ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 28ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 379/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 24 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2018, 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. 18801/20-9-18 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).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Χαλικιάς Ευάγγελος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντοµίχης Ευάγγελος
4
Κούρτης Φίλιππος
4
Αρβανίτης Σπυρίδων
5
Σέρβος Κων/νος
5
Τριλίβας Χρήστος
6
Πολίτης Σπυρίδων
6
Καρφάκη Μαριάννα
7
Βλάχος Κων/νος
7
Γρηγόρη Ασπασία
8
Κατηφόρης Χρήστος
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Φίλιππας Γεώργιος
9
Αραβανής Βασίλειος
10
Θερµός Ευάγγελος
10
Ζουριδάκης Ευτύχιος
11
Βλάχος Ευστάθιος
11
Καββαδάς Θωµάς
12
Γιαννιώτης Οδυσσέας
12
13
Βικέντιος Νικόλαος
13
14
Μήτσουρας Πέτρος
14
15
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
15
16
Σκληρός Φίλιππος
16
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
17
18
Γληγόρης Κων/νος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν απών.
19
Κακλαµάνη Αναστασία
19
20
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
20
Χρέη ∆ηµάρχου εκτελεί ο αναπληρωτής
21
Παπαδόπουλος Ανδρέας
21
∆ηµάρχου κ. Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος.
22
Κατωπόδη Ευανθία
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι
είκοσι δύο (22) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά το 6 θέµα της Η.∆. τα θέµατα 9 και 10.
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, προσήλθε πριν την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης και αποχώρησε πριν την έναρξη
της ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 9
θέµατος.
ου
Οι ∆.Σ. Κακλαµάνη Αναστασία και Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Η κα Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος.
Οι ∆.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας, Κατωπόδη Ευανθία, Σκληρός Φίλιππος, Φρεµεντίτης Χριστόφορος και Σκιαδά-Πετούση
ου
Ζωϊτσα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 20 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 23 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 26 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 28ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
ου
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΝΕΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», αναδόχου εταιρίας ΙΟΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Αντικείµενο του έργου είναι η κατασκευή των έργων υποδοµής οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης οµβρίων,
αποχέτευσης λυµάτων και ηλεκτροφωτισµού για την εξυπηρέτηση του νέου Νοσοκοµείου Λευκάδας. Εκσκαφές σε
έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες, Κατασκευή τοιχίων εγκιβωτισµού, Κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης HDPE PN16
PE100 Φ63, Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης µε πλήρως εγκιβωτισµένο αγωγό HDPE δοµηµένου τοιχώµατος SN8
DN250, Κατασκευή δικτύου οµβρίων, Κατασκευή πεζοδροµίων, ∆ιαγράµµιση των δύο νέων οδών. Τοποθέτηση
πινακίδων σήµανσης-διευθέτησης της κυκλοφορίας, Προβλέπεται επίσης ηλεκτροφωτισµός των δύο νέων οδών
πρόσβασης, µε την τοποθέτηση ιστών φωτισµού ύψους 9m και φωτιστικών σωµάτων ατµών Νατρίου 250W.
ΜΕΛΕΤΗ:
Η αριθµ. 257/2016 µελέτη του έργου, προϋπολογισµού 1.306.000,00€ (περιλαµβ. ΦΠΑ 24%) εγκρίθηκε µε την αριθ.
390/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:
Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου Π∆Ε ΣΑΕΠ
0221 2016 ΕΠ 02210026
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:
Με την αριθµ. 461/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκαν τα τεύχη δηµοπράτησης και καθορίστηκε ο
τρόπος εκτέλεσης του έργου. Με την αριθµ. 115/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι της
διακήρυξης ανοικτής δηµοπρασίας και η ηµεροµηνία δηµοπράτησης για την ανάδειξη εργολάβου του έργου. Με την
υπ αριθµ. 239/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δηµοπρασίας που
διενεργήθηκε στις 11-07-2017, και κοινοποιήθηκαν στους συµµετέχοντες στις 24-08-2017, µε τελικό µειοδότη την
ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. µε µέση έκπτωση 55,30%.
ΣΥΜΒΑΣΗ:
η
Η εργολαβική σύµβαση υπογράφηκε στις 21 ∆εκεµβρίου 2017 µεταξύ του ∆ηµάρχου κ. Κωνσταντίνου ∆ρακονταειδή
και του κ. ΓΡΑΨΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ νόµιµο εκπρόσωπο της Αναδόχου εταιρίας «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατοίκου
Λευκάδος, οδός Καραβέλα & Γαζή 15, Τ.Κ. 31100, τηλ. 2645023669, έναντι του ποσού 583.772,35€ (µε 24% ΦΠΑ),
ενώ το ποσό της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ είναι 470.784,15€.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:
Η ολική προθεσµία περαίωσης του έργου προβλεπόταν µέχρι τις (27/06/2018). Με την υπ’ αριθµ. 284/2018
Απόφαση του ∆.Σ. προβλέπεται η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου µέχρι την 04-09-2018.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:
ος
Συντάχθηκε ο παρών 1 ΑΠΕ για να συµπεριλάβει τις αυξοµειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν κατά τη
φάση κατασκευής του έργου.
ο

