ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 11ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 153/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 15 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:
6605/11-5-2020 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
οχτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
Βικέντιος Νικόλαος
Κατωπόδη Νίκη
Τυπάλδος Νικόλαος
Σέρβος Κων/νος
(αναπλ. Κων. ∆ρακονταειδή)
Γαζής Αναστάσιος
Γληγόρης Παναγιώτης
(αναπλ. Μαρ. Μαργέλη)
Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα

στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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Τσιρογιάννης Γεώργιος
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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 14 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για την
παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής δικτύων ύδρευσης στις ∆.Ε.Λευκάδας-Σφακιωτών-Καρυάς,
έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµού όρων διαγωνισµού.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αριστ. Κονιδάρης, Πρ/νος Τµ. Υδρευσης Αποχέτευσης ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, έδωσε το λόγο στον κ. Ιωάννη Λιβιτσάνο, Αντιδήµαρχο, ο οποίος
έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Το αντικείµενο του συνοπτικού διαγωνισµού είναι η συµφωνία – πλαίσιο του ∆ήµου Λευκάδας µε έναν
οικονοµικό φορέα ώστε να καλύπτει µέσω εκτελεστικών συµβάσεων την απαιτούµενη παροχή υπηρεσίας
εργασιών αποκατάστασης του δικτύου ύδρευσης που έχει στην χωρική αρµοδιότητα του το τµήµα ύδρευσης και
αποχέτευσης του ∆ήµου Λευκάδας. Το σύνολο του προϋπολογισµού των εκτελεστικών συµβάσεων µε τίτλο
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ∆.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ»,
είναι αξίας 74.400,00€ (µε Φ.Π.Α.). Το αντικείµενο αυτό που περιλαµβάνει την εκτέλεση διαφόρων και
ανεξάρτητων µεταξύ τους εργασιών επισκευής και αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης, που θα
εκτελούνται σποραδικά και µόνο µετά από εντολή της υπηρεσίας, όταν το συνεργείο Ύδρευσης του τµήµατος
ύδρευσης και αποχέτευσης του ∆ήµου Λευκάδας λόγω έλλειψης προσωπικού αδυνατεί να ανταποκριθεί στις
αυξηµένες ανάγκες επισκευής των αντίστοιχων δικτύων.
Με αυτά τα δεδοµένα η ανάθεση σε εξωτερικό/α συνεργείο/α είναι απολύτως αναγκαία, προκειµένου να
συντηρείται µε επάρκεια το σύνολο του δικτύου ύδρευσης ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες
υδροδότησης της νήσου Λευκάδας, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες. Η συµφωνία καλύπτει πάγιες
επαναλαµβανόµενες ανάγκες χωρίς όµως η ποσότητα τους να είναι προδιαγεγραµµένη εκ των προτέρων και τα
χαρακτηριστικά των επισκευών δεν αναµένεται να µεταβληθούν ουσιωδώς κατά το χρονικό διάστηµα που θα
καλύπτει η συµφωνία. Ο έλεγχος και η αποκατάσταση βλαβών θα γίνεται από τον πάροχο των υπηρεσιών κατ’
εντολή της υπηρεσίας, ακόµη και προφορική, για συντόµευση του χρόνου ανταπόκρισης και όταν αυτό είναι
δυνατόν, θα καταγράφεται όµως υποχρεωτικά στο ηµερολόγιο εργασιών. Η επιλογή του είδους της επισκευής
(αντικατάσταση τµήµατος αγωγού ή χρήση σέλλας επισκευής) θα γίνεται από την Υπηρεσία. Τέλος, η συµφωνία
καλύπτει και την δυνατότητα κατ' αποκοπή αµοιβής για τον έλεγχο, παρακολούθηση και λειτουργία των δικτύων
ύδρευσης, των δεξαµενών και των αντλιοστασίων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΚΑΙ
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ΚΑΡΥΑΣ, επί 24ώρου βάσεως για διάστηµα ενός µηνός από την εντολή της Υπηρεσίας και την αναφορά του σε
αυτή µετά τις αποκαταστάσεις. Γενικά, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος:
Να διαθέτει γραµµή επικοινωνίας µε σταθερό και κινητό τηλέφωνο µε email ή FAX για την αναγγελία της βλάβης
όλο το 24ωρο καθηµερινά αλλά και τις αργίες.
Να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας για τις εργασίες, αλλά και της ασφάλειας της κυκλοφορίας.
Να διερευνά µε χρήση ακουστικής µεθόδου τις διαρροές στα δίκτυα ύδρευσης.
Να αναζητά - διερευνά χωρίς επί πλέον κόστος τις θέσεις δικτύων των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας.
