ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 6ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 82/2020
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 16 του µηνός Μαρτίου του
έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου,
«ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ», σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
55/τ.Α/11-3-20), ύστερα από την αριθ. πρωτ: 4367/12-3-2020 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2
Γαζής Αναστάσιος
3 Κατωπόδη Νίκη
3
Μαργέλη Μαρία
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
5 Τυπάλδος Νικόλαος
5
6
6
7
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 ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης,
κ. ∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ο

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση µε την διαδικασία του κατεπείγοντος του έργου:
Κατεπείγουσα κατασκευή δικτύου οµβρίων περιοχής «Αγίου Μηνά».
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
Ο Αντιδήµαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής
τα εξής:
«Από την Τ.Υ εκπονήθηκε µελέτη µε την οποία προβλέπεται η κατεπείγουσα κατασκευή τοπικού
δικτύου συλλογής και απορροής οµβρίων υδάτων στην περιοχή "Αγίου Μηνά", στην περιοχή που εκτελείται
το έργο "Έργα διαµόρφωσης δηµοτικών οδών περιοχής Αγίου Μηνά πόλης Λευκάδας".
Κατά την εκτέλεση των εκσκαφών του έργου αποκαλύφθηκε άγνωστο κεντρικό φρεάτιο και δίκτυο συλλογής
οµβρίων και απορροής τους προς το κεντρικό δίκτυο οµβρίων της οδού Γράψα. Η κατασκευή αυτού του
τοπικού δικτύου έγινε πριν δεκαετίες και η όδευσή του ήταν εντελώς άγνωστη κατά τη φάση σύνταξης της
µελέτης των έργων διαµόρφωσης διότι ήταν καλυµµένο από σκυρόδεµα και πλάκες, σχεδόν στο σύνολό του.
Λόγω της τροποποίησης της υψοµετρικής στάθµης των οδών της περιοχής απαιτείται η εκ νέου κατασκευή
του τοπικού δικτύου οµβρίων πριν την ολοκλήρωση του έργου διαµόρφωσης.
Η δαπάνη που απαιτείται είναι 19.980,20 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ µε ΦΠΑ 24.775,45 και θα καλυφθεί από
πιστώσεις ΣΑΤΑ 2020 µέσω κατεπείγουσας απ' ευθείας ανάθεσης.
Λαµβάνοντας υπόψη τους:
- Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» άρθρο 72, παρ. 1δ
- Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» άρθρο 32 παρ.2 και 269
παρ. δ
- Ν.3463/06, άρθρο 158, παρ. 7
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εισηγούµαστε την αναµόρφωση του προϋπολογισµού του έτους 2020 στην πρώτη, µετά την ανάθεση
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθώς και την δέσµευση πίστωσης ποσού 24.775,45 Ευρώ (µε
Φ.Π.Α. 24%) από ΣΑΤΑ σε βάρος του προϋπολογισµού του έτους 2020
Την έγκριση της αρ. 31/2020 µελέτης που συντάχθηκε από την ∆/νση ΤΥ ∆ήµου Λευκάδας υπό τον τίτλο
"Κατεπείγουσα κατασκευή δικτύου οµβρίων περιοχής Αγίου Μηνά"
Την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου στην εργοληπτική . επιχείρηση ΕΤΕΚ ΕΕ, αρ. ΜΕΕΠ 31392, ΑΦΜ
801257118, µε έδρα Μεγάλη Βρύση Απολπαίνης Λευκάδας διότι προσκόµισε την πλέον συµφέρουσα από
τις τρεις συνηµµένες οικονοµικές προσφορές.
Η χρονική διάρκεια της σύµβασης είναι 30 ηµέρες από την υπογραφή του συµφωνητικού.

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
Την αναµόρφωση του προϋπολογισµού του έτους 2020 στην πρώτη, µετά την ανάθεση συνεδρίαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθώς και την δέσµευση πίστωσης ποσού 24.775,45 Ευρώ (µε Φ.Π.Α. 24%) από
ΣΑΤΑ σε βάρος του προϋπολογισµού του έτους 2020.
Την έγκριση της αρ. 31/2020 µελέτης που συντάχθηκε από την ∆/νση ΤΥ ∆ήµου Λευκάδας υπό τον
τίτλο "Κατεπείγουσα κατασκευή δικτύου οµβρίων περιοχής Αγίου Μηνά".
Την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΕΤΕΚ ΕΕ, αρ. ΜΕΕΠ 31392, ΑΦΜ
801257118, µε έδρα Μεγάλη Βρύση Απολπαίνης Λευκάδας, διότι προσκόµισε την πλέον συµφέρουσα από
τις τρεις συνηµµένες οικονοµικές προσφορές.
Η χρονική διάρκεια της σύµβασης είναι 30 ηµέρες από την υπογραφή του συµφωνητικού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 82/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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