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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                       

 

          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αριθ. 59ης/2021  Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Λευκάδας 

Αριθ. Απόφ: 643/2021 

Στην Λευκάδα σήμερα στις 9 του μηνός Νοεμβρίου του έτους  2021,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 11:00,  ήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex), 
σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 
4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 
66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 32241/5-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, 
η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση. 
                         ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ   

                 στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη                             στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη  

1 Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος) 1 Τσιρογιάννης Γεώργιος 

2 Μαργέλη Μαρία 2 Τυπάλδος Νικόλαος  

3 Βικέντιος Νικόλαος 3 Δρακονταειδής Κων/νος 

4 Γαζής Αναστάσιος 4 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή 

5 Γιαννιώτης Παναγιώτης 5  

6  6  
7  7  

8  8  

9  9  

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, 

υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας. 
Τέθηκαν για συζήτηση τρία (3) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης. 
Ο κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1

ου
 θέματος Ε.Η.Δ. 

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, που αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας 
παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο, προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1

ου
 θέματος 

Ε.Η.Δ. και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 17
ου

 θέματος της Η.Δ. 
 
 
 

ΘΕΜΑ 6
ο
 της Η.Δ.:  Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση 1

ου
 ΑΠΕ του έργου: «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην 

Κοινότητα Αγίου Πέτρου Δήμου Λευκάδας», με προϋπολογισμό 139.999,99 €, αναδόχου: Μ. & Χ. 
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.    
      Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος 
 
                                                                                                       

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. 
Σπυρίδωνα Λύγδα,  οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής: 

«Αντικείμενο  της παραπάνω εργολαβίας  είναι οι εργασίες επισκευών και αποκαταστάσεων σε 
κοινόχρηστους χώρους στην Κοινότητα Αγίου Πέτρου Δήμου Λευκάδας. 
 
Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Με το με αριθμ. 390/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία 
κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» στην εργοληπτική επιχείρηση «Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ 
Ο.Ε.», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 8,00%. 
2. Την από 30/09/2021 υπογραφείσα  σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου. 
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Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

    Με το παρόν έργο θα εκτελεστούν εργασίες για την αντιμετώπιση φαινομένων κατολισθήσεων πλησίον του 
χώρου στάθμευσης που βρίσκεται κοντά στην πλατεία του οικισμού Αγίου Πέτρου Δήμου Λευκάδας. 
Θα κατασκευαστεί τοιχίο σε τμήμα 63 μέτρων ύψους 3,50 μέτρων. Θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή θεμελίων και 
στη συνέχεια θα εξυγιανθεί το έδαφος σε μήκος 70 μέτρων προκειμένου να εδραστεί σωστά το τοιχίο. 
Μετά την ολοκλήρωση του τοιχίου θα πραγματοποιηθεί λιθοπλήρωση. 
Ανάντη του τοιχίου θα τοποθετηθούν τρείς σειρές σαραζανέτ διαστάσεων 1μΧ1μΧ1μ σε όλο το μήκος των 63 
μέτρων. Η πρώτη σειρά σαραζανέτ θα εδραστεί σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
Επίσης θα κατασκευαστεί Κιβωτοειδής  Οχετός καθαρής διατομής 1μ Χ 1μ  μήκους 6,00 μέτρων . Η πλάκα του 
οχετού θα είναι προκατασκευασμένη για μεγαλύτερη ευκολία στην κατασκευή του οχετού. Επίσης θα τοποθετηθεί 
και ένα προκατασκευασμένο φρεάτιο. 
 
 
Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1

ου
 Α.Π.Ε. 

 

Ο 1
ος 
Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν: 

 

Α) Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες 
προμετρήσεις και 
Β) Οι νέες τιμές που προέκυψαν (απρόβλεπτες εργασίες) κατά την εκτέλεση του έργου. 
 Για την τιμολόγηση των νέων εργασιών που περιλαμβάνονται στον 1

ο
  ΑΠΕ, συντάχθηκε το 1

ο
ΠΤΚΤΜΝΕ, που 

συνοδεύει τον παρόντα ΑΠΕ, στο οποίο ο κανονισμός των νέων τιμών έχει γίνει σύμφωνα με την παρ.5 του 
άρθρου 156 του Ν4412/2016  
     Στις νέες τιμές εφαρμόζεται η έκπτωση της εργολαβίας (για την αντίστοιχη ομάδα του προϋπολογισμού 
μελέτης) δεδομένου ότι το έργο έχει δημοπρατηθεί με το σύστημα προσφοράς «με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης»  
 
            Με τον 1

ο
 Α.Π.Ε. η τελική δαπάνη του έργου διαμορφώθηκε στο ποσό των 128.799,99 €. Αναλυτικότερα 

103.870,92 € για εργασίες , 0,04 € για απρόβλεπτα και 24.929,03 € για Φ.Π.Α. και δεν παρουσίασε μεταβολή 
έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.  
    Για κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προέκυψαν λόγω της αύξησης των ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης  
έγινε απορρόφηση μέρους του κονδυλίου των απροβλέπτων, χωρίς να αλλάξει το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.  
 
    Η συνολική δαπάνη του έργου όπως αυτή διαμορφώνεται με τον παρόντα 1

ο
 Α.Π.Ε. καθώς και οι κατά ομάδες 

εργασιών αυξομειώσεις αναλύονται στον συγκεντρωτικό πίνακα δαπανών που ακολουθεί 
 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 1

ου
 Α.Π.Ε. 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΔΑΠΑΝΗ 

Α.Σ.Ε. 1ο ΑΠΕ Επί πλέον Επί Έλαττον 

  (1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(2)-(1) 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 12.202,73 23.643,33 11.440,60  

2.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 64.341,82 64.382,88 41,06  

ΣΥΝΟΛΟ 76.544,55 88.026,21 11.481,66 0 

ΓΕ & ΟΕ 18% 13.778,02 15.844,72 2.066,70 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ 18% 90.322,57 103.870,93 13.548,36 0 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 13.548,39 0,03 0,00 13.548,36 

ΣΥΝΟΛΟ 103.870,96 103.870,96 13.548,36 13.548,36 

ΦΠΑ 24% 24.929,03 24.929,03       3.251,60 3.251,60 

ΣΥΝΟΛΟ 128.799,99 128.799,99 

    

16.799,96 16.799,96 

 
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  
Την έγκριση του 1

ου
 Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη αιτιολογική του 

έκθεση και  1
ο
 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ««ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ.» 
 

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής. 

Ο κ. Σέρβος Κων/νος είπε: Ο τρόπος ανάθεσης του έργου δεν είναι ο ενδεδειγμένος. Δεν ψηφίζω τον ΑΠΕ. 
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Ακολούθησε ψηφοφορία. 

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν έξι (6) μέλη της Επιτροπής. 
Κατά ψήφισε ο κ. Σέρβος Κων/νος. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της: 

• την ανωτέρω εισήγηση. 

• το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε 
από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18. 

• το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το 
άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Την έγκριση του 1

ου
 Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη αιτιολογική 

του έκθεση και  του 1
ου 

 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ««ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. 
ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 643/2021.               

 
 

 

 

              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 

 

 

                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ 

 

 

 


