ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 34ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 501/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 3 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 24572/29-11-2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Πολίτης Σπυρίδων
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κοντοµίχης Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κακλαµάνη Αναστασία
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Σκληρός Παναγιώτης
5
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5
Αραβανής Βασίλειος
6
Κούρτης Φίλιππος
6
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
7
Σέρβος Κων/νος
7
8
Βλάχος Κων/νος
8
9
Θερµός Ευάγγελος
9
10
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
10
11
Βλάχος Ευστάθιος
11
12
Παπαδόπουλος Ανδρέας
12
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
13
Γιαννιώτης Οδυσσέας
13
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν απών.
14
Τριλίβας Χρήστος
14
Χρέη ∆ηµάρχου εκτελεί ο αναπληρωτής
15
Καρφάκη Μαριάννα
15
∆ηµάρχου κ. Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος.
16
Βικέντιος Νικόλαος
16
17
Μήτσουρας Πέτρος
17
18
Αρβανίτης Σπυρίδων
18
19
Ζουριδάκης Ευτύχιος
19
20
Σκληρός Φίλιππος
20
21
Κατωπόδη Ευανθία
21
22
Καββαδάς Θωµάς
22
23
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
23
24
Γληγόρης Κων/νος
24
25
Γρηγόρη Ασπασία
25
26
Φίλιππας Γεώργιος
26
27
Κατηφόρης Χρήστος
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι επτά (27) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκαν έξι (6) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν: το 5 θέµα της Η.∆. µετά το 1 θέµα της Η.∆. και τα θέµατα 13 και 14 της Η.∆. µετά το
ο
11 θέµα της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Κοντοµίχης Ευάγγελος προσήλθε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος Ε.Η.∆..
ου
ου
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε µετά την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆. και πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της
ο
Η.∆. (το οποίο προτάχθηκε προς συζήτηση µετά το 1 θέµα της Η.∆.)
ου
Οι ∆.Σ. Κοντοµίχης Ευάγγελος και Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησαν µετά την συζήτηση του 5 θέµατος και πριν την
ου
συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος και Βλάχος Κων/νος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γιαννιώτης Οδυσσέας και Παπαδόπουλος Ανδρέας, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 14 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 15 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 34ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
ου
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 3 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ∆.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» αναδόχου Κ/Ξ ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.-ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα είπε τα εξής:
1.1 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Αντικείµενο του έργου είναι εργασίες βελτίωσης- ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων που βρίσκονται εντός
οικισµού των Τοπικών Κοινοτήτων Αθανίου , ∆ραγάνου, Χορτάτων, Αγ Πέτρου, Κοντάραινας, Ευγήρου,
Μαραντοχωρίου, Βασιλικής, Αγ Ηλία, Βουρνικών, Κοµηλιού, Νικολή, Μανάση και Σύβρου της ∆ηµοτικής Ενότητας
Απολλωνίων ∆ήµου Λευκάδας. Προβλέπονται επεµβάσεις, πιο συγκεκριµένα πλακοστρώσεις µε πλάκες ακανόνιστες,
στους δρόµους εντός των αγροτικών οικισµών σε θέσεις που ορίζονται από τα σχέδια της οριζοντιογραφίας, µε υλικά
συµβατά µε το ύφος και τη φυσιογνωµία των οικισµών.
Η δηµοπρασία διεξήχθη στις 04/08/2015, το αποτέλεσµα της οποίας εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµό 201/2015
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας και µειοδότης αναδείχθηκε η «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ο.Ε.» µε ποσοστό έκπτωσης 48,72% επί των τιµών του τιµολογίου µελέτης. Με σκοπό την καλύτερη εκτέλεση του
