ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 10ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 122/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 9 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.13805/03.03.2021 (ΦΕΚ 843/03.03.2021 τεύχος Β’), 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. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα
από την αριθ. πρωτ: 11196/5-3-2021 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
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Γιαννιώτης Παναγιώτης
2 Γαζής Αναστάσιος
2
Βικέντιος Νικόλαος
3 Μαργέλη Μαρία
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Τσιρογιάννης Γεώργιος
5
6 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
6
7 Τυπάλδος Νικόλαος
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.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Ο κ.Βικέντιος Νικόλαος, συµµετέχει στην συνεδρίαση από την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 7 της Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης
του έργου: «Αποκατάσταση προσβάσεων στις θέσεις Μέγα Λόγκος και Νίκαια Κοινοτήτων Βασιλικής και
Κοντάραινας ∆ήµου Λευκάδας», πρ/σµού 110.411,67 € (µε ΦΠΑ 24%), και συγκρότηση επιτροπής
διαπραγµάτευσης.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. Σπυρίδωνα
Λύγδα, ο οποίος εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
•
Τις δ/ξεις του Ν. 4412/08-08-2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
•
Τις δ/ξεις του Ν. 4555/19-07-2018 Πρόγραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 40 παρ. στ του Ν. 4735/20
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 43 του Ν. 4605/19
•
Την υπ’ αριθ. 6938/20-09-2020 απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας της ∆/νσης
Σχεδιασµού και Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών µε την οποία κηρύχθηκε η ∆ηµοτική Ενότητα Απολλωνίων σε
κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης.
•
Την υπ’ αριθ. 47526/16-02-2021 απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών της ∆/νσης Οδικών
Υποδοµών του Τµήµατος Κατασκευών µε την οποία εγκρίθηκε δέσµευση ποσού 500.000,00 € σε βάρος του
προϋπολογισµού του ενάριθµου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π∆Ε για την υλοποίηση της πράξης
«ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
Με την παρούσα µελέτη προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης των προσβάσεων στις θέσεις Μέγα Λόγκος
και Νίκαια των κοινοτήτων Βασιλικής και Κοντάραινας ∆ήµου Λευκάδας.
Στην θέση Μέγα Λόγκος της κοινότητας Κοντάραινας κατέρρευσε η γέφυρα η οποία εξυπηρετούσε τις αγροτικές
καλλιέργειες της ευρύτερης περιοχής και ήταν το δεύτερο σηµείο προσπέλασης του χειµάρρου Ρουπακιά. Από τις
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έντονες βροχοπτώσεις υποσκάφτηκαν τα θεµέλια ενός ακρόβαθρου στήριξης µε αποτέλεσµα να ολισθήσει και να
καταρρεύσει η γέφυρα.
Το µήκος του παλιού γεφυριού ήταν 8,70 µέτρων µε ύψος καθαρό 3,20 µέτρων.
Θα καθαιρεθεί το υφιστάµενο ακρόβαθρο και θα κατασκευαστεί νέα γέφυρα στις διαστάσεις του παλιού γεφυριού
µε πάχος πλάκας 0,60µ.
Πριν την θεµελίωση θα πραγµατοποιηθούν γενικές εκσκαφές προκειµένου να αποµακρυνθούν φερτά υλικά και
στην συνέχεια θα γίνει εξυγίανση µε χονδρόκοκκο υλικά λατοµείου.
Επίσης θα κατασκευασθεί τοιχίο στην θέση Νίκαια µήκους 9 περίπου µέτρων µε καθαρό ύψος 3,20 µέτρων.
Θα πραγµατοποιηθούν εργασίες εξυγίανσης του εδάφους θεµελίωσης µε υλικό λατοµείο και στην συνέχεια θα
