ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 12ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 218/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 5 του µηνός Ιουνίου του έτους 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 του Ν.3463/2006,
65, 67 του Ν.3852/10, 1 του Ν. 4257/2014 και µετά την µαταίωση της τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου στις 20 Μαΐου 2019 ύστερα από την αριθ. 9330/16-05-2019 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν
υπήρξε απαρτία, και ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 10531/315-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Βλάχος Κων/νος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντοµίχης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κακλαµάνη Αναστασία
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Φίλιππας Γεώργιος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
7
Αρβανίτης Σπυρίδων
7
Τριλίβας Χρήστος
8
Κατηφόρης Χρήστος
8
Κατωπόδη Ευανθία
9
Θερµός Ευάγγελος
9
Σκληρός Παναγιώτης
10
Βλάχος Ευστάθιος
10
Μήτσουρας Πέτρος
11
Παπαδόπουλος Ανδρέας
11
Σκληρός Φίλιππος
12
Γιαννιώτης Οδυσσέας
12
Καββαδάς Θωµάς
13
Καρφάκη Μαριάννα
13
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
14
Γρηγόρη Ασπασία
14
15
Βικέντιος Νικόλαος
15
16
Αραβανής Βασίλειος
16
17
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Ζουριδάκης Ευτύχιος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
19
20
Γληγόρης Κων/νος
20
21
Πολίτης Σπυρίδων
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι ένα (21) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν πέντε (5) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Σκληρός Φίλιππος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Πετούση-Σκιαδά Ζωή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 19 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 20 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 16 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 12ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
∆.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ».
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος

1

Το θέµα, εισηγείται ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Κατηφόρης, λόγω απουσίας του Αντιδηµάρχου κ.
Γεωργίου Φίλιππα, ο οποίος είπε τα εξής:
ος
«Ο παρών 1 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016
για να συµπεριλάβει αφενός την διάθεση του κονδυλίου των απροβλέπτων στο έργο και αφετέρου τις απαιτούµενες
αυξοµειώσεως των αρχικών ποσοτήτων όπως αυτές διαµορφώθηκαν
από τις αναλυτικές επιµετρήσεις –
προµετρήσεις.
1.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της εργολαβίας είναι η βελτίωση και αποκατάσταση κοινοχρήστων χωρων – δρόµων
στη ∆ηµοτική Ενότητα Ελλοµένου.
2.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηµατοδοτείται από εισφορές και ιδίους πόρους και Φορέας
Υλοποίησης είναι ο ∆ήµος Λευκάδας.
3.
ΜΕΛΕΤΗ: Η Μελέτη του έργου, αρχικού προϋπολογισµού 58.999,99€, συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α., συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 239/2018
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας.
4.
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δηµοπρασία έγινε µε βάση την πιο πάνω µελέτη την
16-07-2018 µε το σύστηµα
της προσφοράς µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και µειοδότης αναδείχθηκε ο ∆ρακάτος Λεωνίδας µε έκπτωση 2%.Το
πρακτικό της δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 195/2018 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου.
5.
ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συµφωνητικό της εργολαβίας µεταξύ του ∆ηµάρχου Λευκάδας και του αναδόχου του
έργου υπογράφηκε την 12-12-2018 για ποσό 57.819,99 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
ης
6.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσµία περαίωσης των εργασιών του έργου µετά από την χορήγηση 1
ης
παράτασης ηταν η 12-04-2019. Ο ανάδοχος έχει ήδη ζητήσει τη χορήγηση 2 παράτασης έως 12-06-2019.
Εχοντας υπόψιν
- Λόγω του κατεπείγοντος του θέµατος πρέπει να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση από το ∆.Σ.
προκειµένου να ολοκληρωθεί το έργο.
- Το γεγονός ότι οι ανωτέρω εργασίες κρίνονται από την επίβλεψη απαραίτητες για την έντεχνη και πλήρη
αποπεράτωση του έργου, καθώς και για την αρτιότητα και λειτουργικότητα αυτού.
- Το γεγονός ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της µελέτης του έργου που αποτέλεσε αντικείµενο του
διαγωνισµού µε τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην µελέτη.
- Το γεγονός ότι είναι ισοσκελισµένος µε το ποσό της αρχικής σύµβασης χωρίς υπέρβαση.
Εισηγούµαστε
ου

Την έγκριση του 1
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ»

ΑΠΕ του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆.Ε.

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δεκαεννέα (19) ψήφους, αποφασίζει:
Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆.Ε.
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ».
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 218/2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

2

