ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 4ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 43
Στη Λευκάδα σήµερα στις 9 του µηνός Μαρτίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
17:30, 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. 4134/4-3-2015 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).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Ευστάθιος

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Λώλη Γεωργία

Η πρόσκληση δόθηκε στον
∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
που ήταν παρών.

Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (31) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 4ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράµµατος & παράτασης της συνολικής
προθεσµίας του έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρείας Κ/Ξ
ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.-ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.» προϋπολογισµού 15.846,618,16 €.
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Χρήστος Κατηφόρης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στο ∆ηµ.
Συµβούλιο την εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Την εγκεκριµένη µελέτη του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ».
2. Το υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 13355/2013 Σύµβαση µεταξύ της αναδόχου Κ/Ξ και του ∆ηµάρχου
Λευκάδας.
3. Τις συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δηµοπράτησης του
έργου.
4. Την µε αρ. 346/2013 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση της
τµηµατικής προθεσµίας του έργου.
5. Την µε αρ. 32/2014 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση του
έργου µέχρι τις 25-06-2016.
6. Το µε αρ. πρωτ. 23615/04-09-2014 έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ που αφορά το τροποποιηµένο
χρονοδιάγραµµα εργασιών και την παράταση της συνολικής προθεσµίας του έργου.
7. Τα µε αρ. πρωτ. 12278/23-05-2014, 21043/21-07-2014, 15697/05-06-2014, 23577/20-08-2013,
22079/02-08-2013 που αφορούν την επίσπευση των εργασιών του έργου καθώς και το 7567/2803-2014 έγγραφό µας.
8. Το µε αρ. πρωτ. 2774/21-11-2014 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Π.Ι.Ν. που
διατυπώνει Σύµφωνη γνώµη για την τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος.
9. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση των λιµενικών εργασιών οφείλεται στην καθυστέρηση υπογραφής
του µνηµονίου συνεργασίας από του ΥΠ.ΠΟ. το οποίο στάλθηκε στον ∆ήµο Λευκάδας προς
υπογραφή µε το υπ. αρίθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΕΑ/28596/17053/649/05-02-2014 έγγραφο της
ΕΑΑ, υπογράφηκε και επιστράφηκε στην ΕΑΑ µε το υπ’ αρίθµ. 3941/14-02-2014 έγγραφο του
∆ήµου Λευκάδας. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ένταξη του Υποέργου παρακολούθησης έγινε
σύµφωνα µε τα αρ. πρωτ. Φ4/3/661/12-2-2013 έγγραφο της ΕΕΑ και ΥΠΑΙΘΠΑΓΓΠ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ41/28727/13224/2019 /1050/04-03-2013 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΠΑ. Με
το αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΕΑ/ 73315/35598/2279/05-2013 έγγραφο της ΕΕΑ
ενηµερώνεται ο ∆ήµος Λευκάδας ότι θα πραγµατοποιηθεί η αυτοψία στην περιοχή εκτέλεσης του
έργου από καταδυτικό συνεργείο, µέχρι το τέλος του τρέχοντος µήνα. Οι αυτοψίες από το
ΥΠ.ΠΟ. πραγµατοποιήθηκαν στις 27-07-2013 έως 02-08-2013, σύµφωνα µε τις Εντολές
Μετακινήσης µε Α∆Α: ΒΛ4ΖΓ-778, ΒΛ4ΖΓ-ΩΕ3, ΒΛ4ΖΓ-ΛΥΘ, το Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης
στάλθηκε από το ∆ήµο Λευκάδας µε το υπ’ αρίθµ. 26883/18-09-2013 έγγραφο µας και παρά τις
επανειληµµένες οχλήσεις από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας, η
πρόσληψη
των
Αρχαιολόγων
ολοκληρώθηκε
στις
25-07-2014
(Α.Π.:
