ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 343/2017
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα 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. 20561/14-09-2017 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).
Παραβρέθηκαν
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Κοντοµίχης Ευάγγελος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Φίλιππας Γεώργιος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Καρφάκη Μαριάννα
Κατωπόδη Ευανθία
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Αραβανής Βασίλειος
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
Καββαδάς Θωµάς
Τριλίβας Χρήστος
Θερµός Ευάγγελος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Σκληρός Φίλιππος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Γρηγόρη Ασπασία
Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα
Ζουριδάκης Ευτύχιος

(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο κ.
Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ου
- Ο ∆.Σ. κ. Ευάγγελος Θερµός προσήλθε πριν τη συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
- Ο ∆.Σ. κ. Χρήστος Κατηφόρης προσήλθε πριν τη συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
- Ο ∆.Σ. κ. Κων/νος Γληγόρης αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
ου
- Ο ∆.Σ. Ανδρέας Παπαδόπουλος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
- Ο ∆.Σ. Βασίλειος Αραβανής αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆. και επέστρεψε πριν τη συζήτηση του
ου
ο
10 θέµατος το οποίο προτάχθηκε οµόφωνα πριν τη συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆. Τέλος αποχώρησε πριν τη συζήτηση
ου
του 5 θέµατος της Η.∆.
ου
- Οι ∆.Σ. κα Ευανθία Κατωπόδη και κ. Χριστόφορος Φρεµεντίτης αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 5
θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
ου
- Ο ∆.Σ. κ. Νικόλαος Βικέντιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 8 θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι (20) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο

ο

Το 10 θέµα της Η.∆. προτάχθηκε οµόφωνα για συζήτηση πριν από το 5 θέµα της Η.∆.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα Ε.Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 5 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 25/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου :
ης
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 4 παράτασης συνολικής προθεσµίας του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.& C. DEVELOPMENT S.A.
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Κατηφόρης εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1.

Την εγκεκριµένη µελέτη του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ».

2.

Το υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 13355/2013 Σύµβαση µεταξύ της αναδόχου Κ/Ξ και του ∆ηµάρχου Λευκάδας.

3.

Τις συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου.

4.

Την µε αρ. 346/2013 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση της αποκλειστικής τµηµατικής
προθεσµίας του έργου.

5.

Την µε αρ. 32/2014 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση του έργου µέχρι τις 25-06-2016.

6.

Την µε αρ. 43/2015 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση του έργου µέχρι τις 17-03-2017.

7.

Την µε αρ. 281/2015 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Λευκάδας που εγκρίνει την 2η παράταση της αποκλειστικής
τµηµατικής προθεσµίας του έργου.

8.

Την µε αρ. 176/2016 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Λευκάδας που εγκρίνει την 3η παράταση της αποκλειστικής
τµηµατικής προθεσµίας του έργου.

9.

Την µε αρ. 102/2017 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση του έργου µέχρι τις 30-08/2017.

