ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 34ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 421/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 20 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00, 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. 18318/13-032020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 18484/16-10-2020
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
οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2
Γαζής Αναστάσιος
3 Μαργέλη Μαρία
3
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Γιαννιώτης Παναγιώτης
5
6 Τσιρογιάννης Γεώργιος
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.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Οι κ.κ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή και Γαζής Αναστάσιος προσήλθαν πριν την συζήτηση του 1
θέµατος της Η.∆.
ου
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά την συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆. τα θέµατα 18, 19
και 20.
ου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16
θέµατος της Η.∆. και προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Μαργέλη Μαρία.
ο

ου

η

ΘΕΜΑ 21 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 4 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών µε αναθεώρηση, την 2 ΣΣΕ
και το 3ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: « Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών Βασιλική Λευκάδας», αναδόχου Κ/Ξ ΑKΤΩΡ
Α.T.Ε. – P & C DEVELOPMENT S.A.
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:
ος
η
«Ο 4 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 2 Σ.Σ.Ε συντάσσεται για να συµπεριλάβει τα εξής:
ος
4 Α.Π.Ε.
ος
•
O 4 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε λόγω αύξηση ποσοτήτων των συµβατικών
εργασιών που προέκυψαν από σφάλµα προµέτρησης καθώς και από που νέες εργασίες που ήταν απαραίτητες για
την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Η αύξηση αυτή απορροφήθηκε τόσο από επί έλασσον δαπάνες, όσο
και από τα Απρόβλεπτα.
η

2 Σ.Σ.Ε.
•
Η 2η Συµπληρωµατική Σύµβαση Εργασιών συντάχθηκε για να συµπεριλάβει τις νέες συµπληρωµατικές
εργασίες που προέκυψαν λόγο απρόβλεπτων γεγονότων και συγκεκριµένα:
1) Λόγω της αλλαγής Χωροθέτησης της µελέτης του έργου που αφορά:
α) Την τροποποίηση που προέκυψε στην περιοχή του Υπήνεµου µώλου, για την εξυπηρέτηση Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου και
µικρού κρουαζιερόπλοιου
β) Την διευθέτηση µικρών ασυµβατοτήτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση της εγκεκριµένης χερσαίας ζώνης
του καταφυγίου (ανατολικό, νότιο-ανατολικό όριο) σε σχέση µε το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο του οικισµού

1

Βασιλικής (αρίθµ. 16/2010 απόφαση κύρωσης διορθωµένης πράξη εφαρµογής της Νοµαρχιακής Αυτ/σης
Λευκάδας).
Συγκεκριµένα οι πρόσθετες εργασίες της αλλαγής χωροθέτησης αφορούν τα εξής:
I.
Στη διαµόρφωση µιας θέσης Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου και µικρών κρουαζιερόπλοιων, όπως αναλυτικά περιγράφεται
στην παρ. 23 του ΦΕΚ ΑΑΠ 157/27-07-2018, στην εξωτερική δυτική παρειά της τεχνητής νησίδας Ξ1Ξ2ΠΡ. Η νέα
αυτή θέση, δηµιούργησε πρόσθετες ανάγκες Η/Μ δικτύων και παροχών, για τη εξυπηρέτηση των ανωτέρω πλοίων.
II.
Στην ανάγκη µετακίνησης των Η/Μ εγκαταστάσεων (κεντρικών παροχών, πυρόσβεσης, Υποσταθµός ∆ΕΗ
και του Ηλεκτροπαραγωγικού Ζεύγους (ΗΖ)) λόγω της αλλαγής των ορίων της χερσαίας ζώνης Λιµένα (ανατολικό,
νότιο-ανατολικό όριο), µε αποτέλεσµα την αύξησης των ποσοτήτων των Η/Μ εργασιών.
2) Λόγω Εφαρµογής των ισχυόντων Κανόνων Ασφαλείας (Φωτισµού, Πυρασφάλειας) για την έκδοση Άδειας
Λειτουργίας του Αγκυροβολίου.
Οι εν λόγω εργασίες αφορούν τον Αυτόνοµο Φωτισµό Ασφαλείας όλης της Λιµενικής και της Κτιριακής
Εγκατάστασης, την Πυρόσβεση των Χώρων Υποσταθµού Υψηλής Τάσης, καθώς και τις απαραίτητες
τροποποιήσεις που έγιναν στην πυρασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τις κείµενη νοµοθεσία
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα µε το Π∆41/2018.
ης

Οι εργασίες της 2 Σ.Σ.Ε είναι στην πλειονότητά τους ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες άµεσα συνδεδεµένες
τεχνικά µε την αρχική σύµβαση και δεν µπορούν να διαχωριστούν από αυτή χωρίς να δηµιουργήσουν µείζονα
προβλήµατα στην εκτέλεση του έργου. Οι εν λόγω εργασίες κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση
της εν εξελίξει εργολαβίας, διότι δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος και η τελική παραλαβή των ήδη
εκτελεσµένων Η/Μ εγκαταστάσεων. Εποµένως, η µη εκτέλεσή τους συνιστά ανέφικτη την ολοκλήρωση της εν
εξελίξει εργολαβίας και καθιστά το έργο µη λειτουργικό.
ης

Το σύνολο των εργασιών της 2 Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 410.113,37€ συµπεριλαµβανοµένου Γ.Ε&Ο.Ε.,
ης
ης
απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. Το άθροισµα της 1 και 2 Σ.Σ.Ε. είναι σε υπέρβασης 7% σε σχέση µε την Αρχική
Σύµβαση.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
ου
η
Την έγκριση του 4 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών µε αναθεώρηση, την 2 ΣΣΕ και το 3ο ΠΚΤΜΝΕ.
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
Ν.4412/2016.»
Στη συνέχεια η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, είπε: Η παράταξή µας έχει διαφοροποιηθεί µε τις
τροποποιήσεις της αρχικής µελέτης του έργου. Θέλαµε από την αρχή το λιµάνι να είναι λιµάνι. Συµφωνώ µε την
πρακτική της παρούσας δηµοτικής αρχής για να τελειώσει το έργο, αλλά θα ψηφίσω παρών.
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.
•
Τις δ/ξεις του Ν.4412/2016.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ου

η

Την έγκριση του 4 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών µε αναθεώρηση, την 2 ΣΣΕ και το 3ο ΠΚΤΜΝΕ του
έργου: « Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών Βασιλική Λευκάδας»,
αναδόχου Κ/Ξ ΑKΤΩΡ Α.T.Ε. – P & C
DEVELOPMENT S.A.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 421/2020.

Η Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΕΛΗ

2