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΕΑ/180013/106724/4097/11-07-2014,
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΕΑ/195486/114983/4419/25-07-2014). Η καθυστέρηση των 10 µηνών µέχρι
την πρόσληψη των αρχαιολόγων από την ΕΕΑ είχε σαν αποτέλεσµα την µετακύληση όλων των
λιµενικών εργασιών του έργου.
10. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση της έναρξης των κτιριακών εργασιών οφείλεται στην
ασυµβατότητα της διαµορφωθείσας σηµερινής κατάστασης στην εν λόγω περιοχή του οικισµού
σε σχέση µε το εγκεκριµένο σχέδιο της χερσαίας ζώνης του τουριστικού αγκυροβολίου. Σχετική
αλληλογραφία αρ. πρωτ. 31277/01-11-2013 έγγραφο της αναδόχου Κ/Ξ, το µε αρ. πρωτ.
1242/16-01-2014 έγγραφο του µελετητή του έργου, το µε αρ. πρωτ. 7569/19-03-2014 έγγραφο
της αναδόχου Κ/Ξ µε αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, 7569/02-05-2014 έγγραφο της
Υπηρεσίας µας που αφορά την οριοθέτηση των ορίων της χερσαίας ζώνης που συνορεύει µε τον
οικισµό. Την µε αρίθµ. 1/22-07-2014 Απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου Βασιλικής για αναστολή
όλων των χερσαίων εργασιών µέχρι τις 15-09-2014, λόγω αυξηµένης τουριστικής κίνησης. Η
συνολική καθυστέρηση στις οικοδοµικές εργασίες των 6 µηνών οφείλεται στην χωροθέτηση των
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κτιριακών εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τις διευκρινήσεις του µελετητή και στην διακοπή
εργασιών λόγω τουριστικής περιόδου.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούµαστε,
την έγκριση του τροποποιηµένου χρονοδιαγράµµατος και την παράταση συνολικής προθεσµίας
του έργου µέχρι τις 16-03-2017 µε αναθεωρήσεις.»
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Μαργέλης Σπυροπάνος, ο οποίος είπε: Μα τελειώσει ο
ανάδοχος πρώτα την προβλήτα µέχρι 15-6-2015 που έχει δεσµευτεί, να δούµε αν θα δοθεί
παράταση των έργων του ΕΣΠΑ και µετά να δώσουµε παράταση εµείς. ∆εν χρειάζεται να
βιαζόµαστε. Να περιµένουµε να δούµε πώς θα εξελιχθούν τα πράγµατα. Να αναµορφωθεί το
χρονοδιάγραµµα του έργου το χρονοδιάγραµµα του έργου και να ζητήσουµε από τώρα
παράταση της σύµβασης µε την Αρχαιολογία.
Ο κ. Αραβανής Βασίλειος στη συνέχεια είπε: Θα ψηφίσουµε παρών, µε την έννοια να µείνουν
σε εγρήγορση και ανησυχία οι αρµόδιοι, προκειµένου να επισπευστεί το έργο.
Η κα Σταµατέλου ∆ήµητρα είπε: Καταλήγουµε κι εµείς σε αυτό, δηλαδή να µην δοθεί τώρα η
παράταση. Να φτιαχτεί πρώτα η προβλήτα ή να λείψει η συµβατική υποχρέωση του εργολάβου
πρώτα και µετά βλέπουµε. Να ληφθεί υπόψη και η γνώµη των κατοίκων.
Ο κ. ∆ήµαρχος στη συνέχεια είπε: Εγώ προτείνω να δώσουµε την παράταση και να πάρουµε
όλα εκείνα τα µέτρα ώστε να πιέσουµε να ολοκληρωθεί η εργολαβία.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι (20) δηµοτικοί σύµβουλοι. Ο κ. Ηλίας Κοντογεώργης,
ψήφισε µε επιφύλαξη.
Υπέρ της πρότασης του κ. Μαργέλη ψήφισαν οκτώ (8) δηµοτικοί σύµβουλοι, οι κ.κ. Μαργέλης
Σπυροπάνος, Κατωπόδη Ευανθία, Καρφάκη Μαριάννα, Βικέντιος Νικόλαος, Σκληρός
Παναγιώτης, Αραβανής Βασίλειος, Καββαδάς Αθανάσιος, και Ζουριδάκης Ευτύχιος.
Παρών ψήφισε ο κ. Κων/νος Γληγόρης.
Λευκό ψήφισαν δύο (2) οι κ.κ. Σταµατέλου ∆ήµητρα και Γράψας Αθανάσιος.
Μετά την παραπάνω ψηφοφορία και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο κατά
πλειοψηφία αποφασίζει:
Την έγκριση του τροποποιηµένου χρονοδιαγράµµατος και την παράταση συνολικής
προθεσµίας του έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρείας Κ/Ξ
ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.-ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.» προϋπολογισµού 15.846,618,16 €, µέχρι τις 16-03-2017, µε
αναθεωρήσεις.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 43/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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