ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 28/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 390
Στη Λευκάδα σήµερα στις 17 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
17:00 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. 31811/12-12-2014 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
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
Παπαδόπουλος Ανδρέας
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

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 1Ο εκτός ηµερήσιας διάταξης της αρ. 28/14 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
«Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΪΑ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ».
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος

1

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης, του
θέµατος, επειδή το έργο χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» το οποίο λήγει στις
31/12/2014.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αντιδήµαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, ο οποίος εισηγούµενος το
θέµα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Με την αριθµ. 70/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Λευκάδας
αποφασίστηκε η εκτέλεση απολογιστικά των εργασιών του έργου «Αγροτική Οδοποιϊα ∆ήµου
Λευκάδας», προϋπολογισµού 252.091,00 (µε ΦΠΑ).
Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ.
Το έργο προέβλεπε:
Α) την προµήθεια σκυροδέµατος C16/20
Β) Τις εργασίες διάστρωσης.
Γ) την προµήθεια δοµικού πλέγµατος.
Οι προµήθειες α και γ έγιναν από προµηθεύτριες εταιρίας µετά από διαγωνισµό την υπογραφή του
σχετικού συµφωνητικού.
Οι εργασίες διάστρωσης (β) έγιναν µε εργάτες που ο ∆ήµος πλήρωσε απολογιστικά.
Το έργο σταµάτησε να εκτελείται λόγω έλλειψης πίστωσης του προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ.
Επειδή πρόσφατα το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ ενεργοποιήθηκε και πάλι, προτείνεται όπως εκτελεστούν
οι υπολοιπόµενες εργασίες, δια συντάξεως Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Πιο συγκεκριµµένα:
Με το από 18-3-2008, αριθµ. Πρωτ. 3228 Συµφωνητικό ο ∆ήµος Λευκάδας, ανέθεσε στην ΙΟΝΙΟΣ
ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε., την προµήθεια σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20, µε τιµή προµήθειας 69,50 € / m3
πλέον ΦΠΑ, και συνολικό ποσό συµφωνητικού 152.995 € (µε ΦΠΑ).
Το συµφωνητικό υπεγράφη µετά από διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισµού, τα αποτελέσµατα του
οποίου επικυρώθηκαν µε την αρ. 33/2008 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.
Η Τεχνική Μελέτη Προµήθεια εγκρίθηκε µε την αρ. 286/2007 απόφαση της ∆.Ε. και αποτελεί µέρος
της συνολικότερης µελέτης του έργου: ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΪΑ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ Που εκτελείται
από το ∆ήµο Λευκάδας απολογιστικά.
Το συνολικό έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ.
Με το δεδοµένο ότι:
Α) Το έργο σταµάτησε να εκτελείται λόγω έλλειψης πίστωσης
Β) Σήµερα υπάρχουν οι διατιθέµενες πιστώσεις και το πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» ολοκληρώνεται εως
31/12/2014.
Γ) ∆εν υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης του συνολικού κονδυλίου των εργασιών διεκπεραίωσης
από το δήµο µας.
∆) Μέρος της προµήθειας του οπλισµού (δοµικού πλέγµατος) δεν µπορεί να προµηθευτεί λόγω του
ότι ο προµηθευτής έχει κλείσει τα φορολογικά του στοιχεία.
Ε) Οι έντονες βροχοπτώσεις δηµιούργησαν σοβαρά προβλήµατα στους αγροτικούς δρόµους των
∆ηµοτικών διαµερισµάτων, η αποκατάσταση των οποίων κρίνεται προδήλως κατεπείγουσα.
Στ) Η σύµφωνη γνώµη της προµηθεύτριας Εταιρίας ΙΟΝΙΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε., ότι αποδέχεται την
επέκταση της συµβάσεως µε την προµήθεια συµπληρωµατικής ποσότητας σκυροδέµατος µε την
ίδια τιµή και τους ίδιους όρους του διαγωνισµού.
Προτείνουµε όπως
Το συνολικό ποσό που δεν απορροφάται από τις εργασίες διάστρωσης σκυροδέµατος και
προµήθειας δοµικού πλέγµατος θα χρησιµοποιηθεί για την προµήθεια συµπληρωµατικής
ποσότητας σκυροδέµατος από την προµηθεύτρια Εταιρία ΙΟΝΙΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. µε τον ίδια τιµή
της συµβάσεως και τους ίδιους όρους του διαγωνισµού, µε τις ποσότητες όπως αυτές
ο
περιγράφονται στον 1 ΑΠΕ.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα
αποφασίζει:
Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΪΑ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», µε την
προσθήκη να διορθωθεί ο πίνακας του ΑΠΕ και να προσαρµοστεί στα πραγµατικά δεδοµένα.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.390/2014.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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