ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 16ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 177/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 30 του µηνός Μαρτίου του έτους 2021, ηµέρα Τρίτη 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/Γ.Π.οικ.17974/22.03.2021 (ΦΕΚ 1119/22.03.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/3103-2020, 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: 13666/26-3-2021 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
έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Μαργέλη Μαρία
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Γιαννιώτης Παναγιώτης
6
7
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.
ο
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά το 6 θέµα της Η.∆. τα θέµατα 8, 9, 10 και 11 της Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο

ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση φακέλου ∆ηµόσιας Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών για «Πρωτοβάθµιος
Προσεισµικός Έλεγχος ∆ηµόσιων Κτιριακών Υποδοµών του ∆ήµου Λευκάδας» που αφορά στην Πράξη «∆ράσεις
για υποδοµές που χρήζουν αντισεισµικής προστασίας στον ∆ήµο Λευκάδας» της Πρόσκλησης ΑΤ11 του
προγράµµατος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών
της Επιτροπής τα εξής:
Ο ∆ήµος Λευκάδας σε συνέχεια της µε αριθµ. πρωτ. 14578/24-7-2020 (Α∆Α ΨΙΚ146ΜΤΛ6-Χ3Λ) της Ειδικής
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ), µε τίτλο «∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)» προτίθεται στο
αµέσως προσεχές διάστηµα να υποβάλλει σχετική Αίτηση Χρηµατοδότησης της Πράξης «∆ράσεις για υποδοµές
που χρήζουν αντισεισµικής προστασίας στο ∆ήµο Λευκάδας», µε πρώτο Υποέργο «Πρωτοβάθµιος Προσεισµικός
Έλεγχος ∆ηµόσιων Κτιριακών Υποδοµών του ∆ήµου Λευκάδας».
Η σκοπιµότητα της παροχής υπηρεσιών είναι:
• Ο έλεγχος δηµοτικών κτιρίων αρµοδιότητας του ∆ήµου και ο εντοπισµός των κτιρίων τα οποία παρουσιάζουν
εµφανή τοπικά ή γενικά προβλήµατα σε σχέση µε την αντισεισµική τους αντοχή και συµπεριφορά.
• Η ποσοτικοποίηση (εµπειρική) του σεισµικού κινδύνου των δηµοτικών κτιρίων και κατάταξή τους κατά φθίνοντα
σεισµικό κίνδυνο, µε κύριο σκοπό τον εντοπισµό και την επιλογή των κτιρίων µε τον µεγαλύτερο σεισµικό
κίνδυνο για τον περαιτέρω έλεγχο στην ακόλουθη 2η φάση (δευτεροβάθµιος έλεγχος).
• Η αξιόπιστη ποσοτικοποίηση του σεισµικού κινδύνου των δηµοτικών κτιρίων, ώστε να προκύψει ένα µικρό
υποσύνολο δηµοτικών κτιρίων για τα οποία θα πρέπει σε επόµενη φάση να εκπονηθούν πλήρεις µελέτες
αποτίµησης σεισµικού κινδύνου και ενδεχοµένης ενίσχυσης αυτών,
• Η ιεράρχηση και ο καθορισµός µελλοντικών απαιτήσεων ενισχυτικών επεµβάσεων.
Στο συµβατικό αντικείµενο της παροχής υπηρεσίας περιλαµβάνονται οι εξής δύο (2) επάλληλες φάσεις:

1

α) Πρωτοβάθµιος Προσεισµικός Έλεγχος: Ταχύς οπτικός έλεγχος (Τ.Ο.Ε.) της δοµικής και µη δοµικής τρωτότητας
(σύµφωνα µε την σχετική διαδικασία του Ο.Α.Σ.Π.) στις κρίσιµες υποδοµές ιδιοκτησίας του ∆ικαιούχου.
Βαθµονόµηση και αξιολόγηση των δεδοµένων που προκύπτουν από τον Τ.Ο.Ε. και επιλογή εκείνης της
οµάδας επισφαλών υποδοµών για τις οποίες απαιτείται οπωσδήποτε περαιτέρω έλεγχος.
β) ∆ευτεροβάθµιος Προσεισµικός Έλεγχος – σε δεύτερη φάση-. Εφαρµογή, στις κρίσιµες υποδοµές που
επιλέγονται βάσει του Πρωτοβάθµιου Προσεισµικού Ελέγχου, επί τόπου µη καταστροφικών δοκιµών,
αποτύπωση και καταγραφή ή επαλήθευση διατοµών (και οπλισµών όπου υπάρχουν) σε κρίσιµα δοµικά
στοιχεία καθώς και άλλων κρίσιµων δοµικών δεδοµένων, λήψη δοκιµίων, και ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο, για
την εκτέλεση προσεγγιστικών υπολογισµών αντοχής, µε στόχο τον προσδιορισµό εκείνων των υποδοµών που
έχουν χαµηλή αντοχή και κρίνονται επισφαλή ή που είναι περισσότερο επισφαλή σε σχέση µε τα υπόλοιπα
που εξετάστηκαν, και εποµένως χρήζουν άµεσα Μελέτης Αποτίµησης - Ανασχεδιασµού.
Κατόπιν των ανωτέρω
εισηγούµαστε
την έγκριση του Φακέλου ∆ηµόσιας Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών για την Πράξη µε τίτλο «∆ράσεις για
υποδοµές που χρήζουν αντισεισµικής προστασίας στον ∆ήµο Λευκάδας», και σε πρώτη φάση για την υπηρεσία
«Πρωτοβάθµιος Προσεισµικός Έλεγχος ∆ηµόσιων Κτιριακών Υποδοµών του ∆ήµου Λευκάδας» (Αριθµός Μελέτης
69./2021), στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ11 του προγράµµατος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν.3463/2010, του
Ν.3852/2010 και του Ν.4555/2018.»
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
Την έγκριση του φακέλου ∆ηµόσιας Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών για την Πράξη µε τίτλο «∆ράσεις για
υποδοµές που χρήζουν αντισεισµικής προστασίας στον ∆ήµο Λευκάδας», και σε πρώτη φάση για την υπηρεσία
«Πρωτοβάθµιος Προσεισµικός Έλεγχος ∆ηµόσιων Κτιριακών Υποδοµών του ∆ήµου Λευκάδας» (Αριθµός Μελέτης
69/2021), στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ11 του προγράµµατος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν.3463/2010, του
Ν.3852/2010 και του Ν.4555/2018.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 177/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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