ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 23ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 394
Στη Λευκάδα σήµερα στις 24 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
18:00 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. 21688/20-10-16 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
1. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2. Φίλιππας Γεώργιος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Βλάχος Ευστάθιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
5. Κούρτης Φίλιππος
5. Καββαδάς Αθανάσιος
6. Ζουριδάκης Ευτύχιος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Πολίτης Σπυρίδων
7. Σκληρός Φίλιππος
8. Βλάχος Κων/νος
8. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
9.
9. Κοντοµίχης Ευάγγελος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
11. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
11. Κατηφόρης Χρήστος
12. Γαζής Πάνος
12.
13.
Ο ∆.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας, αποχώρησε
13. Θερµός Ευάγγελος
14. Κοντογεώργης Ηλίας
14. πριν την έναρξη της Η.∆. και επέστρεψε πριν
15. Παπαδόπουλος Ανδρέας
15. την συζήτηση του 3ου θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Φίλιππας Γεώργιος, προσήλθε
16. Γιαννιώτης Οδυσσέας
16.
17. Τριλίβας Χρήστος
17. πριν την συζήτηση του 3ου θέµατος της Η.∆.
18. Καρφάκη Μαριάννα
18.
Οι ∆.Σ. Γαζής Πάνος, Κοντογεώργης Ηλίας,
19. Κατωπόδη Ευανθία
19. Αραβανής Βασίλειος και Φρεµεντίτης Χριστόφορος
20. αποχώρησαν πριν την ψήφιση του 3ου θέµατος
20. Γρηγόρη Ασπασία
21. Βικέντιος Νικόλαος
21. της Η.∆.
22. Σκληρός Παναγιώτης
22.
Οι ∆.Σ. Σκληρός Παναγιώτης και Βικέντιος
23. Αραβανής Βασίλειος
23. Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
24. Καββαδάς Θωµάς
24. 4ου θέµατος της Η.∆.
25. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
25.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν
26. Γληγόρης Κων/νος
26. την συζήτηση του 7ου θέµατος της Η.∆.
27.
27.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος ήταν εκτός αιθούσης
28.
28. στα θέµατα 6,7,8,9 και 10 της Η.∆. Επέστρεψε
29.
29. πριν την συζήτηση του 10ου θέµατος της Η.∆.
30.
30. Αποχώρησε και πάλι πριν την συζήτηση του 21ου
31.
31. θέµατος της Η.∆.
32.
32.
Η ∆.Σ. κα Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν
33.
33. την συζήτηση του 12ου θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 8Ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 23/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 3ου ΑΠΕ και της 2ης συµπληρωµατικής σύµβασης ποσού 111.118,46 ευρώ
(που περιλαµβάνει το πρωτόκολλο θεοµηνίας) του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», αναδόχου εταιρείας «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.»
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Κατηφόρης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Α. ΓΕΝΙΚΑ
1.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της εργολαβίας είναι η Αποκατάσταση ΧΑ∆Α, του ∆ήµου Λευκάδας και αφορά
την αποκατάσταση των παρακάτω ΧΑ∆Α.
1) στην θέση ‘’ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ’’ ∆.Ε Λευκάδας
2) στην θέση ‘’ΒΑΓΕΝΗ’’ ∆.Ε Ελλοµένου
3) στην θέση ‘’ΒΑΡΥ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ’’ ∆.Ε Καρυάς
4) στην θέση ‘’ΚΛΙΜΑΤΙ’’ ∆.Ε Απολλωνίων
5) στην θέση ‘’ΡΕΜΑ’’ ∆.Ε Σφακιωτών
6) στην θέση ‘’ΠΑΝΩ ΑΛΩΝΙΑ’’ ∆.Ε Απολλωνίων
2.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηµατοδοτείται
από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
<<
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ>> (ΕΠΠΕΡΑΑ)µε πόρους του Ταµείου Συνοχής και
Εθνικούς Πόρους και του οποίου Φορέας Υλοποίησης είναι ο ∆ήµος Λευκάδας.
3.
ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συµφωνητικό της εργολαβίας µεταξύ του ∆ηµάρχου Λευκάδας και του
εκπροσώπου του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την
4-12-2012 για ποσό
2.090.658,83€ χωρίς το Φ.Π.Α.
η
η
4.
