ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 2ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 28/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 19 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ηµέρα Τρίτη 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/ΓΠ.οικ.: 1293/8.1.2021 (ΦΕΚ 30/8.1.2021 τεύχος Β'), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020,
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: 2024/15-1-2021 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
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
3 Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
3
4 Γιαννιώτης Παναγιώτης
4
5 Μαργέλη Μαρία
5
6 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
6
7 Γαζής Αναστάσιος
7
8
8
9
9
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 κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο

ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΗ
∆ΡΑΣΗ ΕΜΑΥΤΙΩΝ, ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» Αναδόχου Εταιρίας:
MA.I.CON. I.K.E.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος

Ο Αντιδήµαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα
εξής:
«Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ
1.Η µελέτη του έργου που συντάχθηκε από το Τµήµα Τεχνικών Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Λευκάδας και εγκρίθηκε µε την αρίθµ. 117/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
2.Ο προϋπολογισµός µελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 € µε Φ.Π.Α.
3.Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ και είναι εγγεγραµµένο στον τακτικό προϋπολογισµό
του ∆ήµου Λευκάδας µε Κ.Α. 63-7341.010
4.Την απ. αρθµ. 396/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας µε την οποία εγκρίνεται το
από 14-11-2018 πρακτικό επιτροπής διαγωνισµού του έργου .
5.Την υπ. αριθµ. 17372/2019 (19SYMV005501949 2019-09-02) Εργολαβική Σύµβαση µε τον µειοδότη την εταιρία
" MA.I.CON. I.K.E." η οποία υπογράφηκε µεταξύ του ∆ηµάρχου Λευκάδας κ. Μάρκου Νικητάκη και του κ. Μαντζιου
Κωνσταντίνου, νόµιµου εκπροσώπου της εν λόγο εταιρίας, που προσέφερε Έκπτωση 3,00% επί των τιµών του
τιµολογίου µελέτης.
Σύµφωνα µε την εν λόγο Σύµβαση ο Προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στις 48.500,00€ µε το Φ.Π.Α., ενώ το
ποσό Σύµβασης χωρίς ΦΠΑ είναι: 39.112,90€
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 33.520,07€ ο συνολικός προϋπολογισµός εργασιών µε Γ.Ε.&Ο.Ε., 5.028,01€ το σύνολο
Απροβλέπτων ∆απανών, 564,82€ η Αναθεώρηση και 9.387,10€ Φ.Π.Α. 24%.
6. Την αρίθµ. 396/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας, µε την οποία επικυρώθηκαν
τα πρακτικά της δηµοπρασίας.
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Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντικείµενο του έργου είναι η βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του σχολικού συγκροτήµατος του 2ου 3ου ∆ηµοτικού σχολείου Λευκάδας.
Προβλέπεται η αντικατάσταση της ασφαλτικής επίστρωσης του αύλειου χώρου η οποία έχει φθαρεί λόγω
γήρανσης. Θα δοθούν οι κατάλληλες κλίσεις για την διευθέτηση των όµβριων υδάτων και η επέκταση του δικτύου
οµβρίων και θα επιστρωθεί µε νέα ασφαλτική στρώση.
Θα γίνει η οριοθέτηση και βελτίωση των γηπέδων µπάσκετ και βόλεϋ µε την κατασκευή ελαστικού συνθετικού
τάπητα πάχους 3 – 4 mm, απόχρωσης πρασίνου, κόκκινου ή συνδυασµού τους, πάνω στον νέο ασφαλτοτάπητα
εξωτερικών γηπέδων αθλοπαιδιών εγκεκριµένου από την ITF.
Τέλος θα αντικατασταθεί ο αθλητικός εξοπλισµός, ώστε τα εν λόγω γήπεδα να καταστούν λειτουργικά και να
µπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του σχολικού συγκροτήµατος
Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1ου Α.Π.Ε.
O 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκαν σύµφωνα µε το Ν4412/2016.
Η σύνταξή του έγινε λόγω αυξήσεων των ποσοτήτων των αρχικών εργασιών όπου αυτές κρίνονται αναγκαίες
και απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την αρχική µελέτη.
Οι αυξήσεις των ποσοτήτων, ανά κεφάλαιο και είδος εργασίας, προέκυψαν από αναλυτικές επιµετρήσεις του
έργου και αφορούν:
Α.Τ. 2.1 Σκυροδέµατα µικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20
Α.Τ. 4.1 Κατασκευή ακριλικού τάπητα.
Εισηγούµαστε,
την έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου, «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΕΜΑΥΤΙΩΝ,
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» Αναδόχου Εταιρίας MA.I.CON. I.K.E.,
συνολικής δαπάνης 45.800,00 ευρώ µε ΦΠΑ, δηλαδή σε ισοζύγιο µε την αρχική σύµβαση.
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
-

Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.»
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 αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου, «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΕΜΑΥΤΙΩΝ,
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» Αναδόχου Εταιρίας MA.I.CON. I.K.E.,
συνολικής δαπάνης 45.800,00 ευρώ µε ΦΠΑ, δηλαδή σε ισοζύγιο µε την αρχική σύµβαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 28/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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