ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 26/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 285
Στη Λευκάδα σήμερα στις 10 του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
24271/5-8-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Ρόκκος Στυλιανός
Μαργέλης Γεώργιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Γεωργάκης Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζής Αναστάσιος
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Αραβανής Γεράσιμος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Δρακονταειδής Κων/νος
Βεργίνης Ξενοφών
Καρτάνος Ιωάννης
Μελάς Βασίλειος
Γιαννούτσος Πέτρος
Μικρώνης Ζώης
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Κονιδάρης Κυριάκος
Γαβρίλης Δημήτριος
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Απουσίαζαν
Αραβανής Ανδρέας
Μεσσήνης Ιωάννης
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σίδερης Αντώνιος
Καββαδάς Αθανάσιος
Λάζαρη Πηνελόπη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 26 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 26/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ» και του 1ου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών.
Εισηγητής: κ.Προκοπίου Κυριάκος-Πρ/μενος
Τμήματος.Εκτέλεσης Έργων&Μελετών
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Ο Πρ/μενος του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων & Μελετών, κ.Προκοπίου Κυριάκος,
εισηγούμενος το θέμα, διάβασε στο Δ.Σ. την αιτιολογική έκθεση του 1 ου Α.Π.Ε. του έργου
«Αποκατάσταση πεζόδρομου Αγίου Νικήτα», η οποία έχει ως εξής:
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το έργο αφορά την ανάπλαση τμήματος του κεντρικού
πεζόδρομου του Δ.Δ. Αγίου Νικήτα.Το υφιστάμενο
πλακόστρωτο έχει υποστεί φθορές και θα αντικατασταθεί
με ακανόνιστες χονδρόπλακες. Θα καθαιρεθούν τα
υφιστάμενα σκυροδέματα και αφού γίνει οδοστρωσία στην
επιθυμητή ερυθρά, θα γίνει εκ νέου σκυροδέτηση με
πλέγμα πάνω στην οποία θα γίνει η τελική επίστρωση των
χονδρόπλακων. Θα προβλεφθούν δίκτυα ηλεκτροφωτισμού
ενώ όλα τα φρεάτια ύδρευσης, αποχέτευσης και αγωγού
ομβρίων υα τοποθετηθούν στις τελικές τους στάθμες.
2. ΜΕΛΕΤΗ:

Η υπ΄ αριθμ. 50-2009 μελέτη συντάχθηκε από τον Θωμά
Γεωργάκη Πολιτικό Μηχανικό, και θεωρήθηκε από τον
Προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Λ. Δημήτρη Βραχνούλα στις
10-11-2009.

3. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:

Με τη υπ’αριθμ. 296/2009 απόφαση της Δημαρχιακής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας εγκρίθηκαν οι όροι της
δημοπρασίας που διενεργήθηκε με δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό στις 02-02-2010.

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Ύστερα από την υπ’αρίθμ. 43/2010 απόφαση της
Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας,
επικυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας, στην οποία
αναδείχθηκε μειοδότης ο Γεώργιος Χόρτης Ε.Δ.Ε., με
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 3%.
Στις 17-03-2010 υπογράφηκε μεταξύ του κ. Δημάρχου και
του αναδόχου το με αριθμ.πρωτ. 2794/2010 προβλεπόμενο
συμφωνητικό με συμβατικό ποσό 85270,78 ευρώ μαζί με
τον Φ.Π.Α.
5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
«ΘΗΣΕΑΣ».
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Η συμβατική προθεσμία του έργου λήγει στις 17-06-2010.
Η πρώτη παράταση του έργου λήγει στις 13-11-2010.
Η δεύτερη παράταση του έργου λήγει στις 11-02-2011.
Η τρίτη παράταση του έργου λήγει στις 02-04-2011.
Η τέταρτη παράταση του έργου λήγει στις 16-06-2011.
Η πέμπτη παράταση του έργου λήγει στις 31-08-2011.
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Όλες οι συμβατικές εργασίες εκτελούνται μέσα στον
συμβατικό χρόνο.
7. ΑΝΑΚ/ΚΟΙ:
ΠΙΝΑΚΕΣ

Ο προτεινόμενος 1 ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ποσού:
86680,22 ευρώ μαζί με τον Φ.Π.Α. 23%, συντάχθηκε για να
περιλάβει την αύξηση του Φ.Π.Α. από 21% σε 23%,
αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως
αυτές προκύπτουν από τις ήδη εκτελεσθείσες εργασίες και τις
προμετρήσεις, καθώς και πέντε νέες εργασίες που αφορούν
η πρώτη την ομάδα χωματουργικά, η δεύτερη και η τρίτη την
ομάδα μεταλλικά στοιχεία, η τέταρτη την ομάδα τεχνικά έργα
και η πέμπτη την ομάδα επιστρώσεις απαραίτητες για την
ολοκλήρωση του έργου.
Προτείνεται οι εργασίες με Α.Τ. 4,9,10,12,13,25,26,27 και 28
να μην εκτελεσθούν.
Προτείνεται οι ποσότητες των εργασιών με Α.Τ. 2,3,7,11,14,
15,16,17,18,19,21,22,και 23 να αυξηθούν.
Προτείνεται οι ποσότητες των εργασιών με Α.Τ. 1,5,6,8,20,
και 24 να μειωθούν.
ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
Οι πέντε (5) νέες εργασίες εμπεριέχονται στο σχετικό 1 ο
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συνοδεύεται από την αντίστοιχη ανάλυσή
τους και είναι οι παρακάτω:
α) Καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος προκειμένου να
δοθούν οι απαραίτητες κλίσεις του καταστρώματος του
πεζόδρομου. (1ΠΝΤ/1)
β) Αναβίβαση η υποβίβαση υφιστάμενων κεντρικών
φρεατίων ώστε να τοποθετηθούν στην τελική στάθμη του
πεζόδρομου. (1ΠΝΤ/2)
γ) Καθαρισμός των παραπάνω φρεατίων. (1ΠΝΤ/3)
δ) Κοπή χονδρόπλακας στην μία πλευρά που είναι
απαραίτητη για την κατασκευή κεντρικού αρμού. (1ΠΝΤ/4)
ε) Αρμολόγημα των χονδρόπλακων με ώχρα και λευκό
τσιμέντο. (1ΠΝΤ/5)
Με τον παρόντα 1 ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το φυσικό
αντικείμενο όπως αυτό προβλέπονταν στην μελέτη.
Ο 1 ος ΑΠΕ έχει ύψος δαπάνης 86680,22 ευρώ, εκ των
οποίων 16208,50 είναι ΦΠΑ. Παρουσιάζει αύξηση σε
σχέση με το αρχικό συμβατικό ποσό κατά 1409,44 ευρώ
λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. από 21% σε 23%.
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Α.Π.Ε. ελέγχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 4 Ν.

3669/08 (ΚΔΕ) (διαχείριση των <<επί έλασσον>>
δαπανών).Το αποτέλεσμα είναι η τήρηση του κανόνα με 0,00
ευρώ δαπάνες προς περικοπή
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. όπως αυτός συντάχθηκε καθώς και του 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. , αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Ομόφωνα αποφασίζει
Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΗΤΑ» και του 1ου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών.
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ.Ανδρέας Αραβανής
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 285/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