διαστρωθεί σκυρόδεµα για εξοµαλυντική στρώση κατηγορίας C12/15. Στην συνέχεια θα κατασκευαστούν τα
ακρόβαθρα, η πλάκα θεµελίωσης και η πλάκα οροφής πάχους 0,60 µ. Τέλος θα κατασκευαστούν πτερυγότοιχοι.
Στις 17 και 18 Σεπτεµβρίου του 2020 εκδηλώθηκαν έντονα καιρικά φαινόµενα(ισχυρές βροχοπτώσεις,
πληµµύρες) στην ∆ηµοτική Ενότητα Απολλωνίων µε συνέπεια να προκληθούν πολλές ζηµιές όπως κατάπτωση και
διάβρωση πρανών, κατολισθήσεις, κατάπτωση γέφυρας στην Κοντάραινα. Όλες αυτές οι καταστροφές κατέστησαν
επικίνδυνη ή αδύνατη την διέλευση τµηµάτων του οδικού δικτύου.
Με την παρούσα µελέτη προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης των προσβάσεων στις θέσεις Μέγα Λόγκος
και Νίκαια των κοινοτήτων Βασιλικής και Κοντάραινας ∆ήµου Λευκάδας.
Στην θέση Μέγα Λόγκος της Κοινότητας Κοντάραινας κατέρρευσε η γέφυρα η οποία εξυπηρετούσε τις
αγροτικές καλλιέργειες της ευρύτερης περιοχής και ήταν το δεύτερο σηµείο προσπέλασης του χειµάρρου
Ρουπακιά. Από τις έντονες βροχοπτώσεις υποσκάφτηκαν τα θεµέλια ενός ακρόβαθρου στήριξης µε αποτέλεσµα να
ολισθήσει και να καταρρεύσει η γέφυρα.
Το µήκος του παλιού γεφυριού ήταν 8,70 µέτρων µε ύψος καθαρό 3,20 µέτρων.
Θα καθαιρεθεί το υφιστάµενο ακρόβαθρο και θα κατασκευαστεί νέα γέφυρα στις διαστάσεις του παλιού
γεφυριού µε πάχος πλάκας 0,60µ.
Πριν την θεµελίωση θα πραγµατοποιηθούν γενικές εκσκαφές προκειµένου να αποµακρυνθούν φερτά υλικά και
στην συνέχεια θα γίνει εξυγίανση µε χονδρόκοκκο υλικά λατοµείου.
Επίσης θα κατασκευασθεί τοιχίο στην θέση Νίκαια µήκους 9 περίπου µέτρων µε καθαρό ύψος 3,20 µέτρων.
Θα πραγµατοποιηθούν εργασίες εξυγίανσης του εδάφους θεµελίωσης µε υλικό λατοµείο και στην συνέχεια θα
διαστρωθεί σκυρόδεµα για εξοµαλυντική στρώση κατηγορίας C12/15. Στην συνέχεια θα κατασκευαστούν τα
ακρόβαθρα, η πλάκα θεµελίωσης και η πλάκα οροφής πάχους 0,60 µ. Τέλος θα κατασκευαστούν πτερυγότοιχοι.
Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε µελέτη µε τίτλο «Αποκατάσταση προσβάσεων στις θέσεις Μέγα Λόγκος
και Νίκαια Κοινοτήτων Βασιλικής και Κοντάραινας ∆ήµου Λευκάδας» προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι
προκληθείσες ζηµιές.
Η δαπάνη που απαιτείται είναι 89.041,67 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενω µε ΦΠΑ 110.411,67€.
Επειδή ακόµα έως και σήµερα η διελευση είναι απαγορευτική για τις παρακείµενες των χειµάρρων αγροτικές
ιδιοκτησίες κρίνεται λόγω της έκτακτης αυτής ανάγκης κατεπείγουσα η εκτέλεση των εργασιών για τις
αποκαταστασεις των γεφυριών.
Επειδή η απόφαση κήρυξης της ∆ηµοτικής Ενότητας Απολλωνίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
επιβεβαιώνει την απρόβλεπτη περίσταση
Εισηγούµαστε,
1. την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης, σύµφωνα µε τις εργασίες όπως αυτές περιγράφονται
στην τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισµό ποσού 110.411,67€ (µε ΦΠΑ 24%).
2. Τρόπο εκτέλεσης του έργου µε προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση
Α
(άρθρο 32 παρ. 2.γ & άρθρο 32 του Ν. 4412/2016).
3. Την συγκρότηση τριµελούς επιτροπής η οποία εισηγείται προς το αποφαινόµενο όργανο για κάθε θέµα που
ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύµβασης (άρθρ. 32 Α του Ν. 4412/16 όπως προστ. µε την παρ. 1 του άρθρ. 43
του Ν. 4605/19), ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Γεωργάκη Αγγελική – ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
2.
Βραχνούλας ∆ηµήτριος - ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
3.
Σίδερης Ελευθέριος - ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών

