ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 55ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 380/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 28 του µήνα Νοεµβρίου του έτους
2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ. 27172/24-11-17 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα
µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Σέρβος Κων/νος
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της παράταξης της πλειοψηφίας, αναπληρώνει το
τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Σκλαβενίτη Ευάγγελο.
ου
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 2
εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για απ' ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου:
«Κατεπείγοντα αντιπληµµυρικά έργα περιοχής Φύσες.»
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας
διάταξης θέµατος, σχετικά µε απ' ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Κατεπείγοντα αντιπληµµυρικά έργα
περιοχής Φύσες.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Με την εκτέλεση του έργου προβλέπονται οι κατεπείγουσες εργασίες αντιµετώπισης ακραίων καιρικών
φαινοµένων όπως αυτών που πραγµατοποιήθηκαν στις 16,17,και 18 Νοεµβρίου 2017 στην περιοχή Φύσες,
έναντι αµαξοστασίου του ∆ήµου, στην συµβολή δηµοτικής οδού µε την οδό που οδηγεί στον Β/Κ.
Στο σηµείο στο οποίο αναφέρεται η συγκεκριµένη µελέτη δεν υπάρχει σωληνωτός αγωγός. Τα όµβρια νερά που
απορρέουν από την περιοχή Φύσες οδηγούνται από τάφρο οµβρίων παράλληλα µε τον Β/Κ στην θάλασσα.
Όπως αποδείχθηκε από το πληµµυρικό αποτέλεσµα, ο όγκος των οµβρίων, τις ανωτέρω ηµέρες, ήταν
τεράστιος αναλογικά µε την ικανότητα παραλαβής της τάφρου µε αποτέλεσµα να πληµµυρίζουν οι όµορες
ιδιοκτησίες.
Απαιτείται η κατασκευή υπόγειου σωληνωειδούς οχετού Φ100 ο οποίος θα δώσει δεύτερη διέξοδο στα όµβρια
ύδατα προς το πάρκινγκ του ∆ήµου και το πλακοσκεπές της οδού Φιλοσόφων.
Προβλέπονται οι εργασίες εκσκαφών, κατασκευής του σωληνωτού, αποκατάστασης της δηµοτικής οδού όπως
στο τιµολόγιο και προϋπολογισµό της µελέτης.
Το έργο λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης κατασκευής του θα εκτελεσθεί µε απ' ευθείας ανάθεση και η πίστωση
θα εγγραφεί στην επόµενη αναµόρφωση προϋπολογισµού του έτους 2017.
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Η δαπάνη που απαιτείται είναι 6.451,04 Ευρώ
πιστώσεις Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

χωρίς ΦΠΑ ενώ µε ΦΠΑ 7.999,29 και θα καλυφθεί από

Για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι εξής διατάξεις:
Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»
Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών»
Πρόκειται για έργο το οποίο ανήκει στην κατηγορία των "Υδάτων" εποµένως η απ' ευθείας ανάθεσή του λόγω
του κατεπείγοντος διέπεται από το άρθρο 230 του δεύτερου βιβλίου του Ν. 4412/2016 συνεπώς δεν τίθεται θέµα
χρήσης συστήµατος ηλεκτρονικής κλήρωσης και σύµφωνα µε το άρθρο 328 του ιδίου νόµου η απευθείας
ανάθεση διενεργείται από την αρµόδια υπηρεσία του αναθέτοντος φορέα, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση
γνωµοδοτικού συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτό.
Εισηγούµαι την απ' ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατεπείγοντα αντιπληµµυρικά έργα
περιοχής Φύσες», χωρίς την χρήση συστήµατος ηλεκτρονικής κλήρωσης, στον Ε∆Ε Αραβανή ∆ηµήτριο µε
ΑΦΜ 073646412 ∆ΟΥ Λευκάδας, αντί ποσού 7.999,29 € µε ΦΠΑ.
η
Το έργο θα ενταχθεί στον πρ/σµό του ∆ήµου έτους 2017, µε Κ.Α. 30/7333.086, στην επόµενη (5 ) αναµόρφωση
του πρ/σµού.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την αρ. 436/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την απ' ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατεπείγοντα αντιπληµµυρικά έργα περιοχής
Φύσες», χωρίς την χρήση συστήµατος ηλεκτρονικής κλήρωσης, στον Ε∆Ε Αραβανή ∆ηµήτριο µε ΑΦΜ
073646412 ∆ΟΥ Λευκάδας, αντί ποσού 7.999,29 € µε ΦΠΑ.
η
Το έργο να ενταχθεί στον πρ/σµό του ∆ήµου έτους 2017, µε Κ.Α. 30/7333.086, στην επόµενη (5 )
αναµόρφωση του πρ/σµού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 380/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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