ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 12ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 172/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός Μαΐου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε
σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (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), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
7413/25-5-2020 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
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Γαζής Αναστάσιος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2 ∆ρακονταειδής Κων/νος
3 Κατωπόδη Νίκη
3
4 Τσιρογιάννης Γεώργιος
4
5 Τυπάλδος Νικόλαος
5
6 Μαργέλη Μαρία
6
7 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
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

ΘΕΜΑ 14 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ
∆ΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΩΤΩΝ», ποσό αρχικής σύµβασης: 31.050,00 € ευρώ (µε
24% ΦΠΑ).
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
∆ηµ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τµ. Τεχν. Έργων ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
Ο εισηγητής Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
1. «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αντικείµενο της µελέτης είναι η τσιµεντόστρωση αγροτικού δρόµου στον παλαιό οικισµό των
Καρυωτών για λόγους πυροπροστασίας.
2. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:Το έργο χρηµατοδοτείται ΣΑΤΑ µε Κ.Α. 70-7323.005
3. ΣΥΜΒΑΣΗ:Η εργολαβική σύµβαση υπογράφηκε στις 27η Απριλίου 2020 µεταξύ του ∆ηµάρχου κ.
Χαράλαµπου Καλού και του κ. Γράψα Νικολάου νόµιµο εκπρόσωπο της Αναδόχου εταιρίας «ΙΟΝΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατοίκου Λευκάδος, οδός Καραβέλα &Γαζή 15, Τ.Κ. 31100, τηλ. 2645023669, έναντι του
ποσού 31.050,00 € ευρώ (µε 24% ΦΠΑ), το ποσό της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ είναι 25.040,32 €.
4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:Η ολική προθεσµία περαίωσης του έργου προβλέπεται µέχρι τις (24/08/2020).Το έργο
ολοκληρώθηκε εµπρόθεσµα.
ο
5. Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ που συνοδευει τον 1 ΑΠΕ
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
ου
Την έγκριση του 1 ΑΠΕ».

Ακολούθησε συζήτηση µεταξύ των µελών της Ο.Ε.
Η κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα είπε: Πολύ σωστά είπε ο εισηγητής οι Α.Π.Ε. δεν είναι συνώνυµοι µε την
λέξη αστοχία. Έχουµε µελέτες µε 13 άρθρα και τα 8 µε τον Α.Π.Ε. έχουν καταργηθεί. Εχει σηµασία να είναι οι
αυξοµειώσεις των ποσοτήτων στα δεδοµένα του έργου κατά την κατασκευή. Σε περιπτώσεις σαν αυτή το µέγεθος
των τροποποιήσεων - αυξοµειώσεων παραπέµπει σε διαφορετικό από το έργο που προέβλεπε η αρχική µελέτη
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που είχε υπόψη του το ∆.Σ. ή η Ο.Ε. Συνέπεια των έργων που εκτελούνται βάσει αυτών ή η µελέτη είναι εικονική
ή ο µελετητής είναι ανεπαρκής και ψηφίζω «κατά».
Στη συνέχεια έγινε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν έξι (6) µέλη της Ο.Ε.
Κατά, ψήφισε η κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα.
Καταµετρήθηκαν επτά (7) ψήφοι.
Μετά από διαλογική συζήτηση και την ανωτέρω ψηφοφορία 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 το άρθρο 3 του Ν. 4623/19,
•
τις δ/ξεις του Ν. 4412/16.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ου

την έγκριση του 1 Α.Π.Ε. του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΩΤΩΝ», αναδόχου εταιρίας «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 172/2020.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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