ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 30ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 345/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 31 του µηνός Μαϊου του έτους 2021, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ. 31950/21.05.2021 (ΦΕΚ 2141/τ.Β΄/22.05.2021), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα
από την αριθ. πρωτ: 20913/27-5-21 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.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Μαργέλη Μαρία
2
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Γιαννιώτης Παναγιώτης
6
7 Τσιρογιάννης Γεώργιος
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 ∆ήµου Λευκάδας.
Τέθηκαν για συζήτηση τέσσερα (4) θέµατα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο

ου

ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1 ΑΠΕ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ ∆.Ε.
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» αναδόχου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Μ. ΚΟΡΑΛΛΗ.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα,
ο οποίος εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
α)
Η υπ’ αριθ. 286/2017 µελέτη του ως άνω έργου που συντάχθηκε τον Αύγουστο του 2017 από την Τεχνική
Υπηρεσία ∆ήµου Λευκάδας και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 321/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
β)
Με την υπ’ αριθ. 34/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι ∆ιακήρυξης του ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού.
γ)
Στις 01-03-2019 διενεργήθηκε ηλεκτρονικός διαγωνισµός (Α/Α Συστήµατος 80264) µε ανοιχτή διαδικασία
για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ ∆.Ε.
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισµού 270.000,00 € µε ΦΠΑ και µε την υπ’ αριθ. 194/2019 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας, εγκρίθηκε η κατακύρωση του αποτελέσµατος του ως άνω διαγωνισµού και η
ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΚΟΡΑΛΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», µε ποσοστό
µέσης έκπτωσης 37,19% επί των τιµών του τιµολογίου.
δ)
Στις 13-11-2019 υπογράφηκε η εργολαβική σύµβαση για συνολικό ποσό 169.575,91 €
συµπεριλαµβανοµένων Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%.
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ε)
Η συνολική προθεσµία περάτωσης του όλου έργου, ορίστηκε σε εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές
ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 13 της Ειδικής Συγγραφής
Υποχρεώσεων.
στ)
Με την υπ’ αριθ. 145/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η χρονική παράταση της
προθεσµίας περάτωσης των εργασιών έως τις 30-6-2020 (Α∆Α:ΨΒΗΑΩΛΙ-Ζ3Κ).
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Το εν λόγω έργο έχει σαν στόχο την ολοκλήρωση εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλτικών σε δρόµους που
βρίσκονται στην ∆ηµοτική Ενότητα Απολλωνίων ∆ήµου Λευκάδας. Ο πρώτος δρόµος είναι υφιστάµενος και
αναγνωρισµένος ως δρόµος προϋφιστάµενος του έτους 1923 και ξεκινάει από την επαρχιακή οδού Λευκάδας Βασιλικής και κατευθύνεται ανατολικά προς τη θέση "Άρµενο" µε συνολικό µήκος επέµβασης ίσο µε 1.840 µέτρα
και µέσο πλάτος 3,80 m. Ο δεύτερος δρόµος είναι και αυτός υφιστάµενος όπου ξεκινάει από τον δρόµο που οδηγεί
στον οικισµό των Συββότων και κατευθύνεται ανατολικά προς τη θέση "Τράχηλος" µε µήκος οδού ίσο µε 2.190
µέτρα και µέσο πλάτος 3,50 µέτρα. Και στις δύο περιπτώσεις οι οδοί διέρχονται από ελαιοκαλλιέργειες και
εξυπηρετούν αγροτουριστικά ακίνητα. Κατά το παρελθόν, έχουν γίνει εργασίες διάστρωσης υλικού υπόβασης
οδοστρωσίας από ορυχεία της περιοχής σε όλο το υπό εξέταση µήκος των δύο δρόµων, καθώς επίσης και
τσιµεντοστρώσεις σε απότοµα σηµεία και µια επέµβαση µε ασφαλτική στρώση σε περιορισµένο τµήµα του
δεύτερου δρόµου.
ΟΥ

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

ος

Ο προτεινόµενος 1 ΑΠΕ συντάχθηκε προκειµένου να συµπεριλάβει τις εργασίες της Κύριας (Αρχικής) Σύµβασης
µε τις αυξοµειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
του µε ακριβέστερες προµετρήσεις, χωρίς όµως να αλλάξει το αρχικό προβλεπόµενο αντικείµενο, καθώς και να
καλύψει τις φθορές του οδοστρώµατος πού προκλήθηκαν από την διάρκεια του χειµώνα.
Ειδικότερα:
ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
ος
Ο 1 ΑΠΕ συντάχθηκε - σε σχέση µε την κύρια σύµβαση - προκειµένου να συµπεριλάβει αυξοµειώσεις
ποσοτήτων και νέες εργασίες:

1.

ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ - ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
Οι αυξοµειώσεις ποσοτήτων εγκεκριµένων κονδυλίων σε σχέση µε την αρχική σύµβαση οφείλονται
σε διαφορές των προµετρητικών στοιχείων που ελήφθησαν κατά το χρόνο σύνταξης της και των φθορών του
οδοστρώµατος που προκλήθηκαν σε µεταγενέστερο χρόνο µέχρι την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, στην
ακριβέστερη προσαρµογή στις υφιστάµενες στο έργο συνθήκες και στην ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών καθώς
δεν είχαν συµπεριληφθεί στην αρχική προσέγγιση της µελέτης.
Οι αυξοµειώσεις ποσοτήτων της κύριας σύµβασης αναλύονται ως εξής (ποσά χωρίς ΓΕ & ΟΕ):
ΟΜΑ∆Α 1 – Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ
Έχουµε µείωση της ποσότητας της εργασίας: Α.Τ.1.1.
Η συνολική δαπάνη της οµάδας µειώνεται κατά 3.856,81 € (ποσοστό 20,00%).
ΟΜΑ∆Α 2 – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
Έχουµε µείωση της ποσότητας της εργασίας: Α.Τ.2.1.
Έχουµε αύξηση της ποσότητας της εργασίας: Α.Τ.2.2.
Παραµένει αµετάβλητη η ποσότητα της εργασίας: Α.Τ.2.3.
Η συνολική δαπάνη της οµάδας αυξάνεται κατά 222,36 € (ποσοστό 0,27%).
Έχουµε δύο (2) Νέες Τιµές (βλ. Κατωτέρω).
1.1

ο

ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ - ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 1 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

1.2
ος

Ο 1 ΑΠΕ περιλαµβάνει την εκτέλεση δύο (2) νέων εργασιών που αφορούν στην Κύρια Σύµβαση, οι οποίες δεν
είχαν συµπεριληφθεί στη µελέτη και η εκτέλεση των οποίων κατέστη αναγκαία για να καλύψει την αρτιότητα και τη
λειτουργικότητα του έργου. Η δαπάνη τους πραγµατοποιείται από το ποσό των απροβλέπτων σύµφωνα το άρθρο
ο
158 του Ν. 4412/2016. Οι νέες αυτές εργασίες περιλαµβάνονται στο 1 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Α.Π.Ε., και είναι οι ακόλουθες:
N.Τ. 1/1:
Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους
Ν.Τ. 1/2:
Ασφαλτικές στρώσεις µεταβλητού πάχους επιµετρούµενες κατά βάρος
Οι πιο πάνω τιµές µονάδος συντάχθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 156 του Ν.4412/2016. Ως τρίµηνο εκκίνησης
λήφθηκε το τρίµηνο δηµοπράτησης, ήτοι Α΄ 2019, και εφαρµόστηκε η έκπτωση της εργολαβίας στις νέες τιµές
µονάδος εργασιών.
Οι εργασίες που περιλαµβάνονται είναι απαραίτητες για την περαίωση του έργου και δεν προέρχονται από τη
διαφοροποίηση της µελέτης, των συµβατικών σχεδίων, της ποιότητας του έργου ή της µορφής αυτού. Η επιπλέον
δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών καλύπτεται αφ’ ενός από τα απρόβλεπτα και αφ’ ετέρου από την ανάλωση
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των επί έλασσον δαπανών, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και έτσι δεν προκύπτει υπέρβαση της
εγκεκριµένης δαπάνης του συνόλου των εργασιών.
Με την παραπάνω χρήση:
•
∆εν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύµβασης όπως αυτό περιγράφεται στα
συµβατικά τεύχη.
•
∆εν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
•
∆εν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη.
•
∆εν προκαλείται αύξηση, ούτε γίνεται εισαγωγή νέας συµβατικής δαπάνης, η οποία δεν είχε αποτελέσει
αντικείµενο του διαγωνισµού του έργου.
ου

∆. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1

ΑΠΕ

ος

Ο παρών 1 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών διαµορφώνεται σε ισοζύγιο σε σχέση µε το αρχικό οικονοµικό
συµβατικό αντικείµενο, στο ποσό των 169.575,91 € µε Φ.Π.Α.
ου

Οι δαπάνες του 1

ΑΠΕ, σε σχέση και µε την Αρχική Σύµβαση, αναλύονται ως εξής (όλα τα ποσά σε €):
ος

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

1

Α.Π.Ε.

Εργασίες
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
Απρόβλεπτα 15%

100.636,19
18.114,51
17.812,61

115.729,69
20.831,34
2,28

Σύνολο εργασιών µε
απρόβλεπτα

136.563,31

136.563,31

191,46

191,46

136.754,77

136.754,77

32.821,14

32.821,14

169.575,91

169.575,91

Αναθεώρηση
Άθροισµα
Φ.Π.Α. 24%
Γενικό Σύνολο
ου

Η συνολική δαπάνη του παρόντος 1 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται µε τον Φ.Π.Α. στο ποσό
των εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εβδοµήντα πέντε ευρώ και ενενήντα ένα λεπτών (169.575,91 €).
ΕΧΟΝΤΑΣ ΛΟΙΠΟΝ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ του Ν.4412/2016.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
ου
Την έγκριση του 1 ΑΠΕ .
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.
•
Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ου

Την έγκριση του 1 ΑΠΕ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ ∆.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ»
αναδόχου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Μ. ΚΟΡΑΛΛΗ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 345/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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