ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Από το πρακτικό της αρ. 20/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 267
Στη Λευκάδα σήµερα στις 15 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 18:00 ήρθε σε

τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα

πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ.
Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 24128/11.9.2014 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
Κούρτης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Λώλη Γεωργία
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
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
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον
∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
που ήταν παρών.
Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (32) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 3ο εκτός ηµερήσιας διάταξης της αρ. 20/14 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για χορήγηση 3ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή
σταθµών µεταφόρτωσης απορριµµάτων Λευκάδας».
Εισηγητής: Κούρτης Γεώργιος, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Γεώργιος Κούρτης, ζήτησε από το ∆.Σ. να αποφασίσει την συζήτηση
εκτός ηµερήσιας διάταξης για το θέµα: Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του
η
έργου: «Κατασκευή σταθµών µεταφόρτωσης απορριµµάτων Λευκάδας», διότι η 2 παράταση
λήγει στις 20/9/2014 και έως τότε δεν θα συνεδριάσει ξανά το ∆.Σ., άρα η απόφαση θα πρέπει να
παρθεί στην παρούσα συνεδρίαση.
Ακολούθησε συζήτηση και έγιναν ερωτήσεις σχετικά µε το κατεπείγον του θέµατος.
Στη συνέχεια ο εισηγητής είπε ότι η προέγκριση από την ∆ιαχειριστική Αρχή για την
παράταση του έργου, πρωτοκολλήθηκε στο ∆ήµο µας στις 15/9/2014, ηµέρα συνεδρίασης του
∆ηµ. Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία, µε είκοσι επτά (27)
ψήφους υπέρ και πέντε (5) λευκά, των κ.κ. Μαργέλη Σπυροπάνου, Καρφάκη Μαριάννας,
Βικέντιου Νικολάου, Κατωπόδη Ευανθίας και Σκληρού Παναγιώτη, αποφασίζει την συζήτηση
ης
εκτός ηµερήσιας διάταξης, για την χορήγηση 3 παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου:
η
«Κατασκευή σταθµών µεταφόρτωσης απορριµµάτων Λευκάδας» διότι η 2 παράταση λήγει στις
20/9/2014 και έως τότε δεν θα συνεδριάσει ξανά το ∆.Σ., άρα η απόφαση θα πρέπει να παρθεί
στην παρούσα συνεδρίαση.
.
Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος κ. Κούρτης Γεώργιος, διάβασε στο ∆.Σ. την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Α) Στοιχεία Έργου
Το έργο αφορά στην κατασκευή δύο σταθµών µεταφόρτωσης απορριµµάτων για χρήση από το
∆ήµο Λευκάδος, έναν στη Βόρεια και έναν στη Νότια Λευκάδα. Η εργολαβία αφορά σε
διαµορφώσεις γηπέδων, τεχνικά και ηλεκτροµηχανολογικά έργα, και εγκατάσταση κατάλληλου
Η/Μ εξοπλισµού (πρέσες απορριµµάτων κλπ).
Σχετικά Έγγραφα:
• Η µε αρ.πρ. 19060/3-7-2013 περίληψη διακήρυξης δηµοπρασίας και τα συνοδευτικά τεύχη
δηµοπράτησης.
• Η µε αρ. 202/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆.Λευκάδος για έγκριση
αποτελέσµατος δηµοπρασίας και κατακύρωση στον Ανάδοχο «ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ» µε µέση
προσφερόµενη έκπτωση 37,55%
• Η µε αρ.πρ. 33273/20-11-2013 σύµβαση του έργου για ποσό 555.800,17€ µε Φ.Π.Α. και
προθεσµία ολοκλήρωσης την 20/2/2014
• Η 1η παράταση προθεσµίας έως 20/6/2014 µε την 31/2014 απόφ. του ∆.Σ. Λευκάδας.
Η
• Η 2 παράταση προθεσµίας έως 20/9/2014 µε την αρ. 194/2014 αποφ. ∆.Σ. Λευκάδας.
ης
• Η µε αρ. πρ. 21431/5.8.14 αίτηση 3 παράτασης του αναδόχου.
Β) Πορεία του έργου - Λόγοι για τη χορήγηση της παράτασης.
Το έργο έχει ήδη προχωρήσει περίπου κατά 70% βάσει των εργασιών που εκτελούνται στον
ΣΜΑ Β. Λευκάδας, στα παλαιά σφαγεία, ο οποίος είναι σχεδόν έτοιµος.
1. Εκκρεµεί η βελτίωση του δρόµου πρόσβασης προς τον Νότιο ΣΜΑ, µε σκοπό την ασφαλή
διέλευση µεγάλων οχηµάτων κατά την κατασκευή και λειτουργία του. Επίσης ο ∆ήµος
ολοκληρώνει εργασίες διαµόρφωσης εντός του γηπέδου.
2. Εκκρεµεί σύνταξη και έγκριση του 3ου ΑΠΕ & ΠΚΤΜΝΕ για βελτιώσεις όσον αφορά το
πράσινο και την άρδευσή του καθώς και τα χωµατουργικά του Ν.ΣΜΑ.
3. Εκκρεµεί το έργο της επέκτασης του δικτύου της ∆ΕΗ, για τη ρευµατοδότηση του ΣΜΑ
Νοτίου Λευκάδος, το οποίο καθυστέρησε µεταξύ άλλων λόγω ελλιπούς χρηµατοδότησης
από το ΕΣΠΑ.
Εισηγούµαι παράταση προθεσµίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» αναδόχου εργολάβου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε δ.τ.
«ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ», µε αναθεώρηση, για διάστηµα τριών (3) επιπλέον µηνών για τους λόγους
που περιγράφηκαν αναλυτικά.»
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Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. κατά πλειοψηφία, µε είκοσι
επτά (27) ψήφους υπέρ και πέντε (5) λευκά, των Μαργέλη Σπυροπάνου, Καρφάκη
Μαριάννας, Βικέντιου Νικολάου, Κατωπόδη Ευανθίας και Σκληρού Παναγιώτη,
αποφασίζει:
ης
Την χορήγηση 3 παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή σταθµών
µεταφόρτωσης απορριµµάτων Λευκάδας», αναδόχου εργολάβου Γεωργίου Λάππα & ΣΙΑ Ο.Ε. µε
δ.τ. «ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ», µε αναθεώρηση, για διάστηµα τριών (3) επιπλέον µηνών για τους
λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.267/2014.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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