1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: Υπεγράφη η 1 Συµπληρωµατική Σύµβαση µεταξύ του
∆ηµάρχου Λευκάδας και του εκπροσώπου του αναδόχου του έργου την 18-5-2016
5.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσµία περαίωσης των εργασιών του έργου µετά την παράταση που
δόθηκε είναι έως 30/9/2014.
Με την αρίθµ. 261/1-7-2016 απόφαση του ∆.Σ ∆ήµου Λευκάδας εγκρίθηκε παράταση έως 30-9-2016
Με την αρίθµ. 374 /3-10-2016 απόφαση του ∆.Σ ∆ήµου Λευκάδας εγκρίθηκε παράταση έως 31-12-2016

Β. ΕΙ∆ΙΚΑ
Με τον σεισµό που έγινε την 17 και 19 / 11 / 2015 ,το επίκεντρο του οποίου ήταν ακριβώς απέναντι από
τον ΧΑ∆Α στην θέση ΄΄ΚΛΙΜΑΤΙ΄΄ και σε απόσταση περίπου 500,00µ,προκλήθηκαν σηµαντικές ζηµιές
κυρίως στο κατάντι µέρος του έργου. Ύστερα από την ειδική δήλωση που κατέθεσε ο ανάδοχος την
27/11/2015 ( Ν3669/2008 άρθρο 58 ), ο ∆ήµος Λευκάδας µε την αρίθµ. 94/2016 απόφαση του ∆.Σ
προέβη στην σύσταση της κατά νόµον επιτροπής η οποία την 8/4/2016 µετέβη επί τόπου του έργου και
αφού έκανε τις διαπιστώσεις της συνέταξε το σχετικό Πρωτόκολλο Θεοµηνίας στο οποίο αναγράφονται
τόσο οι διαπιστωθείσες ζηµίες όσον και οι απαιτούµενες εργασίες για την αποκατάστασή των και οι
οποίες αναγράφονται λεπτοµερώς πιο κάτω. Επίσης καλύπτει και την αύξηση του Φ.Π.Α από 23% σε
24% τόσο για τις εργασίες του Πρωτοκόλλου Θεοµηνίας όσο και για το υπόλοιπο ανείσπρακτο ποσόν
της αρχικής σύµβασης. Για τον λόγο αυτόν συντάχθηκε από την ∆/νουσα Υπηρεσία ο 3ος ΑΠΕ και η 2η
Συµπληρωµατική Σύµβαση του έργου που εγκρίθηκαν από τον ΕΠΠΕΡΑΑ µε το µε αρ. πρωτ. 8347/157-2016 έγγραφό του διατυπώνει την σύµφωνη γνώµη για τον 3ο ΑΠΕ και το Ποσό των 111.118,46 ευρώ
που περιλαµβάνεται σε αυτόν.
Συνοψίζοντας λοιπόν τα παραπάνω και έχοντας υπ’ όψη ότι:
•
Η αποκατάσταση των τεσσάρων από τους έξι συνολικά προς αποκατάσταση ΧΑ∆Α έχει
ολοκληρωθεί.
•
Το Ελληνικό ∆ηµόσιο έχει ήδη πληρώσει πρόστιµα 180.000,00 € περίπου που καταλογίστηκαν
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ έπονται πολύ µεγαλύτερα.
•
Οι εργασίες που περιλαµβάνει το Πρωτόκολλο Θεοµηνίας δεν µπορούν τεχνικά να διαχωριστούν
από την κύρια σύµβαση, γιατί έτσι ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείµενο της µελέτης.
•
Η υπέρβαση του οικονοµικού αντικειµένου σε σχέση µε την αρχική σύµβαση, είναι κατά 18,65%
και γενικά είναι µέσα στα πλαίσια του άρθρου 57 του Ν 3669/2008 το οποίο προβλέπει ότι το συνολικό
ποσόν της Συµπληρωµατικής Σύµβασης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ και της 2ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης του έργου (Που περιλαµβάνει το
Πρωτόκολλο Θεοµηνίας )»
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Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα µε δεκαεννέα (19) ψήφους αποφασίζει:
ου
ης
Την έγκριση του 3 ΑΠΕ και της 2 συµπληρωµατικής σύµβασης ποσού 111.118,46 ευρώ (που
περιλαµβάνει το πρωτόκολλο θεοµηνίας) του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»,
αναδόχου εταιρείας «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.»

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 394/2016.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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