ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 15/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 125
Στη Λευκάδα σήμερα στις 18 του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα
18:00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
8926/14-4-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, 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
Μακρυγιώργου Νίκη
Αραβανής Ελευθέριος
Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνης Ιωάννης
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Βικέντιος Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Μεσσήνη Κερασούλα
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Γαβρίλης Δημήτριος
Δρακονταειδής Κων/νος
Κονιδάρης Κυριάκος
Βεργίνης Ξενοφών
Μαργέλης Γεώργιος
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
Αραβανής Ανδρέας
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Γεράσιμος
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Καββαδάς Αθανάσιος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Γιαννούτσος Πέτρος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Ρόκκος Στυλιανός
Στραγαλινός Βασίλειος
Μικρώνης Ζώης
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Απουσίαζαν
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Μελάς Βασίλειος
Γεωργάκης Βασίλειος
Λάζαρη Πηνελόπη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
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.
ΘΕΜΑ 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης της αρ. 15/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για

διάλυση σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από

κεντρικό αγωγό Αγίου Γεωργίου έως δεξαμενή Τσουκαλάδων».

Εισηγητής: κ.Σπύρος Αρέθας-Μηχανικός Δήμου
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Ο Αντιδήμαρχος, κ.Σπύρος Καρβούνης, πρότεινε να συζητηθεί εκτός Ημερήσιας
Διάταξης ως κατεπείγον το θέμα διάλυση σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου
ύδρευσης από κεντρικό αγωγό Αγίου Γεωργίου έως δεξαμενή Τσουκαλάδων».
Ομόφωνα το Δ.Σ. συναινεί στη συζήτηση του θέματος.
Το θέμα εισηγείται ο μηχανικός του Δήμου κ.Σπύρος Αρέθας, ο οποίος είπε στο Δ.Σ.:
Με την αριθ.πρωτ:3459/14.2.2011 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος αιτείται
διάλυση σύμβασης του έργου βάσει του άρθρου 53 του Ν.3669/2008.
Επίσης με την υπ’ αριθ.πρωτ.10528/29.9.2010 αίτησή του αιτείται την επιστροφή
πρόσθετων εγγυήσεων του έργου.
Εισηγούμαι να γίνει δεκτή η αίτηση του αναδόχου.
Επισημαίνεται ότι αν εξευρεθούν οι πόροι πληρωμής του αναδόχου, βάσει του άρθρου
63 του Ν.3669/2008 δύναται να γίνει ματαίωση της διάλυσης.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ θα πρότεινα ο πρώτος λογαριασμός του έργου να πληρωθεί από άλλο
πρόγραμμα και η εργολαβία να μη διαλυθεί.
Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Συμφωνώ με την πρόταση του κ.Δημάρχου, ώστε να κρατήσουμε «νωπό» το έργο
και με αυτό τον τρόπο να το κρατήσουμε ζωντανό, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα πίεσης προς
το Υπουργείο για τη χρηματοδότησή του. Το έργο είναι σημαντικό για τους Τσουκαλάδες και τον
Άγιο Νικήτα.
Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Θα πρέπει να έρθουν όλα τα έργα του ΘΗΣΕΑ με μια εισήγηση στο Δ.Σ. και να
τα κουβεντιάσουμε. Δεν έχω καμία διάθεση να κρατήσουμε δεσμευμένο τον κ.Βουκελάτο.
Σ.ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ: Εκτιμώ ότι το έργο δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος.
Δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική σε βάρος κάποιων. Αν με την πίεση που θα ασκήσουμε
μέσα σε δύο μήνες έχουμε χρηματοδότηση του έργου, θα κάνουμε διακοπή της διάλυσης.
Κ.ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ: Είμαστε υποχρεωμένοι σαν Δ.Σ. να κοιτάξουμε το συμφέρον του Δήμου και των
δημοτών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να το κρατήσουμε το έργο αλλά δεν είναι μόνο οι προμήθειες των εγγυητικών,
αλλά και οι αναθεωρήσεις του εργολάβου. Εφόσον υπάρχει η διαβεβαίωση του αναδόχου ότι, αν
μέσα σε δύο μήνες χρηματοδοτηθεί το έργο, θα επανέλθει με το ίδιο ποσοστό έκπτωσης να
προχωρήσουμε σήμερα στη διάλυση της εργολαβίας.
Τίθεται σε ψηφοφορία η εισήγηση για διάλυση της σύμβασης.
Υπέρ ψήφισαν 23 Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Κατά 5, οι κ.κ.Ξ.Βεργίνης, Δ.Γαβρίλης, Α.Καββαδάς, Κ.Κονιδάρης, Γ.Μαργέλης.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποδέχεται την
πρόταση του εισηγητή και αποφασίζει:
Κάνει δεκτή την αίτηση του αναδόχου για διάλυση της σύμβασης του έργου:
«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από κεντρικό αγωγό Αγίου Γεωργίου έως δεξαμενή
Τσουκαλάδων».
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ.Α.Γαζής
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Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 125/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

