ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 40ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 289/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 7 του µηνός Οκτωβρίου του έτους
2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 19978/3-10-19 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 οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Μαργέλη Μαρία
2 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
(Το ανωτέρω µέλος δεν προσήλθε
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3
αν και κλήθηκε νόµιµα)
4 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Τυπάλδος Νικόλαος
6
7 Κατωπόδη Νίκη
7
8 Βικέντιος Νικόλαος
8
9
9
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.
ου

ο

ου

ΘΕΜΑ 13 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1
ΑΠΕ και 1 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡ∆ΑΝΙΩΝ» αναδόχου ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Ε.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/µενος ∆/νσης Τ.Υ. ∆ήµου
∆ηµήτριος Βραχνούλας, επιβλέπων µηχανικός

Ο Αντιδήµαρχος, κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής
τα ακόλουθα:
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αντικείµενο του έργου είναι η κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων στις περιοχές
Αγία Μαρίνα και Βαρδάνια του ∆ήµου Λευκάδας. Αναλυτικότερα προβλέπεται:
Η κατασκευή δύο πλακοσκεπών αγωγών απορροής οµβρίων προς την λιµνοθάλασσα, στην
περιοχή του Αθλητικού Κέντρου και η σύνδεσή τους µέσω ανοιχτών τάφρων µε υπάρχουσες τάφρους
απορροής οµβρίων. Η κατασκευή έξι επενδεδυµένων µε σκυρόδεµα C12/15 πάχους 25εκ. αγωγών
αποχέτευσης οµβρίων διαµέτρου Φ80 και σύνδεσή τους µε υπάρχουσες τάφρους ή υπάρχοντες αγωγούς
απορροής οµβρίων.
2. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:Το έργο χρηµατοδοτείται ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 και είναι εγγεγραµµένο στο
τακτικό προϋπολογισµό του ∆ήµου µε Κ.Α. 30/7326.122
3. ΣΥΜΒΑΣΗ:Η εργολαβική σύµβαση υπογράφηκε στις 09η Απριλίου 2019 µεταξύ του
∆ηµάρχου κ. Κωνσταντίνου ∆ρακονταειδή και του κ. ΓΡΑΨΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ νόµιµο εκπρόσωπο της Αναδόχου
εταιρίας «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατοίκου Λευκάδος, οδός Καραβέλα &Γαζή 15, Τ.Κ. 31100, τηλ.
2645023669, έναντι του ποσού 137.482,31 € ευρώ (µε 24% ΦΠΑ), το ποσό της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ είναι
110.872,83 €.
ο
4. Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ που συνοδευει τον 1 ΑΠΕ
5. Το 1ο ΠΚΤΜΝΕ
6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Ο πάρων 1ος ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΜΝΕ έχει εγκριθεί από το Τεχνικό συµβούλιο.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
ου

ου

Την έγκριση του 1 ΑΠΕ και του 1 ΠΚΤΜΝΕ.»

1

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.
Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, είπε: «∆εν έχουν γίνει τα 4 σωληνωτά που προέβλεπε η
αρχική µελέτη, δεν έχει ολοκληρωθεί, κατ εµέ, το έργο σύµφωνα µε την µελέτη που ενέκρινε το ∆.Σ. και τα
σχέδια που τη συνόδευαν, κι εκτιµώ ότι µε αυτόν τον ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ που καλούµαστε να εγκρίνουµε,
διαµορφώνεται ένα νέο έργο διαφορετικό από το αρχικό.»
Για το λόγο αυτό δεν ψηφίζει την εισήγηση.

•
•
•

Μετά από την 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
α
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και το άρθρο 10 περ. 9 του Ν.4625/19
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ου

ου

Την έγκριση 1
ΑΠΕ και 1 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡ∆ΑΝΙΩΝ» αναδόχου ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 289/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

2

