ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 8ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 122/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 12 του µηνός Απριλίου του έτους 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 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. 6536/8-4-2019 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
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κοντοµίχης Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κακλαµάνη Αναστασία
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Γιαννιώτης Οδυσσέας
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Τριλίβας Χρήστος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Κατωπόδη Ευανθία
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Σκληρός Παναγιώτης
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
11
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
11
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
13
Βλάχος Κων/νος
13
14
Θερµός Ευάγγελος
14
15
Παπαδόπουλος Ανδρέας
15
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17
Γρηγόρη Ασπασία
17
18
Βικέντιος Νικόλαος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Μήτσουρας Πέτρος
19
20
Αραβανής Βασίλειος
20
21
Ζουριδάκης Ευτύχιος
21
22
Σκληρός Φίλιππος
22
23
Καββαδάς Θωµάς
23
24
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
24
25
Γληγόρης Κων/νος
25
26
26
27
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 πέντε (25) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
ο
ο
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά το 2 θέµα της Η.∆. τα θέµατα: 5 , 6 και 12 της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Χαλικιάς Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, Καρφάκη Μαριάννα, και Φρεµεντίτης Χριστόφορος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος
ου
της Η.∆. Ο ∆.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος. Η ∆.Σ. Καρφάκη Μαριάννα επέστρεψε πριν
ου
την συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆. Οι ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος, Βικέντιος Νικόλαος και Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησαν πριν
ου
την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 4 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 8ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
ου
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 1 Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», αναδόχου Ηλία
Περδικάρη.
Εισηγητής: Φίλιππας Γεώργιος, Αντιδήµαρχος

