ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 16ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 251
Στη Λευκάδα σήµερα στις 19 του µηνός Ιουνίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 16:00
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. 12980/15-06-2017 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).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1. Γρηγόρη Ασπασία
2. Νικητάκης Μάρκος
2. Σκληρός Παναγιώτης
3. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Πετούση-Σκιαδά Ζωϊτσα
5. Καββαδάς Θωµάς
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
6. Σέρβος Κων/νος
6. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
7. Πολίτης Σπυρίδων
7. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
8. Βλάχος Κων/νος
8.
9. Κοντοµίχης Ευάγγελος
9.
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
11. Κατηφόρης Χρήστος
11.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
12. Φίλιππας Γεώργιος
12. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
13.
13. Θερµός Ευάγγελος
14. Βλάχος Ευστάθιος
14.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα Ε.Η.∆.
15. Γιαννιώτης Οδυσσέας
15.
16. Τριλίβας Χρήστος
16.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν
17. την συζήτηση του 1ου θέµατος της Η.∆.
17. Καρφάκη Μαριάννα
18. Κατωπόδη Ευανθία
18.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν
19. Βικέντιος Νικόλαος
19. την συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆. επέστρεψε
20. Αραβανής Βασίλειος
20. πριν την συζήτηση του 4ου θέµατος και αποχώρησε
21. πριν την συζήτηση του 9ου θέµατος της Η.∆.
21. Ζουριδάκης Ευτύχιος
22. Σκληρός Φίλιππος
22.
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν
23. Γληγόρης Κων/νος
23. την συζήτηση του 6ου θέµατος της Η.∆.
24. Κούρτης Φίλιππος
24.
Οι ∆.Σ. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος, Γαζής Πάνος
25. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
25. και Κατηφόρης Χρήστος, αποχώρησαν πριν την
ου
26. Γαζής Πάνος
26. συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆.
27. Παπαδόπουλος Ανδρέας
27.
28.
28.
29.
29.
30.
30.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι επτά (27) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 7ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 16/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ» αναδόχου: Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.»
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Την από 07-03-2016 µελέτη του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης πρωτεύοντος δικτύου
δυτικού άξονα» προϋπολογισµού 136.000,00€ µε αρ. µελέτης 36/2016, η οποία εγκρίθηκε µε την
αρίθµ. 84/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
2. Την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 19596/2016 Σύµβαση µεταξύ του Γεωργίου Βλάχου ως
εκπρόσωπος της Αναδόχου εταιρίας Γ. &.Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε. και του Αναπληρωτή ∆ηµάρχου
Μάρκου Νικητάκη, σύµφωνα µε την οποία η προθεσµία για την περάτωση του συνόλου των
εργασιών αρχίζει από την 26/09/2016, η δε συνολική προθεσµία ορίζεται σε τριάντα (90) ηµέρες,
ήτοι µέχρι την 26/12/2016.
3. Την υπ’ αρίθµ. 51/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η 1η
παράταση προθεσµίας του έργου κατά τρεις µήνες ήτοι µέχρι τις 26/03/2017
4. Την υπ’ αρίθµ. 158/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η
2η παράταση προθεσµίας του έργου κατά δύο µήνες ήτοι µέχρι τις 26/05/2017
5. Τη µε αρ. πρωτ. 10460/24-05-2017 εµπρόθεση αίτηση της Αναδόχου, µε την οποία αιτείται
παράταση του έργου δύο µήνες, ήτοι µέχρι τις 26-07-2017
6. Τους λόγους που επικαλείται ο Ανάδοχος στην αίτησή του και συγκεκριµένα (α) κάποιες
απρόβλεπτες αλλά απολύτως αναγκαίες εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν προκειµένου να
καταστεί λειτουργικό και άρτιο το δίκτυο ύδρευσης και (β) το γεγονός ότι δεν έχει συνταχθεί και
εγκριθεί ακόµη ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος θα συµπεριλάβει τις νέες
εργασίες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και οι οποίες κρίθηκαν σκόπιµες για την
αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου.
7. Τις συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δηµοπράτησης του
έργου.
8. Το γεγονός ότι η 3η αιτηθείσα παράταση του χρονοδιαγράµµατος δεν επηρεάζει το φυσικό
αντικείµενο του έργου.
εισηγούµαστε
Την έγκριση της 3ης παράτασης του χρονοδιαγράµµατος του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης
πρωτεύοντος δικτύου δυτικού άξονα» κατά δύο (2) µήνες, ήτοι µέχρι τις 26-07-2017, µε
αναθεωρήσεις.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε είκοσι δύο (22) ψήφους αποφασίζει:
Την έγκριση της 3ης παράτασης του χρονοδιαγράµµατος του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης
πρωτεύοντος δικτύου δυτικού άξονα» κατά δύο (2) µήνες, ήτοι µέχρι τις 26-07-2017, µε
αναθεωρήσεις.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 251/2017.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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