παραπάνω έργου συστάθηκε η κατασκευαστική κοινοπραξία «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.-ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.
ΓΕΡΟΝΤΑΣ» σύµφωνα µε το υπ’ αριθ 44/2015/19-10-2015 καταστατικό σύστασης κοινοπραξίας που θεωρήθηκε από
την ∆ΟΥ Ιωαννίνων και κατατέθηκε στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας.
1.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 20072013» µε ποσοστό συγχρηµατοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α και 25% από Εθνική ∆απάνη (Π.∆.Ε., Κωδικός ΣΑΕ
2012ΣΕ28280126). Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 4638/17-06-2016 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων(Γενική Γραµµατεία Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων-Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής
ΠΑΑ 2014-2020) αποφασίστηκε η µεταφορά της χρηµατοδότησης του παραπάνω έργου στο µέτρο 7 του Π.Α.Α.
2014-2020.
Η σύµβαση υπογράφηκε στις 09.10.2015 µεταξύ της «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» και του «∆ήµου
Λευκάδας» µε συµβατικό τίµηµα 416.877,03 € πλέον Φ.Π.Α., εκ των οποίων ποσό 351.458,34 € για την αξία των
εργασιών συµπεριλαµβανοµένων των ΓΕ & ΟΕ, ποσό 52.718,75€ για απρόβλεπτες δαπάνες και ποσό 12.699,94 €
για δαπάνες αναθεώρησης.
1.3 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Συµβατική προθεσµία περαίωσης του έργου ορίσθηκε η 09/01/2016. Εγκρίθηκε 1η παράταση προθεσµίας
του έργου µέχρι 30/04/2016 σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.48/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Λευκάδας. Εγκρίθηκε 2η παράταση προθεσµίας του έργου µέχρι
30/11/2016
σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
262/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας. Εγκρίθηκε 3η παράταση προθεσµίας του
έργου µέχρι 30/05/2017 σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 472/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου
του
∆ήµου Λευκάδας. Εγκρίθηκε 4η παράταση προθεσµίας του έργου µέχρι 30/10/2017 σύµφωνα µε την υπ’
αριθ.238/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας. Εγκρίθηκε 5η παράταση προθεσµίας του
έργου µέχρι 30/5/2018 σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 408/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Λευκάδας. Εγκρίθηκε 6η παράταση προθεσµίας του έργου µέχρι 30/8/2018 σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 226/2018
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας. Εγκρίθηκε 7η παράταση προθεσµίας του έργου µέχρι
30/10/2018 σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 375/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας.
1.4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το αντικείµενο του έργου περιλαµβάνει συνοπτικά τα εξής:
Προβλέπονται εργασίες πλακόστρωσης από ακανόνιστες πλάκες επί υποστρώµατος σκυροδέµατος των 200 γρ. µε
µέσο πάχος 3 εκ. αντί των 150 γρ µε µέσο πάχος 2 εκ. που προβλέπεται στα επίσηµα άρθρα για να είναι πιο ισχυρό
το κονίαµα, εργοστασιακή κοπή των πλακών υπό ορθή γωνία για καλύτερη συναρµογή των ακανόνιστων πλακών µε
υφιστάµενες κατασκευές και τo έντεχνο τελείωµα της πλακόστρωσης, κατασκευή αργολιθοδοµών, µικτή
πλακόστρωση µε πλάτος πλακών 1 µέτρο στο κέντρο και τσιµεντόστρωση δεξιά αριστερά σε σηµεία των οικισµών µε
κλίση για την αποφυγή της ολισθηρότητας των οδών, διευθέτηση όµβριων υδάτων, καθαιρέσεις, εκσκαφή θεµελίων ,
επιχώσεις.
1.5 ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Το αντικείµενο του έργου έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 100%. Επιγραµµατικά έχουν
πραγµατοποιηθεί τα κάτωθι:
Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή πλακοστρώσεων και των απαιτούµενων εργασιών χωµατουργικών, διευθέτησης
όµβριων υδάτων, καθαιρέσεων, εκσκαφής θεµελίων, επιχώσεων στις Τοπικές Κοινότητες Χορτάτων, Νικολή,
Μανασή, Κοµηλιού, Αγίου Ηλία, Βουρνικά, Σύβρου, Αγ. Πέτρου ,Βασιλικής, Αθανίου, ∆ραγάνου, Μαραντοχωρίου
,Κοντάραινας και Εύγηρου.
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ΟΥ

