ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 9ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 115/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 21 του µηνός Απριλίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω εφαρµογής webex),
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-032020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 5823/16-4-2020
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
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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∆ρακονταειδής Κων/νος
2
Μαργέλη Μαρία
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος δεν συµµετείχε στην ψηφοφορία του 4 θέµατος της Η.∆. ενώ επέστρεψε πριν
ου
την συζήτηση του 5 θέµατος.
Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
Βικέντιος Νικόλαος
Τσιρογιάννης Γεώργιος
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
Γαζής Αναστάσιος
Τυπάλδος Νικόλαος
Κατωπόδη Νίκη

ο

ΘΕΜΑ
5 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης του έργου και καθορισµός τρόπου
εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ∆.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ»
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
Βραχνούλας ∆ηµ. Πρ/νος Τµ. Τεχν. Έργων

Ο Αντιδήµαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα
εξής:
Ισχύουσες διατάξεις:
•
Ν. 4412/08-08-2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
•
Ν. 4555/19-07-2018 Πρόγραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ
Με την εκτέλεση του παραπάνω έργου πρόκειται να αποκατασταθούν φθορές του οδοστρώµατος (οπέςλακκούβες) σε δηµοτικές οδούς που βρίσκονται στις ∆.Ε. Απολλωνίων, Ελλοµένου και Καρυάς ∆ήµου Λευκάδας.
Οι φθορές του οδοστρώµατος προήλθαν από καθιζήσεις λόγω της συχνής και βαριάς κυκλοφορίας οχηµάτων,
από την µη σωστή απορροή των όµβριων και υπόγειων υδάτων είτε απο βλάβες και αποκαταστάσεις των δικτύων
ύδρευσης ή αποχέτευσης.
Η αποκατάσταση των φθορών θα υλοποιηθεί µε τους ακόλουθους τρόπους ανάλογα µε το υλικό του
καταστρώµατος της οδού:
Α) µε την χρήση ασφαλτοσκυροδέµατος όπου θα υλοποιείται εκσκαφή σε βάθος 35 εκατοστών κάτω από την
επιφάνεια του οδοστρώµατος, στη συνέχεια θα επιστρώνεται και θα συµπυκνώνεται κοκκώδες υλικό σε πάχος
20 εκατοστών έπειτα θα επιστρώνεται και θα συµπυκνώνεται αµµοχάλικο (3 Α) Π.Τ.Π. Ο-150 σε πάχος 10
εκατοστών , θα υλοποιείται ασφαλτική προεπάλειψη και τέλος θα επιστρώνεται και θα συµπυκνώνεται
ασφαλτοσκυρόδεµα ΠΤΠ Α265 µέσου πάχους 5 εκατοστών και
Β) µε την χρήση σκυροδέµατος όπου θα υλοποιείται εκσκαφή σε βάθος 40 εκατοστών κάτω από την επιφάνεια του
οδοστρώµατος, στη συνέχεια θα επιστρώνεται και θα συµπυκνώνεται κοκκώδες υλικό σε πάχος 15 εκατοστών
έπειτα θα επιστρώνεται και θα συµπυκνώνεται αµµοχάλικο (3 Α) Π.Τ.Π. Ο-150 σε πάχος 10 εκατοστών , θα
τοποθετείται δοµικό πλέγµα τύπου Τ131 και τέλος θα επιστρώνεται και θα συµπυκνώνεται σκυρόδεµα ποιότητας
C16/20 µέσου πάχους 15 εκατοστών.
Γ) µε την χρήση ακανόνιστων πλακών πάχους από 3εκ. έως 5 εκ. ανάλογα µε τον τύπο των υφιστάµενων πλακών
όπου θα υλοποιείται εκσκαφή σε βάθος 40 εκατοστών κάτω από την επιφάνεια του οδοστρώµατος, στη συνέχεια
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θα επιστρώνεται και θα συµπυκνώνεται κοκκώδες υλικό σε πάχος 15 εκατοστών έπειτα θα επιστρώνεται και θα
συµπυκνώνεται αµµοχάλικο (3 Α) Π.Τ.Π. Ο-150 σε πάχος 10 εκατοστών , θα τοποθετείται δοµικό πλέγµα
τύπου Τ131 και θα επιστρώνεται και θα συµπυκνώνεται σκυρόδεµα ποιότητας C16/20 µέσου πάχους 10-12
εκατοστών και τέλος θα τοποθετούνται οι πλάκες.
∆) µε την χρήση κυβολίθων όπου θα υλοποιείται εκσκαφή σε βάθος 40 εκατοστών κάτω από την επιφάνεια του
οδοστρώµατος, στη συνέχεια θα επιστρώνεται και θα συµπυκνώνεται κοκκώδες υλικό σε πάχος 15 εκατοστών
έπειτα θα επιστρώνεται και θα συµπυκνώνεται αµµοχάλικο (3 Α) Π.Τ.Π. Ο-150 σε πάχος 20 εκατοστών , και
τέλος θα επιστρώνονται οι κυβόλιθοι.
Επίσης θα εκτελούνται και εργασίες ανύψωσης φρεατίων αποχέτευσης παντός τύπου.
Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν είναι:
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΕΜΒΑ∆ΟΥ ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) Μ2
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΕΜΒΑ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΡΙΑ (3) Μ2 ΚΑΙ
ΠΑΝΩ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ C16/20
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΠΗΣ ΑΠΟ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ
Ανύψωση φρεατίων αποχέτευσης

