ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 1ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 6/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 15 του µηνός Ιανουαρίου 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/ΓΠ.οικ.: 1293/8.1.2021 (ΦΕΚ 30/8.1.2021 τεύχος Β'), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020,
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: 806/11-1-2021 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
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2
Μαργέλη Μαρία
3 Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
3
4 Γιαννιώτης Παναγιώτης
4
5 Τσιρογιάννης Γεώργιος
5
6 Γαζής Νικόλαος (αναπληρ.)
6
7 Γαζής Αναστάσιος
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.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Η κα Μαργέλη Μαρία, συµµετέχει στην συνεδρίαση από το 2 θέµα Ε.Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
Ο κ. Γαζής Νικόλαος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κα
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, στα δύο (2) θέµατα Ε.Η.∆.
ο
Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, συµµετέχει στην συνεδρίαση από το 1 θέµα της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης και καθορισµό τρόπου εκτέλεσης του
έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ», προϋπολογισµού 300.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
∆ηµ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τµ. Τεχν. Έργων ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήµαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα
εξής:
«Με τη παρούσα µελέτη προβλέπονται εργασίες καθαρισµού - αποκατάστασης αγροτικών δρόµων σε
Κοινότητες της ∆ηµοτικής Ενότητας Απολλωνίων, ∆Ε Λευκάδας, ∆Ε Ελλοµενου, ∆Ε Καρυάς και ∆Ε Σφακιωτών .
1. ∆Ε Απολλωνίων
Θα πραγµατοποιηθούν εργασίες όπως ισοπέδωση και διαµόρφωση των δρόµων µε σκαπτικό µηχάνηµα,
εξυγίανση και χαλικόστρωση των δρόµων, αποµάκρυνση θάµνων και φυτών που φράσουν τους δρόµους και
εµποδίζουν την κυκλοφορία, αποµάκρυνση µε φορτηγό αυτοκίνητο µπαζών και ακατάλληλων υλικών και τέλος
καθαρισµός και µόρφωση τάφρων συλλογής - απορροής όµβριων παραπλεύρως του οδοστρώµατος όπου
απαιτείται.
Θα πραγµατοποιηθούν επίσης εργασίες διάστρωσης σκυροδέµατος επί δοµικού πλέγµατος σε τµήµατα των οδών
συνολικού µήκους περίπου 770 µ µε µέσο πλάτος 3,50 µ. όπου θα κατανεµηθούν στις Κοινότητες κατά ίσα µέρη.
Οι παρεµβάσεις θα πραγµατοποιηθούν στις παρακάτω περιοχές :
1. Κοινότητα Αγίου Ηλία
Α. Θέση Λύµπες- Μερτάρι σε µήκος 250 µ.
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Β. Θέση Κορυφή σε µήκος 200 µ
Γ. Θέση Ξεροφράς σε µήκος 100 µ
2.

Κοινότητα Αγίου Πέτρου
Α. Θέση Κεφαληνοί –Άγιος Θωµάς σε µήκος 350 µ
Β. Θέση Ρογκιά σε µήκος 100 µ
Γ. Θέση ∆άφνη σε µήκος 200 µ

