ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 34ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 417/2020
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

ΘΕΜΑ 14 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2 Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ» αναδόχου ∆ρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου.
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:
ΓΕΝΙΚΑ: Αντικείµενο του παρόντος έργου είναι οι εργασίες διάνοιξης οδών σχεδίου πόλης Επισκόπου – Νικιάνας
∆ήµου Λευκάδας και συγκεκριµένα οδών 65 και 70.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηµατοδοτείται από εισφορές.
ΜΕΛΕΤΗ: Η Μελέτη του έργου, αρχικού προϋπολογισµού 150.800,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.,
συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας και εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθµ. 174/2018 απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας.
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δηµοπρασία έγινε µε βάση την πιο πάνω µελέτη την 10-07-2018 µε το σύστηµα της προσφοράς
µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και µειοδότης αναδείχθηκε ο ∆ρακάτος Λεωνίδας-Στέφανος µε µέση έκπτωση
27,75%. Το πρακτικό της δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 230/2018 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου.
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το συµφωνητικό της εργολαβίας µεταξύ του ∆ήµου Λευκάδας και του Αναδόχου του έργου
υπογράφηκε την 13-02-2019 για πόσο 108.958,54 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: Η αρχική προθεσµία περαιώσεως των εργασιών του έργου ήταν εκατόν είκοσι (120) ηµέρες,
η
δηλαδή µέχρι την 13-06-2019. Εγκρίθηκε 1 Παράταση προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών έως 13/09/2019 (αρ.

1

η

απόφ. 284/2019 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας), 2 Παράταση έως 13/11/2019 (αρ. απόφ. 288/2019 της
η
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας), 3 Παράταση έως 13/03/2020 (αρ. απόφ. 361/2019 της
η
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας) και 4 Παράταση έως 13-06-2020 (αρ. απόφ. 85/2020 της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας).
ος

ος

ος

ος

ος

1 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1 ΑΠΕ): Συντάχθηκε ο 1 ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 108.958,54
ευρώ, µαζί µε το ΦΠΑ, όσο και το συµβατικό ποσό, προκειµένου να γίνει τακτοποίηση - ανακατανοµή των
ποσοτήτων σύµφωνα µε τις επιµετρήσεις και τις πραγµατικές ανάγκες του έργου όπως αυτές προέκυψαν στη
διάρκεια κατασκευής του.
ο
Με τον 1 Α.Π.Ε. έγινε και η απορρόφηση των απροβλέπτων.
ος

2 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2 ΑΠΕ): Συντάχθηκε ο παρών 2 ΑΠΕ συνολικής δαπάνης
108.958,54 ευρώ, µαζί µε το ΦΠΑ, όσο και το συµβατικό ποσό, προκειµένου να γίνει τακτοποίηση - ανακατανοµή
των ποσοτήτων σύµφωνα µε τις τελικές επιµετρήσεις. Οι πλακοστρώσεις πεζοδροµίων που αναφέρονται στην
αρχική µελέτη δεν πραγµατοποιήθηκαν τελικά καθώς ο προϋπολογισµός δεν επαρκούσε για να ολοκληρωθούν τα
απαραίτητα χωµατουργικά και τεχνικά έργα (έργα υποδοµής).
Την από 13-10-2020 έγκριση του 2ου ΑΠΕ από το τεχνικό Συµβούλιο Νοµού Λευκάδας .
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
ου

Την έγκριση του 2 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ - ΝΙΚΙΑΝΑΣ»
Στη συνέχεια η κα Κωνσταντινίδη Ρεκαστίνα Σεβαστή είπε: Ψηφίζω παρών, γιατί για το συγκεκριµένο έργο
έχουµε κατασκευάσει πεζοδρόµιο 1 µέτρου µε κολώνες φωτισµού και φαίνεται πόσο πρόχειρες είναι οι µελέτες.
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

Την έγκριση του 2 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ - ΝΙΚΙΑΝΑΣ» αναδόχου ∆ρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 417/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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