ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 12ης/2022 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ. 90/2022
Στην Λευκάδα σήμερα στις 10 του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (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.
11974/25.2.2022 (ΦΕΚ 891/25.2.2022 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του Υπουργείου
Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 5627/4-3-2022 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.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη
1 Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος)
1
Λιβιτσάνος Ιωάννης
2 Μαργέλη Μαρία
2
Σέρβος Κων/νος
3 Γιαννιώτης Παναγιώτης
3
4 Βικέντιος Νικόλαος
4
5 Κοντογιώργης Σπυρίδων
5
6 Λύγδας Σπυρίδων
6
7 Τσιρογιάννης Γεώργιος
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.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Ε.Η.Δ.
Ο κ. Νικόλαος Βικέντιος, δεν συμμετείχε στο 2ο θέμα Ε.Η.Δ. και στο 1ο θέμα της Η.Δ. λόγω διακοπής της
σύνδεσής του.
ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ. Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής
τα εξής:
«Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
ορίζονται τα εξής:
«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα
τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη
είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη
της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.»
Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και
αφορά στην
έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»



Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της
την εισήγηση του προέδρου,
την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 77 του Ν.4555/18
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το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην
ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συζήτηση του θέματος που αφορά στην έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.
Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, 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.
Στην παρούσα μελέτη προβλέπεται η διάνοιξη της περιφερειακής οδού και η σύνδεση της με τις τοπικές οδούς
που επηρεάζονται από τον εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχεδιασμό.
Το υπό μελέτη οδικό τμήμα έχει συνολικό μήκος 1,120 χλμ. (65,77+930,49+122,99) Με βάση την (Όψη μελέτη
προβλέπεται:
 η διάνοιξη της περιφερειακής οδού μήκους 930,49 μ.
 Η ανακατασκευή τμήματος της οδού Φιλοσόφων σε μήκος 65,77 μ.
 Η ανακατασκευή σε μήκος 122,99 της οδού ULAF PALME
 η κατασκευή των απαιτούμενων τεχνικών έργων υποδομής έτσι ώστε να είναι ολοκληρωμένη η παρέμβαση
στο συγκεκριμένο τμήμα.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 3.550.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Η μελέτη αυτή είχε αρχικά επικαιροποιηθεί το 2017 με την υπ’ αριθ. 19/2017 Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Η μελέτη είναι επικαιροποιημένη ως προς την ενσωμάτωση των τροποποιημένων μελετών αποχέτευσης
ακαθάρτων και όμβριων υδάτων που πραγματοποίησε το τμήμα Ύδρευσης και Αποχέτευσης.
Εισηγούμαι την έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, σύμφωνα με
τις εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισμό ποσού 3.550.000,00
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Τρόπος εκτέλεσης του έργου με ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος ηλεκτρονικών
δημόσιων συμβάσεων.»
Στη συνέχεια ενημέρωσε περαιτέρω ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Καλός.
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 επικαιροποιημένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, σύμφωνα με τις εργασίες
όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισμό ποσού 3.550.000,00 Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
Τον τρόπο εκτέλεσης του έργου με ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος
ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 90/2022.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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