1.
2.
3.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Παπαρίζου Βικτωρία- ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
Γράψα Γεωργία- ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών
Πάντζου Ζωή- ΠΕ Μηχανικών (Παραγωγής & ∆ιοίκησης)

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Γεωργάκη Αγγελική.
Γραµµατέας της επιτροπής ορίζεται η Σούνδια Ασπασία και αναπληρωµατική της η Μαρία Τριτσαρώλη.»
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Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των µελών της Επιτροπής.
Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, είπε: ∆εν πρόκειται για ζηµιές από τον «ΙΑΝΟ». Συµφωνώ µε την
µελέτη αλλά διαφωνώ µε την επιλογή της διαπραγµάτευσης. Σε κάθε περίπτωση µπορούµε να ακολουθήσουµε την
κλασική διαδικασία.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος είπε: Ψηφίζω την µελέτη, αλλά τώρα πάµε σε καταστρατήγηση του όρου κατεπέιγον. Να
πάµε µε την ορθόδοξη διαδικασία και όχι µε διαπραγµάτευση.
Ο Αντιδήµαρχος κ. Λύγδας Σπυρίδων, είπε: Μετά τον «ΙΑΝΟ» χαρακτηρίστηκε η περιοχή σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης. ∆εν είναι ανορθόδοξος ο τρόπος. Τα έργα είναι κατεπείγοντα.
Ο κ. ∆ήµαρχος είπε: Η περιοχή είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανεξάρτητα από πού προήλθαν οι
καταστροφές. Πρέπει να δώσουµε άµεση λύση στα προβλήµατα της περιοχής.
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.
• Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. ΟΜΟΦΩΝΑ
1. την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης, του έργου: «Αποκατάσταση προσβάσεων στις θέσεις
Μέγα Λόγκος και Νίκαια Κοινοτήτων Βασιλικής και Κοντάραινας ∆ήµου Λευκάδας», πρ/σµού 110.411,67 € (µε
ΦΠΑ 24%).

Β. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, µειοψηφούντων των κ.κ. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστής και Σέρβου Κων/νου.
2. Τον τρόπο εκτέλεσης του έργου µε προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη
Α
δηµοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2.γ & άρθρο 32 του Ν. 4412/2016).
3. Την συγκρότηση τριµελούς επιτροπής η οποία εισηγείται προς το αποφαινόµενο όργανο για κάθε θέµα που
ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύµβασης (άρθρ. 32 Α του Ν. 4412/16 όπως προστ. µε την παρ. 1 του άρθρ. 43
του Ν. 4605/19), ως εξής:
1.
2.
3.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Γεωργάκη Αγγελική – ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
Βραχνούλας ∆ηµήτριος - ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
Σίδερης Ελευθέριος - ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών

1.
2.
3.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Παπαρίζου Βικτωρία- ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
Γράψα Γεωργία- ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών
Πάντζου Ζωή- ΠΕ Μηχανικών (Παραγωγής & ∆ιοίκησης)

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Γεωργάκη Αγγελική.
Γραµµατέας της επιτροπής ορίζεται η Σούνδια Ασπασία και αναπληρωµατική της η Μαρία Τριτσαρώλη.»
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 122/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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