ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 37ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 449/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 10 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη 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), τις υπ΄αριθ. 18318/13-032020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 20095/6-11-2020
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
έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
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Τυπάλδος Νικόλαος
2 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
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Μαργέλη Μαρία
3 Τσιρογιάννης Γεώργιος
3
∆ρακονταειδής Κων/νος
4 Βικέντιος Νικόλαος
4
5 Γιαννιώτης Παναγιώτης
5
6 Γαζής Αναστάσιος
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 ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Η κα Μαργέλη Μαρία, συνδέθηκε στην συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη, κατά την συζήτηση του 1 θέµατος
της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης και καθορισµό τρόπου εκτέλεσης του
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΦΡΥΝΙΟΥ»
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:
•
•

«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 κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης δηµοτικής οδού
στην Κοινότητα Φρυνίου.
Στο τµήµα αυτό µήκους 15 µέτρων έχει υποχωρήσει το πρανές µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος κατά την
διέλευση των οχηµάτων και των πεζών.
Το ύψος του τοιχίου είναι περίπου 3,00 µέτρα. Θα πραγµατοποιηθεί εκσκαφή θεµελίων και στην συνέχεια θα
εξυγιανθεί το έδαφος προκειµένου να εδραστεί σωστά το τοιχίο. Μετά την σκυροδέτηση του τοιχίου θα
πραγµατοποιηθεί λιθοπλήρωση.
Τέλος θα διαστρωθεί µε σκυρόδεµα το τµήµα της οδού σε µήκος 15 µέτρων µε πλάτος 3,20 µέτρα.
Η δαπάνη που απαιτείται είναι 8.064,52 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ µε ΦΠΑ 10.000,00 €.
Εισηγούµαστε, την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης ,σύµφωνα µε τις εργασίες όπως αυτές
περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισµό ποσού 10.000,00 Ευρώ(µε ΦΠΑ 24%).
Τρόπος εκτέλεσης του έργου µε συνοπτικό διαγωνισµό.»
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Στη συνέχεια, η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή είπε: Ψηφίζω παρών, γιατί θεωρώ ότι η µελέτη είναι
µη τεχνικά άρτια. ∆εν συνοδεύεται από κανένα σχέδιο.
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.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΦΡΥΝΙΟΥ»
Καθορίζει τρόπο εκτέλεσης του έργου, µε συνοπτικό διαγωνισµό.

του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 449/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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