3. Κοινότητα Αθανίου
Α. Θέση Ζέρβαινα σε µήκος 120 µ
Β. Θέση Μαρινάτα –Πλακιδιάδες σε µήκος 50 µ
Γ. Θέση Γρικά σε µήκος 200 µ
∆. Θέση Αγία Παρασκευή σε µήκος 300 µ
4. Κοινότητα Βασιλικής
Θέση Κολώνη σε µήκος 800 µ
5. Κοινότητα Βουρνικά
Α. Θέση Καµίνια σε µήκος 300 µ
Β. Θέση Ροδάκι σε µήκος 300 µ
6. Κοινότητα ∆ραγάνου
Θέση Μακρυά Λαγγάδα σε µήκος 600 µ
7. Κοινότητα Ευγήρου
Α. Θέση Καµένα Χωράφια σε µήκος 300 µ
Β. Θέση Μερτιά σε µήκος 200 µ
Γ. Θέση Εύγηρος Βουνί σε µήκος 50 µ
8. Κοινότητα Κοµηλιού
Α. Θέση Ληνικό σε µήκος 200 µ
Β. Θέση Ρόσσες σε µήκος 150 µ
Γ. Θέση Καλαµάκια σε µήκος 250 µ
∆. Θέση Καλαµάκια σε µήκος 100µ
9. Κοινότητα Κοντάραινας
Α. Θέση Αγ. Γρηγόρη σε µήκος 150 µ
Β. Θέση Μυρτάρες σε µήκος 550 µ
10. Κοινότητα Μαραντοχωρίου
Α. Θέση Βλασταρά σε µήκος 500 µ
Β. Θέση πλησίον γηπέδου 5Χ5 σε µήκος 100 µ
11. Κοινότητα Νικολή
Α. Θέση Βαθύλακο σε µήκος 300 µ
Β. Θέση Παλιοκαρυά σε µήκος 300 µ
Γ. Θέση Μελιά σε µήκος 200 µ
12. Κοινότητα Σύβρου
Α. Θέση Σπήλιος σε µήκος 350 µ
Β. Θέση Κουµαντλού σε µήκος 350 µ
13. Κοινότητα Χορτάτων
Α. Θέση Φτελιά –Στρογγυλό σε µήκος 150 µ
Β. Θέση Παναγιά – Κολώνη σε µήκος 100 µ
Γ. Θέση Αγ Σπυριδωνα σε µήκος 50 µ
∆. Θέση Πινακούλια – Κάτω Αµπέλια σε µήκος 300 µ

2. ∆Ε ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ
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Προβλέπεται εξυγίανση, καθαρισµός και µόρφωση αυλακιού συλλογής – απορροής οµβρίων όπου απαιτείται,
Α
καθαρισµός και διαµόρφωση πρανών και οδοστρώµατος, χαλικόστρωση µε 3 και τσιµεντόστρωση λακκουβών και
δρόµων µε τοποθέτηση πλέγµατος οδοστρωσίας.
Ειδικότερα το αντικείµενο που αφορά στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι:
- Οι γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ηµιβραχώδες
- Ισοπέδωση µε χρηση εκσκαφέα φορτωτή
- Ο καθαρισµός και η µόρφωση υφιστάµενης τάφρου τριγωνικης διατοµής ή τάφρου
ερείσµατος σε κάθε είδους ΄έδαφος.
Α
- Η οδοστρωσία µε κοκκώδες υλικό(3 )
- Η κατασκευή επιχωµάτων
- Η αποκατασταση τµηµάτων οδικού δικτυου και λακκουβών µε σκυρόδεµα C16/20
- Η τσιµεντόστρωση δηµοτικών ή αγροτικών δρόµων µε σκυρόδεµα C16/20 µε την
παράλληλη τοποθετηση πλέγµατος οδοστρωσίας.

1) Τοπική Κοινότητα Λαζαράτων
- Τσιµεντόστρωση τµηµάτων αγροτικου δρόµου στην περιοχή «Βραχα» συνολικού µήκους 100,00µ.
µε µεσο πλάτος 3,50µ.
- Καθαρισµός τµηµάτων δηµοτικών και αγροτικών δρόµων
2) Τοπικη Κοινότητα Ασπρογερακάτων
- Τσιµεντόστρωση τµηµάτων δρόµων εντός οικισµου συνολικού µήκους 40,00µ. µε µέσο πλάτος 3,50µ.
- Καθαρισµός τµηµάτων δηµοτικών και αγροτικών δρόµων
3) Τοπική Κοινότητα ∆ρυµώνα
- Τσιµεντόστρωση τµηµάτων δρόµων µήκους 50,00µ και πλάτους 3,5µ. εντός οικισµου ∆ρυµώνα
4) Τοπική Κοινότητα Καβάλου
- Τσιµεντόστρωση - ανακατασκευή δρόµου µήκους 50,00µέτρων περίπου
(µέσο πλάτος 3,20µ) στη θέση «άµµος - νταµαρι»
5) Τοπική Κοινότητα Πινακοχωρίου
- Τσιµεντόστρωση τµηµάτων δρόµων εντός οικισµου συνολικού µήκους 50,00µ µε µεσο πλάτος 3,20µ.
- Καθαρισµός τµηµάτων δηµοτικών και αγροτικών δρόµων
6) Τοπική Κοινότητα Σπανοχωρίου
- Τσιµεντόστρωση τµηµάτων δρόµων προς δεξαµενη «Άγίου Ηλία» συνολικού µήκους 250,00µ. µε µέσο
πλάτος 3,50µ.
- Καθαρισµός τµηµάτων δηµοτικών και αγροτικών δροµων