1

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα µε είκοσι τέσσερις (24)
ου
ψήφους, αποφασίζει την συζήτηση θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε έγκριση 1 Α.Π.Ε. του
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», λόγω του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ. 7
του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος κ. Φίλιππας Γεώργιος, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Είναι η κατασκευή του κόµβου στην συµβολή των οδών
Καραβέλα και Φιλοσόφων στην πόλη της Λευκάδας.
Θα κατασκευασθεί κυκλικός κόµβος τετρασκελής µε εσωτερική νησίδα. Στους τέσσερεις συγκλίνοντες κλάδους θα
κατασκευασθούν οι προβλεπόµενες νησίδες για την ασφαλή
λειτουργία του κόµβου κατά τη είσοδο και έξοδο των οχηµάτων.
Θα δηµιουργηθούν διαβάσεις πεζών µε προστατευτικά
κιγκλιδώµατα.
Θα τοποθετηθεί ιστός φωτισµού στο κέντρο της νησίδας.
Θα τοποθετηθεί η εγκεκριµένη οριζόντια και κατακόρυφη
σήµανση.
2. ΜΕΛΕΤΗ:
Η µελέτη συντάχθηκε από τον ∆ηµήτριο Βραχνούλα πολιτικό Μηχανικό και θεωρήθηκε από τον ∆ιευθυντή ΤΥ∆Λ
στις 24-10-2017.
3. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:
Το έργο εκτελείται µε δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό που
διενεργήθηκε στις 24-05-2018.
4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Ύστερα από την υπ’αρίθµ. 170/2018 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής που ενέκρινε τα πρακτικά της δηµοπρασίας, στην οποία
αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης ο Ηλίας Περδικάρης Ε.∆.Ε.,
την υπ΄αριθµ. 225/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που
ενέκρινε το από 27-07-2018 ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο πρακτικό
κατακύρωσης της δηµοπρασίας, την υπ΄αριθµ. 7105/16-01-2019
απόφαση Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/νήσου – ∆υτ. Ελλάδας &
Ιονίου και το υπ΄αριθµ. 1405/31-01-2019 έγγραφο του ∆ήµου
Λευκάδας, υπογράφηκε στις 22-02-2019 µεταξύ του κ. ∆ηµάρχου
και του αναδόχου το προβλεπόµενο συµφωνητικό µε συµβατικό
ποσό 65.887,00 ευρώ µαζί µε τον Φ.Π.Α.
5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
Όλες οι συµβατικές εργασίες εκτελούνται µέσα στον συµβατικό χρόνο.
ος
6. ΑΝΑΚ/ΚΟΙ:
Ο προτεινόµενος 1 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ποσού:
ΠΙΝΑΚΕΣ
65.887,00 ευρώ µαζί µε τον Φ.Π.Α. 24%, συντάχθηκε για να
περιλάβει αυξοµειώσεις ποσοτήτων των συµβατικών
εργασιών όπως αυτές προκύπτουν από τις ήδη
εκτελεσθείσες εργασίες και τις προµετρήσεις, καθώς και
δώδεκα νέες εργασίες που αφορούν οι τρείς πρώτες την
οµάδα χωµατουργικά, οι επόµενες πέντε την οµάδα τεχνικά
έργα, η επόµενη την οµάδα ασφαλτικά, και οι τρείς τελευταίες την
οµάδα σήµανση - ασφάλεια απαραίτητες για την ολοκλήρωση του
έργου.
Προτείνεται οι ποσότητες των εργασιών µε Α.Τ. 5.3 ,και 5.4
να αυξηθούν.
Προτείνεται οι ποσότητες των εργασιών µε Α.Τ. 4.3
και 4.4 να µειωθούν.
ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
Οι δώδεκα (12) νέες εργασίες εµπεριέχονται στο σχετικό
ο
1 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συνοδεύεται από την αντίστοιχη
ανάλυσή τους και είναι οι παρακάτω:
α) Εκσκαφή θεµελίων ώστε να τοποθετηθούν τα κράσπεδα
και οι αγωγοί απορροής οµβρίων. (1ΠΝΤ/1,1ΠΝΤ/2 και
1ΠΝΤ/3)
β) Σκυρόδεµα, δοµικό πλέγµα, ξυλότυποι και τσιµεντοσωλήνες
ώστε να επιστρωθούν οι καταργούµενες νησίδες, να τοποθετηθούν
τα κράσπεδα και οι σωληνωτοί οχετοί. (1ΠΝΤ4, 1ΠΝΤ5, 1ΠΝΤ6,
1ΠΝΤ7 και 1ΠΝΤ/8)
γ) Ασφαλτοσκυρόδεµα για την βελτίωση της επιφάνειας του
υπάρχοντος και του νέου καταστρώµατος της οδού. (1ΠΝΤ/9)
δ) Αναλάµποντες φανοί και εργοταξιακές πινακίδες για την ασφάλεια

2

της κυκλοφορίας καθόλη την διάρκεια του έργου. (1ΠΝΤ/10 και
1ΠΝΤ/11)
ε) Αφαίρεση ιστού φωτισµού. (1ΠΝΤ/12)
ο

Με τον παρόντα 1 Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το φυσικό
αντικείµενο όπως αυτό προβλέπονταν στην µελέτη.
ος
Ο 1 ΑΠΕ έχει ύψος δαπάνης 65.887,00 ευρώ, εκ των
οποίων 12.752,32 είναι ΦΠΑ δηλαδή όσο και το ποσό της αρχικής
σύµβασης.
ος

Ο 1 Α.Π.Ε. ελέγχθηκε σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 156 του
Ν.4412/2016. (διαχείριση των <<επί έλασσον>> δαπανών) Το
αποτέλεσµα είναι η τήρηση του κανόνα µε 0,00 ευρώ δαπάνες προς
περικοπή.»

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι τρεις (23) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Παρών ψήφισε ο κ. Γληγόρης Κων/νος διότι δεν είχε τα στοιχεία του ΑΠΕ.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία, αποφασίζει:
ου

Εγκρίνει τον 1 Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», αναδόχου Ηλία Περδικάρη.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 122/2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

3

