ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 41ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 512/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 8 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (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), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ.:76629/28-11-2020 (ΦΕΚ 5255/τ.Β΄/28-11-2020), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου
Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 21996/4-12-2020 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
εννέα (9) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
-----2 Γιαννιώτης Παναγιώτης
2
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3
4 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
4
5 Μαργέλη Μαρία
5
6 Τυπάλδος Νικόλαος
6
7 Τσιρογιάννης Γεώργιος
7
8 Βικέντιος Νικόλαος
8
9 Γαζής Αναστάσιος
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο

ου

ΘΕΜΑ 13 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2 ΑΠΕ του έργου: «Τσιµεντοστρώσεις-Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων
στη ∆.Ε. Λευκάδας», αναδόχου Μ.& Χ. Μακρυπούλιας Ο.Ε.
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:
«Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Με την µε αρ. 36/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας µε την οποία εγκρίθηκε η
δηµοπράτηση, η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης καθώς και η δαπάνη κατασκευής του έργου :
«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ∆.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
2. Με το µε αριθµ. 106/2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας µε την οποία
κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ∆.Ε. ΛΕΥΛΑ∆ΑΣ» στην εργοληπτική επιχείρηση «Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ
Ο.Ε.», µε ποσοστό µέσης τεκµαρτής έκπτωσης 28,21%.
3. Την ΑΠΟ 18/07/2019 υπογραφείσα σύµβαση κατασκευής του έργου του τίτλου.
4. Το άρθρο 156 του ν.4412/16.
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείµενο του υπόψη έργου είναι οι τσιµεντοστρώσεις – βελτιώσεις που πρέπει να υλοποιηθούν σε οδούς
(κοινόχρηστους χώρους) στην ∆.Ε. Λευκάδας και συγκεκριµένα στις κάτωθι Τοπικές Κοινότητες:
1. Στην Τ.Κ. Τσουκαλάδων θα γίνουν παρεµβάσεις στους δρόµους α) από Τσουκαλάδες
προς Κάβαλο σε µήκος περίπου 150 µέτρων και µέσου πλάτους 5 µέτρων, β) από Τσουκαλάδες προς Παραλία
Γιαλού Σκάλα σε µήκος περίπου 100 µέτρων και µέσου πλάτους 4 µέτρων και γ) στη θέση "Σκαλιά" εκτός σχεδίου ,
εντός ζώνης σε µήκος περίπου 50 µέτρων και µέσου πλάτους 4 µέτρων.
Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν θα είναι επίστρωση µε σκυρόδεµα µέσου πάχους 0,12 µέτρων ποιότητας
C16/20 µε δοµικό πλέγµα τύπου Τ131 σε υπόβαση από υλικό ποιότητας Π.Τ.Π.Ο. 150 µέσου πάχους 0,10 µέτρων.
Όπου απαιτείται θα χρησιµοποιηθεί και επίστρωση µε κοκκώδες υλικό διαβάθµισης έως 200 χιλιοστών. Ακόµη στη
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θέση Γιαλού Σκάλα θα κατασκευαστεί και τοίχος αντιστήριξης διατοµής L διαστάσεων 0,60 µέτρων στη βάση και
0,80 µέτρων
ύψους µε πάχος 0,20µέτρων και σε µήκος 20 µέτρων περίπου, από οπλισµένο σκυρόδεµα τύπου C16/20 µε
οπλισµό Φ8/15 διπλής εσχάρας καρέ.
2. Στην Τ.Κ. Κατούνας θα γίνουν παρεµβάσεις στους δρόµους α) από καφενείο Κολόκα και
