
 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

             Από το  πρακτικό της  29ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις 6-11-2020. 
 
                                                                        Πράξη 150η                                                  
  Ιθάκη, σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30΄ , συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο 

σε τακτική συνεδρίαση ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου 
κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ, έπειτα από την αρ. 6604/2-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
του κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΑΜΠΟΛΗ, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του  
άρθρου 74  του Ν. 4555/2018, και στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), καθώς της με αριθ. 
163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας. 

 
  Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον από τα 17 μέλη του, ήταν παρόντα τα 12 : 
                  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  
ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

7. 
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π. 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 

2.  
ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

8. ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. 
 ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

3.  
ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)  
(αποχ. στο 7o θέμα)                         

9. 

 
ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 

3. 
 
ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 
 

4.  ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 10. ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ 4. 
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

5.  ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11. 
ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

5. ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

6.  
 
ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ 
 

12. 
ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 
(αποχώρησε πριν το 
1ο θέμα  

 
(Αν και νομίμως 
προσκληθέντες) 

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης < Έγκριση και 

παραλαβή της αρ. 55/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου με 
τίτλο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΙΑΝΟΣ» > και θέτει υπόψη των μελών το αρ.πρωτ. 10118/26-10-2020 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου,  με συνημμένη την αρ. 55/2020 μελέτη : 

 
Σας αποστέλλουμε συνημμένα την από 26-10-2020 εισήγηση της υπηρεσίας μας και παρακαλούμε 

για την έγκριση της  υπ΄ αριθμ. 55 / 2020  καθώς και τον καθορισμό του  τρόπου ανάθεσης του έργου με 
τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΙΑΝΟΣ» 

 
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.   
 
Συνημμένα : 
 
1. Η υπ΄  αριθμ.  55 / 2020  μελέτης  
2. Η από 26-10-2020 εισήγηση της Δ.Τ.Υ.  
 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  
 
Καλογερόπουλος Θόδωρος 
Πολιτικός Μηχανικός 
 
 

ΑΔΑ: ΨΛ04ΩΕΟ-Ρ1Υ



 
 
 

ΘΕΜΑ:  
 
 1. Έγκριση μελέτης   «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ 

ΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΙΑΝΟΣ» 
 
2. Καθορισμό του τρόπου ανάθεσης του έργου. 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

 
ΠΡΟΣ 

Δημοτικό Συμβούλιο Ιθάκης 
 
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ 

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΙΑΝΟΣ» με αρ. μελέτης 55 / 2020  είναι η αποκατάσταση  και 
επισκευή οδικών υποδομών του Δήμου Ιθάκης και συγκεκριμένα στο Βαθύ, Κιόνι και Σταυρό, Περαχώρι.  

 
Λόγω του καιρικού φαινομένου ΄ ΙΑΝΟΣ΄ που έπληξε το Δήμο Ιθάκης πολλές υποδομές του Δήμου, 

ιδιαίτερα η οδοποιία, υπέστησαν  σοβαρές ζημιές. 
 
Συγκεκριμένα λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών , άνεμοι με μεγάλη ταχύτητα , έντονες 

βροχοπτώσεις και  για μεγάλο χρονικό διάστημα , είχαν σαν αποτέλεσμα το ήδη επιβαρυμένο οδικό δίκτυο 
να δεχτεί ισχυρό πλήγμα και να είναι επικίνδυνο σε πολλά σημεία για την ασφαλή μετακίνηση πολιτών 
και μέσων μεταφοράς. 

 
Το καιρικό φαινόμενο είχε σαν αποτέλεσμα : α) Ρηγματώσεις στο οδόστρωμα , είτε στους 

ασφαλτοστρωμένους δρόμους είτε στους τσιμεντοστρωμένους δρόμους, λόγω τοπικών η ολικών 
καθιζήσεων του εδάφους που οφείλονται στη ζύμωση του εδάφους β) λόγω της ταχύτητας των 
επιφανειακών ομβρίων υδάτων σε πολλά σημεία να αποκολληθούν τμήματα της ασφάλτου η του 
τσιμεντοστρωμένου δρόμου γ) στους δρόμους που είχε κατασκευαστεί μόνο οδοστρωσία ( ορυκτό υλικό) 
να έχει παρασυρθεί όλο το ορυκτό υλικό και να είναι πλέον αδιαπέραστοι. 

