ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 22ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 281
Στη Λευκάδα σήµερα στις 6 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή 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. 23374/2-11-2015 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
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόρης
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Τριλίβας Χρήστος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Καββαδάς Θωµάς
Γράψας Αθανάσιος
Σκληρός Παναγιώτης
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Απουσίαζαν
Λώλη Γεωργία
Γαζής Πάνος
Κοντογεώργης Ηλίας
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Καββαδάς Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι πέντε (25) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 10ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 22ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης αποκλειστικής τµηµατικής προθεσµίας του έργου
"Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλική Λευκάδας"
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Χρήστος Κατηφόρης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στο ∆ηµ. Συµβούλιο,
την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Την εγκεκριµένη µελέτη του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ».
2. Το υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 13355/2013 Σύµβαση µεταξύ της αναδόχου Κ/Ξ και του ∆ηµάρχου
Λευκάδας.
3. Τις συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου.
4. Την διακοπή των εργασιών λόγω τουριστικής περιόδου από 10-8-2014 έως 30-8-2014.
5. Το µε αρ. πρωτ. 23615/04-09-2014 τροποποιηµένο χρονοδιάγραµµα εργασιών της Αναδόχου Κ/Ξ
που εγκρίθηκε µε την αρίθµ. 43/09-03-2015 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Λευκάδας.
6. Τα µε αρ. πρωτ. 393/22-4-2015 έγγραφο της Περ. ∆/νσης 1/θµιας & 2/θµιας εκπ/σης Ι.Ν. καθώς και
το µε αρ. πρωτ. 9173/16-05-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας µας, µε αποτέλεσµα την καθυστέρηση
των εργασιών του έργου.
7. Τα µε αρ. πρωτ. 13694/26-6-2015, 14235/02-7-2015 και 16390/31-07-2015 έγγραφα της Αναδόχου
Κ/Ξ για καθυστέρηση εξόφλησης του 5ου Λογαριασµού.
8. Η µε αρ. πρωτ. 16266/29-07-2015 ορθή επανάληψη της 16154/28-07-2015 Ειδικής ∆ήλωσης
∆ιακοπής καθώς και το µε αρ. πρωτ. 16266/ 04-08-2015 αποδοχή της από την Υπηρεσία µας,
ου
λόγω της καθυστέρησης εξόφλησης του 5 λογαριασµού του έργου.
9. Το από 19-02-2014 Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ ∆ήµου Λευκάδας και Εφορίας Ενάλιων
Αρχαιοτήτων
το
οποίο
εγκρίθηκε
µε
την
αρ.
πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ41/49753/29662/3248/1278 Έγκριση Εκτέλεσης Εργασιών του ΥΠΠΟ
για ένα χρόνο, δηλαδή µέχρι τις 28-04-2015.
10. Την ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΕΑ/176010/104560/4029/8-7-2014 Απόφαση πρόσληψης προσωπικού από
την ΕΕΑ για 12 (δώδεκα) µήνες και τις ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΕΑ/180013/106724/4027/11-7-2014 &
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΕΑ/195486/114983/4419/25-07-2014 Αναλήψεις Υπηρεσίας των αρχαιολόγων.
11. Την µε αρ. πρωτ. 8996/07-04-2014 εµπρόθεσµη αίτηση της Ανάδοχης Κ/Ξ για παράταση της
αποκλειστικής τµηµατικής προθεσµίας, λόγω της αναγκαιότητας µετακύλησης του χρόνου έναρξης
της τµηµατικής προθεσµίας, αφού µέχρι την εν λόγω ηµεροµηνία δεν είχε πραγµατοποιηθεί η
Έγκριση Εκτέλεσης Εργασιών από το Υπουργείο Πολιτισµού, αλλά ούτε και Απόφαση Πρόσληψης
Προσωπικού από την ΕΕΑ και η Ανάληψη Υπηρεσίας από τους αρχαιολόγους, διαδικασίες που
ολοκληρώθηκαν στις 25-07-2014. Λόγω του γεγονότος ότι µέχρι την ηµεροµηνία της αίτησης δεν
ήταν γνωστή η ακριβής ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας από το ΥΠΠΟ και την ΕΕΑ, η
Υπηρεσία µας δεν ήταν δυνατό να εισηγηθεί την εν λόγω παράταση. Λαµβάνοντας υπόψη το
γεγονός ότι το αίτηµα του αναδόχου είναι βάσιµο και η εν λόγω καθυστέρηση δεν οφείλεται σε
υπαιτιότητα του Αναδόχου, η Υπηρεσία µας συµφωνεί µε την εν λόγω παράταση.
