ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 42/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 321/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 10η
του µήνα
∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 31357/5.12.2014 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Χαλικιάς Ευάγγελος (αναπληρωµ.)
6.
7.
8.
9.

Απόντες
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Καρφάκη Μαριάννα
4. Κοντογεώργης Ηλίας
5.
6.
7.
8.
9.

Ο κ. Ευάγγελος Χαλικιάς, αναπληρώνει τον κ. Κούρτη Γεώργιο, ο οποίος παραιτήθηκε από
δηµοτικός σύµβουλος και κατά συνέπεια και από µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 2ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανάθεση εκπόνησης µελέτης µε τίτλο: «Ακτοµηχανική µελέτη για την
περιοχή Αγ. Ιωάννη ∆.Ε. Λευκάδας»
Εισηγητής: Σέρβος Κων/νος, Αντιδήµαρχος

Ο Αντιδήµαρχος, κ. Σέρβος Κων/νος, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στην επιτροπή την
εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Στην περιοχή του Αγ. Ιωάννη παρατηρείται σηµαντική διάβρωση της ακτής. Κύριο χαρακτηριστικό
του µηχανισµού διάβρωσης είναι η ύπαρξη κυµατισµών και θαλάσσιων ρευµάτων τέτοιων που
προκαλούν τη µεταφορά της άµµου από την ακτή του Αγ. Ιωάννη προς τη θέση «Αµµόγλωσσα» στην
είσοδο του διαύλου της Λευκάδας.
Η διάβρωση της ακτής του Αγ. Ιωάννη έχει διαπιστωθεί και από την ‘επιτροπή καθορισµού των ορίων
αιγιαλού και παραλίας’ του άρθρου 3 του Ν. 2971/2001 περί «Αιγιαλού, παραλίας και άλλων
διατάξεων», µε το από 01-04-2013 πρακτικό της. Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ίδιου νόµου,
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προβλέπεται η κατασκευή έργων για την προστασία ακτών έναντι διάβρωσης. Προϋπόθεση για την
κατασκευή των έργων τίθεται η εκπόνηση εµπεριστατωµένης ακτοµηχανικής µελέτης.
Το έργο που πρόκειται να κατασκευαστεί αποτελείται από τις εξής παρεµβάσεις:
•

Τεχνητή αναπλήρωση της ακτής µε άµµο (προερχόµενη από τις αµµοληψίες από τη θέση
‘Αµµόγλωσσα’ στα πλαίσια του έργου «∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ∆ΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής)

•

Κατασκευή κυµατοθραυστών, µε σκοπό τη µείωση της κυµατικής ενέργειας που επιδρά στην
ακτή.

