ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 31ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 360/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 8 του µηνός Ιουνίου του έτους 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε
τακτική 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. 33506/28.05.2021 (ΦΕΚ 2233/τ.Β΄/29.05.2021), 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: 21687/4-6-21 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
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Γιαννιώτης Παναγιώτης
2 Μαργέλη Μαρία
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
3 Τυπάλδος Νικόλαος
3
∆ρακονταειδής Κων/νος
4 Βικέντιος Νικόλαος
4
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
5 Γαζής Αναστάσιος
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.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
ου
Ο κ. Γιαννιώτης Παναγιώτης προσήλθε πριν την συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.

ο

ΘΕΜΑ 12 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης και τρόπος εκτέλεσης
«Αποκαταστάσεις αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης» προϋπολογισµού 180.000,00€ µε ΦΠΑ
Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήµαρχος

του έργου

Το θέµα εισηγείται ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, ο οποίος έθεσε υπόψη των
µελών της Επιτροπής τα εξής:
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν µε τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/9-03-2021)
- Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»
- Το αρθ. 32 παρ. γ του Ν. 4412/20216
1. Γενικα
Με την παρούσα µελέτη προβλέπονται αποκαταστάσεις βλαβών σε πληγέντα αντλιοστάσια και δίκτυα ύδρευσης
στην ∆ηµοτική Ενότητα Απολλωνίων, που αφορούν συστήµατα υδροδότησης τριών περιοχών µε σκοπό την
αντιµετώπιση των προβληµάτων που προέκυψαν από το καιρικό φαινόµενο "ΙΑΝΟΣ".
Το πρώτο σύστηµα υδροδότησης αφορά τις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Πέτρου, Κοµηλιού, ∆ραγάνου, Αθανίου
Το δεύτερο σύστηµα αφορά τις Τοπικές Κοινότητες Μαραντοχωρίου, Ευγήρου, Συβότων.
Το τρίτο σύστηµα αφορά την Τοπική Κοινότητα Βουρνικά.
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Συγκεκριµένα, το έργο περιλαµβάνει τις ακόλουθες παρεµβάσεις:
Πρώτο σύστηµα υδροδότησης
Αντικατάσταση αγωγού HDPE Φ110 PN10 σε µήκος 500m στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Τοπικής
Κοινότητας του Αγίου Πέτρου. Ο αγωγός θα ξεκινάει από τη δεξαµενή στη θέση «Αγία Παρασκευή» και θα
καταλήγει στη δεξαµενή στη θέση « πεύκα».
∆εύτερο σύστηµα υδροδότησης
α) Τοποθέτηση αγωγών HDPE Φ160 PN10 σε µήκος 1600m, ο οποίος θα ανεβάζει το νερό από τις γεωτρήσεις
στη περιοχή «Αρσόγια», στη δεξαµενή των Συβότων.
β ) Τοποθέτηση αγωγού HDPE Φ125 PN10 σε µήκος 1500m περίπου, ο οποίος θα ξεκινάει από τη δεξαµενή
των Συβότων και θα καταλήγει στη δεξαµενή του Μαραντοχωρίου.
γ) Τοποθέτηση αγωγού HDPE Φ90 PN10 σε µήκος 600m περίπου, ο οποίος θα ξεκινάει από τη κεντρική
δεξαµενή του Μαραντοχωρίου και θα καταλήγει στη διασταύρωση της Ευγήρου(επαρχιακός δρόµος). Θα συνδεθεί
σε υφιστάµενο αγωγό Φ90 ο οποίος τροφοδοτεί το Μαραντοχώρι.
δ) Τοποθέτηση αγωγού HDPE Φ125 PN10 σε µήκος 2000m, ο οποίος θα ξεκινάει από τη δεξαµενή των Συβότων
και θα καταλήγει στο παλιό λιτρουβιό του Μαραντοχωρίου
ε) Τοποθέτηση δύο νέων αντλητικών υποβρύχιων συγκροτηµάτων στη θέση «Αρσόγια»
Τρίτο σύστηµα υδροδότησης
α) Τοποθέτηση δίδυµων αγωγών HDPE Φ110 PN16 (καταθλιπτικός και διανοµής) σε µήκος 160m, οι οποίοι θα
ξεκινούν από το Κοινοτικο κτίριο και θα καταλήγουν στη διασταύρωση για το λιτρουβιό « γάτου».
β) Τοποθέτηση εξι (6) φρεατίων παροχής