2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 3

ΑΠΕ

Ο 3ος ΑΠΕ συντάσσεται για να περιλάβει τις αυξοµειώσεις (τακτοποίηση) ποσοτήτων των εργασιών της
αρχικής σύµβασης.
2.1

ΓΕΝΙΚΑ

Οι κύριος λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν τις διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων των συµβατικών εργασιών είναι ο
ακόλουθος:
- Από τις αναλυτικές επιµετρήσεις εκτελεσµένων εργασιών οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι του
φυσικού αντικειµένου του έργου , προέκυψαν αυξοµειώσεις στις ποσότητες αυτών.
2.2 Αιτιολόγηση των µεταβολών ανά οµάδα εργασιών
Οµάδα Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Οι διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων των εργασιών της οµάδας στα άρθρα 2.1 ,2.2 προκύπτουν διότι :
- Σε διάφορες Τ.Κ. παρατηρήθηκε ότι η απορροή των οµβρίων µπορούσε να γίνει µέσω διαφορετικών
οδεύσεων ( πιο σύντοµων) σε κοντινούς φυσικούς αποδέκτες ( ρέµατα ή χείµαρρους) µε αποτέλεσµα να
µειωθούν τα φρεάτια απόληξης των τσιµεντοσωλήνων καθώς και το µήκος των εν λόγω τσιµεντοσωλήνων καθώς
ακολούθησαν συντοµότερο µήκος όδευσης.
2.3 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΚΤΜΝΕ)
∆εν συντάχθηκε.
2.4 ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Το συνολικό συµβατικό αντικείµενο δεν µεταβάλλεται.
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών παρουσιάζει µείωση δαπάνης κατά 43,76 € σε σχέση µε τον
ο
ου
2 Α.Π.Ε και τελικά διαµορφώνεται στο ποσό των 62,90 €, έναντι 106,66 € του 2 Α.Π.Ε . Η µείωση των
απροβλέπτων οφείλεται στις διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων των εργασιών των οµάδων όπως προέκυψαν από τις
επιµετρήσεις που συντάχθηκαν.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Ουδεµία µεταβολή παρουσιάζεται.
ΦΠΑ
ο
Ο Φ.Π.Α µειώνεται κατά 533,59 € σε σχέση µε τον 2 Α.Π.Ε και διαµορφώνεται στις 98.104,98 € .
Επίσης έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις για την χρήση των επί έλαττον δαπανών και οι δαπάνες των νέων εργασιών είναι
µικρότερες από το ποσό των απροβλέπτων.
Οι διαφοροποιήσεις που προκύπτουν στο συµβατικό αντικείµενο φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
ΑΡΧΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΕΝΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΓΕ & ΟΕ 18%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
3ο ΑΠΕ

ΕΠΙ
ΠΛΕΟΝ

297.846,05

340.585,54

42.739,49

53.612,29
351.458,34
52.718,75
404.177,10

61.305,40
401.890,94
62,90
401.953,84

7.693,11
50.432,60

12.699,94

12.699,94

416.877,04

414.653,78

95.881,72
512.758,76
€

512.758,76 €
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52.655,85
2.223,26
2.223,26
2.223,26

98.104,98 €

ΕΠΙ
ΕΛΑΤΤΟΝ

ΟΥ

2.5. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 3

Α.Π.Ε.
ου

Η συνολική δαπάνη του 3 Α.Π.Ε. ανέρχεται στα 512.758,76 € µε Φ.Π.Α., εκ των οποίων δαπάνη 401.953,84
€ για εργασίες µε Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα, 12.699,94 € για αναθεωρήσεις και 98.104,98 € για Φ.Π.Α., δηλαδή
χωρίς υπέρβαση σε σχέση µε την αρχική σύµβαση.
Επίσης το έργο έχει εκτελεσθεί άρτια και έντεχνα χωρίς να υπάρχει ουδεµία αλλοίωση του φυσικού του
αντικειµένου και έχει πάρει την σχετική προέγκριση από την αρµόδια διαχειριστική αρχή του Υ.Π.Α.Α.Τ και έγκριση
από το Τεχνικό Συµβούλιο της Π.Ε Λευκάδας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Λαµβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω αναφερόµενα εισηγούµαστε την έγκρισή του.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε είκοσι (20) ψήφους αποφασίζει:
ου

Την έγκριση του 3 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ∆.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» αναδόχου Κ/Ξ ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.-ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 501/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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