ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 23/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 246
Στη Λευκάδα σήμερα στις 27 του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα
19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
19194/23-6-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Γαζής Αναστάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μελάς Βασίλειος
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Ρόκκος Στυλιανός
Μαργέλης Γεώργιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Καββαδάς Αθανάσιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Γεωργάκης Βασίλειος
Μεσσήνης Ιωάννης
Στραγαλινός Βασίλειος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Ανδρέας
Σίδερης Αντώνιος
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Αραβανής Γεράσιμος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Κονιδάρης Κυριάκος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γιαννούτσος Πέτρος
Δρακονταειδής Κων/νος
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Απουσίαζαν
Βεργίνης Ξενοφών
Λάζαρη Πηνελόπη
Γαβρίλης Δημήτριος
Καρτάνος Ιωάννης
Μικρώνης Ζώης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 31 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 5ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 23/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση

Δ.Σ.

για

έγκριση

1 ου

Ανακεφαλαιωτικού

Πίνακα

εργασιών

του

έργου:

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» καθώς και
του 1ου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών.
Εισηγητής: κ.Θωμάς Κατωπόδης-Δ/ντής Τ.Υ.Δήμου
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Ο Δ/ντής της Τ.Υ. του Δήμου, κ.Θωμάς Κατωπόδης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε στο
Δ.Σ. την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1 ο ΑΠΕ του παραπάνω έργου

και το 1 ο

Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας νέων εργασιών, που έχουν ως εξής:
ANTIKEIMENO: Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η κατασκευή οστεοφυλακίου στο
Δημοτικό Νεκροταφείο Λευκάδας, στην οδό Αναπαύσεως και Φιλοσόφων.
ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη προϋπολογισμού 47.500,00 € συντάχθηκε από την Τ.Υ. Δ. Λευκάδας και
θεωρήθηκε από τον Προϊσ/νό της την 26/07/2010.
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Την

21 / 09 /2010

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

έγινε η δημοπρασία και μειοδότης αναδείχθηκε ο

με ποσοστό έκπτωσης 5 %.

Με την αριθ. 239 / 2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Λευκάδος με την οποία
κατοχυρώθηκε η δημοπρασία στον ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΔΕ, με ενιαίο ποσοστό

έκπτωσης 5 % σύμφωνα με την οικονομική προσφορά.
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ : Μεταξύ Δημάρχου Λευκάδας κ. ΑΡΑΒΑΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

και του

αναδόχου του έργου υπεγράφη στις 17 /01/2011 με το αριθμ. Πρωτ. 846/11 συμφωνητικό με
συμβατικό ποσό 45.125,00 €, μαζί με ΦΠΑ.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: Με την υπογραφή της Σύμβασης ( συμφωνητικού ), ο χρόνος περαίωσης του
έργου ορίζεται σε Ενενήντα ( 90 ) ημέρες, ήτοι μεχρι της 17 /04 / 2011 και με την 1 η παράταση
έως 16-06-2011
ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: Μέχρι σήμερα δόθηκε η 1 η παράταση έως 16-06-2011.
Α.Π.Ε.: Μέχρι σήμερα δεν συντάχθηκε άλλος ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ),
πλην του παρόντος 1ου ΑΠΕ , για του παρακάτω λόγους:
1.

Να συμπεριλάβει ποσότητες επί πλέον ή έλαττον

2.

Να συμπεριλάβει ΝΤΜΝΕ που δεν συμπεριλαμβάνονταν στη

μελέτη του έργου και κρίθηκε
απαραίτητο για την καλή και έντεχνη κατασκευή του έργου
Ο παρών 1 ος ΑΠΕ τελικής δαπάνης 45.125,00 € μαί με ΦΠΑ δεν παρουσιάζει καμιά
μεταβολή σε σχέση με την σύμβαση του έργου.
1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο υπογράφων ,ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Πολ/κός Μηχ/κός, επιβλέπων του παραπάνω έργου
και ο ανάδοχος ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε. , έχοντες υπ' όψη :
1. Τα τεύχη της με αρ. 24 εγκεκριμένης μελέτης του έργου
2. Τις διατάξεις των άρθρων 43 & 44 του Π.Δ. 609/85
3. Το γεγονός ότι το έργο δημοπρατήθηκε στις 21-9-2010
4. Τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου και
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5.

