ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 23/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 309
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 5ο : της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 23/14 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για χορήγηση 4ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
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:
«Έχοντας υπόψη:
1.Την από 3-6-2014 αίτηση του αναδόχου µε την οποία αιτείται παράταση προθεσµίας εργασιών
τέσσερις (4) µήνες
2.Τις συνθήκες που επικρατούν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου
3.Το νέο τροποποιηµένο χρονοδιάγραµµα εργασιών.
4.Επειδή έως και σήµερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής των σταθµών
µεταφόρτωσης των απορριµµάτων (ΣΜΑ) και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την
µεταφορά των απορριµµάτων στο ΧΥΤΑ Παλαίρου , ενώ εξακολουθεί η απόρριψή τους στις θέσεις
«ΒΑΓΕΝΗ» Νυδριού, η οποία εξυπηρετεί τις ∆ηµοτικές Ενότητες Ελλοµένου και Απολλωνίων και
«Αλυκές» Λευκάδας η οποία εξυπηρετεί τον υπόλοιπο ∆ήµο.
5. Την υπ’ αριθ. 25294/24-09-2014 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του
ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α. του ΥΠΕΚΑ η οποία εστάλει στην Υπηρεσία µας καθυστερηµένα.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την χορήγηση παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση
ΧΑ∆Α ∆ήµου Λευκάδας» µέχρι 30-9-2014.»
Το λόγο στη συνέχεια πήραν δηµοτικοί σύµβουλοι.
Μαργέλης Σπυροπάνος: Το έργο έπρεπε να είχε τελειώσει 4-6-2013. Γιατί όµως δεν τελείωσε
µέχρι τότε? Μήπως θα µπορούσε το κοµµάτι που δεν ρίχνουµε σκουπίδια να το έχουµε
αποκαταστήσει και να το έχουµε τελειώσει στο 80% και παραπάνω και όταν θα τελειώσει το θέµα
των ΣΜΑ και του χώρου αποκοµιδής του υπολείµατος µε µια ανάθεση να ολοκληρώσουµε το έργο.
Αραβανής Βασίλειος: Πρέπει απαραιτήτως να τελειώσουν οι ΣΜΑ. Η εισήγηση θεωρώ ότι είναι
ελλειπής.
Ζουριδάκης Ευτύχιος: Η προηγούµενη δηµοτική αρχή προχώρησε αποφάσεις προηγούµενων
δηµοτικών και νοµαρχιακών αρχών, σε σχέση µε το θέµα των απορριµµάτων. Κατέθεσε µελέτες για
το εργοστάσιο-τους ΣΜΑ και την αποκατάσταση ΧΑ∆Α. ∆υστυχώς το Κράτος δεν χρηµατοδότησε το
εργοστάσιο.
Βλάχος Ευστάθιος: Γίνονται προσπάθειες να εγκριθούν συµπληρωµατικές πιστώσεις για την
ολοκλήρωση του έργου. ∆εν µπορούµε να µην δώσουµε παράταση στο έργο, γιατί έτσι θα χαθεί
ολόκληρο.
Καρφάκη Μαριάννα: Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε γιατί δίνουµε την παράταση. Εµάς δεν µας πειράζει
ο χρόνος, αλλά να γίνει το έργο. Με τις παρατάσεις χάνουµε πόρους.
Κούρτης Γεώργιος: Η παράταση είναι αναγκαία, αλλά δεν µπορούσε να έρθει νωρίτερα διότι η
προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α. εγκρίθηκε στις 24-9-2014.
∆ήµαρχος: Εγώ αποδέχοµαι ότι όλοι θέλουν να συµβάλλουν και να βοηθήσουν. Υπάρχουν, ή όχι
πολιτικές ευθύνες στο θέµα των σκουπιδιών τα 30 τελευταία χρόνια?
Η ∆ηµοτική Αρχή έχει θέσει ως πρώτο ζήτηµα το θέµα των απορριµµάτων.
Για να κλείσει ο ΧΑ∆Α πρέπει να βρεθεί χώρος να πάµε τα σκουπίδια, και τέτοιος χώρος δεν
υπάρχει. Αν γίνει το εργοστάσιο πρέπει να βρεθεί ΧΥΤΥ, κάτι που δεν έχει βρεθεί και εξαρτόµαστε
από τους «απέναντι» (Αιτ/νία). Θα πάµε βήµα-βήµα προσεκτικά για να µην έχουµε πισωγυρίσµατα.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. οµόφωνα αποφασίζει:
ης
Την χορήγηση 4 παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ. Μέχρι » µέχρι 30-9-2014, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.309/2014.
Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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