ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 45ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 371/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 25 του µηνός Νοεµβρίου του έτους
2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 23622/21-11-19 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.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Κατωπόδη Νίκη
2
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Γαζής Αναστάσιος
4
5 Μαργέλη Μαρία
5
6 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
6
7 Τυπάλδος Νικόλαος
7
8
8
9
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, που απουσίαζε.
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Τα θέµατα 6 -7 και 8 της Η.∆. οµόφωνα προτάχθηκαν και συζητήθηκαν µετά το 4 θέµα και πριν το 5
θέµα της Η.∆.
ο
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ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1 ΑΠΕ του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΙΖΑ»,
αναδόχου MA.CON. STRUCTION A.E.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Το θέµα εισηγείται ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, ο οποίος έθεσε υπόψη των
µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Α. ΓΕΝΙΚΑ
1. Περιγραφή του αντικειµένου (περιληπτικά).
Αρχικό (συµβατικό αντικείµενο)
• Χωµατουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριµµάτων από τη συνολική έκταση του χώρου
• Χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης και εξοµάλυνσης του απορριµµατικού αναγλύφου
• Κατασκευή έργων στεγανωτικής, τελικής επικάλυψης
• Κατασκευή έργων συλλογής πλευροδιηθηµάτων
• Σύστηµα συλλογής βιοαερίου
• Έργα διαχείρισης οµβρίων
• Κατασκευή περίφραξης – πύλης εισόδου
• Έργα πρασίνου
2. Χρηµατοδότηση: Το έργο χρηµατοδοτείται από Π.∆.Ε
3. Μελέτη: Η µελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τ.Υ. του ∆ήµου Μεγανησίου, θεωρήθηκε από την Τεχνική
Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας και ο προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται σε 549.552,41 €
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 23%.
4.∆ηµοπρασία: Το έργο δηµοπρατήθηκε στις 17/02/2015 µε το σύστηµα των επί µέρους ποσοστών έκπτωσης
και µειοδότης αναδείχθηκε η «MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ποσό 209.338,89 € χωρίς ΦΠΑ).

1

Με την υπ’ αριθµ. 59/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας εγκρίθηκε το πρακτικό
της δηµοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην «MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
5.Συµφωνητικό: Το υπ’ αριθµ. 12749/2015 συµφωνητικό υπογράφηκε στις 18/05/2015 µεταξύ του ∆ηµάρχου
Λευκάδας κ. ∆ρακονταειδή Κωνσταντίνου και του νοµίµου εκπροσώπου της αναδόχου «MA CON STRUCTION
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κ. Κωνσταντίνου Παπανδρέου, για ποσό
257.486,83 € µε Φ.Π.Α. 23% (209.338,89 € χωρίς ΦΠΑ και 48.147,94 € για ΦΠΑ)
Β. ΕΙ∆ΙΚΑ
ου
Οι κύριοι λόγοι που επιβάλλουν τη σύνταξη του 1 Α.Π.Ε. είναι οι ακόλουθοι :
- Η εργολαβική σύµβαση που υπεγράφη στις 18-6-2015, βασίζεται σε µελέτη η οποία συντάχθηκε το 2014.
Από το χρόνο σύνταξης της µελέτης (Φεβρουάριος 2014) έως τον Ιούλιο του 2016 ο ΧΥΤΑ εξακολουθούσε
να χρησιµοποιείται για απόρριψη απορριµµάτων, ήτοι για δύο και πλέον έτη συσσωρεύονταν απορρίµµατα
πλέον αυτών που είχαν προµετρηθεί, µε συνέπεια οι ποσότητες των προς αναδιευθέτηση απορριµµάτων να
είναι πολλαπλάσιες αυτών του Προϋπολογισµού Μελέτης.
- Η παράταση της παραµονής των ιδιαιτέρως αυξηµένων ποσοτήτων απορριµµάτων στο χώρο του ΧΥΤΑ
και οι επικρατούσες εποχικές συνθήκες µε ασυνήθιστα έντονα καιρικά φαινόµενα (εξαιρετικά ισχυρές
βροχοπτώσεις - πληµµυρικά φαινόµενα κ.τ.λ.), σε συνδυασµό µε τη διαρκή και ανεξέλεγκτη απορροή
στραγγισµάτων και εδαφικού υλικού προς τα κατάντι σηµεία που προκλήθηκαν, έχουν πιθανότατα
διαταράξει τη συνοχή και ευστάθεια των απορριµµατικών πρανών καθιστώντας αναγκαίες, πέραν της
αναµόχλευσης - εκσκαφής και µετακίνησης αυξηµένων ποσοτήτων, τη δηµιουργία πρόσθετων επιπέδων
εργασίας και την αυξηµένη χρήση εδαφικών υλικών.
- Σε συνέχεια των ανωτέρω, το αντικείµενο των εργασιών που απαιτούνται για τον καθαρισµό των πρανών
και την αναδιάταξη των απορριµµάτων σε επιτρεπόµενες κλίσεις, δεν περιορίζεται πλέον σε απλή
αναδιευθέτηση και αναµόχλευση απορριµµάτων, από δεδοµένα και σταθερά επίπεδα εργασίας, αλλά
περιλαµβάνει σηµαντικού βαθµού εκσκαφές εδαφών και επιχώσεις µε προϊόντα εκσκαφών, προκειµένου να
υλοποιηθεί το επιθυµητό απορριµµατικό ανάγλυφο.
- Καθώς δε, παρήλθαν πλέον των πέντε ετών από τη σύνταξη της µελέτης του έργου και µε δεδοµένες τις
βλαπτικές συνέπειες που συσσωρεύτηκαν έκτοτε και επειδή οι προαναφερόµενες εργασίες δεν µπορούσαν
να προβλεφθούν, καθίστανται δε απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου χωρίς να
τροποποποιείται το βασικό σχέδιό του.
• Η συνολική δαπάνη της εργολαβίας ανέρχεται στα 209.338,89 € προ Φ.Π.Α.,
ο
• Επίσης στον 1 Α.Π.Ε. προβλέπεται αύξηση της δαπάνης του Φ.Π.Α. κατά 1.304,99 €, λόγω µεταβολής
του συντελεστή Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.
• Ο ΑΠΕ πληροί τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου 20/2006 του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την χρήση των επί έλαττον
δαπανών.
Εισηγούµαστε
Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Έργα αποκατάστασης, τελικής κάλυψης και επανένταξης στο φυσικό
περιβάλλον του ΧΥΤΑ ∆ήµου Μεγανησίου – Περιοχή Σχίζα»
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 αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
• Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ου

ΑΠΕ του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ
Την έγκριση του 1
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΙΖΑ»,
αναδόχου MA.CON. STRUCTION A.E.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 371/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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