ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 41ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 508/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 8 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2020, 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.:76629/28-11-2020 (ΦΕΚ 5255/τ.Β΄/28-11-2020), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου
Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 21996/4-12-2020 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
εννέα (9) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
-----2 Γιαννιώτης Παναγιώτης
2
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3
4 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
4
5 Μαργέλη Μαρία
5
6 Τυπάλδος Νικόλαος
6
7 Τσιρογιάννης Γεώργιος
7
8 Βικέντιος Νικόλαος
8
9 Γαζής Αναστάσιος
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο

ης

ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση µελέτης της 1 Σ.Σ.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση οδού ΑσπρογερακάταΠευκούλια (Λαγκάδα) ∆ήµου Λευκάδας», πρ/σµού 2.800.000,00 €
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
∆ηµ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τµ. Τεχν. Έργων ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήµαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα
εξής:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Α. ΓΕΝΙΚΑ
1.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείµενο της µελέτης είναι η αποκατάσταση της βατότητας και της οδικής ασφάλειας
της οδού Ασπρογερακάτα – Πευκούλια σε µήκος περίπου 1.7 km σε επίπεδο τουλάχιστον ίδιο µε αυτό του
πρόσφατου καταστροφικού σεισµού.
2.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηµατοδοτείται από το Π∆Ε ΣΑΕ 022 και είναι εγγεγραµµένο στο τακτικό
προϋπολογισµό του ∆ήµου µε Κ.Α. 64/7323.011
3.
ΣΥΜΒΑΣΗ:Η εργολαβική σύµβαση υπογράφηκε στις 04η Ιουλίου 2019 µεταξύ του ∆ηµάρχου κ. Μάρκου
Νικητάκη και του κ. ΓΡΑΨΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ νόµιµο εκπρόσωπο της Αναδόχου εταιρίας «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
κατοίκου Λευκάδος, οδός Καραβέλα &Γαζή 15, Τ.Κ. 31100, τηλ. 2645023669, έναντι του ποσού 1.040.200,54 €
ευρώ (µε 24% ΦΠΑ), το ποσό της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ είναι 838.871,41 €.
Συντάχτηκε η Τεχνική Μελέτη της Συµπληρωµατικής Σύµβασης για την αποκατάσταση της οδού, από τον ανάδοχο
και θεωρήθηκε από την ∆/νση ΤΥ του ∆ήµου Λευκάδας. Με την οποια αντιµετωπίζονται τα προσθετα προβλήµατα
που προέκυψαν κατά τη εκτέλεση του έργου
Αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων:
Α) Όσον αφορά το πρόβληµα καθίζησης της οδού στην Χ.Θ. 1+500 προτείνουµε:
1) Την διάνοιξη προσωρινού δρόµου προσπέλασης από την Χ.Θ.1+480 µέχρι την Χ.Θ. 1+680 για την δυνατότητα
δηµιουργίας σαρζανέτ στη βάση του ορύγµατος.
2) Tην δηµιουργία σαρζανέτ σε χαµηλό ύψος στην θέση Χ.Θ. 1+480.
3) Εκσκαφή και αποµάκρυνση των σαθρών υλικών που βρίσκονται στην συγκεκριµένη θέση.
4) Προµήθεια δανείων κατηγορίας Ε1 έως Ε4 για την δηµιουργία οπλισµένου επιχώµατος, από τα σαρζανέτ µέχρι το
ύψος του καταστρώµατος της οδού.
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5) Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από οπλισµένο σκυρόδεµα
6) Επέκταση του τοιχίου βαρύτητας που υπάρχει στην Χ.Θ. 1+440 και την τοποθέτηση φραχτών ανάσχεσης επί
αυτών των τοιχίων.
Β) Όσο αφορά στις καθιζήσεις από τις βραχοπτώσεις πρέπει να γίνει άρση αυτών στα διάφορα σηµεία που
σηµειώθηκαν για την διάνοιξη τις οδού.
Γ) Όσο αφορά τις καθιζήσεις που έχουν εµφανιστεί στα σηµεία που προαναφέρθηκαν προτείνεται δηµιουργία
οπλισµένου επιχώµατος δηλαδή:
1) Εκσκαφη σε πλάτος 3µ κατά µήκος της καθίζησης
2) Κατασκευή σαρζανέτ
3) Τοποθέτηση γεωπλέγµατος στο πλάτος εκσκαφής και στα διάφορα ύψη των σαρζανέτ
4) Επίχωση του υπόλοιπου πλάτους της εκσκαφής µε θραυστό υλικό Ε4 .
5) Κατασκευή χαµηλού τοίχου αντιστηρίξεως από οπλισµένο σκυρόδεµα
(σχήµατος L πλάτους βάσεως 1,05µ και ύψους 0,90µ) στην κατάντη οριογραµµή της οδού
Από τη φύση λοιπόν του έργου προκύπτει ότι απαραίτητα πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες που
προβλέπονται στην συναφθείσα τεχνική µελέτη,
α

Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 156 παρ 1 του Ν 4412/2016.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
ης

Την έγκριση της τεχνικής µελέτης της 1 ΣΣΕ.»
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
ης

Την έγκριση µελέτης της 1 Σ.Σ.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα-Πευκούλια (Λαγκάδα)
∆ήµου Λευκάδας», πρ/σµού 2.800.000,00 €.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 508/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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