ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 26
Στη Λευκάδα σήµερα στις 31 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00 µ.µ. ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από
την αριθµ. 2155/27-1-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
2. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
3. Ρόκκος Στυλιαν.
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Καρβούνης Σπυρίδων
6. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Γαζής Αναστάσιος
9. Καρτάνος Ιωάννης
10. Ζουριδάκης Ευτύχιος
11. Βικέντιος Νικόλαος
12. Σίδερης Αντώνιος
13. Αραβανής Σπυρίδων
14. Σώλος Φώτιος
15. Μελάς Βασίλειος
16. ∆ρακονταειδής Κων/νος
17. Νικητάκης Μάρκος
18. Φίλιππας Γεώργιος
19. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
20. Ροντογιάννης Κων/νος
21. Βλάχος Σπυρίδων
22. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
23.
24
25.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Μεσσήνης Ιωάννης
3. Μεσσήνη Κερασούλα
4..Γιαννούτσος Πέτρος
5. Βεργίνης Ξενοφώντας .
6. ΚαββαδάςΑθανάσιος
7. Μαργέλης Γεώργιος
8. Λάζαρη Πηνελόπη
9. Στραγαλινός Βασίλειος
10. Πεντεσπίτης Νικόλαος
11. Γεωργάκης Βασίλειος
12.
13.
14.
15..

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (25) µέλη

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 18ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 1/14 Συνεδρίασης του ∆.Σ.

Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου
«Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Νήσων ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΣΤΟΥ».
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Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήµαρχος
Εισηγείται ο κ. Σούνδιας Πραξιτέλης , Αντιδήµαρχος διαβάζει την εισήγηση::
“ΓΕΝΙΚΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της εργολαβίας είναι η Αποκατάσταση ΧΑ∆Α, των νήσων Καλάµου και
Καστού ∆ήµου Λευκάδας και αφορά την αποκατάσταση των παρακάτω ΧΑ∆Α.
1) στην θέση ‘’ΜΑΥΡΗ ΛΑΓΚΑ∆Α’’ ∆.Ε Καλάµου
2) στην θέση ‘’ΒΟΡΟΣ’’ ∆.Ε Καστού
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ( Περιληπτικά)
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ : ‘’ΜΑΥΡΗ ΛΑΓΚΑ∆Α’’ ∆.Ε Καλάµου .
Προβλέπεται α) Η διαµόρφωση του απορριµµατικού αναγλύφου , µε την αναδιάταξη –
ανάπλαση των υπαρχόντων απορριµµάτων καθώς και την περισυλλογή των διάσπαρτων
απορριµµάτων τόσο κατά µήκος του ρέµατος (έξω από τον προς διαµόρφωση χώρο) όσο και
στη ευρύτερη περιοχή του ΧΑ∆Α και στην δηµιουργία ενδιάµεσου αναβαθµού (Ταµπανιού ) µε
ανάποδη κλίση για τον έλεγχο της απορροής των στραγγισµάτων – διηθηµάτων µέσω
ηµιδιάτρητων σωλήνων PE Φ160.
β) Η κατασκευή τάφρου συλλογής των οµβρίων στο ανάντη τµήµα του ΧΑ∆Α, κατά µήκος του
υπάρχοντος δρόµου.
γ) Κατασκευή τάφρων ανάντη και κατάντη για την αγκύρωση των µεµβρανών και των
στεγανωτικών υλικών γενικά.
δ) Η στεγάνωση της επιφάνειας µε στρώσεις γεωυφασµάτων - µεµβρανών
ε) Η στράγγιση της επιφανείας µε στρώση αµµοχαλίκου και η τελική επικάλυψη µε φυτόχωµα.
στ) Η κατασκευή στον πόδα του πρανούς σαρζανέτ σε µήκος ~ 120,00µ ( Στο τµήµα δηλαδή
που έχει έντονη κλίση) για την προστασία του πρανούς από διάβρωση.
ζ) Κατασκευή φρεατίου και δεξαµενής για την συγκέντρωση των στραγγισµάτων και
διηθηµάτων.
η) Περίφραξη
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ : ‘’ΒΟΡΟΣ’’ ∆.Ε Καστού .
Προβλέπετε α) η διαµόρφωση του απορριµµατικού αναγλύφου , µε την αναδιάταξη –
ανάπλαση των υπαρχόντων απορριµµάτων καθώς και τον έλεγχο της απορροής µέσω
ηµιδιάτρητων σωλήνων PE Φ160.
β) Η κατασκευή τάφρου συλλογής των οµβρίων στο ανάντη τµήµα του ΧΑ∆Α.
γ) Κατασκευή τάφρων ανάντη και κατάντη για την αγκύρωση των µεµβρανών, των
γεωπλεγµάτων και των στεγανωτικών υλικών γενικά.
δ) Η σταθεροποίηση του πρανούς µε γεωπλέγµατα, η στεγάνωση της επιφάνειας µε στρώσεις
γεωυφασµάτων - µεµβρανών
ε) Η τελική επικάλυψη τρισδιάστατο γεώπλεγµα και φυτόχωµα.
ζ) Κατασκευή φρεατίου και δεξαµενής για την συγκέντρωση των στραγγισµάτων και
διηθηµάτων.
η) Περίφραξη


