ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 9ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 102
Στη Λευκάδα σήµερα στις 17 του µηνός Μαρτίου του έτους 2017, ηµέρα Παρασκευή 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. 4503/13-3-2017 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. Βλάχος Κων/νος
2. Κοντοµίχης Ευάγγελος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Γαζής Πάνος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5. Σκληρός Παναγιώτης
6. Πετούση-Σκιαδά Ζωϊτσα
6. Κούρτης Φίλιππος
7. Σέρβος Κων/νος
7. Ζουριδάκης Ευτύχιος
8. Πολίτης Σπυρίδων
8. Σκληρός Φίλιππος
9. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
9. Αρβανίτης Σπυρίδων
10. Κατηφόρης Χρήστος
10. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
11. Φίλιππας Γεώργιος
11.
12. Θερµός Ευάγγελος
12.
13.
13. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
14. Βλάχος Ευστάθιος
14.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
15. Παπαδόπουλος Ανδρέας
15. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
16. Τριλίβας Χρήστος
16.
17. Καρφάκη Μαριάννα
17.
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν την
18. Κατωπόδη Ευανθία
18. συζήτηση του 7ου θέµατος Ε.Η.∆.
19. Γρηγόρη Ασπασία
19.
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν
20. την συζήτηση του 1ου θέµατος της Η.∆.
20. Βικέντιος Νικόλαος
21. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
21.
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν
22. Αραβανής Βασίλειος
22. την συζήτηση του 6ου θέµατος της Η.∆.
23. Καββαδάς Θωµάς
23.
24. Γληγόρης Κων/νος
24.
25.
25.
26.
26.
27.
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 τέσσερα (24) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 2ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 9/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση παράτασης συνολικής προθεσµίας του έργου: "ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ" ∆. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.DEVELOPMENT S.A.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριµένη µελέτη του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ».
2. Την 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 µε αρ. 346/2013 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση της
αποκλειστικής τµηµατικής προθεσµίας του έργου.
5. Την µε αρ. 32/2014 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση του έργου
µέχρι τις 25-06-2016.
6. Την µε αρ. 43/2015 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση του έργου
µέχρι τις 17-03-2017.
7. Την µε αρ. 281/2015 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Λευκάδας που εγκρίνει την 2η παράταση της
αποκλειστικής τµηµατικής προθεσµίας του έργου.
8. Την µε αρ. 176/2016 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Λευκάδας που εγκρίνει την 3η παράταση της
αποκλειστικής τµηµατικής προθεσµίας του έργου.
9. Το µε αρ. πρωτ. 2607/13-02-2017 έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ που αφορά την παράταση της
συνολικής προθεσµίας του έργου.
10. Τα µε αρ. πρωτ. 26164/20-12-2016, 21879/21-10-2016, 10799/08-06-2016, 5570/31-3-2016,
22356/16-10-2015, 31054/3-12-2014, 21043/21-7-2014, 12278/23-05-2014, 15697/05-06-2014,
23577/20-08-2013, 22079/02-08-2013 που αφορούν την επίσπευση των εργασιών του έργου καθώς
και το µε αρ. πρωτ. 10799/08-06-2016 που αφορά επισηµάνσεις για καθυστερήσεις
11. Τις µε αρ. πρωτ. 2796/15-02-2017, 32265/17-12-2014 Ειδική Πρόσκληση προς έκπτωση
12. Τις µε αρ. πρωτ. 800/15-01-2016 έγγραφο Ποινικών Ρητρών
13. Το µε αρ. πρωτ. 744/07-03-2017 θετική γνωµοδότηση της Ε.Υ.∆.Ε.Π. της Π.Ι.Ν.
14. Το γεγονός ότι εκδηλώθηκαν ακραία καιρικά φαινόµενα (χιονοπτώσεις, χαµηλές θερµοκρασίες,
θυελλώδης άνεµοι) κατά τη διάρκεια του χειµώνα µε αποτέλεσµα την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης
του έργου.
15. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση των λιµενικών εργασιών οφείλεται στην καθυστέρηση της έγκρισης
παράτασης του µνηµονίου συνεργασίας από το ΥΠ.ΠΟ. παρά τις έγκαιρες ενέργειες της ∆/νσης Τ.Υ.
του ∆ήµου Λευκάδας. Η αρχική έγκριση εκτέλεσης εργασιών που εκδόθηκε µε την αρίθµ.
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ41/49753/29662/3248/1278/13-5-2014 Υ.Α. είχε ετήσια ισχύ και η
σύµβαση του προσωπικού των καταδυόµενων αρχαιολόγων έληγε στις 08-7-2015. Η απόφαση
πρόσληψης εκ νέου του προσωπικού των αρχαιολόγων έγινε στις 18-3-2016
(ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΕΑ/85528/49900/1732). Η καθυστέρηση των οκτώ (8) µηνών µέχρι την
επαναπρόσληψη των αρχαιολόγων από την ΕΕΑ είχε σαν αποτέλεσµα την µετακύληση όλων των
λιµενικών εργασιών του έργου.
16. Το γεγονός ότι λόγω του σεισµού της 17-11-2015 και µέχρι την ολοκλήρωση του φαινοµένου, δεν
ήταν δυνατή η ποσοτικοποίηση των εργασιών.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούµαστε,
την έγκριση του τροποποιηµένου χρονοδιαγράµµατος και την παράταση συνολικής προθεσµίας
του έργου µέχρι τις 30-08-2017 µε αναθεωρήσεις.»
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ∆ήµαρχος κ. Κων/νος ∆ρακονταειδής, ο οποίος πρότεινε να
χρησιµοποιηθεί ακριβώς η διατύπωση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων, όπως αυτή αναφέρεται στο αρ. 744/7-3-2017 έγγραφό της.
Με την ανωτέρω πρόταση συµφώνησε και ο εισηγητής κ. Φίλιππας Γεώργιος.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα µε είκοσι δύο (22) ψήφους αποφασίζει:
ης
Την χορήγηση 3 παράτασης προθεσµίας του έργου: "ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ" ∆. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.-DEVELOPMENT S.A., έως τις 308-2017 για το σκέλος που δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και χωρίς αναθεώρηση για το µέρος των
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υπολειπόµενων εργασιών που οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, λαµβάνοντας υπόψη τα σχετικά
έγγραφα τη ∆Υ προς τον ανάδοχο περί επίσπευσης εργασιών και ειδικής πρόσκλησης έκπτωσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 102/2017.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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