ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 29ης/15 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 355
Στη Λευκάδα σήµερα στις 21 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
15:00, ήρθε σε
κατεπείγουσα συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ.
Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 27511/18-12-2015 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
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Καββαδάς Θωµάς
Παπαδόπουλος Ανδρέας
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Απουσίαζαν
Λώλη Γεωργία
Γαζής Πάνος
Κοντογεώργης Ηλίας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Γράψας 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 δέκα οκτώ (18) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος του ∆ηµ. Συµβουλίου, κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, να εγκρίνουν
το κατεπείγον της συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη απόφασης των θεµάτων που
αναγράφονται στην αρ. 27511/18-12-2015 πρόσκληση, αναφέροντας τα εξής:
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Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:
Για το 1ο και 3ο θέµα: λόγω λήξης του οικονοµικού έτους 2015 θα πρέπει να γίνει αναµόρφωση του
προϋπολογισµού & διάθεση πιστώσεων προκειµένου να πληρωθούν δαπάνες και υποχρεώσεις του
∆ήµου οι οποίες δηµιουργήθηκαν µετά την 14η ∆εκεµβρίου 2015 (ηµεροµηνία τελευταίας τακτικής
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου) και δεν επιδέχονται καθυστέρησης επειδή πρέπει να
πληρωθούν εντός του ∆εκεµβρίου.
Για το 2ο θέµα: το κατεπείγον προκύπτει από την έκτακτη συνεδρίαση της ∆ΕΠ στις 18/12/2015
για την κατεπείγουσα ∆΄ κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θµιας & Β/θµιας
Εκπαίδευσης για την άµεση κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων του
∆ήµου µας.
Για το 4ο θέµα: λόγω καθυστέρησης της συνεδρίασης του Τεχνικού Συµβουλίου Νοµού Λευκάδας
η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 16/12/15 εκκρεµούν πληρωµές απαραίτητες για τον δείκτη
απορρόφησης του έργου που πρέπει να γίνουν εντός του ∆εκεµβρίου.
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δέκα
οκτώ (18) ψήφους αποφασίζει για το κατεπείγον της Συνεδρίασης για τους λόγους που
περιγράφονται ανωτέρω.

ΘΕΜΑ 4ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 29ης/15 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», αναδόχου εταιρείας “ Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.-P & C
DEVELOPMENT S.A.”
Eισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήµαρχος

Το θέµα εισηγείται ο Αντιδήµαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, ο οποίος είπε στο ∆ηµ.
Συµβούλιο:
«Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συµπεριλάβουν τα εξής:
•

Τις ποσότητες των υλικών εκσκαφής που προέκυψαν σύµφωνα µε το 2ο Πρωτόκολλο
Εκσκαφής

•

Τις ποσότητες των ύφαλων καθαιρέσεων.

Συγκεκριµένα:
Υλικά εκσκαφής – καθαιρέσεις
Η αρχική µελέτη του έργου είχε εκτιµήσει τρία (3) διαφορετικά είδη εδαφών εκσκαφής ανάλογα
την σκληρότητα της και σύµφωνα µε τις δειγµατοληπτικές γεωτρήσεις του ΚΕ∆Ε που είχαν γίνει το
1979.
Κατά την διάρκεια των εκσκαφών µε τον πλωτό γερανό, διαπιστώθηκαν διαφορετικά εδάφη
σε σχέση µε αυτή των παλαιών γεωτρήσεων του ΚΕ∆Ε και ύστερα από επικοινωνία µε την µελέτη
του έργου, δόθηκε εντολή στην Ανάδοχο Εταιρεία για την εκπόνηση δειγµατοληπτικών γεωτρήσεων
κυρίως στην περιοχή του Υπήνεµου Μώλου αλλά και του Προσήνεµου Μώλου για την διαπίστωση
της εκσκαψιµότητας των εδαφών. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των γεωτρήσεων, υπογράφτηκε το
2ο Πρωτόκολλο Χαρακτηρισµού Εδαφών, µε το οποίο προέκυψαν αλλαγές στις ποσότητες των
άρθρων Α.Τ.3, Α.Τ4, και Α.Τ.5.
Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ. 1 «Ύφαλες καθαιρέσεις τµηµάτων κατασκευών λιµενικών έργων χωρίς
τη χρήση εκρηκτικών υλών», σύµφωνα µε την αρχική βυθοµετρική αποτύπωση, τις επιτόπου
δειγµατοληπτικές εκσκαφές που πραγµατοποιήθηκαν µε την έναρξη του έργου, αλλά και από την
καθαίρεση τµήµατος του προσήνεµου µώλου (στα πλαίσια της κατασκευής του έργου),
διαπιστώθηκε είναι µεγαλύτερη από την αρχικά προβλεπόµενη στη µελέτη.
Οι αυξήσεις του προϋπολογισµού των παραπάνω ποσοτήτων καλύπτονται, τόσο από τα ποσά
των σχετικών µειώσεων στην ίδια οµάδα εργασιών, όσο και από τα Απρόβλεπτα (547.324,12€ µε
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ΓΕ & ΟΕ). O 1ος ΑΠΕ έχει την σύµφωνη γνώµη της διαχειριστικής αρχής, καθώς και την έγκριση του
Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Π.Ι.Ν.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε δέκα
οκτώ (18) ψήφους αποφασίζει:
ου

Την έγκριση του 1 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», αναδόχου εταιρείας “ Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.-P & C
DEVELOPMENT S.A.”
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.355/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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