ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 58ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 631/2021
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)
1
φυσική παρουσία
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή φυσική παρουσία 2 Τυπάλδος Νικόλαος
3 Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
φυσική παρουσία 3
4 Μαργέλη Μαρία
4
τηλεδιάσκεψη
5 Βικέντιος Νικόλαος
5
τηλεδιάσκεψη
6 Γαζής Αναστάσιος
6
τηλεδιάσκεψη
7 Γιαννιώτης Παναγιώτης
7
τηλεδιάσκεψη
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.
ο

ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου:
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», πρ/σμού 160.000,00 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 την εκτέλεση του παραπάνω έργου προβλέπονται εργασίες ασφαλτοστρώσεων σε δημοτικές οδούς
στις Κοινότητες Καρυάς, Δραγάνου, Απόλπαινας, Λαζαράτων και Καρυωτών. Συγκεκριμένα :
•
Καρυά
Δρόμος από Δημαρχείο προς Πιοντάρι
Το μήκος του δρόμου είναι 230 μέτρα με μέσο πλάτος 3,50 μ. Το υφιστάμενο κατάστρωμα είναι σκυρόδεμα το
οποίο έχει διαβρωθεί. Λόγο του περιορισμένου πλάτους του δρόμου θα γίνει μεταφόρτωση της ασφάλτου σε
μικρότερα οχήματα η οποία θα πληρωθεί ιδιαίτερα.
Δρόμος Μπανέλου - Κολόκι
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Το μήκος του δρόμου είναι 150 μέτρα με μέσο πλάτος 3,50 μ. Το υφιστάμενο κατάστρωμα είναι σκυρόδεμα το
οποίο έχει διαβρωθεί. Λόγο του περιορισμένου πλάτους του δρόμου θα γίνει μεταφόρτωση της ασφάλτου σε
μικρότερα οχήματα η οποία θα πληρωθεί ιδιαίτερα.
•
Δράγανο
Πρόκειται για τον δρόμο του οποίου τμήμα είχε καταστραφεί με τον σεισμό του 2015. Σήμερα έχουν
κατασκευαστεί τα αναγκαία τοιχία του δρόμου και εκκρεμεί η οδοστρωσία και η ασφαλτόστρωση του. Το μήκος
του τμήματος αυτού είναι 190 μέτρα περίπου. Θα κατασκευαστεί υπόβαση μεταβλητού πάχους και βάση
οδοστρωσίας. Τέλος θα διαστρωθεί ισοπεδωτική στρώση ασφάλτου και μια ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.
Θα διαστρωθεί άσφαλτος επίσης και στα τμήματα πριν και μετά την προηγούμενη παρέμβαση συνολικού μήκους
300 μέτρων περίπου.
Το κατάστρωμα των τμημάτων αυτών είναι άσφαλτος η οποία παρουσιάζει φθορές. Θα διαστρωθεί μία
ισοπεδωτική στρώση ασφάλτου και τέλος μια ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.
•
Απόλπαινα
Οδός Βαλαωρίτη. Πρόκειται για δρόμο ο οποίος είναι χαλικοστρωμένος και έχει μήκος 120 μέτρα κι
πλάτος 4,60 μέτρα. Θα εκτελεστούν εργασίες κατασκευής στρώσεων οδοστρωσίας που θα περιλαμβάνει
υπόβαση κυμαινόμενου πάχους και βάση κυκλοφορίας πάχους 10 εκατοστών. Στην συνέχεια θα
πραγματοποιηθεί διάστρωση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.
•
Λαζαράτα
Πρόκειται για την οδό που οδηγεί στο δημοτικό σχολείο Λαζαράτων. Ο δρόμος αυτός έχει μήκος 190
μέτρα και μέσο πλάτος 4,00 μέτρα. Το κατάστρωμα της οδού είναι ασφαλτοστρωμένο αλλά παρουσιάζει φθορές.
Θα εκτελεστούν εργασίες ασφαλτόστρωσης που περιλαμβάνει την διάστρωση μιας ισοπεδωτικής στρώσης
ασφάλτου και στην συνέχει την τελική στρώση ασφάλτου κυκλοφορίας. Τέλος θα πραγματοποιηθούν εργασίες
προσαρμογής των εσχαρών όμβριων υδάτων στο τελικό υψόμετρο της οδού.
•
Καρυωτών
Πρόκειται για την οδό που οδηγεί από την κατασκήνωση προς το παλιό χωριό. Το κατάστρωμα της οδού
είναι από άσφαλτο και παρουσιάζει φθορές. Θα αποκατασταθεί ένα τμήμα της οδού μήκους 100 μέτρων περίπου
με μέσο πλάτος 3,50 μέτρα που θα αρχίζει από την διασταύρωση με τον δρόμο που οδηγεί στο γήπεδο
καλαθοσφαίρισης με κατεύθυνση προς την κατασκήνωση.
Θα πραγματοποιηθεί διάστρωση ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης και στην συνέχεια θα διαστρωθεί ασφαλτική
στρώση κυκλοφορίας.
Η δαπάνη που απαιτείται είναι 129.032,26 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 160.000,00 Ευρώ και θα
καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ.
Εισηγούμαστε, την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, σύμφωνα με τις εργασίες
όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισμό ποσού 160.000,00 Ευρώ(με ΦΠΑ 24%).
Τρόπος εκτέλεσης του έργου με ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων
συμβάσεων.»
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 και των τευχών δημοπράτησης, σύμφωνα με τις εργασίες όπως αυτές
περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισμό ποσού 160.000,00 Ευρώ(με ΦΠΑ 24%), του έργου:
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»,
Τον τρόπο εκτέλεσης του έργου με ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος ηλεκτρονικών
δημόσιων συμβάσεων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 631/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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