ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 14ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 236/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 10 του µηνός Ιουλίου του έτους 2019, 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. 13567/5-7-2019 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)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
∆ρακονταειδής Κων/νος
2
Βλάχος Κων/νος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντοµίχης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κακλαµάνη Αναστασία
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Γιαννιώτης Οδυσσέας
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Τριλίβας Χρήστος
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Κατωπόδη Ευανθία
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
Γρηγόρη Ασπασία
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
Βικέντιος Νικόλαος
11
Θερµός Ευάγγελος
11
Σκληρός Παναγιώτης
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
Αραβανής Βασίλειος
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
14
Καρφάκη Μαριάννα
14
Ζουριδάκης Ευτύχιος
15
Μήτσουρας Πέτρος
15
Σκληρός Φίλιππος
16
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
16
Καββαδάς Θωµάς
17
Γληγόρης Κων/νος
17
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
23
23
κ. Νικητάκη Μάρκο, που ήταν παρών.
24
24
25
25
26
26
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
δεκαεπτά (17) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά το 1 θέµα της Η.∆. τα θέµατα 14, 15 και 13.
ου
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 4 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 14ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» αναδόχου: Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ- ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος

1

Ο Αντιδήµαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία
έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη :
Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16.
Κρίνεται κατεπείγουσα η εξεταση του εν λόγω θέµατος από το δηµοτικό συµβούλιο για την συνέχιση των εργασιών
του κατωτέρω έργου και την αποφυγή τυχόν ατυχηµάτων από τα ανοιχτά σκάµµατα που υπάρχουν λόγω της
εκτέλεσης του έργου.
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της εργολαβίας είναι η αποκατάσταση των ζηµιών σε κοινωφελή δίκτυα όπως δηµοτικοί οδοί,
δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτροφωτισµού από τον σεισµό της 17-11-2015, στις τοπικές κοινότητες του ∆ήµου µας. Οι
Τ.Κ. είναι : Αθάνι, ∆ραγάνος ,Κοµηλιό, Χορτάτα, Μανάσι, Νικολής, Άγιος Πέτρος, Εξάνθεια, Άγιος Ηλίας, Καλαµίτσι,
Ράχη, Μαραντοχώρι, Σύβρος, Βουρνικάς, Βασιλική, Καρυά και Εγκλουβή.
2. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων
πιστώσεις ΣΑΕΠ022 ( ΣΑΕΠ 2016ΕΠ02200000).
Φορέας Υλοποίησης είναι ο ∆ήµος Λευκάδας.
3. ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συµφωνητικό της αρχικής εργολαβικής σύµβασης µεταξύ του ∆ηµάρχου Λευκάδας και του
εκπροσώπου του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 25/8/2017-(18975/2017) για ποσό 787.791, 24 € ΜΕ
Φ.Π.Α.
4. την από 19-6-2019 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:
- Κατά το διάστηµα από τα µέσα Απριλίου έως και τις αρχές Μαΐου η αυξηµένη τουριστική κίνηση στην Τ.Κ. Αθανίου
κυρίως αλλά και στις υπόλοιπες Τ.Κ. που περιλαµβάνονται στην µελέτη του έργου λόγω των επισκεπτών της εορτής
Πάσχα κατέστησε σχεδόν αδύνατη την εκσκαφή νέων ορυγµάτων για την κατασκευή τοιχίων.
- Λόγω της φύσης του έργου το οποίο περιλαµβάνει εργασίες(κατασκευή τοιχείων ανάντη και κατάντη) σε αρκετά
στενούς δρόµους εντός των παραπάνω οικισµών, χρειαζόταν η συνεννόηση µε τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων για
την παραχώρηση ενός µέρους τους για την κατασκευή των τοιχείων και την διαπλάτυνση των δρόµων. Αυτή η
διαδικασία όπως είναι φυσικό, καθυστέρησε περαιτέρω το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των εργασιών του έργου.
- Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι κατά τους χειµερινούς µήνες ∆εκέµβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο επικράτησαν
ως επί το πλείστον δυσµενείς καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις, χαµηλές θερµοκρασίες) µε αποτέλεσµα να
δυσχεραίνεται η εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω έργου.
ου
- Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία σύνταξης του 5 ανακεφαλαιωτικού(τακτοποιητικού) πίνακα εργασιών και η
έγκρισή του από το αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο.
Ως εκ τούτου παρακαλούµε όπως δοθεί παράταση έως τις 30/11/2019, χρονικό διάστηµα απολύτως απαραίτητο
για την ολοκλήρωση των εργασιών του ανωτέρω έργου.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαπέντε (15) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά ψήφισε ο κ. Κων/νος Γληγόρης, ο οποίος είπε ότι δεν έχουν γίνει οι απαιτούµενες συµβολαιογραφικές πράξεις
εκεί που απαιτούνται για την πλακόστρωση κάποιων δρόµων.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία, αποφασίζει:
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
αναδόχου: Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ- ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. έως τις
30/11/2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 236/2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

2

