ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 23/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 308
Στη Λευκάδα σήµερα στις 20 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, 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. 27063/15-10-2014 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)
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Λώλη Γεωργία
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Κούρτης Γεώργιος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Χαλικιάς Ευάγγελος
Τριλίβας Χρήστος
Σκληρός Παναγιώτης

Η πρόσκληση δόθηκε στον
∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
που ήταν παρών.
Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (30) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 4ο : της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 23/14 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για χορήγηση 4ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑ∆Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΑ
ΑΛΥΚΗ»
Εισηγητής: ∆ηµήτριος Βραχνούλας, Πρ/νος Τ.Υ.∆.Λ.
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Το θέµα εισηγείται η κα Παπαρίζου, µηχανικός της Τ.Υ. του ∆ήµου, η οποία διάβασε στο
∆.Σ. την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:
«Ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 άρθρο 48 παραγράφους 8,9 κατέθεσε
η
την υπ’ αριθµό 25544/26-09-2014 αίτηση ζητώντας να του χορηγηθεί 4 παράταση χρόνου
περαίωσης των εργασιών του έργου «Εγκατάσταση Συστήµατος Άρδευσης Αποκαταστηµένου
ΧΑ∆Α στη Θέση Παλαιά Αλυκή».
Το έργο αρχικού προϋπολογισµού 73.800,00 €. δηµοπρατήθηκε την 02-05-2013 και αναδείχθηκε
µειοδότης µε ποσοστό έκπτωσης 43% ο Λεωνίδας Στέφανος ∆ρακάτος µε ποσό σύµβασης
42.066,00€. Η χρηµατοδότηση του έργου προέρχεται από πιστώσεις Πράσινου Ταµείου.
Αντικείµενο του έργου είναι η εργασία τοποθέτησης υπόγειου συστήµατος άρδευσης που
περιλαµβάνει τοποθέτηση δευτερεύοντος δικτύου, τριτεύοντος δικτύου και τοποθέτηση αγωγών
άρδευσης χωρίς τα υλικά.
Τα υλικά (αγωγοί, πλαστικά φρεάτια και τα ειδικά τεµάχια) είναι υποχρέωση του ∆ήµου να τα
χορηγήσει στον ανάδοχο σύµφωνα και µε την διακήρυξη του έργου.
Είχε προηγηθεί του διαγωνισµού του έργου ο διαγωνισµός της προµήθειας των υλικών µε πιστώσεις
Πράσινου Ταµείου αλλά λόγω περιορισµένου ύψους προϋπολογισµού τα ειδικά τεµάχια (ρακόρ,
ταυ, µαστούς, σέλες, τάπες, κ.α.) δεν συµπεριλήφθηκαν στην µελέτη.
Η προµήθεια των ειδικών τεµαχίων για την ολοκλήρωση του έργου δεν έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι
σήµερα.
Επίσης µέρος των εργασιών προβλέπεται να γίνουν στον ΧΑ∆Α στις Αλυκές που είναι υπό
αποκατάσταση και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες µε αποτέλεσµα ο ανάδοχος να µην µπορεί
να εισέλθει.
Η υπηρεσία µας λαµβάνοντας τα παραπάνω εισηγείται την αποδοχή του αιτήµατος του αναδόχου να
δοθεί παράταση προθεσµίας του έργου θεωρώντας βάσιµους τους λόγους που επικαλείται.
Εισηγούµαστε,
την έγκριση του αιτήµατος του αναδόχου για χορήγηση παράτασης µέχρι 28-02-2015.
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ:
Το άρθρο 48 του Ν.3669/2008».
Το λόγο στη συνέχεια πήραν δηµοτικοί σύµβουλοι.
Μαργέλης Σπυροπάνος: Η µελέτη και το συµφωνητικό που υπογράφτηκε 1-1-2013, προβλέπει
χρόνο περαίωσης 30 ηµερών. Έχουµε φτάσει 20-10-2014 και το έργο είναι σε εκκρεµότητα. Η
Τεχνική Υπηρεσία θα έπρεπε να είχε λειτουργήσει πιο σωστά ώστε να εκλείψουν οι λόγοι που
αναφέρει στις αιτήσεις παράτασης ο ανάδοχος. Πρέπει να γίνουµε πιο σωστοί, γιατί αυτό είναι προς
όφελος της Υπηρεσίας και της αξιοπιστίας µας.
Αραβανής Βασίλειος: Αν έχετε πρόθεση ως ∆ηµοτική Αρχή να πάρετε τα υλικά, να προχωρήσετε,
αλλιώς να γίνει διακοπή εργασιών και διάλυση της εργολαβίας.
Σταµατέλου ∆ήµητρα: Να διασφαλιστεί η αγορά των υλικών ώστε να µην πηγαίνουµε από
παράταση σε παράταση.
Καρφάκη Μαριάννα: Το ∆ηµόσιο χρήµα χρειάζεται σεβασµό και έτσι θα πρέπει να αντιµετωπίζεται
και από την ∆ηµοτική Αρχή και από την Τεχνική Υπηρεσία.
Βλάχος Ευστάθιος: Η ποιότητα των λυµάτων του τελικού αποδέκτη και η αποκατάσταση του ΧΑ∆Α
στις Αλυκές βάζει αρκετά ερωτηµατικά στην υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. οµόφωνα αποφασίζει:
ης
Την χορήγηση
4 παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου:
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑ∆Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΑ
ΑΛΥΚΗ», αναδόχου Ε∆Ε, Λεωνίδα Στέφανου ∆ρακάτου, µέχρι 28/2/2015, σύµφωνα µε την
ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.308/2014.
Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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