ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 23ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 410
Στη Λευκάδα σήµερα στις 24 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
18:00 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. 21688/20-10-16 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. Γκογκάκης Γρηγόριος
1. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2. Φίλιππας Γεώργιος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Βλάχος Ευστάθιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
5. Κούρτης Φίλιππος
5. Καββαδάς Αθανάσιος
6. Ζουριδάκης Ευτύχιος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Πολίτης Σπυρίδων
7. Σκληρός Φίλιππος
8. Βλάχος Κων/νος
8. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
9.
9. Κοντοµίχης Ευάγγελος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
11. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
11. Κατηφόρης Χρήστος
12. Γαζής Πάνος
12.
13.
Ο ∆.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας, αποχώρησε
13. Θερµός Ευάγγελος
14. Κοντογεώργης Ηλίας
14. πριν την έναρξη της Η.∆. και επέστρεψε πριν
15. Παπαδόπουλος Ανδρέας
15. την συζήτηση του 3ου θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Φίλιππας Γεώργιος, προσήλθε
16. Γιαννιώτης Οδυσσέας
16.
17. Τριλίβας Χρήστος
17. πριν την συζήτηση του 3ου θέµατος της Η.∆.
18. Καρφάκη Μαριάννα
18.
Οι ∆.Σ. Γαζής Πάνος, Κοντογεώργης Ηλίας,
19. Κατωπόδη Ευανθία
19. Αραβανής Βασίλειος και Φρεµεντίτης Χριστόφορος
20. αποχώρησαν πριν την ψήφιση του 3ου θέµατος
20. Γρηγόρη Ασπασία
21. Βικέντιος Νικόλαος
21. της Η.∆.
22. Σκληρός Παναγιώτης
22.
Οι ∆.Σ. Σκληρός Παναγιώτης και Βικέντιος
23. Αραβανής Βασίλειος
23. Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
24. Καββαδάς Θωµάς
24. 4ου θέµατος της Η.∆.
25. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
25.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν
26. Γληγόρης Κων/νος
26. την συζήτηση του 7ου θέµατος της Η.∆.
27.
27.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος ήταν εκτός αιθούσης
28.
28. στα θέµατα 6,7,8,9 και 10 της Η.∆. Επέστρεψε
29.
29. πριν την συζήτηση του 10ου θέµατος της Η.∆.
30.
30. Αποχώρησε και πάλι πριν την συζήτηση του 21ου
31.
31. θέµατος της Η.∆.
32.
32.
Η ∆.Σ. κα Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν
33.
33. την συζήτηση του 12ου θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 24ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 23/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για λύση εργολαβικής σύµβασης του έργου «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ»
αναδόχου Σολδάτου Θεόδωρου.
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Χρήστος Κατηφόρης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Αντικείµενο της παραπάνω εργολαβίας ήταν η εκτέλεση εργασιών ανέγερσης
συµπληρωµατικού κτιρίου αποδυτηρίων και χώρων υγιεινής καθώς επίσης και εργασίες στο χώρο του
γηπέδου και του υφιστάµενου κτιρίου αποδυτηρίων προκειµένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της
Νοµοθεσίας ώστε το γήπεδο να πληροί τις προδιαγραφές για την χορήγηση άδειας λειτουργίας.
Συντάχθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για να περιλάβει τις τιµές των νέων εργασιών που δεν
προβλέπονταν στην αρχική µελέτη, αλλά κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη πρόοδο του έργου
αλλά και την ασφάλεια του αγωνιστικού χώρου καθώς το Γήπεδο ήταν σε χρήση κατά την εκτέλεση του
έργου.
Συντάχθηκε ο παρών 1ος Α.Π.Ε. της κύριας σύµβασης του έργου για να συµπεριλάβει
αυξοµειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και των νέων
τιµών που απαιτήθηκαν.
Έχοντας υπ΄όψην τις
α) 18423 / 13-09-2016 & 20291 / 4-10-16 επιστολές του αναδόχου περί διάλυσης της συµβάσεως
β) 21710/20-10-2016 δήλωση του αναδόχου περί παραίτησής του από οποιαδήποτε περαιτέρω
οικονοµική απαίτηση από το έργο.
Το γεγονός ότι
1. εκτελέστηκαν εργασίες στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου απολύτως αναγκαίες για την ασφάλεια
των χρηστών αλλά και απαραίτητες για την αδειοδότηση του γηπέδου οι οποίες δεν είχαν
προβλεφθεί στην αρχική µελέτη.
2. εξαιτίας της εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών µειώθηκε το φυσικό αντικείµενο της ανέγερσης των
χώρων υγιεινής οπότε µε την παρούσα πίστωση δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί το κτίριο
(εκκρεµούν τοποθέτηση πλακιδίων υγιεινής, εσωτερικές πόρτες και εσωτερικά χρωµατίσµατα,
ολοκλήρωση υδραυλικής και ηλεκτρολογικής εγκατάστασης). Συνέπεια των ανωτέρω είναι η
ανάγκη σύνταξης νέας µελέτης και εγκατάσταση νέας εργολαβίας.
3. από την υπάρχουσα εργολαβία έχουν εκτελεστεί το 88% των συµβατικών εργασιών και
εκκρεµούν εργασίες 2.924,95 € µε Φ.Π.Α.
ος
4. Αν συνεχισθεί η εργολαβία πρέπει να συνταχθεί 2 Α.Π.Ε. ο οποίος θα καλύψει την διαφορά από
την αλλαγή του Φ.Π.Α. οπότε θα µειωθεί περαιτέρω το φυσικό αντικείµενο του έργου.
5. πρέπει να εκτελεστούν εργασίες κατασκευής στέγης και µόνωσης δώµατος προκειµένου να γίνει
σωστή απορροή των οµβρίων για να µπορέσουν να εκτελεστούν οι εργασίες µόνωσης του
αντισεισµικού αρµού και των εξωτερικών χρωµατισµών αλλά και η κατασκευή ράµπας
πρόσβασης ατόµων µε κινητικά προβλήµατα (ΑΜΕΑ) οι οποίες θα ενταχθούν στην νέα µελέτη.
Για τους ανωτέρω λόγους και προς το συµφέρον του έργου ώστε να αντιµετωπιστεί ενιαία η
ολοκλήρωσή του µε την σύνταξη νέας µελέτης

Εισηγούµαστε,
την έγκριση της διάλυσης της συµβάσεως.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα µε δεκαοκτώ (18) ψήφους αποφασίζει:
Την έγκριση της διάλυσης της συµβάσεως του έργου «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ»
αναδόχου Σολδάτου Θεόδωρου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 410/2016.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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