ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 12ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 148/2021
Στην Λευκάδα σήμερα στις 17 του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, 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.14453/05.03.2021 (ΦΕΚ 895/06.03.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 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: 12299/12-3-2021 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
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Μαργέλη Μαρία
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Γαζής Αναστάσιος
3
Δρακονταειδής Κων/νος
4 Βικέντιος Νικόλαος
4
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
5 Γιαννιώτης Παναγιώτης
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.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, που αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ.
ου
Δρακονταειδή Κων/νο, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2 θέματος Ε.Η.Δ. και αποχώρησε πριν την συζήτηση
ου
του 9 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2 θέματος Ε.Η.Δ.

ο

ΘΕΜΑ 7 Η.Δ.: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του
έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» προϋπολογισμού
58.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ.
Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη
Λιβιτσάνο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
«Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα
Τσουκαλάδων. Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη Τοπική Κοινότητα με σκοπό την αντιμετώπιση επαναλαμβανόμενων
βλαβών σε αγωγούς Φ110 και Φ63 στο εσωτερικό δίκτυο όπως επίσης και η επίλυση χρόνιων προβλημάτων
υδροδότησης ορισμένων περιοχών.
Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες παρεμβάσεις:
Αντικατάσταση τμήματος υφιστάμενου αγωγού διανομής Φ110 ο οποίος ξεκινά μετά το ύψος του
νεκροταφείου(κατεύθυνση από Λευκάδα προς Τσουκαλάδες), σε συμβολή δημοτικού δρόμου με την
Επαρχιακή οδό και με κατεύθυνση προς τη θάλασσα, με αγωγό HDPE Φ110 ΡΝ 16 σε μήκος 400μέτρων
περίπου μέχρι τη διασταύρωση του δρόμου που έρχεται από την εκκλησία.
Αντικατάσταση τμημάτων και προσθήκη αγωγού διανομής Φ63, αρχής γενομένης από την Επαρχιακή
οδό(διασταύρωση σουπερ μάρκετ) με κατεύθυνση προς το σχολείο και το γήπεδο, μήκους 1000μέτρων με
αγωγό HDPE Φ63 ΡΝ16.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:
Την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου " ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΣΥΗΣ
Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ " ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 58.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ
Τον τρόπο εκτέλεσης του έργου με συνοπτικό Διαγωνισμό.
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Ισχύουσες διατάξεις
- Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
- Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»
- Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος είπε: Είναι πλήρης η μελέτη. Συμφωνώ να γίνει το έργο και θα ψηφίσω την μελέτη. Θα
μπορούσε όμως να γίνει με αυτεπιστασία και θα είχαμε μια οικονομία, ίσως και μεγαλύτερη από την έκπτωση του
έργου.
Ο κ. Λιβιτσάνος Ιωάννης στη συνέχεια είπε: Θα μπορούσε να γίνει με αυτεπιστασία, αν ο Δήμος είχε το
απαραίτητο προσωπικό.
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.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου " ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ
ΥΔΡΕΣΥΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ " ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 58.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ
Καθορίζει τρόπο εκτέλεσης του έργου με συνοπτικό διαγωνισμό.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 148/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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