ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 28ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 319/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 26 του µηνός Αυγούστου του έτους 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00,
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.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
14365/21-8-20 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
εφτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Τυπάλδος Νικόλαος
2 Κατωπόδη Νίκη
2 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Τσιρογιάννης Γεώργιος
3
4 Βικέντιος Νικόλαος
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Μαργέλη Μαρία
6
7 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Ασπασία
Σούνδια, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος προσήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης του 5 θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης.
ο

ΘΕΜΑ 11 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου ΑΠΕ - 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», αναδόχου: ΗΛΙΑ ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗ Ε.∆.Ε.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήµαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα
εξής:
«
1
2
3
4

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
1 ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.

270.000,00
198.561,71
198.561,71
198.561,71

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Είναι η αντικατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5x5 και στο τένις στα Βαρδάνια
µε νέο τελευταίας γενιάς, καθώς και η πλήρης ανακατασκευή του γηπέδου µπάσκετ και βόλεϋ στη
Βασιλική Λευκάδας.
Θα κατασκευασθεί µεταλλικό υπόστεγο στο γήπεδο 5x5 στα Βαρδάνια. Θα τοποθετηθούν καθίσµατα στις κερκίδες.
Θα αντικατασταθούν τα δύο τέρµατα και θα τοποθετηθεί πάγκος αναπληρωµατικών σε όλα τα γήπεδα. Θα
βελτιωθεί ο ηλεκτροφωτισµός όπου απατείται και θα εγκατασταθεί νέος ηλεκτροφωτισµός στο µπάσκετ στη
Βασιλική. Θα τοποθετηθούν νέες µπασκέτες, νέος εξοπλισµός βόλεϋ και νέος εξοπλισµός τένις.
2. ΜΕΛΕΤΗ: Η µελέτη συντάχθηκε από την Αγγελική Γεωργάκη Πολιτικό Μηχανικό και θεωρήθηκε από τον
∆ιευθυντή ΤΥ∆Λ στις 19-01-2018.
3. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:
Το έργο εκτελείται µε δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό που διενεργήθηκε στις 19-08-2019.
4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Ύστερα από την υπ’ αρίθµ. 328/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που ενέκρινε τα
πρακτικά της δηµοπρασίας, στην οποία αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης ο Ηλίας Περδικάρης Ε.∆.Ε., την

1

υπ΄αριθµ. 38/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που ενέκρινε το από 29-01-2020 ηλεκτρονικά
υπογεγραµµένο πρακτικό κατακύρωσης της δηµοπρασίας, την υπ΄αριθµ. 26237/30-03-2020 απόφαση
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/νήσου – ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου και το υπ΄αριθµ. 6317/2020 έγγραφο του ∆ήµου
Λευκάδας, υπογράφηκε στις 18-05-2020 µεταξύ του κ. ∆ηµάρχου και του αναδόχου το προβλεπόµενο
Συµφωνητικό µε συµβατικό ποσό 198.561,71 ευρώ µαζί µε τον Φ.Π.Α.
5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Όλες οι συµβατικές εργασίες εκτελούνται µέσα στον συµβατικό χρόνο.
ος
6. ΑΝΑΚ/ΚΟΙ: Ο προτεινόµενος 1 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ποσού: 198.561,71 ευρώ µαζί µε τον Φ.Π.Α.
ΠΙΝΑΚΕΣ
24%, συντάχθηκε για να περιλάβει αυξοµειώσεις ποσοτήτων των συµβατικών εργασιών όπως
αυτές προκύπτουν από τις ήδη εκτελεσθείσες εργασίες και τις προµετρήσεις, καθώς και νέες εργασίες απαραίτητες
για την ολοκλήρωση του έργου.
ο
Με τον παρόντα 1 Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείµενο όπως αυτό προβλέπονταν στην µελέτη.
Εισηγούµαστε,
ου

την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1 ΠΚΤΜΝΕ.
7. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ: Άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.»
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
α
το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9 του Ν.4625/19.
•
Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ου

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1 ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», αναδόχου: ΗΛΙΑ ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗ Ε.∆.Ε.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 319/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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