3. ∆Ε ΚΑΡΥΑΣ

Προβλέπεται εξυγίανση, καθαρισµός και µόρφωση αυλακιού συλλογής – απορροής οµβρίων όπου απαιτείται,
Α
καθαρισµός και διαµόρφωση πρανών και οδοστρώµατος, χαλικόστρωση µε 3 και τσιµεντόστρωση λακκουβών και
δρόµων µε τοποθέτηση πλέγµατος οδοστρωσίας.
Ειδικότερα το αντικείµενο που αφορά στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι:
- Οι γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ηµιβραχώδες
- Ισοπέδωση µε χρηση εκσκαφέα φορτωτή
- Ο καθαρισµός και η µόρφωση υφιστάµενης τάφρου τριγωνικης διατοµής ή τάφρου
ερείσµατος σε κάθε είδους ΄έδαφος.
Α
- Η οδοστρωσία µε κοκκώδες υλικό(3 )
- Η κατασκευή επιχωµάτων
- Η αποκατασταση τµηµάτων οδικού δικτυου και λακκουβών µε σκυρόδεµα C16/20
- Η τσιµεντόστρωση δηµοτικών ή αγροτικών δρόµων µε σκυρόδεµα C16/20 µε την
παράλληλη τοποθετηση πλέγµατος οδοστρωσίας.
1) Τοπική Κοινότητα Καρυάς
- Τσιµεντόστρωση τµηµάτων δρόµου συνολικού µηκους 100,00µέτρων (µέσο πλάτος 3,50µ)
στο λαγκάδι «Ξυλουργού»
2) Τοπική Κοινότητα Εγκλουβής
- Αποκατάσταση λακκουβών εντός οικισµού επιφανείας 30,00(µ2)
- Αποκατάσταση λακκουβών στο δρόµο προς Άγιο ∆ονάτο επιφανείας 40(µ2)
- Τσιµεντόστρωση τµηµάτων ερείσµατος δρόµου προς Αγιο ∆ονάτο, µήκους 50,00µ. και πλάτους 0,50µ.
- Καθαρισµός τµηµάτων δηµοτικών δροµων εντος οικισµου
3) Τοπική Κοινότητα Πηγαδησάνων
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- Τσιµεντόστρωση τµηµάτων δρόµων εντός και εκτός οικισµου, συνολικού µήκους 50,00µ και πλάτους 3,00µ.
- Τσιµεντόστρωση δρόµου δεξαµενης επιφανειας 50,00µ2
4. ∆Ε ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Προβλέπεται εξυγίανση, καθαρισµός και µόρφωση αυλακιού συλλογής – απορροής οµβρίων όπου απαιτείται,
Α
καθαρισµός και διαµόρφωση πρανών και οδοστρώµατος, χαλικόστρωση µε 3 και τσιµεντόστρωση λακκουβών και
δρόµων µε τοποθέτηση πλέγµατος οδοστρωσίας.