Επειδή η ακτοµηχανική µελέτη αποτελεί εξειδικευµένο αντικείµενο και τη Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου
δε διαθέτει την απαιτούµενη τεχνογνωσία και υλικοτεχνικές υποδοµές, κρίνεται σκόπιµη η ανάθεση
της εκπόνησης της µελέτης εξειδικευµένο ιδιώτη.
Το αντικείµενο της µελέτης εντάσσεται στην κατηγορία 11 «Μελέτες Λιµενικών Έργων». Η
προεκτίµηση της αµοιβής της µελέτης γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του Ν. 3316/2005 περί
«Ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών
υπηρεσιών και άλλων διατάξεων».
Ο κανονισµός προεκτιµώµενων αµοιβών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθ. 4 του Ν. 3316/2005
εγκρίθηκε από την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/2005 του ΥΠΕΧΩ∆Ε, καθώς και από τις ακόλουθες
βελτιώσεις αυτής ∆ΜΕΟ/α/ο/2361/2005 & ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/2006. Ο συντελεστής (τκ) του άρθρου
ΓΕΝ.3 της ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/2005 για την περίοδο από 21-3-2014 ως 20-3-2015 έχει τιµή (τκ)=1,237
(Εγκύκλιος 4/17.2.2014 της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΥΜΕ∆Ι).
Στον κανονισµό προεκτιµώµενων αµοιβών δεν προβλέπεται αµοιβή Ακτοµηχανικής Μελέτης.
Ως εκ τούτου, η αµοιβή υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ.4.
Εκτιµάται ότι απαιτούνται 20 ηµέρες απασχόλησης επιστήµονα εµπειρίας κάτω των 10 ετών.
Προκύπτει η αµοιβή:
20ηµ. x 300,00€/ηµ x 1,237 = 7.422,00€ προ ΦΠΑ (9.129,06€ µε ΦΠΑ 23%)
Αφαιρώντας (έκπτωση-στρογγύλευση) 104,93€ προκύπτει το ποσό 7.317,07€ προ ΦΠΑ (9.000,00€
µε ΦΠΑ 23%)
Η ανάθεση της µελέτης προτείνεται να γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 3
του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων», όπου προβλέπεται ότι «µε απόφαση της
δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων
της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκπόνησης µελετών, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης
µελέτης του ∆ήµου ή Κοινότητας σε πτυχιούχο µελετητή ή µελετητικό γραφείο Α’ ή Β’ τάξης πτυχίου,
εφόσον η προεκτιµώµενη αµοιβή όλων των σταδίων της µελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το
τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αµοιβής πτυχίου Α’ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την
αντίστοιχη κατηγορία µελέτης.» Το ανώτατο όριο αµοιβής πτυχίου Α’ τάξης της κατηγορίας 11
«Μελέτες Λιµενικών Έργων» του άρθρου 14 του Π.∆. 138/2009, αναπροσαρµόζεται για την περίοδο
από 21-3-2014 ως 20-3-2015 στο ποσό των 30.925,00€ (Εγκύκλιος 4/17.2.2014 της Γενικής
Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΥΜΕ∆Ι). Το 30% του ποσού αυτού είναι 9.277,50€, το οποίο
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δεν υπερβαίνεται από την προεκτιµώµενη αµοιβή της µελέτης του θέµατος όπως υπολογίστηκε
παραπάνω.»
Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος, είπε:
«Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, προτείνεται η ανάθεση της εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο
«ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ∆.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» στον Πολιτικό
Μηχανικό – Ακτοµηχανικό Αλέξανδρο-Χαράλαµπο Τσιάρα, κάτοχο πτυχίου Α’ τάξης στην κατηγορία
11 (Μελέτες Λιµενικών Έργων), εγγεγραµµένο στα µητρώα µελετητών του ΥΠΥΜΕ∆Ι µε Αριθµό
Μητρώου 25558 και ΑΦΜ 031229675, µε κατ’ αποκοπή αµοιβή 9.000,00€ (7.317,07€ + ΦΠΑ 23%).
Η µελέτη έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2014 µε την 3η
τροποποίηση αυτού (απόφαση ∆.Σ. 333/2014). Στην αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου
Λευκάδας οικονοµικού έτους 2014 (απόφαση ∆.Σ. 333/2014) υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση ποσού
9.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-7413.020 για την εκπόνηση της µελέτης.»
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την ανάθεση της εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο «ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ∆.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» στον Πολιτικό Μηχανικό – Ακτοµηχανικό ΑλέξανδροΧαράλαµπο Τσιάρα, κάτοχο πτυχίου Α’ τάξης στην κατηγορία 11 (Μελέτες Λιµενικών Έργων),
εγγεγραµµένο στα µητρώα µελετητών του ΥΠΥΜΕ∆Ι µε Αριθµό Μητρώου 25558 και ΑΦΜ
031229675, µε κατ’ αποκοπή αµοιβή 9.000,00€ (7.317,07€ + ΦΠΑ 23%).
Η µελέτη έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2014 µε την 3η
τροποποίηση αυτού (απόφαση ∆.Σ. 333/2014).
Στην αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2014
(απόφαση ∆.Σ. 333/2014) υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση ποσού 9.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 307413.020 για την εκπόνηση της µελέτης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 321/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

3