10. Το µε αρ. πρωτ. 18805/23-08-2017 έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ που αφορά την παράταση της συνολικής προθεσµίας
του έργου.
11. Τα µε αρ. πρωτ. 26164/20-12-2016, 21879/21-10-2016, 10799/08-06-2016, 5570/31-3-2016, 22356/16-10-2015,
31054/3-12-2014, 21043/21-7-2014, 12278/23-05-2014, 15697/05-06-2014, 23577/20-08-2013, 22079/02-08-2013 που
αφορούν την επίσπευση των εργασιών του έργου καθώς και το µε αρ. πρωτ. 10799/08-06-2016 που αφορά
επισηµάνσεις για καθυστερήσεις.
12. Τις µε αρ. πρωτ. 2796/15-02-2017, 32265/17-12-2014 Ειδική Πρόσκληση προς έκπτωση.
13. Τις µε αρ. πρωτ. 13278/19-6-2017, 13277/19-6-2017, 800/15-01-2016 έγγραφο Επιβολής Ποινικών Ρητρών.
14. Την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινοµένων (θυελλώδεις άνεµοι) που είχαν ως αποτέλεσµα την προσωρινή αναβολή
της θαλάσσιας µεταφοράς υλικών για συνολικό διάστηµα 25 ηµερών, όπως αναλυτικά έχουν καταγραφεί στο ηµερολόγιο
τουέργου µε αποτέλεσµα την καθυστέρηση των εργασιών θωράκισης µε φυσικούς ογκόλιθους της Νησίδας του
Υπήνεµου Μώλου.
15. Το γεγονός ότι η ολοκλήρωση των εργασιών επιστρώσεων τόσο στον Υπήνεµο Μώλο όσο και των εργασιών
επιστρώσεων και Η/Μ εγκαταστάσεων στον Περιβάλλοντα Χώρο απαιτούσαν την ολοκλήρωση της σύνταξης του
Πρωτοκόλλου Θεοµηνίας, ώστε να καταγραφούν και να εγκριθούν οι εργασίες αποκατάστασης που προήλθαν λόγω του
σεισµού. Η σύνταξη του πρωτοκόλλου θεοµηνίας απαιτούσε την πραγµατοποίηση δοκιµαστικών τοµών στον
περιβάλλοντα χώρο του αγκυροβολίου (κρηπίδωµα). Οι εν λόγω τοµές πραγµατοποιήθηκαν µετά των αποµάκρυνση των
τεχνητών ογκολίθων που καταλάµβαναν το κρηπίδωµα. Επίσης απαιτείται η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
εργασιών λόγω της ανάγκης εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση
αλλά καθίστανται αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω του απρόβλεπτου γεγονότος του σεισµού (άρθρο 57,
παρ.1, 2, του Ν3669/2008). Ο χρόνος έγκρισης του Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών εκτιµάται σε 1 µήνα ενώ η
ολοκλήρωση των εργασιών επιστρώσεων τόσο στον Υπήνεµο Μώλο όσο και των εργασιών επιστρώσεων και Η/Μ
εγκαταστάσεων στον Περιβάλλοντα Χώρο εκτιµάται σε 3 µήνες
16. Για τις ανάγκες του έργου υφίσταται τροποποίηση της χωροθέτησης του αγκυροβολίου και συγκεκριµένα στο όριο της
χερσαίας ζώνης και τον υπήνεµο µώλο. Λόγω της χρονοβόρου διαδικασίας της εν λόγω τροποποίησης υπάρχει
καθυστέρηση στις εργασίες που σχετίζονται µε την διαµόρφωση της χερσαίας ζώνης και των Η/Μ εγκαταστάσεων αυτής.
Ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκτιµάται σε 1 µήνες ενώ η ολοκλήρωση των εργασιών διαµόρφωση της
χερσαίας ζώνης και των Η/Μ εγκαταστάσεων αυτής εκτιµάται σε 3 µήνες
17. Την µε αρ. πρωτ. 2245/08-9-2017 σύµφωνη γνώµη της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης της Ε.Π. Π.Ι.Ν.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούµαστε,
την έγκριση του τροποποιηµένου χρονοδιαγράµµατος και την παράταση συνολικής προθεσµίας του έργου µέχρι τις 2912-2017 µε αναθεωρήσεις για τις εργασίες η καθυστέρηση των οποίων οφείλεται στους παραπάνω λόγους και χωρίς
αναθεωρήσεις για τις εργασίες που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί στο συµβατικά ορισµένο χρόνο λόγω υπαιτιότητας του
Αναδόχου.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
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Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε δεκαεφτά (17) ψήφους αποφασίζει:
Εγκρίνει το τροποποιηµένο χρονοδιάγραµµα και την παράταση συνολικής προθεσµίας του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.& C. DEVELOPMENT S.A.»
µέχρι τις 29-12-2017 µε αναθεωρήσεις για τις εργασίες η καθυστέρηση των οποίων οφείλεται στους παραπάνω λόγους και
χωρίς αναθεωρήσεις για τις εργασίες που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί στο συµβατικά ορισµένο χρόνο λόγω υπαιτιότητας του
Αναδόχου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 343/2017.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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