ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 10/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 194
Στη Λευκάδα σήµερα στις 6 του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
14.30 µ.µ. ήρθε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από
την αριθµ. 10/14397/5-6-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Απουσίαζαν

Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Γεωργάκης Βασίλειος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Μεσσήνη Κερασούλα
Γιαννούτσος Πέτρος
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Αραβανής Ανδρέας
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
Καββαδάς Αθανάσιος
Μελάς Βασίλειος
Νικητάκης Μάρκος
Μαργέλης Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Σπυρίδων
Στραγαλινός Βασίλειος
Καρβούνης Σπυρίδων
∆ρακονταειδής Κων/νος
Λιβιτσάνος Γεράσιµος
Αραβανής Γεράσιµος
Μεσσήνης Ιωάννης
Κονιδάρης Κυριάκος
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Σίδερης Αντώνιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Βεργίνης Ξενοφών
Λάζαρη Πηνελόπη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 30 µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Το ∆.Σ. οµόφωνα εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ 2ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 10/12 Συνεδρίασης του ∆.Σ.

Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε αποδοχή πιστώσεων για την αποκατάσταση έργων πρώην Γ΄
Κ.Π.Σ.
Εισηγητής: κ.Προκοπίου Κυριάκος-Αναπληρωτής Πρ/νος

Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων & Μελετών

Ο αναπληρωτής Προϊστάµενος Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων και Μελετών, κ.Κυριάκος
Προκοπίου, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆.Σ.:
Κατά την εκτέλεση του Π.Ε.Π. Ιονίων Νησιών, ορισµένα έργα που ήταν ενταγµένα στο Γ’
Κ.Π.Σ. παρουσίασαν ελαττώµατα µετά την παραλαβή τους, τα οποία διαπιστώθηκαν από τον
Εξειδικευµένο Σύµβουλο Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Σ.Π.ΕΛ.) σε µεταγενέστερο έλεγχο. Συγκεκριµένα
στο Νοµό Λευκάδας διαπιστώθηκαν ελαττώµατα στα ακόλουθα τέσσερα (4) έργα:
1. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ δαπάνης 1.797.702,77 €
2. ∆ΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ δαπάνης 525.890,00 €
3. ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ δαπάνης 274.240,91 €
4. ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ δαπάνης 307.677,85 €
Τα ελαττώµατα αυτά αφορούσαν για µεν το Βιολογικό Βασιλικής το φίλτρο διύλισης, στο
οποίο πρέπει να αντικατασταθεί το υλικό πλήρωσης (χαλαζιακή άµµος) λόγω εισχώρησης
λάσπης σε αυτό, για δε τις οδοποιίες την επανεµφάνιση

διαµήκων ρωγµών στο ασφαλτικό

οδόστρωµα που είχαν παρουσιαστεί και αποκατασταθεί στο παρελθόν.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε την αριθµ. πρωτ.
3738/Α.Πλ.404/26-1-2012 εγκύκλιο επισήµανε ότι τα ηµιτελή ή µη λειτουργικά έργα θα πρέπει να
έχουν ολοκληρωθεί µέχρι 30-9-2012 διότι άλλως τα ποσά της Κοινοτικής Συνδροµής θα
ανακτηθούν και θα καταλογιστούν στους Τελικούς ∆ικαιούχους. Σε συνέχεια αυτής της εγκυκλίου
η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νησιών, απέστειλε το αριθ.πρωτ. ΟΙΚ 365/62-2012 έγγραφό του προς όλους του Τελικούς ∆ικαιούχους της Περιφέρειας, µεταξύ των οποίων
και στο ∆ήµο Λευκάδας, ζητώντας να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την τακτοποίηση
αυτών των εκκρεµοτήτων.
Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου συνεργάσθηκε µε την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή και
τη Μονάδα Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης (Μ.Ο.∆.) των Αναπτυξιακών Προγραµµάτων που
χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειµένου να διερευνηθεί η δυνατότητα
χρηµατοδότησης των απαιτούµενων αποκαταστάσεων αφού προηγουµένως εκτιµηθεί το κόστος
αυτών. Από την κατ’ αρχή εκτίµηση, προέκυψε δαπάνη 10.000 € για το Βιολογικό Βασιλικής και
30.000 € για κάθε µία από τις οδοποιίες Ελλοµένου, Σφακιωτών και Καρυάς, δηλαδή συνολικά
100.000 €
Ακολούθησε ακριβέστερος υπολογισµός των απαιτούµενων δαπανών µε αναλυτικές
προµετρήσεις και σύνταξη µελετών από τις οποίες προέκυψαν ορισµένες διαφοροποιήσεις από
τις αρχικές εκτιµήσεις. Συγκεκριµένα ο προϋπολογισµός για το Βιολογικό Βασιλικής ανήλθε τελικά
σε 5.000 € έναντι αρχικής εκτίµησης 10.000 € και για την Οδοποιία Ελλοµένου σε 39.600 € έναντι
αρχικής εκτίµησης 30.000 €. Οι προϋπολογισµοί για τις άλλες δύο οδοποιίες παρέµειναν στις
30.000 €.

