ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 19/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 199
Στη Λευκάδα σήμερα στις 30 του μηνός Μαϊου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα
19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
15244/26-5-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, 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
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Γαζής Αναστάσιος
Καρτάνος Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Ρόκκος Στυλιανός
Μαργέλης Γεώργιος
Στραγαλινός Βασίλειος
Καρβούνης Σπυρίδων
Γεωργάκης Βασίλειος
Μεσσήνης Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Βεργίνης Ξενοφών
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Ανδρέας
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Γαβρίλης Δημήτριος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Ρεκατσίνας Σπυρίδων

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Απουσίαζαν
Λάζαρη Πηνελόπη
Καββαδάς Αθανάσιος
Σίδερης Αντώνιος
Μελάς Βασίλειος
Κονιδάρης Κυριάκος
Μικρώνης Ζώης
Δρακονταειδής Κων/νος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Αραβανής Γεράσιμος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
Κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 32 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 17ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 19/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΧΟΡΤΑΤΩΝ-ΕΥΓΗΡΟΥ(ΣΥΒΟΤΑ)ΣΥΒΡΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 99.851,36 €.
Εισηγητής: κ.Καρβούνης Σπυρίδων-Αντιδήμαρχος
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Ο Αντιδήμαρχος, κ.Σπύρος Καρβούνης, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Η εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με προϋπολογισμό 99.851,36 € με ΦΠΑ, αφορά στην
αντικατάσταση

παλαιών αγωγού

PVC

ο οποίοι παρουσιάζουν βλάβες με καινούργιους

αγωγούς πολυαιθυλενίου στις τοπικές κοινότητες Χορτάτων Ευγήρου (Σύβοτα) και Σύβρου
1. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 25/2010 απόφαση Δημαρχιακής
Επιτροπής του πρώην Δήμου Απολλωνίων.

2. Το συμφωνητικό, δαπάνης 58.759,39€ με ΦΠΑ, υπεγράφη στις 22-11-2010, με συμβατική
προθεσμία 180 ημερών, ήτοι μέχρι 22-05-2010.
3. Το έργο δεν έχει ξεκινήσει.

4. Με την από 14206/23-05-2011 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητάει 1 η παράταση της παραπάνω
προθεσμίας, κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως τις 22-11-2011, επειδή δεν υπήρχε
χρηματοδότηση στον πρώην Δήμο Απολλωνίων της συγκεκριμένης πίστωσης από ΣΑΤΑ
2010 , η οποία δεν έχει χορηγηθεί έως τώρα ούτε στο νέο Δήμο Λευκάδας. Ο εργολάβος
ζητεί παράταση έως ότου καθοριστεί από το Δήμο Λευκάδας αν θα υπάρχει συγκεκριμένη
πίστωση για την εκτέλεση του έργου.
Επισημαίνεται επίσης ότι:
Α) Στο τμήμα αγωγού στην τοπική κοινότητα Χορτάτων οι βλάβες είναι συνεχείς.
Β) Στο τμήμα αγωγού στην τοπική κοινότητα Συββότων επίσης οι βλάβες είναι συνεχείς με
αποτέλεσμα να χάνεται μεγάλη ποσότητα νερού. Επίσης ο αγωγός δεν περνάει από το άκρο
του δρόμου αλλά εισέρχεται του οδοστρώματος με αποτέλεσμα συνεχείς εκσκαφές και
αποκαταστάσεις του οδοστρώματος. Το κομμάτι αυτό είναι και το πιο επείγον.
Γ) Στο τμήμα αγωγού καταθλιπτικού στην τοπική κοινότητα Σύβρου μετά από επισκευή δεν
έχει παρουσιαστεί βλάβη πρόσφατα , αλλά σε περίπτωση αστοχίας θα παρουσιαστεί μεγάλο
πρόβλημα διότι ο χώρος διέλευσης του αγωγού έχει οικοδομηθεί. Ο παλαιός PVC αγωγός
πρέπει να απομονωθεί και να συνδεθεί νέο τμήμα μήκους 110 μ πολυαιθυλενίου σε νέα θέση
στο άκρο του οδοστρώματος του επαρχιακού δρόμου.
Μετά τα παραπάνω και θεωρώντας πως ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος ευσταθεί,
καθώς δεν είχε μέχρι τώρα καθοριστεί αν θα υπάρξει πίστωση για το συγκεκριμένο έργο
Εισηγούμαστε
Την αποδοχή της αίτησης του αναδόχου και την έγκριση παράτασης της προθεσμίας
περάτωσης κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, δηλαδή έως τις 22-11-2011, έτσι ώστε να
καθοριστεί η πίστωση στο νέο προϋπολογισμό του Δήμου και να ξεκινήσουν οι εργασίες
εκτέλεσης.
Ομόφωνα αποφασίζει
Την αποδοχή της αίτησης του αναδόχου και την έγκριση παράτασης της προθεσμίας
περάτωσης του παραπάνω έργου κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, δηλαδή έως τις 22-11-
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2011, έτσι ώστε να καθοριστεί η πίστωση στο νέο

προϋπολογισμό

του

Δήμου

ξεκινήσουν οι εργασίες εκτέλεσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 199/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ
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