 
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι αποκατάσταση ορισμένων δρόμων που υπέστησαν 

σοβαρές βλάβες και είναι μεγάλης σημασίας για το ευρύ κοινό του Δήμου Ιθάκης και συγκεκριμένα 
ορισμένοι δρόμοι στο Βαθύ, Κιόνι και Σταυρό και Περαχώρι. 

 
Το σύνολο του έργου  αφορά αποκατάσταση υπαρχόντων υποδομών και οι εργασίες στους δρόμους 

δεν αφορούν ούτε διαπλατύνσεις, ούτε αλλαγή μηκοτομής του οδικού δικτύου αλλά μόνο εργασίες στα 
πλαίσια της υπάρχουσας χάραξης της οδού, προκειμένου να γίνεται ασφαλής η πρόσβαση των 
διερχόμενων οχημάτων και πεζών. 

 
Mε τις προτεινόμενες εργασίες θα γίνει επαναφορά της οδού στην πρότερη κατάσταση και δεν θα 

μεταβληθούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού. 
 
Αναλυτικότερα  προβλέπεται να συντηρηθούν οι παρακάτω δρόμοι και σύμφωνα με την τεχνική 

έκθεση: 
 
Α. Βαθύ : 
 
1. Δρόμος πάνω από Δημοτικό σχολείο Βαθύ 
2. Δρόμος από Δημοτικό Σχολείο Βαθύ μέχρι Δημαρχείο 
3.Θέση Κανάτα:  
4. Δρόμος Αγ. Παρασκευής  
5. Οδός Ομήρου 
 
Β. Σταυρός : 
 
1. Δρόμος DELICIOUS  
2. Δρόμος Ραφτόπουλου μέχρι διασταύρωση 
3. Δρόμος προς Καλύβια 
4. Δρόμος προς Μουσείο 
 

ΑΔΑ: ΨΛ04ΩΕΟ-Ρ1Υ



 
 
 

Γ. Κιόνι : 
 
1. Δρόμος προς Δεξαμενή 
 
Δ. Περαχώρι: 
 
1. Κεντρικός κοινοτικός δρόμος 
 
Το έργο με τίτλο  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΙΑΝΟΣ» αρ. μελέτης 55 / 2020  είναι προϋπολογισμού 421.370,79 € (άνευ Γ.Ε & 
Ο.Ε, απροβλέπτων , αναθεώρησης και Φ.Π.Α.) και συνολικής δαπάνης έργου 522.500,00€ ( με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και θα χρηματοδοτηθεί κατόπιν έγκρισης πίστωσης από το ΥΠΟΜΕΔΥ. 

 
Π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε  :    
 
1) την έγκριση της  υπ΄ αριθμ. 55 / 2020  μελέτης  
2) Τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης του έργου , της υπ΄αριθμ. 55 / 2020  μελέτης, σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις,  
           

ΛΗΞΟΥΡΙ ,   26 - 10 -  2020 
Συντάθηκε  Θεωρήθηκε   

 
Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Πολιτικός Μηχανικός 
 

Καλογερόπουλος Θόδωρος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

  
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ληξουρίου  
 

Καλογερόπουλος Θόδωρος 
Πολιτικός Μηχανικός 

     Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την από 13/4/2020 
Σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας, με τον Δήμο Ληξουρίου, όπου παρέχεται υποστήριξη στην άσκηση 
αρμοδιοτήτων Τεχνικών Υπηρεσιών για την εκτέλεση προμηθειών και μελετών στον Δήμο Ιθάκης, καθώς 
και την διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναλυτικά καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά : : 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Την παραλαβή και έγκριση της αρ. 55 / 2020  μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Ληξουρίου με τίτλο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΙΑΝΟΣ» > προϋπολογισμού 421.370,79 € (άνευ Γ.Ε & Ο.Ε, 
απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α.) και συνολικής δαπάνης έργου 522.500,00€ (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) με χρηματοδότηση κατόπιν έγκρισης πίστωσης από το ΥΠΟΜΕΔΥ. 

 
2. Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με Διαπραγμάτευση 

χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ του ν. 4412/2016. 
 
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:  

 
       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ  
         ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                            ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                            Ακριβές αντίγραφο  
                                                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                   
                                                
 
 
 

  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΛ04ΩΕΟ-Ρ1Υ
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