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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΝΟΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
Αξηζ. Απνθ. 203/2019
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην Πξαθηηθό 40εο /15-11-2019 Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Ζαθύλζνπ.
ΘΕΜΑ: «Έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρώλ ηνπ έξγνπ «Αληηθαηάζηαζε θεληξηθνύ
αγωγνύ πδξνδόηεζεο Αγ. Λένληαο-Έμω Υώξαο»
ηε Εάθπλζν, ζήκεξα ηελ 15ε Ννεκβξίνπ 2019 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11.00
π.κ. ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε
ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. πξση.
26186/11-11-2019 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε
απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα νθηώ (8), ήηνη:
ΠΑΡΟΝΣΕ
1.- Αξεηάθεο Νηθήηαο , Πξόεδξνο
2.- εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
3.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
4.- Καθνιύξεο ηαύξνο
5.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
6.- Αξκέλεο Γεώξγηνο
7.- Καξαθάο σηήξηνο
8.- Αβξάκεο Παλαγηώηεο

ΑΠΟΝΣΕ
1.- Κόθιαο Φώηεο

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Μπηδηληή Θενδώξα , δεκνηηθή ππάιιειν.
Ο θ. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο αλαπιεξώζεθε λνκίκσο από ηνλ θ. εβαζηηάδε
Δπάγγειν.
Ο θ. Ξέλνο Αλδξέαο αλαπιεξώζεθε λνκίκσο από ηνλ θ. Αξκέλε Γεώξγην
Οη θ.θ. Καθνιύξεο θαη Αβξάκεο απνρώξεζαλ κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 6ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
«Έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρώλ ηνπ έξγνπ «Αληηθαηάζηαζε θεληξηθνύ αγωγνύ
πδξνδόηεζεο Αγ. Λένληαο-Έμω Υώξαο» ζέηεη ππόςε ην κε αξηζκ. πξση.
26546/14-11-2019 έγγξαθν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ην νπνίν ζπλνδεύεη ηε κειέηε
θαη ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο θαη ιέεη όηη:
Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ είλαη
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ΑΔΑ: 6ΒΗ3ΩΡ1-1ΧΑ
«ΑΝΣΘΚΑΣΑΣΑΗ ΚΕΝΣΡΘΚΟΤ ΑΓΩΓΟΤ
ΛΕΟΝΣΑ - ΕΞΩ ΥΩΡΑ (ΣΜΗΜΑ 1)

ΤΔΡΟΔΟΣΗΗ

ΑΓ.

Αξ. Μει. 1/2018 επηθ.60/2019
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ην πξόγξακκα: ΤΠ. ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ / ΓΔΝ. Γ/Ζ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Ζ & ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ TMHMA ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Π.Γ.Δ. ΜΔΩ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η
Πξνϋπνινγηζκόο Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ (εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο)
Ο πξνϋπνινγηζκόο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 380.000,00 Δπξώ (πιένλ
ΦΠΑ) θαη αλαιύεηαη ζε:
Γαπάλε Δξγαζηώλ 277.973,40
Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.+Ο.Δ.) 50.035,21
Απξόβιεπηα (πνζνζηνύ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηώλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ
Γ.Δ.+Ο.Δ.) 49.201,29 πνπ αλαιώλνληαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 156 παξ.
3.(α) ηνπ λ. 4412/2016.
ην αλσηέξσ πνζό πξνβιέπεηαη αλαζεώξεζε ζηηο ηηκέο πνζνύ 2.790,10 ζύκθσλα κε
ην άξζξν 153 ηνπ λ. 4412/2016.
Σόπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
Σν έξγν ζα θαηαζθεπαζηεί εληόο ησλ νξίσλ ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ Λνύραο ηεο
Γ.Δ. Αξηεκηζίσλ θαη Έμσ Υώξαο ηεο Γ.Δ. Διαηίσλ ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ.
Πεξηγξαθή θαη νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ
Με ην δεκνπξαηνύκελν έξγν αληηθαζίζηαηαη κέξνο ηνπ πξνβιεκαηηθνύ
ραιπβδνζσιήλα από ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ (HDPE Φ250) 3εο γεληάο (MRS 10, PE
100), νλνκαζηηθήο πίεζεο ΡΝ 25 atm. Δπίζεο δεκηνπξγείηαη θη έλαο λένο θιάδνο
DN110 από ην ίδην πιηθό πνπ ζα ηξνθνδνηήζεη έλαλ λέν ππξνζβεζηηθό θξνπλό
θαζώο θαη ην πθηζηάκελν δίθηπν ηνπ νηθηζκνύ «Κακπί».
ηα πςειόηεξα ζεκεία ηνπ δηθηύνπ ζα θαηαζθεπαζηνύλ θξεάηηα ζηα νπνία ζα
ηνπνζεηεζνύλ δηθιείδεο εμαεξηζκνύ ηξηπιήο ελέξγεηαο (2 ζέζεηο). ην ζεκείν ηεο
δηαδξνκήο παξά ην ξέκα ζηε ζέζε Καληειάθη (Υ: 210019, Τ:4186904) ζα
θαηαζθεπαζηεί αγσγόο εθθέλσζεο κε επηρσκέλε δηθιείδα ρεηξηζκνύ. Σέινο ζηε
ζύλδεζε ηνπ λένπ αγσγνύ κε ηνλ πθηζηάκελν ζηε ζέζε Καληειάθη, ζα ηνπνζεηεζεί
δηθιείδα απνκόλσζεο ηνπ δηθηύνπ.
Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο θαιεί ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, λα
απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή
Αθνύ έιαβε ππόςε ηεο:
- ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ,
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/10,
- ην κε αξηζκ. πξση. 26546/14-11-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ
Τπεξεζηώλ
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ αθνινύζεζε ςεθνθνξία,
Οκόθωλα
Απνθαζίδεη: εγθξίλεη ηε κε αξηζκ. κειέηε 1/2018 επηθ.60/2019 θαη ηα ηεύρε
δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ «Αληηθαηάζηαζε θεληξηθνύ αγωγνύ πδξνδόηεζεο Αγ.
Λένληαο-Έμω Υώξαο»
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Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 203/2019.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
TA ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
Νηθήηαο Αξεηάθεο

1.- εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
2.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
3.- Καθνιύξεο ηαύξνο
4.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
5.- Αξκέλεο Γεώξγηνο
6.- Καξαθάο σηήξηνο
7.- Αβξάκεο Παλαγηώηεο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο Πξόεδξνο
Νηθήηαο Αξεηάθεο
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