ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 17/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 148
Στη Λευκάδα σήμερα στις 9 του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα
19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
11177/5-5-2011 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
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Ρόκκος Στυλιανός
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Ανδρέας
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Γαζής Αναστάσιος
Καρτάνος Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Βικέντιος Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Μαργέλης Γεώργιος
Καββαδάς Αθανάσιος
Μελάς Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος
Γαβρίλης Δημήτριος
Καρβούνης Σπυρίδων
Γεωργάκης Βασίλειος
Δρακονταειδής Κων/νος
Κονιδάρης Κυριάκος
Αραβανής Γεράσιμος
Μικρώνης Ζώης
Μεσσήνης Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Βεργίνης Ξενοφών
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
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Απουσίαζαν
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Λάζαρη Πηνελόπη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 32 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 17/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2 ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΝΙΚΙΑΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ-ΚΑΡΥΩΤΩΝ»

με

αναδόχους

Ν.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ και την ΥΔΡΟΔΟΜΗ Ε.Ε. και

την

DELKO

Ε.Π.Ε.-

προϋπολογισμό 980.728,51 € με

Φ.Π.Α.
Εισηγητής: κ.Προκοπίου Κυριάκος-Πρ/μενος Τ.Ε.Ε.Μ.
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Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών
Ο

κ.Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/μενος Τ.Ε.Ε.Μ. της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του

Δήμου, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Η παρούσα μελέτη αφορά την αποχέτευση των παραλιακών οικισμών Καρυωτών Λυγιάς

