ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 11ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 132/2021
Στην Λευκάδα σήμερα στις 12 του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 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: 11378/8-3-2021 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
επτά (7) 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
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
6
7 Τυπάλδος Νικόλαος
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.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ.
Δρακονταειδή Κων/νο.
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ΘΕΜΑ 9 Η.Δ.: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του
έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ», προϋπολογισμού
51.600,00 € (με ΦΠΑ 24%).
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα
Λύγδα, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
Ισχύουσες διατάξεις:

Ν. 4412/08-08-2016 Δημόσιες 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 διάνοιξης οδού σχεδίου πόλης Επισκόπου –
Νικιάνας Δήμου Λευκάδας και συγκεκριμένα τμήματος οδού 111 μήκους 50,50 μέτρων. Με την διάνοιξη της οδού
θα γίνει σύνδεση των οδών 117 και 118.
Κατάντι του δρόμου θα κατασκευαστεί επίχωμα μέγιστού ύψους 1,60 μέτρων περίπου σύμφωνα με την μηκοτομή
του σχεδίου πόλης καθώς επίσης και τοίχος αντιστήριξης μέγιστου ύψους 1,60 σε όλο το μήκος προκειμένου να
εξασφαλιστεί το επίχωμα.
Ανάντι του δρόμου θα πραγματοποιηθούν εκσκαφές μέγιστου βάθους 1,90 μέτρων σύμφωνα με την μηκοτομή
όπου θα κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης μέγιστου ύψους 2,00 μέτρων για να εξασφαλιστούν το πρανές και οι
ιδιοκτησίες.
Θα πραγματοποιηθούν γενικές εκσκαφές σε βάθος 0,50 μέτρων για να πραγματοποιηθεί εξυγίανση του εδάφους με
υλικό λατομείου. Στην συνέχεια θα κατασκευαστεί στρώση βάσης κυμαινόμενου πάχους.
Τέλος θα διαστρωθεί σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 15 εκατοστών επί δομικού πλέγματος.
Επίσης θα αποκατασταθούν τμήματα της οδού 118 που παρουσιάζουν φθορές επί του καταστρώματος. Θα
καθαιρεθούν τα τμήματα αυτά και στην συνέχεια αφού τοποθετηθεί δομικό πλέγμα θα γίνει διάστρωση
σκυροδέματος κατηγορίας C16/20
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Η δαπάνη που απαιτείται είναι 41.612,90 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 51.600,00 €..
και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑ : 30-7323.058
Εισηγούμαστε, την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης ,σύμφωνα με τις εργασίες όπως αυτές
περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισμό ποσού 51.600,00 Ευρώ(με ΦΠΑ 24%).
Τρόπος εκτέλεσης του έργου με συνοπτικό διαγωνισμό.»
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, είπε: Με κάθε επιφύλαξη, αν ο δρόμος αυτός είναι προτεραιότητα ψηφίζω την μελέτη.
Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, είπε: Υπάρχουν εισφορές που πρέπει να κατευθυνθούν εκεί που
δόθηκαν. Δεν προβλέπεται από τη μελέτη ότι θα περάσουμε δίκτυα. Εμείς σαν συνδυασμός έχουμε ζητήσει να
γνωστοποιηθεί ποιοι δίνουν τις εισφορές τους και να κατευθύνονται προς αυτούς τα έργα. Σε κάθε περίπτωση δεν
μοου προκύπτει ότι έχει γίνει αξιολόγηση με τις ανάγκες της περιοχή και ψηφίζω παρών.

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: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ», προϋπολογισμού 51.600,00 € (με ΦΠΑ 24%).
Καθορίζει τρόπο εκτέλεσης του έργου, με συνοπτικό διαγωνισμό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 132/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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