ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 13ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 151
Στη Λευκάδα σήµερα στις 13 του µηνός Ιουλίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
15:00, ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε
αρ. πρωτ. 14643/8-7-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, 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
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Βλάχος Κων/νος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Βασίλειος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γληγόρης Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόρης
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Λώλη Γεωργία
Πολίτης Σπυρίδων
Τριλίβας Χρήστος
Σκληρός Παναγιώτης
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γράψας Αθανάσιος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.

Οι ∆.Σ., κ.κ. Καββαδάς Αθανάσιος, Πολίτης
Σπυρίδων προσήλθαν πριν τη συζήτηση του
ου
1 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ., κ.κ. Κοντογεώργης Ηλίας, Κατωπόδη
Ευανθία, Σταµατέλου ∆ήµητρα απεχώρησαν
ου
πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Μαργέλης Σπυροπάνος,
Αραβανής Βασίλειος, Καββαδάς Αθανάσιος
ου
απεχώρησαν πριν την συζήτηση του 5
θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος απεχώρησε πριν
ου
την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι πέντε (25) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 2ο
της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 13ης/15
Συνεδρίασης του ∆ηµ.
Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων
∆ήµου Λευκάδας» - Ανάδοχος: Γεώργιος Λάππας & ΣΙΑ Ο.Ε.
Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
∆ηµ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τµ. Τεχνικών Έργων ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
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Στη συνέχεια ο κ. Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος διάβασε την εισηγητική έκθεση για την
έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου: “ Κατασκευή Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων
∆ήµου Λευκάδας ”
ο

(Συνοδεύει τον 4 Α.Π.Ε.)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το υπόψη έργο αφορά στην κατασκευή δύο Σταθµών Μεταφόρτωσης των
Απορριµµάτων (ΣΜΑ) του ∆ήµου Λευκάδας που θα λειτουργήσουν (α) στην θέση Κουλούρια σε
αγροτεµάχιο ιδιοκτησίας του ∆ήµου Λευκάδας νότια του οικισµού Βουρνικά, (β) στη θέση των
παλαιών σφαγείων του ∆ήµου Λευκάδας,.
ΜΕΛΕΤΗ: Συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τ.Υ.∆. Λευκάδος µε αριθµό 100/2013.
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Το έργο δηµοπρατήθηκε την 20-8-2013 µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης και
ανάδοχος αναδείχτηκε η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ µ δ.τ. «ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ» και µέσο
ποσοστό έκπτωσης 37,55%. Το πρακτικό της δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την αριθ. 202/2013
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆. Λευκάδας.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Οι δαπάνες του έργου αντιµετωπίζονται µέσω του ΕΣΠΑ , ως εξής:
887.492,18€ από πόρους της ΣΑΕΠ 0228 , µε Κωδικό Έργου (Κ.Ε.) 2012ΕΠ02280010, Υποέργο 1ο
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το εργολαβικό συµφωνητικό υπογράφτηκε την 20-11-2013 µεταξύ του ∆ηµάρχου
Λευκάδος και του νόµιµου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας, Γεώργιο Κ. Λάππα
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Το πρόγραµµα κατασκευής του έργου κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο την 12-122013.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: Βάσει του τεύχους δηµοπράτησης του έργου, ολική προθεσµία περαίωσης
εργασιών είχε ορισθεί η 20-2-2014. Έχει εγκριθεί η 5η παράταση του έργου έως την 20-7-2015, µε
την υπ.αρ. 88/2015 απόφαση ∆.Σ. ∆ήµου Λευκάδος. (Προηγούµενες τέσσερεις αποφάσεις
παρατάσεων: 31,194,267,399 έτους 2014)
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε : Ο 1ος ΑΠΕ εγκρίθηκε µε τις 146/2014 & 226/2014
(επανεπιβεβαίωση) αποφάσεις του ∆.Σ. ∆ήµου Λευκάδας και αφορούσε σηµαντικές βελτιώσεις στη
γενική διάταξη των δύο ΣΜΑ. Ο 2ος ΑΠΕ εγκρίθηκε µε τη 226/2014 απόφαση του ∆.Σ. ∆ήµου
Λευκάδας και αφορούσε κυρίως σε βελτιώσεις για τα δίκτυα και τις λοιπές υποδοµές των δύο ΣΜΑ.
Ο 3ος ΑΠΕ εγκρίθηκε µε τη 384/2014 απόφαση του ∆.Σ. ∆ήµου

