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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης (με τηλεδιάσκεψη) της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Ληξουρίου την 4η Απριλίου 2022.
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 69/2022
Περίληψη
«Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση
σεισμόπληκτων δημοτικών κτιρίων» (αρ.μελέτης 15/2022)».
Στο Ληξούρι σήμερα 4η Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ.
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη η 11η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Ληξουρίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ
55/τ.Α΄/11-3-2020)η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169) ύστερα από την με
αριθμ.πρωτ.2356/31-03-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του
Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/19-7-2018).
Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 δεδομένου ότι σε
σύνολο επτά(7) μελών, δήλωσαν συμμετοχή οι πέντε (5) και ονομαστικά:

1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος)
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΩΤ.ΓΑΛΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΛΤΕΡΑΣ
ΝΤΙΟΥΑΝΙ ΓΑΛΕΜΠ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΚΕΡΗΣ
2. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί

Στην συνεδρίαση δήλωσε ότι συμμετέχει και η Κατερίνα Ελευθεράτου, υπάλληλος του
Δήμου Ληξουρίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
«Ακολούθως ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Κατσιβέλης εισηγήθηκε το 7ο θέμα ημερήσιας
διάταξης: «Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο:
«Αποκατάσταση σεισμόπληκτων δημοτικών κτιρίων» (αρ.μελέτης 15/2022)» και έθεσε
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 2319/31-03-2022 εισήγηση της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία στάλθηκε και ηλεκτρονικά στα μέλη προκειμένου να
τοποθετηθούν και η οποία έχει αναλυτικά ως εξής:
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« Βάσει του άρθρου 134 του Ν.4412/2016, τα δημόσια έργα κατασκευάζονται
με εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής:
α) Είτε από ειδικευμένους οικονομικούς φορείς κατά τις κείμενες διατάξεις. Η
έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας αποτελεί και έγκριση της κατασκευής του έργου
με οικονομικό φορέα.
β) Είτε από τον φορέα κατασκευής του έργου με αυτεπιστασία μέσω κατάλληλης
τεχνικής υπηρεσίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44, και προσωπικού που είτε
υπάρχει είτε κατά περίπτωση προσλαμβάνεται και αμείβεται από τις πιστώσεις του
έργου.
Ακόμη, η Οικονομική Επιτροπή αποτελεί το αρμόδιο όργανο διοίκησης για να
αποφασίζει για την αναγκαιότητα εκτέλεσης κάθε δημοτικού έργου, τον τρόπο
κατασκευής με αυτεπιστασία (άρθρο 11 παρ. 1 του Π.Δ. 171/87) ή με ανάθεση
δημοσίας σύμβασης προσδιορίζοντας ταυτόχρονα και τη διαδικασία ανάθεσης
αυτού.
Σύμφωνα με την θεωρημένη μελέτη της Δ.Τ.Υ. για το έργο «Αποκατάσταση
σεισμοπλήκτων δημοτικών κτιρίων» (Αρ. μελ. 15/2022), η εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 137.620,18 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) και συνεπώς θα
πρέπει να διενεργηθεί ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεσή της.
Για την κάλυψη της δαπάνης κατασκευής του ανωτέρω έργου έχει εγγραφεί
σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022:
Κ.Α.
Εξόδων
10.7331.14
10.7331.13
10.7331.12
10.7331.11
10.7331.10
10.7331.07
10.7331.08

Πιστώσεις
6.654,98 €
5.462,71 €
8.280,42 €
11.310,83 €
15.911,14 €
20.000,00 €
70.000,00 €

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
•

τις διατάξεις του Ν.3852/2010

•

τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως των άρθρων 27 και 134

•

τις διατάξεις του άρθρου 11.1 του Π.Δ. 171/87

καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την ανάθεση κατασκευής του έργου
«Αποκατάσταση σεισμοπλήκτων δημοτικών κτιρίων» (Αρ. μελ. 15/2022) σε τρίτο και
τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του
Ν.4412/2016.
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1) Την έγκριση της (Αρ. μελ. 15/2022), μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση
σεισμοπλήκτων

δημοτικών

κτιρίων»

Προϋπολογισμού

137.620,18€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
2) Την έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την
κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση σεισμοπλήκτων δημοτικών κτιρίων»
(Αρ. μελ. 15/2022), για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου
Κ.Α.
Εξόδων
10.7331.14
10.7331.13
10.7331.12
10.7331.11
10.7331.10
10.7331.07
10.7331.08

Πιστώσεις
6.654,98 €
5.462,71 €
8.280,42 €
11.310,83 €
15.911,14 €
20.000,00 €
70.000,00 €

.
3) Ο καθορισμός των όρων του διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση της
οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010.
………………………………………………………………………………………………………………………
Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :
Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (Φ.Ε.Κ.197/12-10-2020 Α),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(θετικές ψήφοι 5)
Εγκρίνει την αριθμ.15/2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο:
«Αποκατάσταση σεισμοπλήκτων δημοτικών κτιρίων» Προϋπολογισμού
137.620,18€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Εγκρίνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την
κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση σεισμοπλήκτων δημοτικών κτιρίων»
(Αρ. μελ. 15/2022), για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου.
Κ.Α.
Εξόδων
10.7331.14
10.7331.13
10.7331.12
10.7331.11
10.7331.10
10.7331.07
10.7331.08

Πιστώσεις
6.654,98 €
5.462,71 €
8.280,42 €
11.310,83 €
15.911,14 €
20.000,00 €
70.000,00 €
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Οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση της οικονομικής
επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010.
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 69/2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Γεώργιος Κατσιβέλης
Δήμαρχος Ληξουρίου

