ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 29/13ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 393
Στη Λευκάδα σήµερα στις 2 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
14:00 ήρθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την
αριθµ. 34219/29-11-2013 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 –Πρόεδρος
2. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
3. Αραβανής Ανδρέας
4. Καρβούνης Σπυρίδων
5. Σάντα-Μακρή Αικατερ.
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7.Πεντεσπίτης Νικόλαος
8. Γαζής Αναστάσιος
9. Καρτάνος Ιωάννης
10. Βικέντιος Νικόλαος
11.ΣίδερηςΑντώνιος
12. Γεωργάκης Βασίλειος
13.Αραβανής Σπυρίδων
14.Γιαννούτσος Πέτρος
15.Ρόκκος Στυλιαν.
16.Ζουριδάκης Ευτύχιος
17. Καββαδάς Αθανάσιος
18. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
19. ∆ρακονταειδής Κων/νος
20. Νικητάκης Μάρκος.
21. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
22. ΡοντογιάννηςΚων/νος
23. Βλάχος Σπυρίδων
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Μεσσήνης Ιωάννης
3. Μεσσήνη Κερασούλα
4. Σώλος Φώτιος
5 Βεργίνης Ξενοφ.
6. Μελάς Βασίλειος
7. Στραγαλινός Βασίλειος
8. Μαργέλης Γεώργιος
9. Λάζαρη Πηνελόπη
10.Φίλιππας Γεώργιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (23) µέλη

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 29/13 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση επικαιροποίησης της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του
έργου «Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος Τηλεµετρίας και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο
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ύδρευσης του ∆ήµου Λευκάδας», υποβολή πρότασης και ορισµός υπαλλήλου για τη σύνταξη
του τεχνικού δελτίου.
Εισηγητές: 1. Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήµαρχος
2. Αρέθας Σπυρίδων, Πρ/νος Τµηµ.
Υδρευσης-Αποχέτευσης του ∆ήµου
Η

συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή ισχύει προτεραιότητα υποβολής

προτάσεων (η πρόσκληση άνοιξε την 21-11-2013 και κλείνει την 31-12 2013)
Το ∆.Σ. οµόφωνα δέχεται το κατεπείγον της συνεδρίασης.
.Ο Αντιδήµαρχος κ..Σούνδιας , διαβάζει την εισήγηση:
Με την 9/28-1-2011 συνεδρίαση ∆.Σ εγκρίθηκε η µελέτη και τα τεύχη δηµοπράτησης της
"Προµήθειας και εγκατάστασης συστήµατος Τηλεµετρίας και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο
ύδρευσης του ∆ήµου Λευκάδας".
Η πράξη εντάχθηκε (µε κωδικό MIS 360338) στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη" και αργότερα απεντάχθηκε.
Σύµφωνα µε την νέα πρόσκληση 2.17 / 18-11-2013 η πρόταση δύναται να επανυποβληθεί.
Εισηγούµαι
την επικαιροποίηση της ίδιας µελέτης και των αντιστοίχων τευχών δηµοπράτησης, την
υποβολή της πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη",
άξονας προτεραιότητας 2 σύµφωνα µε την 111588/Π151 πρόσκληση του ΥΠΕΚΑ και τον
ορισµό υπαλλήλου για την σύνταξη του τεχνικού δελτίου, τη διαχείριση και παρακολούθηση
του θέµατος.
Εισηγούµαι επίσης
την έγκριση του χρονοδιαγράµµατος του έργου, τύπου Gantt, στο οποίο αποτυπώνεται η
χρονική πρόβλεψη υλοποίησης των έργων, µε ολοκλήρωση την 8/10/2015. Πιθανή µη
ολοκλήρωση του έργου εντός του τιθέµενου χρονοδιαγράµµατος αποτελεί αποκλειστική ευθύνη
του ∆ήµου µας και οι δαπάνες που θα έχουν πληρωθεί µέχρι την συγκεκριµένη χρονική στιγµή
θα επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες στο Φορέα Χρηµατοδότησης. Ο ∆ήµος
Λευκάδας να αποδεχθεί τον έλεγχο από την ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ, τον Ιούνιο του 2014, επί του
βαθµού υλοποίησης του χρονοδιαγράµµατος και δε σε περίπτωση που αυτό έχει αποκλίνει να
αποδεχθεί ανεπιφύλακτα την απένταξη του έργου.
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ ΑΘ.: Η ∆ηµοτική Αρχή πρέπει να κινηθεί άµεσα ώστε να ενταχθεί το έργο το οποίο
στο παρελθόν δεν καταφέραµε να εντάξουµε.
∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Είναι ένα θετικό έργο για την βελτίωση των Υπηρεσιών
Ύδρευσης. Σηµασία έχει το έργο να ενταχθεί .
Στο σηµείο αυτό προσήλθε στην αίθουσα η δηµοτική σύµβουλος κα Μακρυγιώργου
Νίκη.
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κάθε πρόταση την οποία κάνουµε είναι διεκδικήσιµη . Καταθέτουµε προτάσεις
και πιστεύουµε ότι το έργο θα ενταχθεί. Είναι απόλυτα εξειδικευµένο έργο.
ΣΟΥΝ∆ΙΑΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ: Προτείνω να ορισθεί ο Αρέθας Σπυρίδων, υπάλληλος του ∆ήµου
Λευκάδας ως υπεύθυνος για την σύνταξη του τεχνικού δελτίου, τη διαχείριση και
παρακολούθηση του θέµατος.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση.
Οµόφωνα αποφασίζει
α) εγκρίνει την επικαιροποίηση της ίδιας µελέτης και των αντιστοίχων τευχών δηµοπράτησης
του έργου «Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος Τηλεµετρίας και ελέγχου διαρροών στο
δίκτυο ύδρευσης του ∆ήµου Λευκάδας»,
β) εγκρίνει την υποβολή της πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη", άξονας προτεραιότητας 2 σύµφωνα µε την 111588/Π151 πρόσκληση του
ΥΠΕΚΑ
γ)ορίζει τον Αρέθα Σπυρίδωνα, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας ως υπεύθυνο για την σύνταξη
του τεχνικού δελτίου, τη διαχείριση και παρακολούθηση του θέµατος.
δ) εγκρίνει το χρονοδιάγραµµα του έργου, τύπου Gantt, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τµήµα της παρούσας απόφασης, στο οποίο αποτυπώνεται η χρονική πρόβλεψη υλοποίησης
των έργων, µε ολοκλήρωση την 8/10/2015. Πιθανή µη ολοκλήρωση του έργου εντός του
τιθέµενου χρονοδιαγράµµατος αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ∆ήµου µας και οι δαπάνες
που θα έχουν πληρωθεί µέχρι την συγκεκριµένη χρονική στιγµή θα επιστραφούν ως
αχρεωστήτως καταβληθείσες στο Φορέα Χρηµατοδότησης. Ο ∆ήµος Λευκάδας αποδέχεται τον
έλεγχο από την ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ, τον Ιούνιο του 2014, επί του βαθµού υλοποίησης του
χρονοδιαγράµµατος και δε σε περίπτωση που αυτό έχει αποκλίνει αποδέχεται ανεπιφύλακτα
την απένταξη του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 393/13.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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