ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 17ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 189/2021
Στην Λευκάδα σήμερα στις 6 του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (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
Δ1α/Γ.Π.οικ.18877/26.03.2021 (ΦΕΚ 1194/27.03.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/3103-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ.,
ύστερα από την αριθ. πρωτ: 14839/1-4-2021 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
στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
1
Γιαννιώτης Παναγιώτης
2 Μαργέλη Μαρία
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
Τυπάλδος Νικόλαος
4 Γαζής Αναστάσιος
4
Δρακονταειδής Κων/νος
5 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
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 Δήμου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, που αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ.
ου
Δρακονταειδή Κων/νο, προσήλθε κατά την συζήτηση του 3 θέματος της Η.Δ.
ο

ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για ανάκληση της αρ. 48/2021 απόφασής της και έγκριση μελέτης, τευχών
δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων μεταξύ 1ου Δημοτικού &
Γυμνασίου» πρ/σμού 49.996,87 ευρώ( με Φ.Π.Α. 24 %).
Εισηγητής : Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, ο οποίος έθεσε υπόψη των
μελών της Επιτροπής τα εξής:
«Με την αρ. 48/2021 απόφασή της η Ο.Ε. αποφάσισε την έγκριση της μελέτης και των τευχών
δημοπράτησης του έργου: «Αναπλάσεις - διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων», πρ/σμού 49.996,87€ με ΦΠΑ.
Εκ παραδρομής αναγράφτηκε λάθος τίτλος και Κωδικός Αριθμός στην μελέτη αυτή και πρέπει να ανακληθεί η αρ.
48/21 απόφασή μας, και να εγκριθεί η μελέτη με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων μεταξύ 1ου Δημοτικού &
Γυμνασίου» πρ/σμού 49.996,87 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %), ως εξής:
«Με την μελέτη προβλέπονται οι εργασίες κατασκευής πεζοδρομίων μεταξύ του 1ου Δημοτικού Σχολείου και 1ου
Γυμνασίου.
Αναλυτικότερα θα εκτελεσθούν οι ακόλουθες εργασίες:
Καθαίρεση υπαρχόντων μικροκοιτοστρώσεων εκ σκυροδέματος, λόγω εσφαλμένων υψομετρικών θέσεων.
Εκσκαφές, με χρήση , φορτωτή ή εκσκαφέα, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά, προς επίτευξη
αρχικής στάθμης εργασίας.
Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας πάχους 20 εκ. από θραυστά αδρανή υλικά.
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα, διατομής πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30
m,, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων τμημάτων στα σημεία διασταύρωσης με υπάρχουσες ή προβλεπόμενες
δημοτικές οδούς.
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Τοποθέτηση χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος (δομικό πλέγμα Τ 131)
Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων προς κατασκευή επιφάνειας
έδρασης τσιμεντοπλακών.
Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων με αντιολισθηρές πλάκες από σκυρόδεμα, έγχρωμες, τυποποιημένων
διαστάσεων 40x40 cm, πάχους 3 cm με διαμόρφωση διαβάσεων/προσβάσεων και διαδρόμων ΑΜΕΑ. Η
πλακόστρωση θα γίνει και στις δύο πλευρές της δημοτικής οδού. Θα έχει πλάτος 2.50μ και ύψος 15εκ. από την
επιφάνεια της οδού.
Τοποθέτηση κάθετης και κατασκευή οριζόντιας σήμανσης κυκλοφορίας.
Κατασκευή υποδομών ηλεκτροφωτισμού.
Το έργο θα εκτελεσθεί κατόπιν συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού (αρ. 117 Ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016)
και ισχύουν οι διατάξεις των νόμων:
- Ν. 3463/2006 «Κωδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
- Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
- Ν. 4782/2021 ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 40.320,06 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 49.996,87 και θα καλυφθεί από
πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α 2021 (Κ.Α 30-7324.005)
Εισηγούμαστε την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησής της.»
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.
 Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016
 Τις δ/ξεις του Ν. 4782/2021 ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την ανάκληση της αρ. 48/2021 απόφασής της.
2. Την έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων μεταξύ 1ου
Δημοτικού & Γυμνασίου» πρ/σμού 49.996,87 € (με Φ.Π.Α. 24 %).
Τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου κατόπιν συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 189/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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