ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 12ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 171/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός Μαΐου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, 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.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
7413/25-5-2020 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
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Γαζής Αναστάσιος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2 ∆ρακονταειδής Κων/νος
3 Κατωπόδη Νίκη
3
4 Τσιρογιάννης Γεώργιος
4
5 Τυπάλδος Νικόλαος
5
6 Μαργέλη Μαρία
6
7 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Ασπασία
Σούνδια, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 13 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης του έργου και
καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ
Τ.Κ. ΜΑΝΑΣΙ ΛΟΓΩ
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» προϋπολογισµού 30.000,00 € (µε Φ.Π.Α. 24%).
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
∆ηµ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τµ. Τεχν. Έργων ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο εισηγητής Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος, 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 να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης του
δρόµου που οδηγεί προς τον παλιό οικισµό του Αγ. Βασιλείου και στην δεξαµενή ύδρευσης της Τ.Κ. Νικολή.
Από τις έντονες βροχοπτώσεις το σωληνωτό παροχέτευσης των όµβριων υδάτων που βρίσκεται κατάντι
της επαρχιακή οδού Λευκάδας -Μανασίου βούλωσε µε αποτέλεσµα τα νερά να οδεύουν επί του καταστρώµατος
της οδού µε συνέπεια σε δύο σηµεία ο δρόµος να υποστεί καθίζηση σε µήκη 22 και 17 µέτρων.
Επίσης σε τµήµα της οδού µήκους 30 µέτρων περίπου τµήµα του πρανούς έχει κατολισθήσει µε
αποτέλεσµα µειωθεί το πλάτος κατά το ήµισυ περίπου.
Θα πραγµατοποιηθούν εκσκαφές στα δύο σηµεία που έχουν υποστεί καθίζηση και θα αποµακρυνθούν τα
προϊόντα εκσκαφών. Στο τµήµα µε το µεγαλύτερο µήκος καθίζησης θα κατασκευαστεί τοιχίο κατάντη. Θα
πραγµατοποιηθεί προµήθεια δανείων υλικών Ε4 και θα κατασκευαστούν επιχώµατα. Θα αποµακρυνθούν τα
υλικά της κατολίσθησης. Στην θέση του υφιστάµενου υδραύλακα που βρίσκεται κατάντη της επαρχιακής οδού
µήκους 14,50 µέτρων θα κατασκευαστεί ανοιχτός οχετός από οπλισµένο σκυρόδεµα καθαρής διατοµής ένα µέτρο
επί ένα µέτρο. Θα αποµακρυνθούν οι παλιοί τσιµεντοσωλήνες που διασχίζουν κάθετα τον δρόµο και θα
κατασκευαστεί οχετός µε εσχάρες στην θέση τους. Τέλος θα πραγµατοποιηθεί τσιµεντόστρωση τµηµάτων του
δρόµου προκειµένου να βελτιωθεί η κίνηση στον δρόµο αφού πρώτα έχει κατασκευαστεί η κατάλληλη βάση από
αδρανή.
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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 µέσω δηµόσιου συνοπτικού διαγωνισµού.»
Ακολούθησε συζήτηση µεταξύ των µελών της Ο.Ε.
Η κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα είπε: Tα έργα είναι άκρως απαραίτητο να µην έχουν µελέτες µε
ελλείψεις. Προσωπικά τονίζω οι µελέτες να είναι άρτιες ως προς το τυπικό και ως προς το τεχνικό κοµµάτι
συνέπεια και των έργων που εκτελούνται βάσει αυτών. Ως προς το τυπικό κοµµάτι ποιός τις υπογράφει για να
είναι χωρίς ατέλειες και να διασφαλίζεται η αρτιότητα των µελετών και κατά συνέπεια των έργων που εκτελούνται.
Μέχρι να δοθεί απάντηση από την Αποκεντρωµένη ∆/ση Πελ/νήσου, ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου θα ψηφίζω «κατά».
Στη συνέχεια έγινε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν έξι (6) µέλη της Ο.Ε.
Κατά ψήφισε η κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα.
Καταµετρήθηκαν επτά (7) ψήφοι.
Μετά από διαλογική συζήτηση και την ανωτέρω ψηφοφορία 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. 4412/16.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τη µελέτη και τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΝΑΣΙ
ΛΟΓΩ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» προϋπολογισµού 30.000,00 € (µε Φ.Π.Α. 24%).
Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Με δηµόσιο συνοπτικό διαγωνισµό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 171/2020.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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