Ο ανάδοχος πρέπει να δείχνει προσοχή ώστε να αποφεύγονται ζηµιές, ατυχήµατα, βλάβες, δυσλειτουργίες κ.λ.π.
στα δίκτυα των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, για τις οποίες είναι υπεύθυνος και οφείλει να αποκαταστήσει µε
δικά του έξοδα κάθε βλάβη που θα προξενήσει σε αυτά. Να αποκαθιστά χωρίς καθυστέρηση τις ανωτέρω
βλάβες - ζηµιές στα δίκτυα που τυχόν προκύψουν από υπαιτιότητα του.
Να επισκευάζει βλάβες που αναγγέλλονται, στην γραµµή επικοινωνίας ή στην Υπηρεσία, καθηµερινά αλλά και τις
αργίες.
Να µπορεί να εξυπηρετήσει τουλάχιστον τρία συµβάντα ηµερησίως.
Να συµµορφώνεται άµεσα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Να αποκαθιστά το οδόστρωµα το αργότερο 10 µέρες µετά την αποκατάσταση της βλάβης, σύµφωνα µε την
περιγραφή του αντίστοιχου τιµολογίου. Σε κεντρικούς δρόµους, ή όπου κρίνει η Υπηρεσία ότι συντρέχουν λόγοι
ασφαλείας, θα γίνεται άµεση αποκατάσταση εντός 24 ωρών.
Να ενηµερώνει την Υπηρεσία σχετικά µε την ολοκλήρωση αποκατάστασης της βλάβης και να καταγράφει σε
ηλεκτρονικό αρχείο απόσπασµα χάρτη για προσδιορισµό της θέσης αποκατάστασης συνοδευόµενα από
φωτογραφικό υλικό. Επισηµαίνεται ότι το φωτογραφικό υλικό είναι απαραίτητο για την αποπληρωµή των
εργασιών.
Να τηρεί ηµερησίως ηµερολόγιο πραγµατοποιούµενων εργασιών.
Το κόστος των εκτελούµενων κάθε φορά εργασιών θα προκύψει από συγκεντρωτικούς πίνακες εργασιών που θα
προσκοµίσει ο ανάδοχος και έχει εγκρίνει η επιτροπή παραλαβής εργασιών. Οι τιµές που θα χρησιµοποιηθούν
για κάθε εργασία προβλέπονται στο τιµολόγιο µελέτης.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να έχει ένα πλήρες συνεργείο επισκευής βλαβών, αποτελούµενο από: Ένα
άτοµο Πτυχιούχο Μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε. ή εµπειροτέχνη (έχοντας τα προσόντα των διατάξεων του άρθρου 11
του Ν.3850/10) ως επικεφαλής της οµάδας εργασιών µε διετή εµπειρία σε υπηρεσίες κατασκευής ή συντήρησης
ή επισκευής ή αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης, ένα (1) υδραυλικό (τεχνίτη) µε εµπειρία σε
υπηρεσίες κατασκευής ή συντήρησης ή επισκευής βλαβών δικτύων ύδρευσης, έναν (1) χειριστή µηχανήµατος
έργου (µε το αντίστοιχο µηχάνηµα), έναν (1) χειριστή ανατρεπόµενου φορτηγού (µε το φορτηγό) και έναν (1)
εργάτη µε εµπειρία σε υπηρεσίες κατασκευής ή συντήρησης ή επισκευής βλαβών δικτύων ύδρευσης.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διατηρεί κατ’ ελάχιστο πλήρη σειρά εξαρτηµάτων επισκευής για
αποκατάσταση οποιασδήποτε διαµέτρου αγωγού παροχής ύδρευσης, αλλά και κεντρικών αγωγών καθώς η
ανάγκη για επισκευή της βλάβης είναι επί εικοσιτετράωρου βάσεως και στο σύνολο των ηµερών του έτους.
Έλεγχος, παρακολούθηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, των δεξαµενών και των αντλιοστασίων των
∆ηµοτικών Ενοτήτων ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ κατ’ εντολή της Υπηρεσίας.
Για τη διακοπή της ροής του νερού στο δίκτυο, εφόσον απαιτείται, θα γίνεται καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας. Η
εργασία θα χρησιµοποιηθεί για την συντήρηση και επισκευή από υδραυλικής άποψης όλων των δικτύων
ύδρευσης στις ∆.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ του ∆ήµου Λευκάδας για 12 µήνες µε δικαίωµα
χρονικής παράτασης. Οι εκτελεστικές συµβάσεις µπορούν να συνάπτονται έως και τη συµπλήρωση του χρόνου
διάρκειας της συµφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συµβάσεων µπορεί να υπερβαίνει το χρόνο
λήξης της συµφωνίας-πλαίσιο. Η συνολική εκτιµώµενη αξία των εργασιών είναι 74.400,00€,
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (24%).
Η σύναψη εκτελεστικών συµβάσεων κατά τη διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο, θα πραγµατοποιείται µόνο εφόσον
κρίνεται σκόπιµο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση µη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύµβασης,
οι συµβαλλόµενοι στη συµφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζηµίωσης. Επίσης οι συµβαλλόµενοι στη συµφωνίαπλαίσιο δεν δικαιούνται αποζηµίωσης, σε περίπτωση µη προµήθειας του συνόλου των ποσοτήτων που
καθορίζονται στη διακήρυξη.
Για την εκτέλεση των εργασιών ισχύουν οι εξής διατάξεις:
•
•

