ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 58ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 629/2021
Στην Λευκάδα σήμερα στις 2 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε
σε μεικτή τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με φυσική παρουσία στο Διοικητήριο και
ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από
11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.
4830/2021, την υπ΄ αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄
αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: 31780/29-10-2021 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
1
φυσική παρουσία
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή φυσική παρουσία 2 Τυπάλδος Νικόλαος
3 Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
φυσική παρουσία 3
4 Μαργέλη Μαρία
4
τηλεδιάσκεψη
5 Βικέντιος Νικόλαος
5
τηλεδιάσκεψη
6 Γαζής Αναστάσιος
6
τηλεδιάσκεψη
7 Γιαννιώτης Παναγιώτης
7
τηλεδιάσκεψη
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 Δήμου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης
κ. Δρακονταειδή Κων/νο.
ο

ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση ως προς τις ισχύουσες διατάξεις της υπ’ αρ. 403/2019 απόφασης
του Δ.Σ., έγκρισης μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση εισόδου παραλίας
πόλης Λευκάδας – τμήμα έργου: Περιοχή Α -Είσοδος κόμβος» προϋπολογισμού: 2.560.724,00 Ευρώ
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.
Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
«Με την παρούσα επικαιροποιείται ως προς τις ισχύουσες διατάξεις και τους ισχύοντες κανονισμούς η
εγκριθείσα με την αρ. αποφ. 403/2019 του ΔΣ μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Διαμόρφωση
εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας – τμήμα έργου: Περιοχή Α -Είσοδος κόμβος».
Η µελέτη «Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας» αφορά στη διαµόρφωση – ανάπλαση &
αναβάθμιση της εισόδου πόλης Λευκάδας και τμήματος της πλατείας εισόδου όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στα
σχέδια διαμόρφωσης εισόδου Λευκάδας του γραφείου μελετών «ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ». Η συνολική οριστική
μελέτη «Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας» που περιλαμβάνει το παραλιακό μέτωπο από την
κατάληξη της οδού Δαίρπφελδ μέχρι και την πλατεία Φοίνικα έχει εγκριθεί από το ΔΣ με την υπ’ αρ. απ. 86/2012
απόφαση. Η παρούσα αφορά την μελέτη εφαρμογής ενός τμήματος του γενικού σχεδίου, της Περιοχής Α Είσοδος κόμβος. Η έκταση της περιοχής Α είναι 9950.00 μ2, και μπορεί να είναι λειτουργική μέχρι την
ολοκλήρωση και των υπόλοιπων παρεμβάσεων.
Υφιστάμενη κατάσταση – Πρόταση
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Η υπό μελέτη περιοχή ανέκαθεν χρησιμοποιείτο ως ελεύθερος χώρος και λειτουργούσε σαν η κυρία είσοδος
(πύλη) της πόλης και του νησιού. Από εκεί ξεκίναγε και ο κεντρικός εμπορικός δρόμος της πόλης, η οδός
Δαίρπφελδ και στη συνέχειά της η οδός Μελά αλλά και εκεί κατέληγε το δίκτυο των μικρών δρόμων του κέντρου
της πόλης. Αποτελούσε ανέκαθεν τον βασικό ελεύθερο χώρο – πλατεία της πόλης και είχε σαν κύριο
χαρακτηριστικό την εκτεταμένη επαφή του με την θάλασσα.
Την σημερινή εποχή, εποχή έντονης τουριστικής δραστηριότητας, υπάρχουν οι εξής πρόσθετες λειτουργίες οι
οποίες και την επιβαρύνουν κυκλοφοριακά με αποτέλεσμα να ατονήσει σχεδόν εντελώς ο αρχικός προορισμός
της σαν ελεύθερου χώρου.
Σ΄ αυτά πρέπει να προστεθεί και η σημερινή τρομακτική αύξηση των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων. Μία αύξηση
η οποία μαζί με την στάθμευση έχοντας ξεπεράσει τις δυνατότητες της περιοχής δημιουργεί και τα οξύτερα
προβλήματα. Στα προβλήματα αυτά εξέχουσα κατά τη γνώμη μας θέση έχει αλλοτρίωση της βασικής της
λειτουργίας της περιοχής σαν ελεύθερου χώρου, σε όφελος της λειτουργίας της σαν κυκλοφοριακού κόμβου και
χώρου στάθμευσης.
Στην εν λόγω περιοχή, στα πλαίσια της σύνταξης της μελέτης εφαρμογής, έγιναν οι απαραίτητες
μικροτροποιήσεις και διαστασιολόγιση της οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης κυρίως στο δρόμο που διασχίζει την
πλατεία, τον κυκλικό κόμβο, κατασκευή όδευσης τυφλών και διαβάσεων πεζών,
τοποθέτηση του
ποδηλατόδρομου εσώτερα της πλατείας, αύξηση των χώρων πρασίνου και δέντρων κλπ., στη συνέχεια και με
βάση τα τελικά σχέδια εφαρμογής της μελέτης προσδιορίστηκαν οι απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσης, όπως
περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και προσδιορίστηκαν αναλυτικά οι ποσότητες εργασιών που θα εκτελεσθούν
προκειμένου να υλοποιηθεί η μελέτη.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
- Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016
- Ν. 4782/2021 «"Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων
συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες
διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία"»
Εισηγούμαι την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης με την διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού, σύμφωνα με τις εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και τον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό, ποσού 2.560.724,00 Ευρώ με ΦΠΑ.»
Ακολούθησε συζήτηση με ερωτήσεις και τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
• την ανωτέρω εισήγηση.
• το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
• το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
• τις δ/ξεις του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε από τις δ/ξεις του Ν.4782/21
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης με την διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού, σύμφωνα με τις εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και τον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό, ποσού 2.560.724,00 Ευρώ με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση εισόδου παραλίας
πόλης Λευκάδας – τμήμα έργου: Περιοχή Α -Είσοδος κόμβος».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 629/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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