει
να συζητηθεί κατά προτεραιότητα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέµατος που αφορά στην προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς
προηγούµενη δηµοσίευση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/2016 για την υλοποίηση του
έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» και συγκρότηση επιτροπής διαπραγµάτευσης.»
Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο
κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Τις διατάξεις του Ν.4412/16 άρθρο 32 γ΄
Σε δηµοτική οδό στην κοινότητα Καβάλου το κατάστρωµα της οδού κυρίως λόγω της παλαιότητας του είναι
ρηγµατωµένο. Αποτέλεσµα αυτού είναι ότι κατά την διάρκεια βροχοπτώσεων παρατηρείται σχεδόν άµεσα εισροή
υδάτων σε παρακείµενες ιδιοκτησίες.
Απαιτείται λοιπόν κατεπείγουσα αποκατάσταση της οδού και συγκεκριµένα καθαίρεση του υπάρχοντος σαθρού
σκυροδέµατος, εξυγίανση µε υγιές υλικό και αποκατάσταση µε ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20
Απαιτείται λοιπόν να πραγµατοποιηθεί άµεσα η αποκατάσταση της οδού µε κατεπείγουσα διαδικασία, µε
προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση (άρθρο 32 γ΄ Ν.4412/2016) και την
συγκρότηση επιτροπής ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Γεωργία Γράψα- Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ
2. Αγγελική Γεωργάκη- Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
3. Σουνδια Ασπασία ∆Ε Χειριστών Η-Υ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Μαρία Τρισαρώλη- ∆Ε Χειριστών Η-Υ
2. Ελευθέριος Σίδερης- Μηχανολόγος Μηχανικός Π
3. Βουκελάτος θωµας- Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Αγγελική Γεωργάκη.
Αναπληρωµατικός της Προέδρου ορίζεται ο Ελευθέριος Σίδερης
Γραµµατέας της επιτροπής ορίζεται η Σούνδια Ασπασία και αναπληρωµατικός της η Μαρία Τρισαρώλη.»
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 αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 32 γ΄ του ν.4412/2016 για την υλοποίηση του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
Β) την συγκρότηση επιτροπής ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Γεωργία Γράψα- Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ
2. Αγγελική Γεωργάκη- Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
3. Σουνδια Ασπασία ∆Ε Χειριστών Η-Υ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Μαρία Τρισαρώλη- ∆Ε Χειριστών Η-Υ
2. Ελευθέριος Σίδερης- Μηχανολόγος Μηχανικός Π
3. Βουκελάτος θωµας- Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Αγγελική Γεωργάκη.
Αναπληρωµατικός της Προέδρου ορίζεται ο Ελευθέριος Σίδερης
Γραµµατέας της επιτροπής ορίζεται η Σούνδια Ασπασία και αναπληρωµατικός της η Μαρία Τρισαρώλη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 2/2021.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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