ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 18/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 252
Στη Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 14:00 µ.µ. ήρθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα
από την αριθµ. 22971/28.8.2014 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
1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Καρτάνος Ιωάννης
2. Καρβούνης Σπυρίδων
3. Γεωργάκης Βασίλειος
3. Μεσσήνης Ιωάννης
4. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
4. Πεντεσπίτης Νικόλαος
5. Μεσσήνη Κερασούλα
5. Ζουριδάκης Ευτύχιος
6. Αραβανής Ανδρέας
6. Σίδερης Αντώνιος
7. Αραβανής Σπυρίδων
7. Σώλος Φώτιος
8. Βικέντιος Νικόλαος
8. Γιαννούτσος Πέτρος
9. Σούνδιας Πραξιτέλης
9. Βεργίνης Ξενοφών
10. Γαζής Αναστάσιος
10. Στραγαλινός Βασίλειος
11. Ρόκκος Στυλιανός
11. Μαργέλης Γεώργιος
12. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα
12. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
13. ∆ρακονταειδής Κων/νος
13. Λάζαρη Πηνελόπη
14. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
14. Φίλιππας Γεώργιος
15. Νικητάκης Μάρκος
15. Βλάχος Σπυρίδων
16. Ροντογιάννης Κων/νος
16.
17. Καββαδάς Αθανάσιος
17.
18. Μελάς Βασίλειος
18.
19.
19.
20.
20.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
21.
21.
Η πρόσκληση δόθηκε στον
22.
22. ∆ήµαρχο κ. Κώστα Αραβανή
23.
23. ο οποίος ήταν παρών
24.
24.
25.
25.
26.
26.
Στην έναρξη της Συνεδρίασης
27.
27. βρέθηκαν παρόντα (18) µέλη.
28.
28.
29.
29.
30.
30.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 4ο: της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 18/2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για χορήγηση 6ης παράτασης προθεσµίας του υποέργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ».
Εισηγητής: Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος ∆/νσης
Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος
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Το θέµα εισηγείται ο Αντιδήµαρχος κ. Πραξιτέλης Σούνδιας, ο οποίος διάβασε στο ∆.Σ.
την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Ο ανάδοχος του έργου «Κ/Ξ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ –
Υ∆ΡΟ∆ΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ» µε την από 24-3-2014 αίτησή του ζητάει 6η παράταση προθεσµίας
τριών (3) µηνών για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή. Επειδή έχει ήδη παρέλθει ο χρόνος
λήξης της αιτούµενης προθεσµίας λόγω καθυστέρησης αποστολής της σύµφωνης γνώµης από
την Αρχή ∆ιαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (το σχετικό έγγραφο συντάχθηκε στις 8-8-2014), είναι
επείγον να συζητηθεί το θέµα στο παρόν ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Σύµφωνα µε την αρ.πρωτ. 1473/3-6-2010 σύµβαση και το από 30-6-2010 εγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα, το έργο είχε προθεσµία περάτωσης δέκα έξι (16) µηνών που έληξε στις 3-102011. Ακολούθως µε την αριθµ 467/16-12-2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εγκρίθηκε
1η παράταση προθεσµίας µέχρι 3-6-2012, µε την αριθµ 274/8-8-2012 απόφαση του ∆.Σ.,
εγκρίθηκε 2η παράταση προθεσµίας µέχρι 3-1-2013, µε την αριθµ. 155/22-5-2013 απόφαση του
η
∆.Σ. εγκρίθηκε 3 παράταση προθεσµίας µέχρι 3-7-2013, µε την αριθµ.403/11-12-2013 απόφαση

του ∆. Σ. εγκρίθηκε 4η παράταση προθεσµίας µέχρι 3-1-2014 και µε την αριθµ.136/9-4-2014
απόφαση του ∆. Σ. εγκρίθηκε 5η παράταση προθεσµίας µέχρι 3-4-2014.
Ο ανάδοχος για τους λόγους που επικαλείται στην εµπρόθεσµη αίτησή του, ζητάει
περαιτέρω παράταση προθεσµίας τριών (3) µηνών λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών και
καθυστέρησης επακριβούς καθορισµού του σηµείου πόντισης του υποθαλάσσιου αγωγού. Ως
προς τις καιρικές συνθήκες, πράγµατι διαπιστώθηκε παρατεταµένη περίοδος βροχοπτώσεων
που δεν επέτρεψε αφενός την ασφαλτόστρωση του δρόµου και αφετέρου την ολοκλήρωση της
αντιπληµµυρικής τάφρου και τη διαµόρφωση των πρανών λόγω της φύσεως του εδάφους που
δεν στέγνωνε για να γίνει δυνατή η προσπέλαση µηχανηµάτων. Σε σχέση µε την πόντιση του
υποθαλάσσιου αγωγού υπήρξε καθυστέρηση καθότι η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Μεγανησίου
απαίτησε την µετατόπιση του ενός εκ των δύο υπαρχόντων υποθαλάσσιων αγωγών ύδρευσης
για να υπάρχει απόσταση ασφαλείας από τον αγωγό αποχέτευσης. Ήδη όλες οι
προαναφερόµενες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί.
Η υπηρεσία µας απέστειλε το σχετικό αίτηµα στην Αρχή ∆ιαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. που
είναι αρµόδια να γνωµοδοτήσει σχετικά, η οποία συµφώνησε µε την εισήγηση της υπηρεσίας µας
για χορήγηση παράτασης προθεσµίας τριών (3) µηνών, σύµφωνα µε το Α.Π. οικ.129528/8-82014 έγγραφό της.
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία µας εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την έγκριση
6ης παράτασης προθεσµίας τριών (3) µηνών, δηλαδή µέχρι 3-7-2014 και µόνο για τις εργασίες
της αντιπληµµυρικής τάφρου, της διαµόρφωσης των πρανών και του υποθαλάσσιου αγωγού.
Ήδη η κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε και αποµένουν λίγες εργασίες ήσσονος σηµασίας
που είναι υπό εκτέλεση (π.χ. εξωτερικοί χρωµατισµοί κτιρίων, φυτεύσεις πρανών κ.τ.λ.) και δεν
επηρεάζουν τη δυνατότητα λειτουργίας του έργου. Για το λόγο αυτό ξεκίνησε ήδη η δοκιµαστική
λειτουργία του έργου µε ευθύνη του αναδόχου στις 31-7-2014, µετά από σύµφωνη γνώµη της
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∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, που θα έχει σύµφωνα µε τη σύµβαση διάρκεια δέκα οκτώ (18) µηνών,
δηλαδή µέχρι 31-1-2016.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆. Σ. οµόφωνα αποδέχεται την
πρόταση του εισηγητή και αποφασίζει:
ης

1. Την χορήγηση 6

παράτασης προθεσµίας τριών (3) µηνών, δηλαδή µέχρι 3-7-2014,

για την ολοκλήρωση της κατασκευής, και µόνο για τις εργασίες της αντιπληµµυρικής τάφρου, της
διαµόρφωσης των πρανών και του υποθαλάσσιου αγωγού, του υποέργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ».
2. Τη δοκιµαστική λειτουργία του έργου µε ευθύνη του αναδόχου από την 31-7-2014, µέχρι
την 31-1-2016, δηλαδή για διάρκεια δέκα οκτώ (18) µηνών, σύµφωνα µε τη σύµβαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.252/14.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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