ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 32ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 386/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ»,
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: 16792/25-9-20
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
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
2
3 Κατωπόδη Νίκη
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Βικέντιος Νικόλαος
5
6 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
6
7 Γαζής Αναστάσιος
7
8 Τσιρογιάννης Γεώργιος
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.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 15 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης και καθορισµό τρόπου εκτέλεσης µε
ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ
ΒΑΘΕΩΣ», µε προϋπολογισµό 180.000,00€ µε ΦΠΑ.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήµαρχος, κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Ο.Ε. τα εξής:
«Το έργο αφορά το παλαιό ελαιοτριβείο Βαθέως .Το κτίριο θα λειτουργήσει ως εκθεσιακός χώρος µε
βασικό έκθεµα τον υφιστάµενο εξοπλισµό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος κίνησης των µηχανηµάτων
µε τροχαλίες και ιµάντες από έναν άξονα αναρτηµένο στον πίσω εσωτερικό τοίχο, ο οποίος αντίστοιχα
περιστρέφεται από µηχανή εσωτερικής καύσης. Σε παράλληλη έκθεση θα παρατεθεί η παραδοσιακή γραµµή
παραγωγής µε τα χειροκίνητα µηχανήµατα. Οι περιµετρικοί τοίχοι µπορούν να φιλοξενήσουν περιοδικές εικαστικές
εκθέσεις.
Προκειµένου να επισηµανθεί ο σύγχρονος χαρακτήρας της επέµβασης αλλά και η είσοδος του µουσείου θα
κατασκευασθεί ανοιχτό πρόπυλο που αποτελείται µόνο από περιµετρικούς τοίχους χωρίς στέγαση. Η προέκταση
του τετράγωνου όγκου στο εσωτερικό διαµορφώνεται µε υαλοπετάσµατα και ολοκληρώνει το µεταβατικό χώρο της
εισόδου. Το δάπεδο από φαρδιές σανίδες δρυός αναδεικνύει τα µηχανήµατα ως έκθεµα και δηµιουργεί αίσθηση
άνεσης στον επισκέπτη.
Ο εξωτερικός µαντρότοιχος του οποίου η λιθοδοµή είναι προφανώς µεταγενέστερη και κακής ποιότητας
καθαιρείται. Το κτίριο αναδεικνύεται και ο στενός περίβολος αποκτά χαρακτηριστικά δηµόσιου χώρου για τον
οικισµό.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ :
•
1.Την έγκριση της µελέτης και των τευχών ∆ηµοπράτησης του υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ» σύµφωνα µε τις εργασίες που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση
και
•
2.Τον Τρόπο εκτέλεσης του έργου µε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό µέσω του (ΕΣΗ∆ΗΣ) Εθνικού
συστήµατος ηλεκτρονικών δηµόσιων Συµβάσεων.»
Στη συνέχεια ενηµέρωσε περαιτέρω ο ∆ήµαρχος Μεγανησίου κ. Παύλος ∆άγλας.
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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 αυτό αντικαταστάθηκε
α
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9 του Ν.4625/19.
•
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Την έγκριση της µελέτης και των τευχών ∆ηµοπράτησης του υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ» σύµφωνα µε τις εργασίες που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση
και
2. Τον Τρόπο εκτέλεσης του έργου µε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό µέσω του (ΕΣΗ∆ΗΣ) Εθνικού
συστήµατος ηλεκτρονικών δηµόσιων συµβάσεων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 386/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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