1 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.:
ο
Συντάχθηκε το 1 Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών για τον υπολογισµό της νέας τιµής των
παρακάτω άρθρων:
Α) 1ΠΝΤ1 Εκσκαφή τάφρου µε µειωµένη απόδοση λόγω αρχαιολογικών ευρυµάτων
Β) 1ΠΝΤ2 Αγωγή αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος, SDR 41, DN 315 mm
Γ) 1ΠΝΤ3 Κατασκευή επιχωµάτων
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Κατά την διάρκεια εκσκαφής της τάφρου για την τοποθέτηση του αγωγού οµβρίων ευρέθησαν εντός του
σκάµµατος αρχαιολογικά Ευρήµατα. Σε συνεννόηση µε την αρµόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία ορίστηκε επί τόπου
Αρχαιολόγος και όλη η εκσκαφή έγινε µε την παρουσία της και σύµφωνα µε τις δικές της οδηγίες (
Επειδή ο τρόπος αυτός εκσκαφής ξεφεύγει από τον συµβατικό, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία συγκρότησε Επιτροπή
∆ιαπίστωσης Κόστους, η οποία συνέταξε πρακτικό και µε βάσει αυτό κανονίστηκε η νέα τιµή της ηµερησίας
αποζηµίωσης του συνεργείου.
2. Επειδή στο εµπόριο δεν κατασκευάζονται προκατασκευασµένοι τσιµεντοσωλήνες διαµέτρου D 300 mm κλάσεως
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, αποφασίστηκε η αντικατάστασή τους µε σωλήνες PVC-V συµπαγούς
τοιχώµατος SDR 41, DN 315 MM. Σχετική η 6200/30-3-2018 επιστολή της αναδόχου. Η νέα τιµή λήφθηκε
αυτούσια από τα εγκεκριµένα Αναλυτικά Τιµολόγια.
3. Λόγω του υψηλού υδροφόρου ορίζοντα σε συνδυασµό µε το γαιώδες του εδάφους τα κατακόρυφα πρανή του
ορύγµατος δεν παρείχαν καµία ευστάθεια. Για το λόγο αυτό δόθηκε εντολή στην ανάδοχο να γίνει αντιστήριξη των
παρειών του χάνδακα µε µεταλλικά πετάσµατα (ΑΤ 1.13) και στο όρυγµα όπου έγινε τοποθέτηση των αγωγών
αποχέτευσης (για το όρυγµα όπου έγινε τοποθέτηση των αγωγών οµβρίων προβλέπετο αντιστήριξη).
4. Εκ παραδροµής δεν έχει συµπεριληφθεί στο Τιµολόγιο και τον Προϋπολογισµό της µελέτης η εργασία
κατασκευής του επιχώµατος του προσκοµισθέντος κοκκώδους υλικού. Για το λόγο αυτό συµπεριλήφθηκε στο
ΠΚΤΜΝΕ το άρθρο 3 Κατασκευή επιχώµατος οδού (∆Ν Α-20-Α0).
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5. Με το υπ αριθµ 1902/12-02-2018 έγγραφο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας αποφασίστηκε όπως η τοποθέτηση των
τσιµεντοσωλήνων των αγωγών οµβρίων γίνει επί συµπυκνωµένου οδοστρώµατος από θραυστό υλικό
οδοστρωσίας αντί του προβλεπόµενου σκυροδέµατος της µελέτης. Η τροποποίηση αυτή επιφέρει µείωση του
αντίστοιχου κονδυλίου κοιτόστρωσης σκυροδέµατος (ΑΤ 2.8) και αύξηση του κονδυλίου της υπόβασης
οδοστρωσίας (ΑΤ 3.1).
6. Αυξήθηκε το συνολικό µήκος του δικτύου αποχέτευσης κατά 30,90 µέτρα, ώστε ο αποχετευτικός αγωγός να
φτάνει µέχρι την είσοδο του νέου νοσοκοµείου, όπου και έγινε η σύνδεση µε τον αγωγό λυµάτων αυτού.
Η εργασία αυτή επέφερε αντιστοίχων ποσοτήτων χωµατουργικών και σωληνώσεων.
ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΟΜΑ∆Α 1 – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Αυξήθηκε η ποσότητα «εκσκαφή ορυγµάτων σε έδαφος γαιώδες» (ΑΤ 1.5)
Αυξήθηκε η ποσότητα «εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ» (ΑΤ 1.8)
Αυξήθηκε η ποσότητα «κοκκώδους υλικού µεγέθους κόκκων έως 200 mm» (AT 1.10).
ΟΜΑ∆Α 2 –
Μειώθηκε η ποσότητα «κοιτοστρώσεις περιβλήµατα αγωγών, εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ. από σκυρόδεµα C12/15»
(ΑΤ 2,8) όπως προέκυψε από τον υπ αριθµ 1902/12-02-2018 έγγραφο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
ΟΜΑ∆Α 3 –
Αυξήθηκε η ποσότητα «υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 µ» (ΑΤ 3.1) όπως προέκυψε από τον
υπ αριθµ 1902/12-02-2018 έγγραφο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
ΟΜΑ∆Α 4 –
Αυξοµειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν από τις επιµετρήσεις των δικτύων
ΟΜΑ∆Α 5 –
Καµία µεταβολή
ου

