ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 11
Στη Λευκάδα σήµερα στις 13 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ηµέρα Παρασκευή 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. 577/9-1-17 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).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος ∆.Σ.)
1. Κούρτης Φίλιππος
2. Νικητάκης Μάρκος
2. Βλάχος Κων/νος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Αρβανίτης Σπυρίδων
4. Κατωπόδη Ευανθία
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5. Σκληρός Παναγιώτης
6. Σέρβος Κων/νος
6. Καββαδάς Αθανάσιος
7. Σκληρός Φίλιππος
7. Πολίτης Σπυρίδων
8. Κοντοµίχης Ευάγγελος
8. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
9. Κατηφόρης Χρήστος
9.
10. Γαζής Πάνος
10.
11.
11. Φίλιππας Γεώργιος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
12. Θερµός Ευάγγελος
12.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
13. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
13. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
14. Βλάχος Ευστάθιος
14.
15.
15. Γιαννιώτης Οδυσσέας
16. Τριλίβας Χρήστος
16.
Οι ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος και Γληγόρης
17. Καρφάκη Μαριάννα
17. Κων/νος, αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του
18. 1ου θέµατος της Η.∆.
18. Γρηγόρη Ασπασία
19. Βικέντιος Νικόλαος
19.
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, επέστρεψε πριν
20. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
20. την συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆.
21. Αραβανής Βασίλειος
21.
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν
22. Ζουριδάκης Ευτύχιος
22. την συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆.
23. Καββαδάς Θωµάς
23.
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε
24. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
24. πριν την συζήτηση του 3ου θέµατος της Η.∆.
25. Γληγόρης Κων/νος
25.
Ο ∆.Σ. Γαζής Πάνος, αποχώρησε πριν την
26. Παπαδόπουλος Ανδρέας
26. συζήτηση του 7ου θέµατος της Η.∆.
27.
27.
28.
28.
29.
29.
30.
30.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 10ο Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 1/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. έγκρισης παράτασης περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΑΓ.
ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ» αναδόχου Ηλία Περδικάρη Ε∆Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Φίλιππας Γεώργιος, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«ΙΣΤΟΡΙΚΟ:
1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :
∆ιόρθωση της ερυθράς του δρόµου µε υπερύψωσή της κατά 1,50µ µέσο ύψος προς µείωση του ύψους
του πρανούς µε προϊόντα καταπτώσεων του Β/Κ, προµήθεια νέων από δάνεια θραυστών επίλεκτων
υλικών λατοµείου, από τους αφαιρούµενους επικίνδυνους βράχους και τον καθαρισµό των πρανών της
περιοχής. Κατασκευή νέου καταστρώµατος µε οµαλή προσαρµογή µε τον υπάρχοντα δρόµο, µήκους
80µ περίπου, πλάτους 4µ και πάχους 12εκ. µε 3Α µεταβλητού πάχους 10εκ. και ελαφρώς οπλισµένο µε
Τ131 σκυρόδεµα. Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πάχους 30εκ. και ύψους 1,30µ. οπλισµένου µε διπλό
πλέγµα Τ131. (θέση 1 συν. σχεδίου)
Επισκευές πλακόστρωτων από αντλιοστάσιο λυµάτων Α2 στροφής επαρχιακής οδού εισόδου
οικισµού έως πλάτωµα πλησίον ξενοδοχείου Όστρια (θέση 2 συν. σχεδίου) και τµήµατος του κεντρικού
πεζόδροµου (θέση 3 συν. σχεδίου)
Καθαίρεση τµήµατος πλακοστρώσεων µε προσοχή κατά την εξαγωγή προς επαναχρησιµοποίηση
ακεραίων πλακών σε ποσοστό >50%, επισκευή του πλακόστρωτου µε όµοια υλικά µε ταυτόχρονη
υπερύψωση των φρεατίων. Συµπλήρωση µε όµοιες πλάκες. Η τοποθέτηση των πλακών θα γίνει είτε επί
συµπυκνωµένου υποστρώµατος των προς αντικατάσταση πλακών είτε επί των υφισταµένων, ανά θέση
και κατόπιν επιτόπιας υποδείξεως του επιβλέποντος.
2.ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Υποδοµών µεταφορών και ∆ικτύων
και του οποίου Φορέας Υλοποίησης είναι ο ∆ήµος Λευκάδας.
3.ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συµφωνητικό της εργολαβικής σύµβασης µεταξύ του ∆ηµάρχου Λευκάδας και του
εκπροσώπου του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 23-11-2016 για ποσό 27.9999,20 € µε Φ.Π.Α.
4.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η αρχική προθεσµία περαίωσης των εργασιών του έργου ήταν έως και 23-12-2016
5.Με την αρίθµ. 25624/2016 αίτησή του ο Ανάδοχος ζητάει παράταση προθεσµίας περαίωσης έως 2302-2017, επικαλούµενος,
Α) την επικινδυνότητα καθαίρεσης των βράχων, οι εργασίες εκβραχισµού εκτελούνται µε ιδιαίτερη
προσοχή και βαρύτητα .
Β) Με το πέρας των εκβραχισµών θα απαιτηθεί να παρέλθει χρόνος ώστε το νέο πρανές του
εδάφους να σταθεροποιηθεί από τα εναποµειναντα χαλαρά υλικά
Γ) οι έντονες βροχοπτώσεις καθυστέρησαν την έναρξη των εργασιών
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Την χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου έως 23-02-2017.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε είκοσι δύο (22) ψήφους αποφασίζει:
Την χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΑΓ.
ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ» αναδόχου Ηλία Περδικάρη Ε∆Ε, έως 23-02-2017.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 11/2017.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη
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