Εν τω µεταξύ η Περιφέρεια Ιονίων Νησιών, για να µη υπάρξει καθυστέρηση στη
χρηµατοδότηση, είχε ήδη αποστείλει σχετικό αίτηµα προς το ΥΠ.Α.Α.Ν. για τα ποσά που είχαν
αρχικά εκτιµηθεί και στις 2-5-2012 εκδόθηκαν δύο αποφάσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε τις οποίες εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση των τεσσάρων
έργων από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2012. Κατόπιν αυτού η Τεχνική Υπηρεσία του
∆ήµου απέστειλε προς την Περιφέρεια αίτηµα συµπληρωµατικής χρηµατοδότησης για το έργο
«∆ΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ» Ελλοµένου, ύψους 9.600 €.
Προς το παρόν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να αποδεχθεί τις εγκεκριµένες πιστώσεις
προκειµένου αυτές να εγγραφούν στον προϋπολογισµό και να γίνει δυνατή η εκτέλεση των
έργων. Λόγω του χαµηλού προϋπολογισµού των έργων είναι δυνατή η επίσπευση των
διαδικασιών ανάθεσης µε την απευθείας ανάθεση αφενός της προµήθειας των υλικών και
αφετέρου των απαιτούµενων εργασιών αποκατάστασης. Προς τούτο για κάθε έργο οδοποιίας
συντάχθηκαν µία µελέτη εργασιών και µία προµήθειας που µπορούν να ανατεθούν χωρίς
διαγωνισµό µε Απόφαση ∆ηµάρχου. Για το Βιολογικό Βασιλικής συντάχθηκε µόνο µία µελέτη
προµήθειας του απαιτούµενου υλικού καθότι η εργασία αφαίρεσης του παλαιού και τοποθέτησης
του νέου θα γίνει µε εργάτες του ∆ήµου. Αναλυτικά οι αναθέσεις που πρέπει να γίνουν σύµφωνα
µε τις συνταχθείσες µελέτες, είναι οι ακόλουθες:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΜΟΣ
(€)

1

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (Προµήθεια υλικών)

2

∆ΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΪΑ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ (Εργασίες)

24.600,00

∆ΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΪΑ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ (Προµήθεια υλικών)

15.000,00

5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
3

39.600,00

ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΪΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ (Εργασίες)

21.333,12

ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΪΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ (Προµήθεια υλικών)

8.666,88

ΣΥΝΟΛΟ
4

30.000,00

ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΪΑ ∆ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ (Εργασίες)

21.337,06

ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΪΑ ∆ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ (Προµήθεια υλικών)

8.662,94
30.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

104.600,00

Με τις αριθ.πρωτ. 20049/∆Ε-2138/2-5-2012 και αριθ.πρωτ. 20063/∆ε-2138/2-5-2012
αποφάσεις του ΥΠ.Α.Α.Ν εγκρίθηκε η ένταξη των ως άνω τεσσάρων έργων στο Π.∆.Ε. µε
συνολικό

προϋπολογισµό

100.000

€.