1) ∆ηµοτική Κοινότητα Λευκάδας
- Αποκατάσταση - τσιµεντόστρωση τµηµάτων δρόµου συνολικού µήκους 250,00µ. µε πλάτος 4,00µ.
προς Βιολογικό καθαρισµό
- Αποκατάσταση – τσιµεντόστρωση τµηµατων δρόµων προς αντλιοστασια(Α1), µήκους 100,00µ.
µε µεσο πλάτος 3,00µ.
2) Τοπικη Κοινότητα Αγίου Νικήτα
- Αποκατάσταση – τσιµεντόστρωση δρόµου στη θέση: «Λαγκαδερά»
µήκους 70µέτρων περίπου και πλάτους 3,50 µ.
3) Τοπική Κοινότητα Αλεξάνδρου
-Τσιµεντόστρωση δρόµου στην περιοχή «Σωτηρω» στο εκκλησάκι του
Παντοκράτορα (µήκος 70µέτρα και πλάτος 3,00µέτρα)
4) Τοπική Κοινότητα Απόλπαινας
- Αποκατάσταση λακκουβών που προεκυψαν από βλαβες ύδρευσης
- Τσιµεντόστρωση δρόµου εντος οικισµού στη θέση: Βάλτες (80,00µµ
µε µέσο πλάτος 3,5µ)
5) Τοπική Κοινότητα Καλαµιτσίου
- Τσιµεντόστρωση τµηµατος δρόµου προς την «Παναγία των Κήπων»
µήκους 60µέτρων και πλάτους 4,00µέτρων
6) Τοπική Κοινότητα Καριωτών
- Τσιµεντόστρωση τµηµάτων δρόµου από παλιό χωριό έως Αγιο
Νικόλαο, συνολικου µήκους 70µέτρων και µέσου πλάτους 3,5µ.
7) Τοπική Κοινότητα Κατούνης
- Καθαρισµός και επισκευη φρεατίων οµβρίων
- Αποκατάσταση τµήµατος δρόµου (βενζινάδικο SHELL) επιφάνειας 15,00µ2
- Αποκατάσταση τµήµατος δρόµου(γεφυρι) επιφάνειας 10,00µ2
-Αποκατάσταση – τσιµεντόστρωση τµηµάτων µήκους 50,00µέτρων και µέσου πλάτους 3,5µ.
αγροτικού δρόµου στη θεση «Παλιάµπελα»
- Αποκατάσταση απόληξης δηµοτικού δρόµου προς παραλία µε κιούνια και
τσιµεντόστρωση, επιφανειας 30µ2.
8) Τοπική Κοινότητα Τσουκαλάδων
-Τσιµεντόστρωση τµηµάτων 50,00µ.µ. µε πλάτος 3,20 έως 3,50µ. στη θεση «Κουντουρι – Τρυπες»
- Τσιµεντόστρωση σηµείων επιφανείας 40,00µ2 στο δρόµο για «Λακκωµατα»
5. ∆.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Προβλέπεται εξυγίανση, καθαρισµός και µόρφωση αυλακιού συλλογής - απορροής οµβρίων όπου απαιτείται,
Α
χαλικόστρωση µε 3 και τσιµεντόστρωση δηµοτικών και αγροτικών δρόµων κυρίως στις περιοχές ∆εσίµι, Γένι και
Ράχη.
1)Οικισµός Ράχης
- Τσιµεντόστρωση τµηµάτων δρόµου µηκους 150,00µ µε πλάτος 4,00µ. εντος οικισµου(κάτω απο σχολείο).
2) Οικισµός Γενίου & ∆εσίµι
- Τσιµεντόστρωση τµηµάτων δρόµων συνολικού µηκους 150,00µ µε µέσο πλάτος 3,50µ. εκτος οικισµου.
Η δαπάνη που απαιτείται είναι 241.935,49 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ µε ΦΠΑ 300.000,00 Ευρώ και θα καλυφθεί
από πιστώσεις ΣΑΕ 871.
Εισηγούµαστε, την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης, σύµφωνα µε τις εργασίες όπως αυτές
περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισµό ποσού 300.000,00 Ευρώ(µε ΦΠΑ 24%).
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Τρόπος εκτέλεσης του έργου µε ηλεκτρονικό διαγωνισµό µέσω του Εθνικού Συστήµατος ηλεκτρονικών δηµόσιων
συµβάσεων.»

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: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ», προϋπολογισµού
300.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ
Καθορίζει τρόπο εκτέλεσης του έργου, µε ηλεκτρονικό διαγωνισµό µέσω του Εθνικού Συστήµατος
ηλεκτρονικών δηµόσιων συµβάσεων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 6/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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