ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 4ης/18 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 36/2018
Στη Λευκάδα σήμερα στις 2 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 ήρθε
σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 1837/1-2-2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Κούρτης Φίλιππος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κοντομίχης Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Αρβανίτης Σπυρίδων
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κατηφόρης Χρήστος
5
Γαρύφαλλος Δημήτριος
5
Κακλαμάνη Αναστασία
6
Σέρβος Κων/νος
6
Τριλίβας Χρήστος
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Καρφάκη Μαριάννα
8
Βλάχος Κων/νος
8
Κατωπόδη Ευανθία
9
Φίλιππας Γεώργιος
9
Σκληρός Παναγιώτης
10
Θερμός Ευάγγελος
10
Μήτσουρας Πέτρος
11
Βλάχος Ευστάθιος
11
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
12
Παπαδόπουλος Ανδρέας
12
Ζουριδάκης Ευτύχιος
13
Γιαννιώτης Οδυσσέας
13
Σκληρός Φίλιππος
14
Γρηγόρη Ασπασία
14
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
15
Βικέντιος Νικόλαος
15
Γληγόρης Κων/νος
16
Αραβανής Βασίλειος
16
17
Καββαδάς Θωμάς
17
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
18
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
18
19
19
20
20
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
21
21
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν απών.
22
22
Χρέη Δημάρχου εκτέλεσε ο αναπληρωτής
23
23
Δημάρχου κ. Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα
δεκαοκτώ (18) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, να εγκρίνουν το
κατεπείγον της συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναγράφονται στην υπ’ αριθ.
1837/1-2-2018 πρόσκληση, αναφέροντας τα εξής:
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα και για τα δύο θέματα διότι:
Πρέπει να εκτελεστούν κατεπειγόντως τα αναφερόμενα έργα για την άμεση αποκατάσταση του παραλιακού δρόμου
Αγίου Νικήτα λόγω των ζημιών που υπέστη από την θεομηνία που έπληξε το Δήμο μας και ιδιαίτερα τον οικισμό
Αγίου Νικήτα, στις 17-18/01/2018. Η οποιαδήποτε χρονική καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους στην ασφαλή
κυκλοφορία των πολιτών και στην ασφάλεια των υπαρχόντων εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού Αγίου
Νικήτα.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα, με δεκαοκτώ (18)
ψήφους αποφασίζει το κατεπείγον της συνεδρίασης.
ο

ΘΕΜΑ 2 της Η.Δ. της αρ. 4ης/2018 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου
η
η
«Κατεπείγουσες εργασίες βραχοπροστασίας παραλιακού δρόμου Αγίου Νικήτα λόγω της θεομηνίας την 17 και 18
Ιανουαρίου 2018», προϋπολογισμού 24.800,00 €.
Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
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•
•

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
Ισχύουσες διατάξεις:
Ν. 4412/08-08-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Η παρούσα μελέτη αφορά στις αναγκαίες εργασίες προστασίας του παραλιακού δρόμου του Αγίου Νικήτα
με την κατασκευή ανακουφιστικού πρίσματος από φυσικούς ογκόλιθους.
Την 17η και 18η Ιανουαρίου 2018 σημειώθηκε μεγάλη κακοκαιρία με ισχυρούς Βόρειους- Βορειοδυτικούς
ανέμους με αποτέλεσμα να σχηματιστούν κύματα με μεγάλο ύψος και λόγω έλλειψης προστασίας με
ανακουφιστικό πρίσμα ο δρόμος καταστράφηκε.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν την κατασκευή ανακουφιστικού πρίσματος προστασίας
με φυσικούς ογκόλιθους βάρους άνω των 4000 κιλών σε μήκος 80 μέτρων τραπεζοειδούς σχήματος
ύψους 2,6 μέτρων με πλάτος βάσης 4,00 μέτρα και πλάτος στέψης 2,00 μέτρα.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τα τεύχη της µελέτης, τις εντολές και οδηγίες της επίβλεψης, τις
τεχνικές προδιαγραφές και τους ισχύοντες κανονισµούς.
Το έργο λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης κατασκευής του θα εκτελεσθεί με απ' ευθείας ανάθεση και η
πίστωση θα εγγραφεί στην επόμενη αναμόρφωση προϋπολογισμού του έτους 2018.
Η δαπάνη που απαιτείται είναι 20.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 24.800,00 και θα καλυφθεί από
πιστώσεις ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Εισηγούμαι
την έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησής της και την απ' ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου
χωρίς ηλεκτρονική κλήρωση λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης.
Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, με την επιφύλαξη του κ. Βασιλείου Αραβανή ως προς την
μελέτη, ομόφωνα, με δεκαοκτώ (18) ψήφους, αποφασίζει:
Την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Κατεπείγουσες εργασίες
βραχοπροστασίας παραλιακού δρόμου Αγίου Νικήτα λόγω της θεομηνίας την 17η και 18η Ιανουαρίου
2018», προϋπολογισμού 24.800,00 €.
Τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεση, χωρίς ηλεκτρονική κλήρωση,
λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 36/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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