12. Το γεγονός ότι το µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Λευκάδας και της Εφορίας Ενάλιων
Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ έχει λήξει στις 28-04-2015, παρόλο που η Υπηρεσία µας έχει ήδη κινήσει
εγκαίρως τις απαραίτητες ενέργειες, σύµφωνα µε τα µε αρ. πρωτ. 5209/17-03-2015, 7222/19-062015, 18737/01-09-2015, 18565/23-09-2015 έγγραφα µας, καθώς και το γεγονός ότι η διαδικασία
δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι σήµερα µε αποτέλεσµα να µην έχουν προσληφθεί οι αρχαιολόγοι ώστε
να µπορούν να συνεχιστούν οι εργασίες των εκσκαφών και καθαιρέσεων.
13. Τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το διάστηµα µεταξύ 1-10-2014 έως 30-04-2015 για
συνολικό διάστηµα 19 ηµερών, σύµφωνα µε το ηµερολόγιο του έργου.
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14. Το γεγονός ότι το διάστηµα από 20-4-2015 µέχρι 15-6-2015 οι λιµενικές εργασίες επικεντρώθηκαν
στον υπήνεµο µώλο για την κατασκευή του 1ου τµήµατος αυτού και την προσωρινή παράδοσή του
προς χρήση, για την εξυπηρέτηση των Ε/Γ & Ο/Γ πλοίων από Λευκάδα προς Κεφαλλονιά, σύµφωνα
µε εντολή της Π.Ι.Ν.
15. Την µε αρ. πρωτ. 4424/2367/06-4-2015 τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έργου
16. Το γεγονός ότι οι λιµενικές εργασίες θα εκτελεστούν κατά την διάρκεια του χειµώνα, µε αποτέλεσµα
τις αναπόφευκτες καθυστερήσεις των εν λόγω εργασιών, λόγω των καιρικών φαινοµένων που
επικρατούν στην περιοχή, την συγκεκριµένη χρονική περίοδο.
17. Η παράταση της αποκλειστικής τµηµατικής προθεσµίας στις λιµενικές εργασίες για την κατασκευή
του προσήνεµου µώλου, δεν επηρεάζει την κατασκευή λοιπών εργασιών του έργου, αλλά ούτε
και τον συνολικό χρόνο κατασκευής αυτού. Σύµφωνα µε την οριζόµενη αποκλειστική τµηµατική
προθεσµία από τα συµβατικά τεύχη, προηγείται η εκτέλεση των εργασιών για την κατασκευή του
προσήµενου µώλου και έπονται οι λοιπές εργασίες (κατασκευή υπήνεµου µώλου, προµήθεια και
εγκατάσταση πλωτών στοιχείων κλπ.) Η εκτέλεση των κτιριακών εργασιών είναι ανεξάρτητη της
αποκλειστικής τµηµατικής προθεσµίας.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούµαστε,
την έγκριση µετάθεσης - παράτασης της αποκλειστικής τµηµατικής προθεσµίας του έργου, µέχρι
τις 30-05-2016, χωρίς επιβολή ποινικών ρητρών, αφού δεν υφίσταται υπαίτια παραβίαση των
ηµεροµηνιών από την Ανάδοχη Κ/Ξ, σύµφωνα µε την απόφαση του ΣΤΕ836/1999.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε είκοσι
πέντε (25) ψήφους αποφασίζει:
Την έγκριση µετάθεσης - παράτασης της αποκλειστικής τµηµατικής προθεσµίας του έργου,
µέχρι τις 30-05-2016, χωρίς επιβολή ποινικών ρητρών, αφού δεν υφίσταται υπαίτια παραβίαση των
ηµεροµηνιών από την Ανάδοχη Κ/Ξ, σύµφωνα µε την απόφαση του ΣΤΕ836/1999.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.281/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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