Το γεγονός ότι, κατά την εκτέλεσή του, παρουσιάστηκε ανάγκη εκτέλεσης εργασιών

που δεν είχαν προβλεφθεί από την μελέτη,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ
στην σύνταξη του παρακάτω τιμολογίου Νέων εργασιών

Ομάδα Γενικές Οικοδομικές Εργασίες
Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειας από σκυρόδεμα (ΟΙΚ 38.18)
ΝΤ

(ΟΙΚ3816)

Ν1.3.9
Διαμόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από σκυρόδεμα, με χρήση
ξύλινης ή πλαστικής διατομής συνολικών διαστάσεων έως 75x75 mm στερεουμένης στους
ξυλοτύπους όλα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και το προβλεπόμενο επιφανειακό τελειώμα του
στοιχείου, περιλαμβανομένης της σημειακής επιδιόρθωσης βλαβών που είναι δυνατόν να
δημιουργηθούν κατά την αποσύνθεση του ξυλοτύπου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
Τιμή ανα
m

ΔΎΟ ΕΥΡΏ & ΤΡΙΆΝΤΑ ΛΕΠΤΆ (2,30€)

Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα πάχους 0,16 έως 0,25 m (ΟΙΚ 22.40.2)
ΝΤ

(ΟΙΚ2272Α)

Ν1.3.10
Διάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέματος, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε
ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η
εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις
φορτώσεως.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50 m2 σε στοιχεία
σκυροδέματος πάχους έως 0,25 m. Η διάνοιξη οπών μεγαλύτερης επιφανείας ή επί στοιχείων
μεγαλυτέρου πάχους τιμολογείται με τα άρθρα 22.10.01 ή 22.10.02.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Τιμή ανα
m3

ΠΕΝΉΝΤΑ ΤΡΊΑ ΕΥΡΏ & ΜΗΔΈΝ ΛΕΠΤΆ (53,00€)

Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC ονομαστικής πίεσης 6 at και διαμέτρου D 63
ΝΤ

mm (ΥΔΡ Y12.13.1.2) (ΥΔΡ6620.1)

Ν1.3.11
Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση
ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες PVC, ανά διάμετρο
αγωγού και κατηγορία ονομαστικής πιέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνεται :
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α.

Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο

εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από χυτοσίδηρο ή
PVC,

σύμφωνα

με

τα

καθοριζόμενα

στην

μελέτη

του

έργου

(για διάβαση

εμποδίων,

οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κ.λ.π.), τα οποία θα είναι κατάλληλα για
αγωγούς από σωλήνες PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης.
β.

Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων

συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού (για οσεσδήποτε συνδέσεις), καθώς και η πλήρης δοκιμασία
των αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
γ.

Η φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των πλαστκών σωλήνων και των εξαρτημάτων τους

από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση στο όρυγμα
πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από PVC με το υφιστάμενο
δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα
του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του
δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως
βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.
Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά κατηγορία
ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για την πλήρη
και κανονική λειτουργία:
Τιμή ανα

ΔΎΟ ΕΥΡΏ & ΔΈΚΑ ΛΕΠΤΆ (2,10€)

m

Εισηγούμαι την έγκριση του παραπάνω 1 ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
OΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

καθώς

και

του

1ου

πρωτόκολλου κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Ομόφωνα αποφασίζει
Την

έγκριση

OΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

του

παραπάνω

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

1 ου

Α.Π.Ε.

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

του

έργου:

ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

καθώς

και

πρωτόκολλου κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 246/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

του

1ου
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