ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 44ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 356/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 19 του µηνός Νοεµβρίου του έτους
2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 23179/15-11-19 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
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Κατωπόδη Νίκη
2
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
5
6 Τσιρογιάννης Γεώργιος
6
7 Γαζής Αναστάσιος
7
8
8
9
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ου
Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, προσήλθε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆. και
ου
αποχώρησε πριν την συζήτηση του 20 θέµατος της Η.∆.

ο

ου

ΘΕΜΑ 15 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΝΥ∆ΡΙΟΥ» πρ/σµού 6.789,98 €, αναδόχου Αναστασίας Βούλγαρη.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε το λόγο στον κ. Σπυρίδωνα Λύγδα,
Αντιδήµαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών της Ο.Ε. τα εξής:
1.
ΓΕΝΙΚΑ: Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι παρεµβάσεις που έχουν ως στόχο την
διαµορφωση τάφων στην επέκταση του κοιµητηριου Νυδριου.
2.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Το έργο προϋπολογισµού 6.789,98 € µε ΦΠΑ χρηµατοδοτείται από πιστώσεις
Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2019.
3.
3. ΜΕΛΕΤΗ: Η µελέτη του έργου µε αριθµό 276/2018 συντάθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου
Λευκαδος, και εγκριθηκε µε την 518/2018 αποφαση του ∆ηµοτικου Συµβουλιου.
4.
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Το έργο δηµοπρατήθηκε στις 18-12-2018 και µειοδότης αναδείχτηκε η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ µε ποσοστό έκπτωσης τρία τοις εκατό ( 3,00 % ) επί των τιµών του τιµολογίου.
Το Πρακτικό της δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την αριθµ. 22/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ηµου Λευκαδος.
5.
ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συµφωνητικό της εργολαβίας µεταξύ του ∆ηµάρχου Λευκάδας και του αναδόχου του
έργου υπογράφηκε την 24-06-2019 για ποσό 6.789,98ευρώ, µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
6.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσµία περαίωσης του έργου ηταν η 22-8-2019.
ος
7.
ΑΝΑΚ/ΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: Ο παρών 1 Α.Π.Ε. προτεινόµενης δαπάνης 6.789,98ευρώ µε αναθεώρηση και
Φ.Π.Α., συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για να συµπεριλάβει αφενός την διάθεση του
κονδυλίου των απροβλέπτων στο έργο και αφετέρου την απαιτούµενη τακτοποίηση – ανακατανοµή των
ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του.
∆εν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της µελέτης του έργου και η επί έλασσον δαπάνη δεν υπερβαίνει το
ποσοτικό όριο του 20% της συµβατικής δαπάνης και το 10% της σύµβασης.

1

ο

Με τον παρόντα 1 ΑΠΕ, ολοκληρώνονται οι εργασίες που είχαν περιληφθεί στο αντικείµενο της µελέτης του
έργου.

Εχοντας υπόψιν,
- Το γεγονός ότι οι ανωτέρω εργασίες κρίνονται από την επίβλεψη απαραίτητες για την έντεχνη και πλήρη
αποπεράτωση του έργου, καθώς και για την αρτιότητα και λειτουργικότητα αυτού.
- Το γεγονός ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της µελέτης του έργου που αποτέλεσε αντικείµενο του
διαγωνισµού µε τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην µελέτη.
- Το γεγονός ότι είναι ισοσκελισµένος µε το ποσό της αρχικής σύµβασης χωρίς υπέρβαση.
Εισηγούµαστε
ου

Την έγκριση του 1 ΑΠΕ του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΝΥ∆ΡΙΟΥ»
Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, είπε: Ψηφίζω µε επιφύλαξη γιατί δεν έχουµε τροποποίηση των
συµβάσεων, αλλά τροποποίηση µελετών και µήπως πρέπει να περνάνε ∆ηµοτ. Συµβούλιο αυτά τα θέµατα.

•
•
•
•

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. 4412/16.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ου

Την έγκριση του 1
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΝΥ∆ΡΙΟΥ», αναδόχου Αναστασίας Βούλγαρη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 356/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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