ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 7ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 81/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 19 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής
webex) σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ.9147/10.02.2021 (ΦΕΚ 534/10.02.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα
από την αριθ. πρωτ: 7970/15-2-2021 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
πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Ο κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, προσήλθε στην τηλεδιάσκεψη από το 4 θέµα της Η.∆.
ου

ο

ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 2 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «Αντικατάσταση
κεντρικών αγωγών ύδρευσης οδού Αναπαύσεως περιοχής Αγ. Μαρίνας – Αγ. Ιωάννη και οδού Σβορώνου »
Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήµαρχος

Ο Αντιδήµαρχος κ. Ιωάννης Λιβιτσάνος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα
εξής:
«Αντικείµενο της παραπάνω εργολαβίας ήταν η εκτέλεση εργασιών για την αντικατάσταση των
κεντρικών αγωγών ύδρευσης της οδού Αναπαύσεως της περιοχής Αγ. Μαρίνας –Αγ. Ιωάννη και οδού Σβορώνου.
Συντάχθηκε ο παρών 2ος Α.Π.Ε. της κύριας σύµβασης του έργου για να συµπεριλάβει αυξοµειώσεις
ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου.
Ο παρών ΑΠΕ προεγκρίθηκε από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Ι.Νήσων µε το αρ.
η
πρωτ. 2801/14-12-2020 έγγραφο και από το περιφερειακό συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Λευκάδας µε την 2
ο
ης
πράξη (θέµα 2 ) της 1 συνεδρίασης του 2021.
Με την ανωτέρω τακτοποίηση των εργασιών
δεν επέρχεται καµία τροποποίηση του αρχικού
συµβατικού ποσού, και ο 2ος ΑΠΕ έχει ύψος δαπάνης 198.232,32 ευρώ, δηλαδή όσο και το συµβατικό
αντικείµενο. Το έργο έχει περαιωθεί εντός της εγκεκριµένης παρατάσεως του δηλαδή µέχρι την 1-11-2020 και έχει
εκδοθεί η βεβαίωση περαίωσης του.
Εισηγούµαστε,
την έγκριση του 2

ου

ΑΠΕ ώστε να καταστεί δυνατή και η οικονοµική ολοκλήρωση - τακτοποίηση του

έργου.»
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

1

•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ου

Την έγκριση του 2 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών
ύδρευσης οδού Αναπαύσεως περιοχής Αγ. Μαρίνας – Αγ. Ιωάννη και οδού Σβορώνου »
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 81/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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