ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 29ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 342/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 9 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τετάρτη 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:
15322/4-9-20 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
οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
2 Κατωπόδη Νίκη
2
3 Μαργέλη Μαρία
3
4 Γαζής Αναστάσιος
4
5 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
5
6 Βικέντιος Νικόλαος
6
7 Τυπάλδος Νικόλαος
7
8 Τσιρογιάννης Γεώργιος
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.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο

ΘΕΜΑ 15 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ, ∆ΡΑΓΑΝΟΥ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ
17-11-2015», αναδόχου: ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
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:
« Α. ΓΕΝΙΚΑ
1. Περιγραφή του αντικειµένου (περιληπτικά).
Αρχικό (συµβατικό αντικείµενο)
•
Κατασκευή τοιχίων
αντιστήριξης από οπλισµένο σκυρόδεµα C16/20 και τοιχίων από
αργολιθοδοµή όπου απαιτείται στις Τ.Κ. Αθανίου, ∆ράγανου, Κοµηλιού.
•
Αποκατάσταση των δρόµων στα σηµεία κατασκευής των τοιχίων.
•
Κατασκευή αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Αθανίου.
•
Κατασκευή 2 φρεατίων ηλεκτροφωτισµού στην Τ.Κ. Αθανίου
2. Χρηµατοδότηση: Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις ΥΠΟΜΕ∆Ι και ΣΑΤΑ.
3. Μελέτη: Η µελέτη του έργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε απο την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας και
ο προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται σε 840.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 23%.
4.∆ηµοπρασία: Το έργο δηµοπρατήθηκε στις 28/06/2016 µε το σύστηµα των επί µέρους ποσοστών έκπτωσης
και µειοδότης αναδείχθηκε η «Πορφύρης Κατασκευαστική-Ενεργειακή & ΣΙΑ Ε.Ε.» µε έκπτωση 29,00%. (ποσό
484.895,99€ χωρίς ΦΠΑ).
Το πρακτικό της δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την αρίθµ. 209/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου Λευκάδας.
5.Συµφωνητικό: Το αρίθµ. 17259/2016 συµφωνητικό υπογράφηκε στις 30/08/2016 µεταξύ του ∆ηµάρχου
Λευκάδας κ. ∆ρακονταειδή Κωνσταντίνου και του νόµιµου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας «Πορφύρης
Κατασκευαστική-Ενεργειακή & ΣΙΑ Ε.Ε.» κ. Πορφύρη Αθανάσιο, για ποσό 596.422,07€ συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. 23% (484.895,99€ χωρίς ΦΠΑ και 111.526,08€ για ΦΠΑ)
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6. Προθεσµία: Αρχική ηµεροµηνία περαίωσης του έργου ήταν η 28/02/2017.Με την υπ’ αριθ. 53/2017
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας δόθηκε 1η παράταση εργασιών µέχρι 30/08/2017.
Με την υπ’ αριθ. 326/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας δόθηκε 2η παράταση
εργασιών µέχρι 28/02/2018. Με την υπ’ αριθ. 84/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Λευκάδας δόθηκε 3η παράταση εργασιών µέχρι 30/06/2018. Με την υπ’ αριθ. 255/2018 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας δόθηκε 4η παράταση εργασιών µέχρι 30/11/2018. Με την υπ’
αριθ. 506/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας δόθηκε 5η παράταση εργασιών
µέχρι 30/05/2019. Με την υπ’ αριθ. 221/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας
δόθηκε 6η παράταση εργασιών µέχρι 30/10/2019. Με την υπ’ αριθ. 314/2019 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας δόθηκε 7η παράταση εργασιών µέχρι 30/04/2020. Με την υπ’ αριθ. 102/2020
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας δόθηκε 8η παράταση εργασιών µέχρι 31/07/2020.
Με την υπ’ αριθ. 250/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας δόθηκε 9η παράταση
εργασιών µέχρι 30/09/2020.

7. Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών-Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. : Συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. συνολικού
προϋπολογισµού 596.422,07 € µε Φ.Π.Α που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 26/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Λευκάδας. Συντάχθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. συνολικού προϋπολογισµού 601.271,03 € µε Φ.Π.Α
που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 27/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
∆εν συντάχθηκε Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.
Β. ΕΙ∆ΙΚΑ
ος
1. Ο παρών 3 ΑΠΕ( τακτοποιητικός) συντάχθηκε ούτως ώστε να περιλάβει τις αυξοµειώσεις ποσοτήτων
των εργασιών του 2ου ΑΠΕ. Οι µεταβολές αυτές προέκυψαν από την επιµέτρηση εκτελεσµένων εργασιών
του έργου.
2. Η διαφορά λόγω αυξοµειώσεων ποσοτήτων εργασιών απορροφάται από τα απρόβλεπτα, τα οποία
αυξάνονται σε σχέση µε τον 2ο ΑΠΕ από 3,16€ σε 4,15€, ήτοι κατά 0,99€, χωρίς υπέρβαση της
εγκεκριµένης δαπάνης. Ο ΑΠΕ πληροί τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου 20/2006 του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την
χρήση των επί έλαττον δαπανών.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούµαστε την έγκριση του 3ου Α.Π.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 αυτό αντικαταστάθηκε
α
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9 του Ν.4625/19.
•
Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση
του 3ου Α.Π.Ε του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ, ∆ΡΑΓΑΝΟΥ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015», αναδόχου: ΠΟΡΦΥΡΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 342/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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