ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 41ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 514/2020
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

ου

ΘΕΜΑ 15 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1 ΑΠΕ και 1 ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολικών
κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις ∆ήµου Λευκάδας» αναδόχου Αναγνωστού Κων/νου & 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 ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ
1.Η µελέτη του έργου που συντάχθηκε από το Τµήµα Τεχνικών Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Λευκάδας και εγκρίθηκε µε την αρίθµ. 240/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
2.Ο προϋπολογισµός µελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 120.700,00 € µε Φ.Π.Α.
3.Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του ΥΠ.ΕΣ προγράµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ και είναι εγκεγραµµένο στον
τακτικό προϋπολογισµό του ∆ήµου Λευκάδας µε Κ.Α. 64/7341.010.
4.Την απ. αρθµ. 31/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας µε την οποία εγκρίνεται το
από 28-01-2019 πρακτικό επιτροπής διαγωνισµού του έργου .
5.Την υπ. αριθµ. 20638/11-10-2019 Εργολαβική Σύµβαση (19SYMV005698220 2019-10-14) µε τον µειοδότη την
εταιρία "ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ" η οποία υπογράφηκε µεταξύ του ∆ηµάρχου Λευκάδας κ.
Καλό Χαράλαµπο και του κ. Αναγνωστού Κωνσταντίνου Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ως νόµιµο εκπρόσωπο της εν
λόγο εταιρίας, που προσέφερε Έκπτωση 21,00% επί των τιµών του τιµολογίου µελέτης.
Σύµφωνα µε την εν λόγο Σύµβαση ο Προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στις 95.353,00€ µε το Φ.Π.Α., ενώ το
ποσό Σύµβασης χωρίς ΦΠΑ είναι: 76.897,58€
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 66.252,47€ ο συνολικός προϋπολογισµός εργασιών µε Γ.Ε.&Ο.Ε., 9.937,87€ το σύνολο
Απροβλέπτων ∆απανών, 707,24€ η Αναθεώρηση και 18.455,42€ Φ.Π.Α. 24%.
6. Την αρίθµ. 251/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας, µε την οποία επικυρώθηκαν
τα πρακτικά της δηµοπρασίας.
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφονται οι εργασίες επισκευών, συντηρήσεων και βελτιώσεων κτιρίων και
αύλειων χώρων σχολείων του ∆ήµου Λευκάδας.
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Πρόκειται για τα σχολεία: Κτίριο ∆ηµοτικού Σχολείου Καλάµου, κτίριο 2ου Νηπιαγωγείου Λευκάδας, κτίριο 1ου
∆ηµοτικού Σχολείου Λευκάδας, κτίριο 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Λευκάδας, 4ου ∆ηµοτικού, κτίριο 2ου Γυµνασίου
Λυκείου Λευκάδας και κτίριο Γυµνασίου Λυκείου Νυδριού, Τα εν λόγω σχολεία παρουσιάζουν βλάβες που χρήζουν
άµεσης αποκατάστασης και κρίνονται απαραίτητες για την συντήρηση των κτιρίων και την ασφάλεια και των
µαθητών και διδασκόντων.
Με το έργο θα βελτιωθούν τα σχολικά κτίρια που παρουσιάζουν βλάβες οι οποίες δυσχεραίνουν την λειτουργία
τους, θα βελτιωθεί ποιοτικά και αισθητικά η διαβίωση των µαθητών και των καθηγητών στα σχολικά κτίρια
Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1ου Α.Π.Ε. - 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε λόγω της αύξησης των ποσοτήτων των
συµβατικών εργασιών που προέκυψαν από σφάλµα προµέτρησης, που κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα
και λειτουργικότητα του έργου. Η αύξηση αυτή απορροφήθηκε τόσο από επί έλασσον δαπάνες όσο και από τα
Απρόβλεπτα.
Επίσης µε τον παρόντα ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών χρηµατοδοτούνται οι νέες απαραίτητες εργασίες που
προέκυψαν για την άρτια και ολοκληρωµένη κατασκευή του έργου, κατά τα την διάρκεια εκτέλεσής του, και
χρηµατοδοτούνται από το κονδύλι των Απροβλέπτων ∆απανών
Με τον παρόντα Α.Π.Ε. δεν αλλάζουν τα βασικά σχέδια και η µορφή του έργου.
Το οικονοµικό αντικείµενο του 1ου ΑΠΕ είναι ισόποσο µε αυτό της αρχικής σύµβασης και ανέρχεται στο ποσό των
95.353,00 €
Η σύνταξη του 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ έγινε σύµφωνα µε τα άρθρα 153, 155 και 156 του Ν.4412/2016 και
το ισχύον για την παρούσα εργολαβία Αναλυτικό Τιµολόγιο.
Η τιµές αυτές υπόκεινται στην έκπτωση της εργολαβίας και στο προβλεπόµενο Ε.Ο. και Γ.Ε.
O 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων µε την αρίθµ.
4η πράξη της 6ης Συνεδρίασης στις 04-12-2020.
Εισηγούµαστε
Την έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και του !ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
του έργου, «ΕΠΙΣΚΕΥΗ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ , ∆.
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ » Αναδόχου Αναγνωστός Κωνσταντίνος και ΣΙΑ Ε.Ε., συνολικής δαπάνης 95.353,00 ευρώ µε ΦΠΑ,
δηλαδή σε ισοζύγιο µε την αρχική σύµβαση.
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
-

Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.»

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
Την έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και του !ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
του έργου, «ΕΠΙΣΚΕΥΗ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ , ∆.
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ » αναδόχου: Αναγνωστός Κωνσταντίνος και ΣΙΑ Ε.Ε συνολικής δαπάνης 95.353,00 ευρώ µε ΦΠΑ,
δηλαδή σε ισοζύγιο µε την αρχική σύµβαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 514/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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