ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 31
Στη Λευκάδα σήµερα στις 31 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00 µ.µ. ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από
την αριθµ. 2155/27-1-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
2. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
3. Ρόκκος Στυλιαν.
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7. Γαζής Αναστάσιος
8. Καρτάνος Ιωάννης
9. Ζουριδάκης Ευτύχιος
10. Βικέντιος Νικόλαος
11. Σίδερης Αντώνιος
12. Αραβανής Σπυρίδων
13. Σώλος Φώτιος
14. Μελάς Βασίλειος
15. ∆ρακονταειδής Κων/νος
16. Νικητάκης Μάρκος
17. Φίλιππας Γεώργιος
18. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
19. Ροντογιάννης Κων/νος
20. Βλάχος Σπυρίδων
21.
22.
23.
24
25.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Μεσσήνης Ιωάννης
3. Μεσσήνη Κερασούλα
4..Γιαννούτσος Πέτρος
5. Βεργίνης Ξενοφώντας .
6. ΚαββαδάςΑθανάσιος
7. Μαργέλης Γεώργιος
8. Λάζαρη Πηνελόπη
9. Στραγαλινός Βασίλειος
10. Πεντεσπίτης Νικόλαος
11. Γεωργάκης Βασίλειος
12. Καρβούνης Σπυρίδων
13. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
14.
15..

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (25) µέλη

Πριν συζητηθεί το 23ο θέµα αποχώρησε ο κ. Γαβρίλης ∆ηµήτριος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 23ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 1/14 Συνεδρίασης του ∆.Σ.

1

Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» για διάστηµα
τεσσάρων (04) επιπλέον µηνών.
Εισηγητές: 1. Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήµαρχος
2. Βραχνούλας ∆ηµήτριος, υπάλληλος Τ.Υ.

Εισηγείται ο κ. Σούνδιας Πραξιτέλης , Αντιδήµαρχος :
“Α) Στοιχεία Έργου
Το έργο αφορά στην κατασκευή δύο σταθµών µεταφόρτωσης απορριµµάτων για χρήση από το
∆ήµο Λευκάδος, έναν στη Βόρεια και έναν στη Νότια Λευκάδα. Η εργολαβία αφορά σε
διαµορφώσεις γηπέδων, τεχνικά και ηλεκτροµηχανολογικά έργα, και εγκατάσταση κατάλληλου
Η/Μ εξοπλισµού (πρέσες απορριµµάτων κλπ).
Σχετικά Έγγραφα:
Η µε αρ.πρ. 19060/3-7-2013 περιληψη διακύρηξης δηµοπρασίας και τα συνοδευτικά τεύχη
δηµοπράτησης.
Η µε αρ. 202/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆.Λευκάδος για έγκριση αποτελέσµατος
δηµοπρασίας

και

κατακύρωση

στον

Ανάδοχο

«ΛΑΜ∆Α

ΤΕΧΝΙΚΗ»

µε

µέση

προσφερόµενη έκπτωση 37,55%
Η µε αρ.πρ. 33273/20-11-2013 σύµβαση του έργου για ποσό 555.800,17€ µε Φ.Π.Α. και
προθεσµία ολοκλήρωσης την 20/2/2014.
Η µε αρ. πρ. 144/3-1-2014 αίτηση παράτασης του αναδόχου.
Β) Πορεία του έργου - Λόγοι για τη χορήγηση της παράτασης.


Μέχρι την 10/1/2014 βρίσκοταν σε εξέλιξη η εκκαθάριση του χώρου των ∆ηµοτικών
Σφαγείων (αποµάκρυνση υλικών ιδιοκτησίας του ∆ήµου) για να παραδοθεί στον
εργολάβο. Ο χώρος αυτός θα αποτελέσει τον Β. ΣΜΑ και αφορά στα 2/3 περίπου του
προϋπολογισµού του έργου.



Εκκρεµεί η διαδικασία βελτίωσης των σχεδίων γενικής διάταξης των δύο ΣΜΑ και
οριστικοποίησης προµετρήσεων, µε σκοπό τη βέλτιστη λειτουργικότητα των σταθµών.



Εκκρεµεί η έκδοση άδειας για την τοµή του επαρχιακού δρόµου, µετά από αίτηση του
∆ήµου προς την αρµόδια υπηρεσία. Η τοµή είναι απαραίτητη για την κατασκευή του
αγωγού ύδρευσης προς τον Ν. ΣΜΑ



Εκκρεµεί το έργο της επέκτασης του δικτύου της ∆ΕΗ, για τη ρευµατοδότηση του ΣΜΑ
Νοτίου Λευκάδος.



Υπάρχει ανάγκη για αποψίλωση και λεπτοµερή τοπογραφική αποτύπωση του γηπέδου
για το ΣΜΑ Νοτίου Λευκάδος.



Εκκρεµεί η βελτίωση του δρόµου πρόσβασης προς τον Νότιο ΣΜΑ, µε σκοπό την ασφαλή
διέλευση µεγάλων οχηµάτων κατά τη λειτουργία του.

Εισηγούµαι
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παράταση

προθεσµίας

του

έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΣΤΑΘΜΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» αναδόχου εργολάβου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε δ.τ.
«ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ»,, για διάστηµα τεσσάρων (4) επιπλέον µηνών

για τους λόγους που

περιγράφηκαν αναλυτικά.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ.

αφού έλαβε υπόψη του την

παραπάνω εισήγηση,
Οµόφωνα αποφασίζει

την παράταση προθεσµίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» αναδόχου εργολάβου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε δ.τ.
«ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ»,, για διάστηµα τεσσάρων (4) επιπλέον µηνών

για τους λόγους που

περιγράφηκαν στην εισήγηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 31/14.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
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