ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 12ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 168/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός Μαΐου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε
σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (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), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
7413/25-5-2020 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 Γαζής Αναστάσιος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2 ∆ρακονταειδής Κων/νος
3 Κατωπόδη Νίκη
3
4 Τσιρογιάννης Γεώργιος
4
5 Τυπάλδος Νικόλαος
5
6 Μαργέλη Μαρία
6
7 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Ασπασία
Σούνδια, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 10 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης του έργου και
καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ.
ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», προϋπολογισµού 70.000,00 € ( µε Φ.Π.Α. 24%).
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
∆ηµ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τµ. Τεχν. Έργων ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
Ο εισηγητής Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Ισχύουσες διατάξεις:
•
Ν. 4412/08-08-2016 ∆ηµόσιες 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 αποκατάστασης του οδικού δικτύου στην
Εγκλουβή.
Συγκεκριµένα προβλέπεται να κατασκευαστεί τοιχίο στην θέση Κανελάτα σε θέση παλαιού όπου έχει
υποχωρήσει. Το µήκος του τοιχίου είναι 10 µ. µε µέσο ύψος 5,5 µ.
Θα αποκατασταθούν λακούβες στον δρόµο προς Κανελάτα.
Θα αποκατασταθεί αργολιθοδοµή µήκους 13 µέτρων στην θέση Λογοθετάτα µέσου ύψους 3,50 µ.
Θα κατασκευαστεί σωληνωτό µήκους πέντε µέτρων µε τσιµεντοσωλήνα D800mm.
Θα αποκατασταθούν δύο αργολιθοδοµές στην θέση Λιαροκάπη όπου µέρος των εργασιών θα
εκτελεστούν χειρονακτικά.
Θα κατασκευαστεί τοιχίο στην θέση Κογκάτα µήκους 7µ. µέσου ύψους 1,50µ.
Θα γίνει αποκατάσταση του χώρου γύρω από το νεκροταφείο όπου θα πραγµατοποιηθούν
τσιµεντοστρώσεις ενώ θα πραγµατοποιηθούν έργα απορροής όµβριων προς το ρέµα.
Τέλος θα γίνουν τσιµεντοστρώσεις σε δρόµους προς Στραβοράχη, Μεγάλη Αγραπιδιά κ.α.
Εισηγούµαστε, την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης ,σύµφωνα µε τις εργασίες όπως αυτές
περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισµό ποσού 70.000,00 Ευρώ(µε ΦΠΑ 24%).
Τρόπος εκτέλεσης του έργου µέσω δηµόσιου συνοπτικού διαγωνισµού».
Ακολούθησε συζήτηση µεταξύ των µελών της Ο.Ε.
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Η κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα είπε: Σχετικά µε το έργο αυτό έχω να παρατηρήσω στην Τεχνική Έκθεση
και στην Εισήγηση έχει συµπεριληφθεί ένα τοιχίο στην περιοχή Κανελάτα. Υπάρχει και στο Τεχνικό Πρόγραµµα
του ∆ήµου στον ΚΑΕ 30/7333.025 µε προϋπολογισµό 12.300,00 € και έχει συµπεριληφθεί και σε αυτό το έργο.
Αλλά και για το νεκροταφείο που έχει ζηµιά από τις βροχοπτώσεις & χρειάζεται έξτρα παρεµβάσεις για να
αποκατασταθούν οι ζηµιές, να εκπονηθεί µια καλή ολοκληρωµένη µελέτη που θα προβλέπει τις παρεµβάσεις που
απαιτούνται ή τα αντιπληµµυρικά και το έργο να είναι άρτιο και να αντέξει σε βάθος χρόνου. Επίσης παραµένει
και για τις επόµενες µελέτες ότι συντάσσονται από τον Γεώργιο Σκλαβενίτη που είναι Ειδικός Συνεργάτης και
έχουµε τη γνώµη ότι δεν νοµιµοποιείται να υπογράφει µελέτες.
Στη συνέχεια έγινε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν έξι (6) µέλη της Ο.Ε.
Η κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα, ψήφισε κατά της εισήγησης για τους ανωτέρω λόγους.
Καταµετρήθηκαν επτά (7) ψήφοι.
Μετά από διαλογική συζήτηση και την ανωτέρω ψηφοφορία 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
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19,
•
τις δ/ξεις του Ν. 4412/16.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τη µελέτη και τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
Τ.Κ. ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», προϋπολογισµού 70.000,00 € (µε Φ.Π.Α.24%).
Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Με δηµόσιο συνοπτικό διαγωνισµό».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 168/2020.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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