ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 4ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 58/2020
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 28 του µηνός Φεβρουαρίου του
έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
µετά την αριθ. πρωτ: 3193/24-2-20 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 επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Βικέντιος Νικόλαος
2 Κατωπόδη Νίκη
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
6
7 Τσιρογιάννης Γεώργιος
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, που απουσίαζε.
ου
Ο κ. Βικέντιος Νικόλαος προσήλθε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 13 θέµατος της Η.∆.
ο

ου

ο

ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1 Α.Π.Ε. και 1 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ
ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ»
προϋπολογισµού 102.000,00€
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήµαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη της Οικονοµικής
Επιτροπής τα εξής, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν νέες τιµές, άρα δεν ψηφίζουµε για ΠΚΤΜΝΕ.
Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Με την µε αρ. 326/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας µε την οποία
εγκρίθηκε η δηµοπράτηση, η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης καθώς και η δαπάνη
κατασκευής του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ»
2. Με το µε αριθµ. 45/2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας µε την οποία
κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ
ΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ» στην
εργοληπτική επιχείρηση «Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.», µε ποσοστό µέσης τεκµαρτής έκπτωσης
37,00%.
3. Την ΑΠΟ 18/07/2019 υπογραφείσα σύµβαση κατασκευής του έργου του τίτλου.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ,
ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ» αφορά εργασίες κατασκευής κιβωτοειδή οχετού επί του δρόµου
41 που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης Νικιάνας στην περιοχή "Λιµνή", ασφαλτόστρωση δρόµου στην θέση
'Πασάς' και τέλος κατασκευή σωληνωτού στην Λυγιά.
1. Θα κατασκευαστεί κιβωτοειδής οχετός µε καθαρές εσωτερικές διαστάσεις ένα µέτρο(1µ) πλάτος επί µισό
µέτρο(0,50µ) ύψος. Θα ξεκινήσει από το χαµηλότερο σηµείο της οδού και θα συνεχίσει µε κλίση περίπου

1

2ο/οο ακολουθώντας τον υφιστάµενο δρόµο προς την επαρχιακή οδό όπου και θα συναντηθεί µε υφιστάµενο
σωληνωτό αγωγό για να συνδεθεί.
Το µήκος του οχετού είναι 98 µέτρα και οι εργασίες που περιλαµβάνονται είναι εκσκαφή ορυγµάτων σε
εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη και βραχώδη, κατασκευή ξυλοτύπου, προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού
οπλισµού, σκυροδέτηση µε σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20, επίχωση του ορύγµατος µε προϊόντα εκσκαφών
και µε υλικά λατοµείου, κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και σύνδεση αυτών και τέλος την αποκατάσταση
του δρόµου.
2. Θα ασφαλτοστρωθεί ο δρόµος που ξεκινάει από την θέση 'Πασά' προς το σχολείο ΤΚ Πλατυστόµων
µήκους 400 µέτρων µέσου πλάτους 3 µέτρων.
4. Τέλος θα κατασκευαστεί σωληνωτό στην Λυγιά µήκους 50 µέτρων.
ου

Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1

Α.Π.Ε.

ος

Ο 1 Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειµένου να συµπεριληφθούν οι αυξοµειώσεις ποσοτήτων.
ος

Ο1

ΑΠΕ περιλαµβάνει :

∆απάνες από αυξοµείωση ποσοτήτων ορισµένων συµβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από
ακριβέστερες προµετρήσεις και οι οποίες οφείλονται σε παραλείψεις ή σφάλµατα της προµέτρησης της
µελέτης δηµοπράτησης
ο

Με τον 1 Α.Π.Ε. η τελική δαπάνη του έργου διαµορφώθηκε στο ποσό των 64.259,99 €.
Αναλυτικότερα 51.176,23 € για εργασίες , 646,02 € για απρόβλεπτα, 0,32 € για αναθεώρηση και 12.437,42 €
για Φ.Π.Α. και δεν παρουσίασε µεταβολή έναντι του αρχικού συµβατικού αντικειµένου.
Για κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προέκυψαν λόγω της αύξησης των ποσοτήτων της αρχικής
σύµβασης έγινε απορρόφηση µέρους του κονδυλίου των απροβλέπτων, χωρίς να αλλάξει το αρχικό
συµβατικό αντικείµενο.
ο

Η συνολική δαπάνη του έργου όπως αυτή διαµορφώνεται µε τον παρόντα 1 Α.Π.Ε. καθώς και οι κατά οµάδες
εργασιών αυξοµειώσεις αναλύονται στον συγκεντρωτικό πίνακα δαπανών που ακολουθεί
ου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 1

Α.Π.Ε.

ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
2.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕ & ΟΕ 18%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ 18%
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ∆ΑΠΑΝΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

Α.Σ.Ε.
(1)
7.069,93
24.201,51
6.917,40
38.188,84
6.873,99
45.062,83
6.759,42
51.822,25
0,32
51.822,57
12.437,42
64.259,99

∆ΑΠΑΝΗ
1ο ΑΠΕ
Επί πλέον
(2)
(3)=(2)-(1)
8.019,28
949,35
26.300,15
2.098,64
9.050,26
2.132,86
43.369,69
5.180,85
7.806,54
932,55
51.176,23
6.113,40
646,02
0,00
51.822,25
6.113,40
0,32
0,00
51.822,57
6.113,40
12.437,42
1.467,21
64.259,99
7.580,61

Επί Έλαττον
(4)=(2)-(1)

0
0
0
6.113,40
6.113,40
0,00
6.113,40
1.467,21
7.580,61

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
ου
1.Την έγκριση του 1 Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη αιτιολογική του
έκθεση του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ,
ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ.»
Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, είπε ότι ψηφίζει κατά, γιατί στην εισήγηση στο: «Β’ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ», απουσιάζει το στοιχείο «3» (πάµε από το 2 στο 4) , όπως απουσιάζει και από την
ο
Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1 ΑΠΕ. Με ελλιπή στοιχεία δεν µπορώ να έχω άποψη.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος ψηφίζει µε την προϋπόθεση να ολοκληρωθούν οι 2 δρόµοι στην Απόλπαινα.

2

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 από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
•
Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ου

Την έγκριση 1 Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ» προϋπολογισµού 102.000,00€
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 58/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

3

