ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 5ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 75/2020
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 3 του μηνός Μαρτίου του έτους
2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.
πρωτ: 3461/28-2-20 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.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
1
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Μαργέλη Μαρία
2
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Γαζής Αναστάσιος
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Τσιρογιάννης Γεώργιος
5
6 Κατωπόδη Νίκη
6
7 Βικέντιος 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 Δήμου Λευκάδας.
ο
ο
Προτάχθηκε ομόφωνα και συζητήθηκε το 13 θέμα της Η.Δ. μετά το 8 θέμα της Η.Δ.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης,
κ. Δρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος προσήλθε πριν την συζήτηση του 4 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο κ. Γαζής Αναστάσιος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9 θέματος της Η.Δ. και μετά την
ου
συζήτηση του 13 θέματος της Η.Δ.
ο

ΘΕΜΑ 13 : Απόφαση Ο.Ε. για την απευθείας ανάθεση των εργασιών σύνδεσης παροχών ύδρευσης στον
κεντρικό δρόμο Νυδριού λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.
Εισηγητές: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε το λόγο στον κ. Αριστείδη Κονιδάρη,
Πολ. Μηχανικό της Τ.Υ. του Δήμου, ο οποίος έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
1. τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης»,
3. τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,
4. τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 143Α/28.6.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»,
5. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
6. την παράγραφο 7 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με την οποία «Στις περιπτώσεις του
στοιχείου β΄ της παραγράφου 4 του παρόντος και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών,
παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν
δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση
του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου.»
7. Την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με την οποία «Η οικονομική επιτροπή είναι
συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

1

...(ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.»
8. Την παράγραφο 1 του άρθρου 328 του βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «Προσφυγή
στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναιίση ή
κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.»
9. το γεγονός ότι στα πλαίσια του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ»,
αντικαταστάθηκε ο αγωγός ύδρευσης και κατασκευάστηκαν νέα φρεάτια παροχής ύδρευσης στον κεντρικό
δρόμο του Νυδριού
10. Το γεγονός ότι εκκρεμούν οι συνδέσεις των νέων φρεατίων του ανωτέρω έργου με τις ιδιωτικές παροχές
11. το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο Ανάπλασης-Πεζοδρόμησης του κεντρικού δρόμου του
Νυδριού, του οποίου αναθέτουσα αρχή είναι η Αντιπεριφέρεια Λευκάδας, και δη το γεγονός ότι η συνέχιση
του έργου προϋποθέτει την άμεση σύνδεση των νέων φρεατίων ύδρευσης με τις υφιστάμενες
ιδιωτικές παροχές.
12. την προσφορά της «ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με την οποία η εταιρεία
προτίθεται να εκτελέσει τις συνδέσεις παροχών έναντι του ποσού των 85€ ανά τεμάχιο (μη
περιλαμβανομένου ΦΠΑ)
13. Την τεχνική μελέτη με αριθμό 18/2020, η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, με
τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» για τη σύνδεση 190 παροχών με
προϋπολογισμό 16.150,00€ χωρίς ΦΠΑ (20.026,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
14. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό του Δήμου πίστωση για τις ανωτέρω εργασίες
Εισηγούμαστε
1. Την άμεση εκτέλεση με απευθείας ανάθεση των εργασιών της μελέτης με αριθμό 18/2020, με τίτλο
«ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» και προϋπολογισμό 16.150,00€ χωρίς ΦΠΑ
(20.026,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) που αφορά στη σύνδεση 190 ιδιωτικών παροχών με φρεάτια
παροχής ύδρευσης στον κεντρικό δρόμο Νυδριού, καθώς υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη εν όψει της
εξέλιξης του έργου Ανάπλασης-Πεζοδρόμησης του κεντρικού δρόμου του Νυδριού, του οποίου αναθέτουσα
αρχή είναι η Αντιπεριφέρεια Λευκάδας.
2. Την πρόβλεψη της πίστωσης των ανωτέρω εργασιών στην επόμενη τροποποίηση του προϋπολογισμού
3. Την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω εργασιών στην «ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ΜΕ
ΑΦΜ 997438506 και έδρα ΜΑΙΖΩΝΟΣ 100, ΠΑΤΡΑ.
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 αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.

Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την άμεση εκτέλεση με απευθείας ανάθεση των εργασιών της μελέτης με αριθμό 18/2020, με τίτλο
«ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» και προϋπολογισμό 16.150,00€ χωρίς ΦΠΑ
(20.026,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) που αφορά στη σύνδεση 190 ιδιωτικών παροχών με φρεάτια
παροχής ύδρευσης στον κεντρικό δρόμο Νυδριού, καθώς υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη εν όψει της
εξέλιξης του έργου Ανάπλασης-Πεζοδρόμησης του κεντρικού δρόμου του Νυδριού, του οποίου αναθέτουσα
αρχή είναι η Αντιπεριφέρεια Λευκάδας.
2. Την πρόβλεψη της πίστωσης των ανωτέρω εργασιών στην επόμενη τροποποίηση του προϋπολογισμού
3. Την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω εργασιών στην «ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ΜΕ
ΑΦΜ 997438506 και έδρα ΜΑΙΖΩΝΟΣ 100, ΠΑΤΡΑ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 75/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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