2. Κατασκευαστικά θέµατα – Τεχνικές προδιαγραφές
2.1 Αγωγοί
Οι αγωγοί που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι κατασκευασµένοι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE),
3ης γενιάς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ 08.06.03.00.
2.2 Αποκαταστάσεις
Η αποκατάσταση της ασφάλτου θα γίνεται ως ακολούθως:
- βάση από σκυρόδεµα C16/20 πάχους 0,10m, ελαφρά οπλισµένο µε πλέγµα Τ131
- ασφαλτική συγκολλητική προεπάλειψη
- ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m
2.3 Φρεάτια παροχών
Τα φρεάτια παροχών θα έχουν εσωτερικές διαστάσεις 0,60*0,60m, θα συνδέονται µε τον αγωγό διανοµής µε
αγωγό HDPE Φ32 16atm µε κατάλληλη σέλλα και θα περιλαµβάνουν δικλείδα 1’’
Ισχύουσες διατάξεις
- Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»
- Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»
- Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών»
- Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/9-3-21) «Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και
αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων Συµβάσεων»
Η δαπάνη που απαιτείται ανέρχεται σε 145.161,29ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ µε ΦΠΑ(24%) σε 180.000,00ευρώ και θα
καλυφθεί από πιστώσεις ΙΑΝΟΣ
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ προϋπολογισµού 180.000,00€ µε ΦΠΑ
Καθορισµό τρόπου εκτέλεσης του έργου µε προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση ( αρθ. 32 παρ. 2.γ του Ν. 4412/20216).
Την συγκρότηση τριµελούς επιτροπής η οποία εισηγείται ως προς το αποφαινόµενο όργανο για κάθε θέµα που
Α
ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύµβασης (αρθ. 32 του Ν. 4412/2016 όπως προστ. µε την παρ. 1 του άρθρου
43 του Ν. 46+05/2019 ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΛΑ∆ΟΣ - ΒΑΘΜΟΣ
1
Ελευθέριος
Σίδερης
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών -Α
2
∆ηµήτριος
Βραχνούλας
Π.Ε.3 πολ. µηχανικός - Α
3
Ζωή
Πάντζου
Π.Ε. Πολ. Μηχαν.Παραγ.& ∆ιοίκησης - Α
ANAΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΛΑ∆ΟΣ
1
Θωµάς
Γεωργάκης
Π.Ε. Πολ. µηχανικός - Α
2
Βικτωρία
Παπαρίζου
Π.Ε. Πολ. Μηχανικός -Α
3
Θωµάς
Βουκελάτος
Τ.Ε. Μηχανικών -Α
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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 µε τις δ/ξεις του Ν. 4782/21
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.
Την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ προϋπολογισµού 180.000,00€ µε ΦΠΑ
2.
Τον καθορισµό τρόπου εκτέλεσης του έργου µε προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς
προηγούµενη δηµοσίευση ( αρθ. 32 παρ. 2.γ του Ν. 4412/20216).
3.
Την συγκρότηση τριµελούς επιτροπής η οποία εισηγείται ως προς το αποφαινόµενο όργανο για κάθε θέµα
Α
που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύµβασης (αρθ. 32 του Ν. 4412/2016 όπως προστ. µε την παρ. 1 του
άρθρου 43 του Ν. 46+05/2019 ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΛΑ∆ΟΣ - ΒΑΘΜΟΣ
1
Ελευθέριος
Σίδερης
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών -Α
2
∆ηµήτριος
Βραχνούλας
Π.Ε.3 Πολ. Μηχανικός - Α
3
Ζωή
Πάντζου
Π.Ε. Πολ. Μηχαν.Παραγ.& ∆ιοίκησης - Α

Α/Α
1
2
3

ΟΝΟΜΑ
Θωµάς
Βικτωρία
Θωµάς

ANAΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΛΑ∆ΟΣ
Γεωργάκης
Π.Ε. Πολ. Μηχανικός - Α
Παπαρίζου
Π.Ε. Πολ. Μηχανικός -Α
Βουκελάτος
Τ.Ε. Μηχανικών -Α

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Ελευθέριος Σίδερης και αναπληρωτής Πρόεδρος ο Θωµάς Γεωργάκης.
Η Επιτροπή διαγωνισµού παραµένει σε ισχύ έως την ολοκλήρωση του έργου της.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω µέλη του οργάνου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 360/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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