ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 23ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 326/2017
Στη Λευκάδα σήµερα στις 30 του µηνός Αυγούστου του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 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. 18952/25-08-2017 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
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Φίλιππας Γεώργιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Καρφάκη Μαριάννα
Κατωπόδη Ευανθία
Γρηγόρη Ασπασία
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Καββαδάς Θωµάς
Γληγόρης Κων/νος
Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα
Θερµός Ευάγγελος
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Απουσίαζαν
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
Κοντοµίχης Ευάγγελος
Γαζής Πάνος
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Τριλίβας Χρήστος
Σκληρός Παναγιώτης
Αραβανής Βασίλειος
Σκληρός Φίλιππος
Φρεµεντίτης Χριστόφορος

(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο κ.
Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν απών &
λόγω της απουσίας του, χρέη ∆ηµάρχου
εκτέλεσε ο αναπληρωτής ∆ηµάρχου,
κ. Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος

Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα Ε.Η.∆
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ου
Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 3 θέµατος Ε.Η.∆. και πριν τη
ου
συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. κ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. κ. Γληγόρης Κων/νος ήταν εκτός αιθούσης κατά την ψηφοφορία του 7 θέµατος της Η.∆. Επανήλθε στην
ου
ου
αίθουσα κατά τη συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆. και αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆
ου
Η ∆.Σ. κ. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι τρία (23) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο

ΘΕΜΑ 6 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 23/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου :
ης
Απόφαση ∆.Σ. για χορήγηση 2 παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ
ης
∆ΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ – ∆ΡΑΓΑΝΟΥ -ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17 -11-2015»,
αναδόχου εταιρείας: ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος

1

Ο Αντιδήµαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1)Την αριθ. πρωτ. 18023 / 10-8- 2017 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
2)Την 30/2016 µελέτη του έργου: ΄΄ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ης
ΑΘΑΝΙΟΥ –∆ΡΑΓΑΝΟΥ-ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17 -11-2015΄΄
3)Την αριθ.πρωτ. 17259 / 30-08-2016 σύµβαση µεταξύ του ∆ηµάρχου Λευκάδας και του αναδόχου κ.
Αθανάσιου Πορφύρη εκπροσώπου της Αναδόχου Εταιρείας.
4) Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα του έργου κατά το οποίο η περαίωση εργασιών είναι η 30/08/2017
ο
ο
5) Το γεγονός ότι το 1 και 2 ένταλµα πληρωµής του ανωτέρω έργου δεν θεωρήθηκαν από τον αρµόδιο
επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου στην Λευκάδα διότι όπως διαπιστώθηκε λόγω παράλειψης δεν είχε
σταλθεί ο φάκελος του έργου στο αρµόδιο κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για προσυµβατικό έλεγχο και
έγκριση του σχεδίου σύµβασης, διαδικασία που έγινε εκ των υστέρων , και κατά την οποία δεν βρέθηκε καµία
παρατυπία στην διαδικασία µέχρι την υπογραφή της συµβάσεως, οπότε και εγκρίθηκε η θεώρηση και
πληρωµή των ανωτέρω ενταλµάτων λόγω « συγγνωστής πλάνης» όπως αναφέρεται και στην σχετική
απόφαση.
Η πληρωµή των ενταλµάτων έγινε στα τέλη Μαίου οπότε έγινε και επανέρναρξη των εργασιών και εκ νέου
οργάνωση του εργοταξίου στα µέσα Ιουνίου.
Συνεπώς πέρασε ένα χρονικό διάστηµα περίπου 4 µηνών στο οποίο δεν εκτελούνταν εργασίες σαν
αποτέλεσµα της ανωτέρω καταστάσεως.
6) Τις καιρικές συνθήκες (καύσωνες) που επικράτησαν κατά την εκτέλεση του έργου κυρίως τον µήνα
Αύγουστο συνέπεια των οποίων ήταν να µην εκτελεστούν σκυροδετήσεις όπως προβλέπεται από τον
Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος.
7) Την φύση του έργου κατακερµατισµένο ( 72 τοιχία εκ των οποίων τα περισσότερα σε δύσβατες µικρού
πλάτους δηµοτικές οδούς, κατασκευή σε 4 οικισµούς Αθάνι – ∆ράγανο – Πανοχώρι - Κοµηλιό) .
Εισηγούµαστε
Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσµίας στο αντίστοιχο έργο
ΕΩΣ
28 / 02 /2018

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε είκοσι ένα (21) ψήφους αποφασίζει:
ης

Την χορήγηση 2 παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ης
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ – ∆ΡΑΓΑΝΟΥ -ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17 -11-2015», αναδόχου
εταιρείας: ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. έως 28/02/2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 326/2017.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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