ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 4ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 48/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 2 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, 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), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/ΓΠ.οικ.: 4992/22.01.2021 (ΦΕΚ 186/23.01.2021 τεύχος Β'), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα
από την αριθ. πρωτ: 5057/29-1-2021 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
εννέα (9) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
---------2 Μαργέλη Μαρία
2
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Γιαννιώτης Παναγιώτης
6
7 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
7
8 Τυπάλδος Νικόλαος
8
9 Τσιρογιάννης Γεώργιος
9
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.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο

ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του
έργου: «Αναπλάσεις - διαµορφώσεις κοινοχρήστων χώρων», πρ/σµού 49.996,87€ µε ΦΠΑ
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος

Το θέµα εισηγείται ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ . Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, λόγω απουσίας του
Αντιδηµάρχου, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Με την µελέτη προβλέπονται οι εργασίες κατασκευής πεζοδροµίων µεταξύ του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου
και 1ου Γυµνασίου.
Αναλυτικότερα θα εκτελεσθούν οι ακόλουθες εργασίες:
Καθαίρεση υπαρχόντων µικροκοιτοστρώσεων εκ σκυροδέµατος, λόγω εσφαλµένων υψοµετρικών θέσεων.
Εκσκαφές, µε χρήση , φορτωτή ή εκσκαφέα, µε την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την µεταφορά, προς επίτευξη
αρχικής στάθµης εργασίας.
Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας πάχους 20 εκ. από θραυστά αδρανή υλικά.
Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα, διατοµής πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30
m,, µε απότµηση, ευθυγράµµων ή καµπύλων τµηµάτων στα σηµεία διασταύρωσης µε υπάρχουσες ή προβλεπόµενες
δηµοτικές οδούς.
Τοποθέτηση χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος (δοµικό πλέγµα Τ 131)
Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξοµαλυντικές στρώσεις, στρώσεις µόρφωσης κλίσεων προς κατασκευή επιφάνειας
έδρασης τσιµεντοπλακών.
Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδροµίων µε αντιολισθηρές πλάκες από σκυρόδεµα, έγχρωµες, τυποποιηµένων
διαστάσεων 40x40 cm, πάχους 3 cm µε διαµόρφωση διαβάσεων/προσβάσεων ΑΜΕΑ. Η πλακόστρωση θα γίνει και
στις δύο πλευρές της δηµοτικής οδού. Θα έχει πλάτος 2.50µ και ύψος 15εκ. από την επιφάνεια της οδού.
Τοποθέτηση κάθετης και κατασκευή οριζόντιας σήµανσης κυκλοφορίας.
Κατασκευή υποδοµών ηλεκτροφωτισµού.
Το έργο θα εκτελεσθεί κατόπιν συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού (αρ. 117 Ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016)
και ισχύουν οι διατάξεις των νόµων:
- Ν. 3463/2006 «Κωδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»
- Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών»
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Η δαπάνη που απαιτείται είναι 40.320,06 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ µε ΦΠΑ 49.996,87 και θα καλυφθεί από
πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α 2021 (Κ.Α 30-7326.120)
Εισηγούµαστε την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησής της.»
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: «Αναπλάσεις - διαµορφώσεις
κοινοχρήστων χώρων», πρ/σµού 49.996,87€ µε ΦΠΑ
Καθορίζει τρόπο εκτέλεσης του έργου, µε συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 48/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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