ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 6ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 87/2020
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 16 του µηνός Μαρτίου του
έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου,
«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), ύστερα από την αριθ. πρωτ: 4367/12-3-2020 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2
Γαζής Αναστάσιος
3 Κατωπόδη Νίκη
3
Μαργέλη Μαρία
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
5 Τυπάλδος Νικόλαος
5
6
6
7
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.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης,
κ. ∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ου

ο

ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2 ΑΠΕ) του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ ∆.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ»,
προϋπολογισµού 600.000,00 €.
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:
«ΓΕΝΙΚΑ: Αντικείµενο του παρόντος έργου είναι οι εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών και κατασκευές
αυλάκων οµβρίων υδάτων στον δρόµο από Πόντη Αγίου Πέτρου µε κατεύθυνση Νότια προς Νηρά Αθανίου
όπου συναντάει την επαρχιακή οδό Λευκάδας - Νηράς.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηµατοδοτείται από Π∆Ε.
ΜΕΛΕΤΗ: Η Μελέτη του έργου, αρχικού προυπολογισµού 600.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.,
συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας και εγκρίθηκε µε τις υπ΄αριθµ.
391/2016 και 25/2018 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας.
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δηµοπρασία έγινε µε βάση την πιο πάνω µελέτη την 23-08-2018 µε το σύστηµα της
προσφοράς µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και µειοδότης αναδείχθηκε ο ∆ρακάτος ΛεωνίδαςΣτέφανος µε µέση έκπτωση 32,71%. Το πρακτικό της δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ.
378/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου.
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το συµφωνητικό της εργολαβίας µεταξύ του ∆ήµου Λευκάδας και του Αναδόχου του έργου
υπογράφηκε την 25-06-2019 για πόσο 403.729,38 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: Η αρχική προθεσµία περαιώσεως των εργασιών του έργου, σύµφωνα µε την σύµβαση, ήταν
έξι (06) µήνες, δηλαδή µέχρι την 25-12-2019. Είχε γίνει διακοπή εργασιών για µη πληρωµή των
η
λογαριασµών που είχαν υποβληθεί. Εγκρίθηκε 1 παράταση προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών κατά

1

(3) τρεις µήνες, ήτοι έως την 25-03-2020 (αρ. απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Λευκάδας
28/2020).
ο

ο

1 ΠΚΤΜΝΕ: Έχει συνταχθεί το 1 ΠΚΤΜΝΕ για να τιµολογήσει νέες εργασίες που δεν προβλέπονταν στην
αρχική µελέτη και κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου. Συγκεκριµένα έχουµε νέα
τιµή για: την εκσκαφή σε έδαφος βραχώδες χωρίς την χρήση εκρηκτικών, την ισοπέδωση δια
διαµορφωτήρος, την κατασκευή επιχωµάτων µε υλικά λατοµείου κατηγορίας Ε4 καθώς και για
αγωγούς οµβρίων από προκατασκευασµένους πρεσσαριστούς τσιµεντοσωλήνες Φ80.
ος

ος

ος

1 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1 ΑΠΕ): Έχει συνταχθεί ο 1 ΑΠΕ συνολικής δαπάνης
403.729,38 ευρώ, µαζί µε το ΦΠΑ, όσο και το συµβατικό ποσό, προκειµένου να συµπεριλάβει αφενός τις
ο
νέες τιµές που αναφέρονται στο 1 ΠΚΤΜΝΕ και αφετέρου να γίνει τακτοποίηση - ανακατανοµή των
ποσοτήτων σύµφωνα µε τις επιµετρήσεις και τις πραγµατικές ανάγκες του έργου όπως αυτές προέκυψαν
στη διάρκεια κατασκευής του.
Με τον παρόντα Α.Π.Ε. έγινε και η απορρόφηση των απροβλέπτων.
2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2ος ΑΠΕ): Συντάχθηκε ο παρών 2ος ΑΠΕ συνολικής
δαπάνης 403.729,38 ευρώ, µαζί µε το ΦΠΑ, όσο και το συµβατικό ποσό, προκειµένου να γίνει τακτοποίηση ανακατανοµή των ποσοτήτων σύµφωνα µε τις αναλυτικές επιµετρήσεις και τις πραγµατικές ανάγκες του
έργου όπως αυτές προέκυψαν στη διάρκεια κατασκευής του.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
ου
Την έγκριση του 2 Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη αιτιολογική του
έκθεση.

•
•
•
•

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 ΟΜΟΦΩΝΑ
ου

Την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2 ΑΠΕ) του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ ∆.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπ¨/σµού 600.000,00 €.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 87/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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