Εισηγούµαστε, την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης ,σύµφωνα µε τις εργασίες όπως αυτές
περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισµό ποσού 62.000,00 Ευρώ(µε ΦΠΑ 24%).
•
Τρόπος εκτέλεσης του έργου µέσω δηµόσιου συνοπτικού διαγωνισµού.
•
Χρηµατοδότηση ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ.
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των µελών της Επιτροπής.
Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, δήλωσε ότι ισχύουν όσα ειπώθηκαν και στο προηγούµενο θέµα,
δηλαδή: «Ψηφίζω κατά, γιατί δεν έχουµε κάποια µελέτη στα χέρια µας. Έχουµε µία Τεχνική Έκθεση, χωρίς
προµέτρηση και χωρίς αποτύπωση ποιες λακκούβες θα κατασκευαστούν.
Η Τεχνική Έκθεση και ο Πρ/σµός φαίνεται ότι συντάχθηκαν από τον κ. Σκλαβενίτη, ο οποίος δεν έχει δικαίωµα
σύνταξης, ως «ειδικός συνεργάτης.» Η ενηµέρωση που µας έδωσε ο κ. ∆ήµαρχος στην εισήγησή του, µας είπε ότι
µιλάµε για µια ανοιχτή εργολαβία και όχι µόνο σε αυτά που αναγράφονται στην Τεχνική Έκθεση. Η ανοιχτή
εργολαβία δεν αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση.»
Επίσης, συµπλήρωσε, διατηρώ την άποψή µου ότι οι αποφάσεις αυτές θα έπρεπε να περνούν από το ∆.Σ.
γιατί στην Ο.Ε. δεν εκπροσωπούνται όλες οι παρατάξεις.
ο
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Ψηφίζω κατά και στο 5 θέµα, όπως και στο 4 .
ο
ο
Επίσης και για το 4 και για το 5 θέµα, έχουµε την ίδια Τεχνική Έκθεση και ίδιο πρ/σµό και αλλάζει µόνο ο
τίτλος.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν έξι (6) µέλη της Ο.Ε.
Κατά ψήφισε η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή,
Καταµετρήθηκαν επτά (7) ψήφοι.
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•

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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου: : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ∆.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ», σύµφωνα µε τις εργασίες όπως αυτές
περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισµό ποσού 62.000,00 Ευρώ (µε ΦΠΑ 24%).
Τον τρόπο εκτέλεσης του έργου µέσω δηµόσιου συνοπτικού διαγωνισµού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 115/2020.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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