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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                    

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                       

 

          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αριθ. 58ης/2021  Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Λευκάδας 

Αριθ. Απόφ: 630/2021 

Στην Λευκάδα σήμερα στις 2 του μηνός Νοεμβρίου του έτους  2021,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 12:00,  ήλθε 
σε μεικτή τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, με φυσική παρουσία στο Διοικητήριο και 
ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 
11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 
4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄ 
αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: 31780/29-10-2021 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)   φυσική παρουσία 1 Τσιρογιάννης Γεώργιος 

2 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή φυσική παρουσία 2 Τυπάλδος Νικόλαος 

3 Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.) φυσική παρουσία 3  

4 Μαργέλη Μαρία τηλεδιάσκεψη 4  

5 Βικέντιος Νικόλαος τηλεδιάσκεψη 5  
6 Γαζής Αναστάσιος τηλεδιάσκεψη 6  

7 Γιαννιώτης Παναγιώτης                     τηλεδιάσκεψη 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. 
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης 

κ. Δρακονταειδή Κων/νο. 
 
 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της μελέτης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», πρ/σμού 73.999,54 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%). 
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος 

 
                                                                                                       

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον 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 

• Το Ν. 4782/2021 Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 
δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 
διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.  
                       

   Με τη παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες συντήρησης – επισκευής πεζοδρομίων εντός σχεδίου πόλης 
Λευκάδας. 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν στις παρακάτω θέσεις : 

• Επί της οδού Φίλιππα Πανάγου 

Το συνολικό μήκος της αποκατάστασης ανέρχεται στα 40 μέτρα περίπου. Στα πρώτα 23 μέτρα δεν έχουν 
τοποθετηθεί ποτέ τσιμεντόπλακες και δεν έχει κατασκευαστεί υπόβαση από σκυρόδεμα. Θα πραγματοποιηθούν 
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εργασίες εκσκαφών, θα κατασκευαστεί υπόβαση από σκυρόδεμα και τέλος θα διαστρωθούν τσιμεντόπλακες 
διαστάσεων 0,50Χ0,50 πάχους 5 εκ. 

Στα επόμενα 11,50 μέτρα υπάρχει κατασκευασμένη η υπόβαση και θα διαστρωθούν τσιμεντόπλακες διαστάσεων 
0,50Χ0,50 πάχους 5 εκ. 

Στα τελευταία πέντε περίπου μέτρα δεν υπάρχουν πλάκες αλλά είχε διαστρωθεί σκυρόδεμα. Θα καθαιρεθεί το 
σκυρόδεμα για να επιτύχουμε την υψομετρική συναρμογή των νέων πλακών καθώς και καθαίρεση των 
υπαρχόντων ρείθρων που έχουν προβλήματα. Θα διαστρωθεί σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 για υπόβαση και 
θα διαστρωθούν τσιμεντόπλακες διαστάσεων 0,50Χ0,50 πάχους 5 εκ ενώ θα τοποθετηθούν και νέα ρείθρα. 

• Επί της οδού που διέρχεται μπροστά από τα Δικαστήρια προς το 2 & 3 Δημοτικό Σχολείο. 

Το συνολικό μήκος είναι 229 μέτρα περίπου. Οι πλάκες παρουσιάζουν μεγάλες φθορές καθώς επίσης και τα 
ρείθρα. Το υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού έχει και αυτό φθορές με αποτέλεσμα να λειτουργούν τα μισά 
φωτιστικά. Θα καθαιρεθούν οι τσιμεντόπλακες και τα ρείθρα ενώ θα πραγματοποιηθούν γενικές εκσκαφές σε 
βάθος 10 εκατοστών. Θα αποξηλωθούν οι υφιστάμενοι ιστοί οδοφωτισμού. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες 
εκσκαφών για την τοποθέτηση νέων υπόγειων καλωδίων και θα τοποθετηθούν νέοι ιστοί οδοφωτισμού με 
φωτιστικά σώματα τύπο led. Τέλος θα εξυγιανθεί το έδαφος, θα διαστρωθεί σκυρόδεμα οπλισμένο με δομικό 
πλέγμα, θα τοποθετηθούν νέα ρείθρα και  θα διαστρωθούν νέες τσιμεντόπλακες διαστάσεων 0,40Χ0,40 πάχους 
5εκ. 

 

Τέλος θα αναβαθμιστούν - κατασκευαστούν 5 νέες ράμπες ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια που είτε θέλουν 
τροποποίηση οι διαστάσεις  τους είτε κατασκευή από την αρχή.  

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 59.677,05 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 73.999,54 €. 
 

Εισηγούμαστε,  την έγκριση  της μελέτης σύμφωνα με τις εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική 
έκθεση  και τον προϋπολογισμό ποσού 73.999,54 Ευρώ(με ΦΠΑ 24%).» 
 
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της: 

• την ανωτέρω εισήγηση. 

• το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε 
από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18. 

• το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το 
άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21. 

• τις δ/ξεις του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε από τις δ/ξεις του Ν.4782/21 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 Την έγκριση  της μελέτης σύμφωνα με τις εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση  και 
τον προϋπολογισμό ποσού 73.999,54 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 630/2021.               

 
 

 

 

              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 

 

 

                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ 