Λευκάδας και αφορούσε σε

τακτοποιήσεις ποσοτήτων και νέες τιµές.
Ο παρών 4ος ΑΠΕ είναι εντός των ορίων του αρχικού συµβατικού αντικειµένου των 555.800,17 € µε
Φ.Π.Α.
Συντάχθηκε κυρίως για την τακτοποίηση ορισµένων ποσοτήτων υλικών και εργασιών καθώς το έργο
οδεύει προς την ολοκλήρωσή του και υπάρχει σηµαντικός όγκος εγκεκριµένων επιµετρήσεων που
διαµορφώνουν την τελική του εικόνα.
Ο παρών 4ος ΑΠΕ, αποτυπώνει τις αντίστοιχες ανάγκες του έργου και χρησιµοποιεί διαθέσιµα
απρόβλεπτα.
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Με τον 4

ο

ΑΠΕ και το 4

ΠΚΤΜΝΕ, δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο του έργου, και

περιλαµβάνονται όλα τα διακριτά στοιχεία της µελέτης δηµοπράτησης.
Έχουµε αναλυτικά:
1. Σε όλα τα κεφάλαια γίνονται προσαρµογές ποσοτήτων βάσει συσσωρευµένων εγκεκριµένων
επιµετρήσεων, ή παλαιότερων προµετρήσεων.
2. Στο κεφάλαιο του Πρασίνου, µειώνεται ο αριθµός των δέντρων κατηγορίας ∆5 από 70 σε 50
καθότι ο Ν. ΣΜΑ, είναι σαφώς µικρότερος από τον Β.ΣΜΑ στον οποίο φυτεύτηκαν 50
δένδρα. Στο Ν.ΣΜΑ επίσης, λόγω στενότητας χώρου αλλά και υπόγειων ή υπέργειων
κατασκευών στις περιοχές πρασίνου (Βόθρος, Ελαιοδιαχωριστής, ζώνη περίφραξης κλπ) δε
θα ήταν δυνατή η φύτευση 70 δένδρων σε ορθή απόσταση µεταξύ τους. Για όµοιους λόγους
προσαρµόζεται και η επιφάνεια κάλυψης µε γκαζόν.
3. Στο κεφάλαιο «Λοιπά», αφαιρείται η εργασία «∆ηµιουργία Περιµετρικής Ζώνης», καθότι
εντός του οικοπέδου του ΣΜΑ δεν υπάρχει χώρος για να δηµιουργηθεί τέτοια ζώνη πλάτους
4µ, ενώ προφανώς, η ζώνη αυτή δε µπορεί να γίνει περιµετρικά του Ν.ΣΜΑ σε ξένες
ιδιοκτησίες.
Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας θα ανέλθει σε 555.800,17 € συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α., χωρίς υπέρβαση του εγκεκριµένου συµβατικού αντικειµένου.
Εισηγούµαστε
Την έγκριση του παρόντος 4ου Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 555.800,17 € µε Φ.Π.Α. (συµβατική
δαπάνη).
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία µε είκοσι
τρεις (23) ψήφους υπέρ και τέσσερις (4) ψήφους λευκό, των κ.κ. Μαργέλη Σπυροπάνου, Βικέντιου
Νικόλαου, Καρφάκη Μαριάννας, Κατωπόδη Ευανθίας αποφασίζει:
ου

Την έγκριση του 4

Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 555.800,17 € µε Φ.Π.Α. (συµβατική δαπάνη) του

έργου: “ Κατασκευή Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων ∆ήµου Λευκάδας ”
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 151/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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