ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 38ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 563/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 27 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 17:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 26391/21-12-2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Κατηφόρης Χρήστος (Προεδρεύων)
1
Γκογκάκης Γρηγόριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Πολίτης Σπυρίδων
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κοντοµίχης Ευάγγελος
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Αρβανίτης Σπυρίδων
6
Σέρβος Κων/νος
6
Κακλαµάνη Αναστασία
7
Βλάχος Κων/νος
7
Γιαννιώτης Οδυσσέας
8
Φίλιππας Γεώργιος
8
Γρηγόρη Ασπασία
9
Θερµός Ευάγγελος
9
Σκληρός Παναγιώτης
10
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
10
Μήτσουρας Πέτρος
11
Βλάχος Ευστάθιος
11
Αραβανής Βασίλειος
12
Παπαδόπουλος Ανδρέας
12
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
13
Τριλίβας Χρήστος
13
Σκληρός Φίλιππος
14
Καρφάκη Μαριάννα
14
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
15
Κατωπόδη Ευανθία
15
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
16
Βικέντιος Νικόλαος
16
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17
Ζουριδάκης Ευτύχιος
17
18
Καββαδάς Θωµάς
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Γληγόρης Κων/νος
19
20
20
Λόγω της απουσίας του Προέδρου ∆.Σ.
21
21
κ. Γκογκάκη Γρηγόριου καθώς επίσης και της
22
22
Αντιπροέδρου ∆.Σ. κας Γρηγόρη Ασπασίας,
23
23
χρέη Προέδρου ∆.Σ. εκτελεί ο ∆ηµοτικός Σύµβου24
24
λος κ. Χρήστος Κατηφόρης, σύµβουλος του
25
25
επιτυχόντος συνδυασµού που έχει εκλεγεί µε
26
26
τις περισσότερες ψήφους ( παρ.2 άρθρου 69 του
27
27
Ν. 3852/10).
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
δεκαεννέα (19) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Προτάχθηκε οµόφωνα, το 7 θέµα της Η.∆. και συζητήθηκε µετά το 2 θέµα .
ου
Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆., το οποίο συζητήθηκε µετά το
ο
ο
2 θέµα και πριν το 3 θέµα.
ου
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Βικέντιος Νικόλαος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 11 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 38ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για χορήγηση παράτασης σύµβασης εργασιών: "ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΝΥ∆ΡΙΟΥ ∆.Ε.
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ", αναδόχου Βουκελάτου Μιχαήλ.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος

Ο Αντιδήµαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, διαβάζει την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως ακολούθως:

1

«ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.
2.
3.
4.

Η εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε προϋπολογισµό 14.966,80€ µε ΦΠΑ, αφορά εργασίες τοποθέτησης
εναέριου αξονικού φωτισµού στηριζόµενο σε συρµατόσχοινα κατά µήκος τµήµατος του επαρχιακού δρόµου περίπου
500 µέτρων που διέρχεται από το Νυδρί Λευκάδας.
Κατά µήκος του δρόµου υπάρχει φωτισµός τοποθετηµένος σε στήλους ∆ΕΗ οι οποίοι λόγω του ότι δεν είναι
τοποθετηµένοι σε ίσες αποστάσεις κατά µήκος ,το αποτέλεσµα φωτισµού δεν είναι σωστό µε σκοτεινά σηµεία λόγω
µεγάλων αποστάσεων των στύλων ή αρκετά φωτεινά λόγω πολύ κοντινών.
Με την αριθµ.13289/29-06-2018 απόφαση ∆ηµάρχου ανατέθηκε στον Βουκελάτο Μιχαήλ η εκτέλεση των εργασιών
Το συµφωνητικό, δαπάνης 14.966,80€ µε ΦΠΑ, υπεγράφη στις 29-6-2018, µε συµβατική προθεσµία 150 ηµερών,
ήτοι µέχρι 31-11-2018.
Το έργο δεν έχει ξεκινήσει.
Με την αριθ 23421/15-11-2018 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητάει παράταση της παραπάνω προθεσµίας, κατά 120
µέρες λόγω αντικειµενικών δυσκολιών ολοκλήρωσης εργασιών, επειδή δεν υπήρχε δυνατότητα εργασίας στον
κεντρικό δρόµο του Νυδριού τους θερινούς µήνες λόγω µεγάλης τουριστικής κίνησης και επίσης λόγω καθυστέρησης
προµήθειας απαραίτητων υλικών (µονωτήρες) τα οποία δεν υπήρχαν διαθέσιµα στην αγορά.
Σύµφωνα µε το άρθρο 217 παρ. 2 του Ν.4412/2017 «Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής,
ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύµβαση, η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να
παρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της
διάρκειάς της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου»
Μετά τα παραπάνω και θεωρώντας πως ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος ευσταθεί,
Εισηγούµαστε
Την αποδοχή της αίτησης του αναδόχου και την έγκριση παράτασης της προθεσµίας περάτωσης των εργασιών κατά
(75) ηµέρες, δηλαδή έως τις 13-2-2019.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµόφωνα µε δεκαέξι (16) ψήφους, αποφασίζει:
Χορηγεί παράταση προθεσµίας περάτωσης των εργασιών "ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΝΥ∆ΡΙΟΥ
∆.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ", αναδόχου Βουκελάτου Μιχαήλ, έως τις 13-2-2019.»

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 563/2018.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2