- Νικιάνας και μέχρι τις περιοχές Κεραμιδάκι και Γιαννιώτικα. Στη μελέτη

συμπεριλαμβάνεται και η επέκταση του βιολογικού καθαρισμού Λευκάδας ούτως ώστε να
επαρκεί για τις όλες τις επεκτάσεις του αποχετευτικού δικτύου ανατολικά και δυτικά της πόλης.
Ανάδοχος της μελέτης είναι τα μελετητικά γραφεία «DELCO ΕΠΕ – ΥΔΡΟΔΟΜΗ ΕΕ» με
εγκεκριμένη αμοιβή σύμφωνα με τον 1 ο Συγκριτικό Πίνακα 671.683,06 € και προτεινόμενη
αμοιβή σύμφωνα με τον παρόντα 2ο Σ.Π. 813.098,61 € χωρίς το Φ.Π.Α.
Η επιπλέον δαπάνη των 141.415,55 € σε σχέση με τον 1 ο Σ.Π. προκύπτει από επί
μέρους αυξομειώσεις του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης ως ακολούθως:
1. Μείωση της αμοιβής των υδραυλικών μελετών κατά 58.785,98 € κατόπιν του τελικού
αναλυτικού υπολογισμού των παραδοθέντων μελετών.
2. Μείωση της αμοιβής των μελετών των αντλιοστασίων κατά 33.569,12 € κατόπιν του τελικού
αναλυτικού υπολογισμού των παραδοθέντων μελετών.
3. Αύξηση της αμοιβής της μελέτης επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού κατά 6.407,68 €
λόγω μεταβολής του συντελεστή αναθεώρησης λ από την έγκριση του 1ου Σ.Π. μέχρι
σήμερα.
4. Αύξηση των αμοιβών τοπογραφικών και γεωλογικών μελετών κατά 361,79 και 66,27 €
αντίστοιχα κατόπιν του τελικού αναλυτικού υπολογισμού των παραδοθέντων μελετών.
5. Αύξηση κατά 195.041,75 € λόγω σύνταξης των τευχών δημοπράτησης που είναι απαραίτητα
για την ένταξη και χρηματοδότηση των αντίστοιχων έργων από την Ε.Ε., αλλά δεν είχαν
συμπεριληφθεί στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο της μελέτης.
6. Αύξηση κατά 31.893,16 € λόγω της εκτός έδρας αποζημίωσης του μελετητή, που δεν είχε
προεκτιμηθεί στη συμβατική αμοιβή αλλά προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Με τις ως άνω αυξομειώσεις προκύπτει επί πλέον δαπάνη για την καθαρή αμοιβή
141.415,55 € και επί πλέον δαπάνη για το Φ.Π.Α. 46.726,95 €, δηλαδή συνολική επί πλέον
δαπάνη 188.142,50 € και τελική δαπάνη με το Φ.Π.Α. 980.728,51 €.
Ήδη έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί το σύνολο των υδραυλικών μελετών και των
μελετών των αντλιοστασίων με τα τεύχη δημοπράτησης, οι τοπογραφικές, γεωλογικές και
περιβαλλοντικές μελέτες, όπως επίσης η προκαταρκτική μελέτη για την επέκταση του βιολογικού
καθαρισμού. Απομένει για παράδοση το τελικό στάδιο της μελέτης επέκτασης του βιολογικού
καθαρισμού και τα αντίστοιχα τεύχη δημοπράτησης που είναι υπό εκπόνηση.
Ήδη έχει γνωμοδοτήσει θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο για τον παρόντα 2 ο Συγκριτικό
Πίνακα και προτείνεται η έγκρισή του και από το Δημοτικό Συμβούλιο για να γίνει δυνατή η
ολοκλήρωση της μελέτης, που είναι απαραίτητη για την ένταξη και των επεκτάσεων του
βιολογικού καθαρισμού στο ΕΣΠΑ.
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Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Δεν μπορώ να βρω την αλήθεια και το ψέμα, δηλαδή πού αρχίζει και πού
τελειώνει αυτή η υπόθεση. Το κόστος έπρεπε να είναι αντίστροφο του χρόνου. Αν είχε
υλοποιηθεί το έργο στο συγκεκριμένο χρόνο, δεν θα είχαμε την αύξηση του Φ.Π.Α.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με προβληματίζει και το θέμα και αυτά που ειπώθηκαν. Στη θητεία μας τέτοιο
θέμα και τέτοια κραυγαλέα περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε. Δυστυχώς, η περίπτωση είναι
μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Υπάρχει μία ανοχή των Υπηρεσιών, ένας μη σχεδιασμός των Δημοτικών
Συμβουλίων. Έχουμε ένα δίλημμα. Είναι ένα έργο σημαντικό αλλά και αν δεν το ψηφίσουμε, θα
πάνε στα δικαστήρια και θα πάρουν τα χρήματά τους.
Γ.ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ: Είναι ένα έργο που δείχνει την αθλιότητα και την απαράδεκτη λειτουργία της
Διοίκησης και του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακόμη και ο συντελεστής λ αυξήθηκε κατά 60% τα
τελευταία 15 χρόνια. Δεν θα το ψηφίσουμε. Ας πάει στα δικαστήρια, ας πάει όπου θέλει.
ΕΛ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Ήρθε ο καιρός να τελειώσουν αυτού του είδους οι διαδικασίες, οι οποίες είναι
απαράδεκτες.
Ακολουθεί ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 20 Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Κατά 6, οι κ.κ.Γερ.Αραβανής, Γ.Λιβιτσάνος, Κ.Κονιδάρης, Αν.Αραβανής, Β.Στραγαλινός,
Ξ.Βεργίνης.
Λευκό 1, η κα Ζ.Σκιαδά.
Παρών 4, οι κ.κ.: Γ.Μαργέλης, Α.Καββαδάς, Β.Μελάς, Δ.Γαβρίλης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κ.Δρακονταειδής, Ζ.Μικρώνης και Ν.Μπραντζουκάκης
ψηφίζουν υπέρ μόνο για να ολοκληρωθεί το έργο, που η μελέτη αυτή είναι απαραίτητη.
Ο κ.Β.Μελάς διευκρινίζει ότι το έργο είναι αναγκαίο αλλά δεν έγινε σωστή ενημέρωση των
διαδικασιών που ακολουθήθηκαν.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποδέχεται την
πρόταση του εισηγητή, και αποφασίζει:
Την έγκριση του 2 ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΝΙΚΙΑΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ-ΚΑΡΥΩΤΩΝ»

με

αναδόχους

Ν.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ και την ΥΔΡΟΔΟΜΗ Ε.Ε. και

την

DELKO

προϋπολογισμό 980.728,51 € με

Φ.Π.Α.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ.Στ.Ρόκκος
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 148/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Ε.Π.Ε.-

Τα παρόντα μέλη
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