ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 36/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 466
Στη Λευκάδα σήµερα στις 16 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 18.00 µ.µ. ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
36447/12-12-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Σίδερης Αντώνιος
Αραβανής Ανδρέας
Μεσσήνη Κερασούλα
Γεωργάκης Βασίλειος
Μικρώνης Ζώης
Γαζής Αναστάσιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γιαννούτσος Πέτρος
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
Κονιδάρης Κυριάκος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Αραβανής Γεράσιµος
Μαργέλης Γεώργιος
∆ρακονταειδής Κων/νος
Βεργίνης Ξενοφών
Λιβιτσάνος Γεράσιµος
Καββαδάς Αθανάσιος
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Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Μελάς Βασίλειος
Μεσσήνης Ιωάννης
Σώλος Φώτιος
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Λάζαρη Πηνελόπη
Στραγαλινός Βασίλειος
Πεντεσπίτης Νικόλαος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 28 µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 4ο ηµερήσιας διάταξης της αρ. 36/11 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελλοµένου
Εισηγητής: κ.Προκοπίου Κυριάκος-Προϊ/µενος
Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων&Μελετών.
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Ο κ.Προκοπίου, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆.Σ. :
Ο ανάδοχος του έργου «ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.» µε την από 27-102011αίτησή του ζητάει παράταση προθεσµίας δύο (2) µηνών για τους λόγους που αναφέρονται
σε αυτή.
Σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. 249/29-1-2008 σύµβαση και το από 11-2-2008 εγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα, το έργο είχε προθεσµία περάτωσης δέκα οκτώ (18) µηνών που έληγε στις 317-2009. Ακολούθως µε τις αριθµ. 122/15-9-2009 και 34/26-3-2010 αποφάσεις του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Ελλοµένου, εγκρίθηκαν δύο παρατάσεις προθεσµίας µέχρι 1-5-2011, λόγω
αλλεπάλληλων πολύµηνων διακοπών του έργου κατά την τουριστική περίοδο και λόγω
αρχαιολογικών ερευνών. Τέλος µε την αριθµ. 151/9-5-2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Λευκάδας, εγκρίθηκε 3η παράταση προθεσµίας µέχρι 30-11-2011 λόγω διακοπής του έργου
εξαιτίας καθυστέρησης εξόφλησης του 9ου λογαριασµού και λόγω καθυστέρησης αγοράς του
οικοπέδου για την κατασκευή του κεντρικού αντλιοστασίου. Με την παρούσα αίτηση ο ανάδοχος
η

ζητάει 4 παράταση προθεσµίας δύο (2) µηνών και όχι τριών όπως εκ παραδροµής αναφέρει,
δηλαδή µέχρι 31-1-2012, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης εργασιών κατά την παρελθούσα τουριστική
περίοδο.
Η υπηρεσία µας κρίνει βάσιµους τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος, καθότι τα τρία
από τα

τέσσερα αντλιοστάσια κατασκευάστηκαν στο πυκνοδοµηµένο τµήµα των οικισµών

Νυδρίου – Μεγ.Αυλακίου και η φύση των εργασιών δηµιουργούσε σηµαντικές οχλήσεις στο
αστικό περιβάλλον, µε αποτέλεσµα τα συνεργεία του αναδόχου να υπολειτουργούν ή να
διακόπτουν εντελώς τις εργασίες λόγω των αντιδράσεων των κατοίκων.
Η υπηρεσία µας απέστειλε το σχετικό αίτηµα του αναδόχου στην Αρχή ∆ιαχείρισης του
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. που είναι αρµόδια να γνωµοδοτήσει σχετικά η οποία απάντησε καταφατικά
σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας µας, για χορήγηση παράτασης προθεσµίας δύο (2)
µηνών.
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία µας εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση
παράτασης προθεσµίας δύο (2) µηνών, δηλαδή µέχρι 31-1-2012.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Οµόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας δύο (2) µηνών, δηλαδή µέχρι 31-1-2012, για την
εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» της ∆ηµοτικής Ενότητας
Ελλοµένου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 466/11.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα µέλη
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