Ο Ν. 3463/2006 µε τίτλο «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων».
Ο Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»
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•
•

Ο Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών»
Ο. Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας – ∆ηµόσιο Λογιστικό», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

•

Εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 6942/14-05-2020 (Α∆Α: 6Λ55ΩΛΙ-347 & Α∆ΑΜ: 20REQ006710189),
Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης και βεβαίωση του Αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιµων ποσών, τη συνδροµή των προϋποθέσεων
της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016 και τη δέσµευση στο οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων των
αντίστοιχων πιστώσεων µε α/α: Α-571.

Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούµαι
Την έγκριση της µελέτης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ∆.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ,
ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ» προϋπολογισµού 74.400,00€ περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και των αντιστοίχων
τευχών δηµοπράτησης. Η συµφωνία πλαίσιο θα συναφθεί µε έναν οικονοµικό φορέα κατόπιν συνοπτικού
διαγωνισµού. Η σύναψη εκτελεστικών συµβάσεων, κατά τη διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο, θα
πραγµατοποιείται µόνο εφόσον κρίνεται σκόπιµο από την αναθέτουσα αρχή και χωρίς επί πλέον διαγωνιστική
διαδικασία.»
η
Στη συνέχεια ο εισηγητής πρότεινε ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την 29 Μαΐου 2020.

Ακολούθησε συζήτηση µεταξύ των µελών της Ο.Ε.
Ο κ. Κων/νος Σέρβος είπε ότι ψηφίζει την εισήγηση µε επιφύλαξη για τους όρους διακήρυξης και την συγγραφή
υποχρεώσεων στη µελέτη.
Η κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα είπε ότι συµφωνεί µε τον κ. Κων/νο Σέρβο να είναι προσεκτικότερη η
συγγραφή υποχρεώσεων στη µελέτη. Υπάρχει ασάφεια. Επίσης θα έπρεπε να πάµε σε ενιαίο διαγωνισµό και όχι
σε δύο διαγωνισµούς για την συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης στις ∆.Ε. του ∆ήµου. Υπάρχει
κατάτµηση.
Ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν επτά (7) µέλη της Ο.Ε.
Κατά ψήφισε η κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα, για τους προαναφερόµενους λόγους.
Καταµετρήθηκαν οκτώ (8) 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
Την έγκριση της µελέτης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ∆.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ,
ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ» προϋπολογισµού 74.400,00 € περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και των αντιστοίχων
τευχών δηµοπράτησης.
Η συµφωνία πλαίσιο θα συναφθεί µε έναν οικονοµικό φορέα κατόπιν συνοπτικού διαγωνισµού. Η σύναψη
εκτελεστικών συµβάσεων, κατά τη διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο, θα πραγµατοποιείται µόνο εφόσον κρίνεται
σκόπιµο από την αναθέτουσα αρχή και χωρίς επί πλέον διαγωνιστική διαδικασία.
Ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού: 29-05-2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 153/2020.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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