3.

4.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα <<
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ>> (ΕΠΠΕΡΑΑ)µε πόρους του Ταµείου
Συνοχής και Εθνικούς Πόρους και του οποίου Φορέας Υλοποίησης είναι ο ∆ήµος
Λευκάδας.
ΜΕΛΕΤΗ:
Η
Μελέτη
του
έργου,
προϋπολογισµού
317.060,25€,
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου
Λευκάδας και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 339/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Λευκάδας.
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δηµοπρασία έγινε, µε βάση την πιο πάνω µελέτη, την 9-4-2013
µε το σύστηµα της προσφοράς µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης και µειοδότης
αναδείχθηκε ο Βασίλειος Μάντζιος Ε.∆.Ε µε προσφορά 256.818,80€ µε το Φ.Π.Α.
και ποσοστό µέσης έκπτωσης της προσφοράς 19,00%. Το πρακτικό της
δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ.121/2013 απόφαση της ∆ηµαρχιακής
επιτροπής του ∆ήµου.
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ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συµφωνητικό της εργολαβίας µεταξύ του ∆ηµάρχου Λευκάδας και
του εκπροσώπου του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την
21-82013 για ποσό 208.795,77€ χωρίς το Φ.Π.Α.
6.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσµία περαίωσης των εργασιών του έργου ορίζεται σε
τέσσερις µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, δηλαδή µέχρι
21-12-2013.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ος
ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύµφωνα µε το
Ο παρών 1
Ν3669/2008, λόγω αυξοµειώσεως των αρχικών ποσοτήτων όπως αυτές διαµορφώθηκαν από
τις αναλυτικές προµετρήσεις . Είναι δε ισοσκελισµένος µε το ποσό της αρχικής
σύµβασης, που είναι 256.818.80€ µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
Η αυξοµειώσεις των ποσοτήτων, ανά κεφάλαιο και είδος εργασίας, προέκυψαν :
Α) Από το γεγονός ότι από τον χρόνο λήψεως στοιχείων για την σύνταξη των µελετών έως την
έναρξη των εργασιών συνεχίζονταν η απόθεση απορριµµάτων καθώς και κάθε είδος
προϊόντων εκσκαφών η κατεδαφίσεων µε αποτέλεσµα να αλλάξει τελείως το αρχικό ανάγλυφο
των προς διαµόρφωση ΧΑ∆Α
Β) Από ποσότητες που προέκυψαν βάσει αναλυτικών προµετρήσεων ( οι οποίες έγιναν µε
βάσει τα προβλεπόµενα τόσο στην τεχνική περιγραφή της µελέτης όσο και στα εγκεκριµένα
σχέδια), από τις οποίες προέκυψαν αυξοµειώσεις των ποσοτήτων της αρχικής µελέτης
Γ) Η ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών που δεν προβλέπονταν στην αρχική µελέτη αλλά
κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση και σωστή λειτουργία του έργου και για τις οποίες
συντάξαµε το 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Ε.
Οι αλλαγές των ποσοτήτων συµπεριλαµβάνονται συνοπτικά στον προµετρητικό πίνακα που
ο
συνοδεύει τον 1 ΑΠΕ και σας τον επισυνάπτουµε.
Ο παρών ΑΠΕ έχει εγκριθεί και από το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων στην 4η
Συνεδρίαση του 2013 θέµα 3ο.

5.

Εισηγούµαστε,
ου

ου

την έγκριση του 1 ΑΠΕ και του 1
ολοκλήρωση του έργου.”

ΠΚΤΜΝΕ, για να γίνει δυνατή η έντεχνη

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω
εισήγηση,
Οµόφωνα αποφασίζει
την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ,του έργου «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Νήσων
ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΣΤΟΥ», για να γίνει δυνατή η έντεχνη ολοκλήρωση του.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 26/14.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
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