ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 40ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 292/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 7 του µηνός Οκτωβρίου του έτους
2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 19978/3-10-19 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 οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Μαργέλη Μαρία
2 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
(Το ανωτέρω µέλος δεν προσήλθε
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3
αν και κλήθηκε νόµιµα)
4 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Τυπάλδος Νικόλαος
6
7 Κατωπόδη Νίκη
7
8 Βικέντιος Νικόλαος
8
9
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ου

ο

ου

ΘΕΜΑ 16 : Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση του 2 Α.Π.Ε. και 2 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΝΥ∆ΡΙΟΥ » αναδόχου: Κων/νου Μάντζιου Ε.∆.Ε.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/µενος ∆/νσης Τ.Υ. ∆ήµου
Θωµάς Βουκελάτος, επιβλέπων µηχανικός

Ο Αντιδήµαρχος, κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής
τα ακόλουθα:
«Αντικείµενο της παραπάνω εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών στο ∆ηµοτικό Γήπεδο Νυδριού
ώστε να καταστεί λειτουργικό και ασφαλές.
Πιο συγκεκριµένα θα εκτελεστούν εργασίες επισκευής της περίφραξης ,κατασκευής νέων κιγκλιδωµάτων ,
αλλαγής φοράς ανοίγµατος κεντρικών θυρών , εγκατάστασής φωτιστικών ασφαλείας, πυρασφάλεια, εξοπλισµός
ιατρείου και κατασκευή χώρων υγιεινής κατω από τις υφιστάµενες κερκίδες.
ο

Συντάχθηκε το 2 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για να περιλάβει την τιµή πέντε νέων τιµών εργασιών που δεν
προβλέπονταν στην αρχική µελέτη, αλλά κρίθηκαν απαραίτητες για την πρόοδο του έργου.
Συντάχθηκε πρακτικό εξακρίβωσης κόστους διότι τρεις εκ των πέντε τιµών δεν περιλαµβάνονταν στα
εγκεκριµένα αναλυτικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών) οπότε οι τιµές καθορίστηκαν µε πραγµατικά στοιχεία
κόστους όπως ορίζεται από την νοµοθεσία.
ος
Συντάχθηκε ο παρών 2 Α.Π.Ε. της κύριας σύµβασης του έργου για να συµπεριλάβει αυξοµειώσεις
ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν απο την Νέα εργασία για την ορθή και έντεχνη κατασκευή του έργου.
Με την ανωτέρω τακτοποίηση των εργασιών δεν επέρχεται
τροποποίηση του ποσού του
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, το οποίο παραµένει στο ποσό των 22.920,46 € (µε Φ.Π.Α.
ου
Προτείνεται η έγκριση του παρόντος 2 Α.Π.Ε..

Εισηγούµαστε,
ου

ου

την έγκριση του 2 ΑΠΕ και του 2 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ώστε να καταστεί δυνατή η έντεχνη πρόοδος του έργου.
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•
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•

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
την ανωτέρω εισήγηση,
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε
α
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και το άρθρο 10 περ. 9 του Ν.4625/19
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ου

ου

Την έγκριση του 2 Α.Π.Ε. και 2
αναδόχου: Κων/νου Μάντζιου Ε.∆.Ε.

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΝΥ∆ΡΙΟΥ »

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 292/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

2

