ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 17/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 150
Στη Λευκάδα σήμερα στις 9 του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα
19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
11177/5-5-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, 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
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Ανδρέας
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Γαζής Αναστάσιος
Καρτάνος Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Βικέντιος Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Μαργέλης Γεώργιος
Καββαδάς Αθανάσιος
Μελάς Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος
Γαβρίλης Δημήτριος
Καρβούνης Σπυρίδων
Γεωργάκης Βασίλειος
Δρακονταειδής Κων/νος
Κονιδάρης Κυριάκος
Αραβανής Γεράσιμος
Μικρώνης Ζώης
Μεσσήνης Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Βεργίνης Ξενοφών
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
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Απουσίαζαν
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Λάζαρη Πηνελόπη
Ρόκκος Στυλιανός

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 32 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 3ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 17/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1 ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
5Χ5 ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ» της Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου με ανάδοχο την Κ/Ξ
ΓΟΥΓΟΓΙΑΝΝΗ-Κ.ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΟΕ-ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ και προϋπολογισμό 125.274,47 €
με Φ.Π.Α., και χορήγηση 1 ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.
Εισηγητής: κ.Προκοπίου Κυριάκος-Πρ/μενος Τ.Ε.Ε.Μ.
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Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών
Ο

κ.Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/μενος Τ.Ε.Ε.Μ. της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του

Δήμου, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Το παρόν έργο αφορά την κατασκευή γηπέδου 5Χ5 και γηπέδου μπάσκετ σε υπάρχοντα
διαμορφωμένο χώρο μεταξύ των οικισμών Καλάμου και Αγραπιδιάς όπου με προγενέστερη
εργολαβία είχε κατασκευασθεί η βασική υποδομή.
Ανάδοχος είναι η Κοινοπραξία «Ι.ΓΟΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ-Κ.ΚΟΛΟΚΥΘΑ Ο.Ε. & ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ» με συμβατικό προϋπολογισμό 109.579,89 € για τις εργασίες και 130.400,07 € με
το Φ.Π.Α. Με τον παρόντα 1 ο Α.Π.Ε. προβλέπεται δαπάνη 101.849,11 € για τις εργασίες και επί
πλέον δαπάνη 2.605,12 € για το Φ.Π.Α. λόγω αλλαγής από 19% σε 23%, αλλά τελική δαπάνη
125.274,41 €, δηλαδή μειωμένη σε σχέση με τη συμβατική κατά 5.125,66 €.
Στον υπό έγκριση 1ο Α.Π.Ε περιλαμβάνονται διάφορες αυξομειώσεις δαπανών όπως
προκύπτουν από τις τελικές επιμετρήσεις των εργασιών που έχουν ολοκληρωθεί και από τις
προμετρήσεις των εργασιών που απομένουν προς εκτέλεση. Η σημαντικότερη μείωση αφορά
την εργασία τελικής επίστρωσης του γηπέδου 5Χ5 που δεν θα κατασκευασθεί στην παρούσα
φάση, καθότι η προβλεπόμενη από τη μελέτη επένδυση με πλαστικό τάπητα δεν ενδείκνυται για
εξωτερικούς αθλητικούς χώρους. Η απαιτούμενη επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα μπορεί να
γίνει με ξεχωριστή απευθείας προμήθεια από το Δήμο και τοποθέτηση στην προβλεπόμενη
ασφαλτοστρωμένη επιφάνεια. Επίσης στον παρόντα 1 ο Α.Π.Ε. περιλαμβάνεται τρεις νέες
εργασίες για σιδηρούς οπλισμούς, για εσχάρες καναλιών και για αργολιθοδομές. Οι εργασίες
αυτές δεν είχαν προβλεφθεί στη μελέτη αλλά αποδείχθηκαν απαραίτητες κατά την εξέλιξη του
έργου.
Μέχρι τώρα έχει κατασκευασθεί το 50% του έργου και βρίσκονται σε εξέλιξη οι
υπολειπόμενες εργασίες.
Ήδη έχει δοθεί η σύμφωνη γνώμη για τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. από το Τεχνικό Συμβούλιο
για το ποσό των 125.274,41 € με το Φ.Π.Α., με το οποίο ολοκληρώνεται το συμβατικό
αντικείμενο το έργου πλην του χλοοτάπητα. Προτείνεται η έγκριση του 1 ου Α.Π.Ε. και από το
Δημοτικό Συμβούλιο για να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του έργου το συντομότερο δυνατό.
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις που ισχύουν για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 135.000,00 € (Φ.Π.Α.: 19%), που
περιλαμβάνει: την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 (35,00mX21,00m) και γηπέδου
μπάσκετ (28,00mX15,00m) στον οικισμό του Καλάμου.

