ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 31ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 365/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 21 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΘΥΡΩΝ», σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
16234/17-9-20 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
έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Τσιρογιάννης Γεώργιος
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2 ∆ρακονταειδής Κων/νος
3 Μαργέλη Μαρία
3 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
4 Γαζής Αναστάσιος
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5 Τυπάλδος Νικόλαος
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6 Βικέντιος Νικόλαος
6
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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.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
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Η κα Κατωπόδη Νίκη, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
ο
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ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1 ΑΠΕ του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΣΤΟ Π.∆.99/2017».
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
∆ηµ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τµ. Τεχν. Έργων ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήµαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα
εξής:
«1 .ΓΕΝΙΚΑ
Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι παρεµβάσεις στο ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΡΥΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ,
2.Χρηµατοδότηση
- Το έργο αρχικού προϋπολογισµού 25912,00 ευρώ µε ΦΠΑ χρηµατοδοτείται από πιστώσεις Π∆Ε
3.Μελέτη
– Η µελέτη του έργου συστάθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας και εγκρίθηκε µε την 96/2019
απόφαση ταυ ∆ηµοτικού Συµβούλιου.
4.∆ηµοπρασία
– Το έργο δηµοπρατήθηκε στις 22/01/2020 και µειοδότης αναδείχτηκε ο ΧΟΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ µε ποσοστό
έκπτωσης σαράντα ένα τοις εκατό(41,00%)επί των τιµών του τιµολόγιου.
Το Πρακτικό της δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε αριθµό 32/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Λευκάδας.
5. Σύµβαση
– Το συµφωνητικό της εργολαβίας µεταξύ του ∆ήµαρχου Λευκάδας και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε
23/06/2020 για το πόσο 15288,10 ευρώ µε αναθεώρηση και ΦΠΑ.
6. Προθεσµία
– Η προθεσµία περαίωσης του έργου ήταν 21/09/2020 και δεν υπήρξε αίτηµα παράτασης.
7.Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας.
Ο παρών 1ος ΑΠΕ προτεινοµένης δαπάνης 15041,48 ευρώ µε αναθεώρηση και ΦΠΑ, συντάθηκε συµφώνα µε τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 και µε τις τελικές επιµετρήσεις προκειµένου να συµπερίλαβε αφενός την διάθεση του
κονδυλιού των απροβλέπτων στο έργο και αφετέρου την απαιτουµένη τακτοποίηση – ανακατανοµή των
ποσοτήτων όπως αυτές πρόεκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του.
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∆εν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της µελέτης του έργου και η επί έλασσον δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσοτικό
όριο του 20% της συµβατικής δαπάνης και το 10% της σύµβασης.
Με τον παρόντα 1 ΑΠΕ ,ολοκληρώνονται οι εργασίες που είχαν περιληφθει στο αντικείµενο της µελέτης του έργου.
Έχοντας υπόψη,
- Το γεγονός ότι οι ανωτέρω εργασίες κρίνονται από την επίβλεψη απαραίτητες για την έντεχνη και πλήρη
αποπεράτωση του έργου, καθώς και για την αρτιότητα και λειτουργικότητα αυτού.
-Το γεγονός ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της µελέτης που αποτέλεσε αντικείµενο του διαγωνισµού µε τις
προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται.
- Το γεγονός ότι προκύπτει τελική δαπάνη µικρότερη της συµβατικής κατά 246,61 ευρώ(µειωτικός ΑΠΕ)
Εισηγούµαστε
Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΣΤΟ
Π.∆. 99/2017.»
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 του άρθρου 10 περ. 9 του Ν.4625/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ου

Την έγκριση του 1 ΑΠΕ του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΣΤΟ Π.∆.99/2017», αναδόχου Χόρτη Γεώργιου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 365/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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