ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 29ης/2021 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 324/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 27 του µηνός Μαϊου του έτους 2021, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00, ήλθε σε
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (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), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/τ.Β΄/13.05.2021), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα
από την αριθ. πρωτ: 20836/26-5-21 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
πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
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1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Μαργέλη Μαρία
2
Γαζής Αναστάσιος
3 Τυπάλδος Νικόλαος
3
∆ρακονταειδής Κων/νος
4 Γιαννιώτης Παναγιώτης
4
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
5 Βικέντιος Νικόλαος
5
6
6
7
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 ∆ήµου Λευκάδας.
ου
Ο κ. Γαζής Αναστάσιος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής, να
εγκρίνουν το κατεπείγον της συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα που
αναγράφονται στην υπ΄ αριθ. 20836/26-5-21 πρόσκληση, αναφέροντας τα εξής:
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τα ανωτέρω θέµατα, λόγω λήξης προθεσµίας 31/05/2021, της
υποβολής αιτήσεων χρηµατοδότησης του ∆ήµου, για τις προσκλήσεις ΑΤ01, ΑΤ03 και ΑΤ10, του προγράµµατος
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε το κατεπείγον της
Συνεδρίασης.
ο

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης φακέλου για την πρόσκληση ΑΤ01 µε τίτλο «Υποδοµές ύδρευσης» στον Άξονα
προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράµµατος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για την πράξη: «Εκσυγχρονισµός υποδοµών ύδρευσης ∆ήµου Λευκάδας» για το
υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ,
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ»
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήµαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών
της Επιτροπής τα εξής:

1

« Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών µε την υπ’ αριθµ. πρωτ.
14573/24-7-2020 (Α∆Α ΨΓ3Ε46ΜΤΛ6-ΥΡ2) πρόσκληση µε κωδικό ΑΤ01 και τίτλο «Υποδοµές Ύδρευσης» καλεί
τους ΟΤΑ Α’, Ο.Τ.Α. Β’ βαθµού, τις ∆.Ε.Υ.Α. και τους Συνδέσµους Ύδρευσης της χώρας για την υποβολή
προτάσεων προκειµένου να ενταχθούν στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
«Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας « Περιβάλλον».
Ο ∆ήµος Λευκάδας προτίθεται στο αµέσως προσεχές διάστηµα να υποβάλλει σχετική Αίτηση
Χρηµατοδότησης της Πράξης «Εκσυγχρονισµός υποδοµών ύδρευσης ∆ήµου Λευκάδας», µε δεύτερο Υποέργο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ».
Το αντικείµενο της προµήθειας αφορά την προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήµατος
τηλεελέγχου, τηλεχειρισµού και ελέγχου διαρροών των εγκαταστάσεων ύδρευσης του ∆ήµου Λευκάδας. Βασικός
στόχος είναι ο εξ’ αποστάσεως και σε πραγµατικό χρόνο ποιοτικός έλεγχος του αντλούµενου ή παραγόµενου
ύδατος από τα διάφορα σηµεία ώστε να καταστεί όσον το δυνατόν υψηλότερη η ποιότητα του προσφερόµενου
ύδατος, καθώς επίσης και η ορθολογική διαχείριση του συνολικού προσφερόµενου ύδατος προς τους τελικούς
καταναλωτές, προκειµένου να επιτευχθεί η µείωση του κόστους παραγωγής και διάθεσης, αλλά και η µείωση των
απωλειών αυτού. Εκτός του ελέγχου του διατιθέµενου προς κατανάλωση ύδατος, σκοπός είναι και η προστασία
µέσω του ελέγχου ποιότητας της υγείας του τελικού καταναλωτή, ο αποµακρυσµένος χειρισµός των ενεργών
στοιχείων του δικτύου, ο άµεσος εντοπισµός βλαβών στα διάφορα στοιχεία, αλλά και κατ’ επέκταση από το
συνολικό σύστηµα η µείωση των υπερχειλίσεων και των διαρροών οι οποίες εµφανίζονται κατά καιρούς στο
συνολικό δίκτυο υδροδότησης.
Κατόπιν των ανωτέρω
εισηγούµαστε
την έγκριση του Φακέλου ∆ηµόσιας Σύµβασης Προµήθειας για το υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ» της πράξης «Εκσυγχρονισµός υποδοµών ύδρευσης
∆ήµου Λευκάδας» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ01 του προγράµµατος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, του Ν.3463/2010, του Ν.3852/2010 και του Ν.4555/2018.»
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.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση
του Φακέλου ∆ηµόσιας Σύµβασης Προµήθειας για το υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ» της πράξης «Εκσυγχρονισµός υποδοµών
ύδρευσης ∆ήµου Λευκάδας» µε τίτλο «Υποδοµές ύδρευσης» στον Άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» στα
πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ01 του προγράµµατος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του
Ν.3463/2010, του Ν.3852/2010 και του Ν.4555/2018.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 324/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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