προς παλιό ∆ηµοτικό Σχολείο σε µήκος περίπου 110 µέτρων και µέσου πλάτους 4 µέτρων, β) στη θέση "Άγιος
Βάρβαρος" σε επιφάνεια περίπου 260 τετραγωνικών µέτρων και γ) στη Λυγιά (πίσω από την Porcelana) θα
υλοποιηθεί ασφαλτόστρωση σε µήκος περίπου 140 µέτρων και µέσου πλάτους 4 µέτρων. Οι εργασίες που θα
υλοποιηθούν στο α και β θα είναι επίστρωση µε σκυρόδεµα µέσου πάχους 0,12 µέτρων ποιότητας C16/20 µε
δοµικό πλέγµα τύπου Τ131 σε υπόβαση απο υλικό ποιότητας Π.Τ.Π.Ο. 150 µέσου πάχους 0,10 µέτρων. Όπου θα
υλοποιηθεί ασφαλτόστρωση (στην περίπτωση γ) θα επιστρώνεται και θα συµπυκνώνεται αµµοχάλικο (3 Α) Π.Τ.Π.
Ο-150 σε πάχος 10 εκατοστών , θα υλοποιείται ασφαλτική προεπάλειψη και τέλος θα επιστρώνεται και θα
συµπυκνώνεται ασφαλτο -σκυρόδεµα ΠΤΠ Α265 µέσου πάχους 5 εκατοστών.
3. Στο Φρύνι της ∆.Ε. Λευκάδας πίσω απο τις νέες Εργατικές κατοικίες θα υλοποιηθεί
παρεµβάση στον υφιστάµενο χωµατόδροµο που οδηγεί απο την θέση πλησίον Εργατικών Κατοικιών (πίσω µέρος)
και προς Φρύνι σε µήκος περίπου 100 µέτρων και µέσου πλάτους 3µέτρων. Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν θα
είναι επίστρωση µε σκυρόδεµα µέσου πάχους 0,12 µέτρων ποιότητας C16/20 µε δοµικό πλέγµα τύπου Τ131 σε
υπόβαση από υλικό ποιότητας Π.Τ.Π.Ο. 150 µέσου πάχους 0,10 µέτρων. Ακόµη θα κατασκευαστεί σωληνωτό
απορροής όµβριων υδάτων διατοµής Φ600 σε µήκος περίπου 15 µέτρων.
4. Στην Πλατεία της πόλης Λευκάδας στη θέση Ροντογιαννέϊκα θα υλοποιηθεί παρεµβάση
στον υφιστάµενο χωµατόδροµο εφαπτόµενο της πλατείας σε µήκος περίπου 75 µέτρων και µέσου πλάτους 4
µέτρων. Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν θα είναι ασφαλτόστρωση, όπου θα επιστρωθεί και θα συµπυκνωθεί
αµµοχάλικο (3 Α) Π.Τ.Π. Ο-150 σε πάχος 10 εκατοστών , στη συνέχεια θα υλοποιηθεί ασφαλτική προεπάλειψη και
τέλος θα επιστρωθεί και θα συµπυκνωθεί ασφαλτοσκυρόδεµα ΠΤΠ Α265 µέσου πάχους 5 εκατοστών.
5. Στην Πάροδο Φιλοσόφων της πόλης Λευκάδας στη θέση πλησίον Παιδικού Σταθµού θα
υλοποιηθεί παρεµβάση στον υφιστάµενο χωµατόδροµο σε µήκος περίπου 75 µέτρων και µέσου πλάτους 4 µέτρων.
Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν θα είναι ασφαλτόστρωση, όπου θα επιστρωθεί και θα συµπυκνωθεί αµµοχάλικο
(3 Α) Π.Τ.Π. Ο-150 σε πάχος 10 εκατοστών , στη συνέχεια θα υλοποιηθεί ασφαλτική προεπάλειψη και τέλος θα
επιστρωθεί και θα συµπυκνωθεί ασφαλτοσκυρόδεµα ΠΤΠ Α265 µέσου πάχους 5 εκατοστών.
6. Στη θέση "Παλιά Σφαγεία" εκτός σχεδίου θα υλοποιηθεί παρεµβάση στον υφιστάµενο
χωµατόδροµο πλησίον παλαιών Σφαγείων σε µήκος περίπου 110 µέτρων και µέσου πλάτους 4,50 µέτρων. Οι
εργασίες που θα υλοποιηθούν θα είναι επίστρωση µε σκυρόδεµα µέσου πάχους 0,12 µέτρων ποιότητας C16/20 µε
δοµικό πλέγµα τύπου Τ131 σε υπόβαση από υλικό ποιότητας Π.Τ.Π.Ο. 150 µέσου πάχους 0,10 µέτρων.
7. Στη θέση "Σκουπιδότοπος" εκτός σχεδίου θα υλοποιηθεί παρεµβάση στον υφιστάµενο
χωµατόδροµο που οδηγεί στον Βιολογικό Καθαρισµό της πόλης σε µήκος περίπου 75 µέτρων και µέσου πλάτους 6
µέτρων.
8. Στην Τ.Κ. Καρυωτών κατάντη του επαρχιακού δρόµου και µε αρχή την διασταύρωση του
επαρχιακού µε τον δρόµο που οδηγεί στις παλαιές Αλυκές Αλεξάνδρου και για µήκος περίπου 55 µέτρων θα
υλοποιηθεί κατασκευή ανοικτής τάφρου απορροής όµβριων υδάτων διατοµής Π (ανεστραµµένο) από οπλισµένο
σκυρόδεµα ποιότητας C16/20 µε πάχος τοίχου 0,20 µέτρων, µε κυµαινόµενο εσωτερικό πλάτος πυθµένα απο 0,80
µέτρα έως και 1,00 µέτρο.
ου

Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2 Α.Π.Ε.
ος

Ο παρών 2 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ), συντάχθηκε µε βάση τα όσα προβλέπει ο
Ν.4412/16 και όλες οι συναφείς διατάξεις περι δηµοσίων έργων όπως τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν και
ισχύουν µέχρι σήµερα, για να συµπεριλάβει δαπάνες που προέκυψαν από αυξοµείωση ποσοτήτων λόγω
αναλυτικών επιµετρήσεων του έργου.
ο
Η δαπάνη του έργου σύµφωνα µε τον 2 Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 119.758,12 € µε Φ.Π.Α. και είναι σε
ισοζύγιο σε σχέση µε το ποσόν της σύµβασης.
ου

Το οικονοµικό αντικείµενο του 2

Α.Π.Ε. αναλύεται ως εξής:

Αρχική Σύµβαση

ος

ο

1 Α.Π.Ε

Προτεινόµενες µε τον 2 Α.Π.Ε.

Σύνολο Εργασίες

71.170,31

81.845,83

81.845,86

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%

12.810,66

14.732,25

14.732,25

Σύνολο

83.980,97

96.578,08

96.578,11

Απρόβλεπτη
δαπάνη
Σύνολο

12.597,15

0,04

0,01

96.578,12

96.578,12

96.578,12

2

Αναθεώρηση

1,01

1,01

1,01

Σύνολο

96.579,13

96.579,13

96.579,13

Φ.Π.Α.

23.178,99

23.178,99

23.178,99

ΣΥΝΟΛΟ

119.758,12

119.758,12

119.758,12

Εχοντας υπόψη:
η/
•
Την έγκριση του στην 6 4-12-2020 συνεδρίαση του τεχνικού συµβουλίου ∆ηµοσίων έργων
• Το άρθρο 156 του ν 4412/16.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
ου
Την έγκριση του 2 Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη αιτιολογική του
έκθεση.»
Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, δηλώνει παρών, διότι δεν έχει αποσταλεί ο Α.Π.Ε. του έργου και
το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
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.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ου

Την έγκριση 2
ΑΠΕ του έργου: «Τσιµεντοστρώσεις-Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων στη ∆.Ε.
Λευκάδας», αναδόχου Μ.& Χ. Μακρυπούλιας Ο.Ε.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 512/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

3