Όπως

προαναφέρθηκε

έχει

γίνει

ήδη

αίτηµα

συµπληρωµατικής χρηµατοδότησης για το 2ο έργο ύψους 9.600 € η οποία µόλις εγκριθεί θα τεθεί
υπόψη του ∆.Σ. για αποδοχή.

Επίσης αίτηµα χρηµατοδότησης έχει γίνει για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» δαπάνης 237.724,59 € που ήταν ενταγµένο στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006», το οποίο
παρουσίασε ανάλογα προβλήµατα ρηγµατώσεων της ασφάλτου και σύµφωνα µε τις αντίστοιχες
µελέτες που συντάχθηκαν απαιτούνται συνολικά 25.000 €.
Προς το παρόν προτείνεται να αποδεχθεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τις ήδη εγκεκριµένες
πιστώσεις για τα τέσσερα έργα συνολικού ύψους 100.000 €, για να γίνει δυνατή η εγγραφή τους
στον προϋπολογισµό και η έναρξη των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης αυτών. Αναλυτικά
πρέπει να γίνει αποδοχή των ακόλουθων πιστώσεων:
1. Αποχέτευση – Βιολογικός Καθαρισµός Βασιλικής: 10.000 €
2. ∆ιακοινοτική Οδοποιία Ελλοµένου: 30.000 €
3. Αγροτική Οδοποιία Καρυάς: 30.000 €
4. Αγροτική Οδοποιία Σφακιωτών: 30.000 €
Ακολουθεί ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 25 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι.
Κατά 4, οι κ.κ. Γ.Μαργέλης, Α.Καββαδάς, Ξ.Στραγαλινός, ∆.Γαβρίλης
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Α) Αποδέχεται τις ήδη εγκεκριµένες πιστώσεις για τα τέσσερα έργα συνολικού ύψους
100.000 €, για να γίνει δυνατή η εγγραφή τους στον προϋπολογισµό και η έναρξη των
διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης αυτών. Αναλυτικά αποδέχεται τις παρακάτω πιστώσεις:
1. Αποχέτευση – Βιολογικός Καθαρισµός Βασιλικής: 10.000 €
2. ∆ιακοινοτική Οδοποιία Ελλοµένου: 30.000 €
3. Αγροτική Οδοποιία Καρυάς: 30.000 €
4. Αγροτική Οδοποιία Σφακιωτών: 30.000 €
Β) Τροποποιεί τον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2012 ως εξής:
Στα έσοδα στον Κ.Α. 1/1327.010 “Επιχορήγηση από Υπ. Ανάπτυξης” εγγράφει ποσό
100.000,00 €.
Το ποσό αυτό το µεταφέρει στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριµένα:
- Σε Κ.Α. 25/7312.021

“Αποχέτευση – Βιολογικός Καθαρισµός Βασιλικής εγγράφει ποσό

10.000,00 €.
- Σε Κ.Α. 30/7323.028 “∆ιακοινοτική Οδοποιία Ελλοµένου (εργασίες)” εγγράφει ποσό 15.000,00
€.
- Σε Κ.Α. 30/7323.029 “∆ιακοινοτική Οδοποιία Ελλοµένου (υλικά)” εγγράφει ποσό 15.000,00 €.
- Σε Κ.Α. 30/7323.030 “Αγροτική Οδοποιία Καρυάς (εργασίες)” εγγράφει ποσό 21.333,12 €.
- Σε Κ.Α. 30/7323.031 “Αγροτική Οδοποιία Καρυάς (υλικά)” εγγράφει ποσό 8.666,88 €.
- Σε Κ.Α. 30/7323.032 “Αγροτική Οδοποιία Σφακιωτών (εργασίες) ” εγγράφει ποσό 21.337,06
€.
- Σε Κ.Α. 30/7323.033 “Αγροτική Οδοποιία Σφακιωτών (υλικά) ” εγγράφει ποσό 8.662,94 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 194/12.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα µέλη

