ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 11/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 136
Στη Λευκάδα σήµερα στις 9 του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00
µ.µ. ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
8976/4.4.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού 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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Απουσίαζαν

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

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (27) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 27ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 11/2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ.

για 5η παράταση προθεσµίας του υποέργου: «Εγκατάσταση

Επεξεργασίας Λυµάτων» του έργου: «Αποχέτευση Παραλιακών Οικισµών ∆ήµου
Ελλοµένου»
Εισηγητής: Πραξιτέλης Σούνδιας, Αντιδήµαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, ∆/ντής Πολεοδοµίας &
Περιβάλλοντος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Πραξιτέλης Σούνδιας, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στο ∆.Σ. την
εισήγηση του ∆/ντή της Πολεοδοµίας κ. Κυριάκου Προκοπίου, η οποία έχει ως εξής:
«Ο ανάδοχος του έργου «Κ/Ξ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ –
Υ∆ΡΟ∆ΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ» µε την από 27-12-2013 αίτησή του ζητάει 5η παράταση προθεσµίας
τεσσάρων (4) µηνών για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.
Σύµφωνα µε την αρ.πρωτ. 1473/3-6-2010 σύµβαση και το από 30-6-2010 εγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα, το έργο είχε προθεσµία περάτωσης δέκα έξι (16) µηνών που έληξε στις 3-102011. Ακολούθως µε την αριθµ 467/16-12-2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
εγκρίθηκε παράταση προθεσµίας µέχρι 3-6-2012, µε την αριθµ. 274/8-8-2012 απόφαση του
∆.Σ., εγκρίθηκε παράταση µέχρι 3-1-2013, µε την αριθµ. 155/22-5-2013 απόφαση του ∆. Σ.
εγκρίθηκε παράταση µέχρι την 3-7-2013 και µε την αριθµ.403/11-12-2013 απόφαση του ∆.Σ.
εγκρίθηκε παράταση µέχρι 3-1-2014.
Ο ανάδοχος, µε τη σχετική αίτησή του, ζητάει περαιτέρω παράταση προθεσµίας
τεσσάρων (4) µηνών, λόγω παρατεταµένης περιόδου βροχοπτώσεων µετά την κοινοποίηση σε
ου

αυτόν της έγκρισης του 1

Α.Π.Ε. και λόγω καθυστέρησης των διαβουλεύσεων µε ιδιοκτήτες

ακινήτου µέσω του οποίου προβλεπόταν η διέλευση τµήµατος του αγωγού διάθεσης.
Η υπηρεσία µας έκρινε εν µέρει βάσιµους τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και
απέστειλε το σχετικό αίτηµα στην Αρχή ∆ιαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. που είναι αρµόδια να
γνωµοδοτήσει σχετικά, η οποία συµφώνησε µε την εισήγηση της υπηρεσίας µας για χορήγηση
παράτασης προθεσµίας τριών (3) µηνών όπως µας ενηµέρωσε τηλεφωνικά, αλλά δεν έχουµε
ακόµα λάβει το έγγραφό της λόγω καθυστέρησης στη διεκπεραίωση.
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία µας εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε την
αίρεση της παραλαβής της σύµφωνης γνώµης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., την έγκριση 5ης παράτασης
προθεσµίας τριών (3) µηνών, δηλαδή µέχρι 3-4-2014 και µόνο για τις εργασίες του
υποθαλάσσιου αγωγού και τις νέες εργασίες του εγκριθέντος 1ου Α.Π.Ε.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. οµόφωνα αποδέχεται την
πρόταση του εισηγητή και αποφασίζει:
Την έγκριση 5ης παράτασης προθεσµίας τριών (3) µηνών, δηλαδή µέχρι 3-4-2014 του
υποέργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων» του έργου: «Αποχέτευση Παραλιακών
Οικισµών ∆ήµου Ελλοµένου» και µόνο για τις εργασίες του υποθαλάσσιου αγωγού και τις νέες
εργασίες του εγκριθέντος 1ου Α.Π.Ε. , µε την αίρεση της παραλαβής της σύµφωνης γνώµης του
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 136/2014.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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