ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 7ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 79/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 19 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (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), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ.9147/10.02.2021 (ΦΕΚ 534/10.02.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα
από την αριθ. πρωτ: 7970/15-2-2021 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.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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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.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Ο κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, προσήλθε στην τηλεδιάσκεψη από το 4 θέµα της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του
έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ∆Ε ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ»
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος

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 προβλέπονται εργασίες εργασίες ολοκλήρωσης του παραλιακού
πεζοδροµίου στο Μεγάλο Αυλάκι Νυδριού ∆ήµου Λευκάδας.
Το µήκος του πεζοδροµίου είναι 440 µέτρα περίπου και εκκρεµεί η εργασία τοποθέτησης των τσιµεντόπλακων.
Επίσης θα τοποθετηθούν πλάκες όδευσης τυφλών.
Τέλος θα αποκατασταθεί τµήµα της οδού που βρίσκεται σε επαφή µε το πεζοδρόµιο σε µια έκταση 300 περίπου
τετραγωνικών µέτρων. Το τµήµα αυτό έχει καθιζήσεις και οπές και πρέπει να αποκατασταθεί άµεσα. Επίσης σε ένα
τµήµα αυτού το κατάστρωµα της οδού είναι χωµάτινο.
Θα πραγµατοποιηθούν γενικές εκσκαφές σε βάθος 25 εκ και στην συνέχεια θα κατασκευαστεί υπόβαση
οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους. Τέλος θα στρωθεί δοµικό πλέγµα και θα διαστρωθεί σκυρόδεµα κατηγορίας
C16/20.
Η δαπάνη που απαιτείται είναι 24.193,55 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ µε ΦΠΑ 30.000,00 και θα καλυφθεί από
ΕΙΣΦΟΡΕΣ του σχεδίου.
Εισηγούµαστε, την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης ,σύµφωνα µε τις εργασίες όπως αυτές
περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισµό ποσού 30.000,00 Ευρώ (µε ΦΠΑ 24%).
Τρόπος εκτέλεσης του έργου µε συνοπτικό διαγωνισµό.»
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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 αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ∆Ε ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» πρ/σµού 30.000,00 Ευρώ (µε ΦΠΑ 24%).
Τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης του έργου, µε συνοπτικό διαγωνισµό.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 79/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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