Οι µεταβολές των ποσοτήτων του 1 ΑΠΕ φαίνονται στον επισυναπτόµενο Συνοπτικό Πίνακα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Γ. Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
∆. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-∆ΙΚΤΥΑ
Ε.
Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
&
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. &
Ο.Ε.
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
ος

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ

∆ΙΑΦΟΡΕΣ

110.871,90
88.830,45
39.977,55
68.000,02

1ος Α.Π.Ε.
166.861,07
79.536,15
40.591,80
66.925,98

∆ΑΠΑΝΗΣ
55.989,17
-9.294,30
614,25
-1.074,04

32.797,60

32.797,60

0,00

340.477,52

386.712,60

46.235,08

61.285,95
401.763,47

69.608,27
456.320,87

8.322,32
54.557,40

60.264,52
462.027,99
8.756,16
470.784,15
112.988,20
583.772,35

5.707,12
462.027,99
8.756,16
470.784,15
112.988,20
583.772,35

-54.557,40
0,00
0,00
0,00
0,00

ΑΡΧΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ

0,00

ο

Ο παρών 1 ΑΠΕ και 1 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας
η
µε την αριθµ. 6 Πράξη/17-09-2018.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω
ου

την έγκριση του παρόντος 1
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΝΕΟΥ

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δώδεκα (12) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Παρών ψήφισε ο κ. Γληγόρης Κων/νος
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

3

ου

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΝΕΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», αναδόχου εταιρίας ΙΟΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 379/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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