3. Την υπ’ αριθ. 405/22-06-2010 σύμβαση του έργου.
4. Την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας περάτωσης του έργου στις 08-12-2010.
5. Την εκτίμηση για υλοποίηση του έργου σε ποσοστό 40% περίπου, που αφορά στα τμήματα
με τις μεγαλύτερες τεχνικές δυσκολίες.

6. Την από 01-12-2010 αίτηση του αναδόχου, για τρίμηνη παράταση της παραπάνω
προθεσμίας, η οποία διαβιβάστηκε από την Τ.Υ.Δ.Κ. Λευκάδας στην Κοινότητα Καλάμου,
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προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση. Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε σχετική απόφαση
από την Κοινότητα αλλά ούτε διαβίβαση του θέματος στο Δήμο Λευκάδας.
7. Την από 04-03-2011 εκ νέου αίτηση του αναδόχου, για παράταση της αρχικής προθεσμίας.
Θεωρούμε πως:

1. Ο πρώτος λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος και αφορά την σύνταξη Α.Π.Ε. και
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. πράγματι ευσταθεί. Να σημειωθεί πως απαιτήθηκε επιπλέον χρόνος
προκειμένου: να συγκροτηθεί και λειτουργήσει επιτροπή εξακρίβωσης κόστους για νέες
εργασίες που απαιτήθηκαν, να συνταχθούν κείμενα και προδιαγραφές για αυτές, να γίνει
έρευνα αγοράς, να ζητηθούν προσφορές και τελικά να συνταχθεί πρακτικό. Ο Α.Π.Ε. και το
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έχει ήδη συνταχθεί από την υπηρεσία, εγκρίθηκε από το αρμόδιο Τεχνικό
Συμβούλιο στις και εκκρεμεί η έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Ο δεύτερος λόγος ευσταθεί, διότι πράγματι οι καιρικές συνθήκες σε συνδυασμό με τις
ειδικές συνθήκες του νησιού, συχνά καθιστούν δυσχερή ή αδύνατη την εκτέλεση των
εργασιών.
Για όλα λοιπόν τα παραπάνω:
Εισηγούμαστε
Την αποδοχή της αίτησης του αναδόχου και την έγκριση παράτασης της προθεσμίας
περάτωσης κατά έξι (6) συνολικά μήνες, δηλαδή έως τις 08-06-2011.
Ε.ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ: Να εξετάσουμε την περίπτωση να μην τοποθετηθεί ασφαλτοτάπητας στο 5Χ5,
διότι προκαλεί προβλήματα στα γόνατα.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχεται την εισήγηση,
συμπληρωμένη με την παρατήρηση του κ.Ζουριδάκη «η επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα να
γίνει σε επιφάνεια οδοστρωμένη χωρίς άσφαλτο» και αποφασίζει:
1) Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
5Χ5 ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ» της Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου με ανάδοχο την Κ/Ξ
ΓΟΥΓΟΓΙΑΝΝΗ-Κ.ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΟΕ-ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ και προϋπολογισμό 125.274,47 €
με Φ.Π.Α.
2) Την αποδοχή της αίτησης του αναδόχου και την έγκριση παράτασης της προθεσμίας
περάτωσης κατά έξι (6) συνολικά μήνες, δηλαδή έως τις 08-06-2011.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 150/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη
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