ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 41ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 511/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 8 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2020, 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/Γ.Π.οικ.:76629/28-11-2020 (ΦΕΚ 5255/τ.Β΄/28-11-2020), 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. Υπουργείου
Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 21996/4-12-2020 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
εννέα (9) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
-----2 Γιαννιώτης Παναγιώτης
2
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3
4 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
4
5 Μαργέλη Μαρία
5
6 Τυπάλδος Νικόλαος
6
7 Τσιρογιάννης Γεώργιος
7
8 Βικέντιος Νικόλαος
8
9 Γαζής Αναστάσιος
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.
ο

ου

ΘΕΜΑ 12 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2 ΑΠΕ του έργου: «Αποκαταστάσεις δηµοτικών οδών ∆.Ε. ΑπολλωνίωνΕλλοµένου», αναδόχου Βούλγαρη ΑΤΕ.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
∆ηµ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τµ. Τεχν. Έργων ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, διόρθωσε τον τίτλο του θέµατος, στο ορθό:
ου
ου
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (1
ΑΠΕ) και 1
ΠΚΤΝΜΕ του έργου
«Αποκαταστάσεις δηµοτικών οδών ∆.Ε. Απολλωνίων-Ελλοµένου», αναδόχου Βούλγαρη ΑΤΕ.
Στη συνέχεια, ο Αντιδήµαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της
Επιτροπής τα εξής:
o
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ Το έργο προϋπολογισµού 310.000,00 € µε ΦΠΑ χρηµατοδοτείται από πιστώσεις
ΥΠΕΣ∆Α - ΣΑΕ 522)
o
ΜΕΛΕΤΗ Η αριθµ. 175/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη
του έργου.
o
∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Τα έργο δηµοπρατήθηκε στις 13-09-2018 και µειοδότης αναδείχτηκε η
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΤΕ µε µέσο ποσοστό έκπτωσης τριάντα τρία και πέντε επί τοις εκατό ( 33,05 % ), επί των
τιµών του τιµολογίου . Το Πρακτικό της δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την αριθµ. 367 / 2018 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
o
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Το συµφωνητικό για ποσό 207.551,81 € µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α. υπογράφηκε
στις 28-06-2019. Την ιδία µέρα έγινε και η εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο .
o
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Η προθεσµία περαίωσης του έργου βάσει του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 ορίζετε η
28-01-2020. ∆όθηκε παράταση µέχρι 30/04/2020, µε την αρ.29/2020 απόφαση της ΟΕ.
o
. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 156 του Ν.4412/16 για τα "επί έλασσον " και περιλαµβάνει την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών
για την διόρθωση προφανών παραλείψεων της προµέτρησης της µελέτης χωρίς τροποποίηση των σχεδίων και
της µορφής του έργου.

1

Το παρόν 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , συντάχθηκε για να τιµολογήσει τις νέες εργασίες που δεν είχαν
προβλεφθεί µε την σύνταξη της αρχικής µελέτης αλλά όµως ήταν απαραίτητες για την τεχνική ολοκλήρωση του
έργου.
Για την σύνταξη των παραπάνω τιµών χρησιµοποιήθηκε το Αναλυτικό Τιµολόγιο Έργων
καθώς επίσης και το Πρακτικό Αναλύσεως Τιµών του ∆΄ Τριµήνου 2019.

Οδοποιίας (Ο∆Ο )

Οι νέες τιµές ανάγονται στο επίπεδο των τιµών της προσφοράς µε τις τιµές από το εγκεκριµένο
πρακτικό Έργων Οδοποιίας (Ο∆Ο ) καθώς επίσης και το Πρακτικό Αναλύσεως Τιµών του ∆΄ Τριµήνου
2019.
Οι τιµές αυτές υπόκεινται στην έκπτωση της εργολαβίας και στο προβλεπόµενο Ε.Ο. ΚΑΙ Γ.Ε. , και
αυτές είναι οι παρακάτω περιγραφόµενες αναλυτικά , ήτοι :
ΝΤ1 ΑΡΘΡΟ 1o : (Ο∆Ο-4421Β)
Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης µεταβλητού πάχους, που θα κατασκευασθεί σε
υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Α
265, την Τ.Σ.Υ. και σύµφωνα µε τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης, µε ασφαλτόµιγµα που παρασκευάζεται εν
θερµώ, σε µόνιµη εγκατάσταση από παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατοµείου, µετά της µεταφοράς τους από
οποιαδήποτε απόσταση
Τιµή εφαρµογής : 85,78 €
ΝΤ2 ΑΡΘΡΟ 1o : (Ο∆Ο-4421Β)
Επισκευή λάκκων ασφαλτικού Σκυροδέµατος
Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης µεταβλητού πάχους, που θα κατασκευασθεί σε
υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σύµφωνα µε την
Π.Τ.Π. Α 265, την Τ.Σ.Υ. και σύµφωνα µε τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης, µε ασφαλτόµιγµα που
παρασκευάζεται εν θερµώ, σε µόνιµη εγκατάσταση από παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατοµείου,
µετά της µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση
Τιµή εφαρµογής : 107,00 €

Εχοντας υπόψη:
η/
•
Την έγκριση του στην 6 4-12-2020 συνεδρίαση του τεχνικού συµβουλίου ∆ηµοσίων έργων
• Το άρθρο 156 του ν 4412/16.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
ου
ου
Την έγκριση του 1 Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1 ΠΚΤΝΜΕ των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη
αιτιολογική του έκθεση.»
Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, δηλώνει παρών, διότι δεν έχει αποσταλεί ο Α.Π.Ε. του έργου και
το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
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
ου

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (ΑΠΕ) και του 1 ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Αποκαταστάσεις
δηµοτικών οδών ∆.Ε. Απολλωνίων-Ελλοµένου», αναδόχου Βούλγαρη ΑΤΕ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 511/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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