ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 26ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 302
Στη Λευκάδα σήµερα στις 30 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2015, 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. 25214/26-11-15 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. Γεωργάκης Γεώργιος
Λώλη Γεωργία
1.
Γαζής Πάνος
2. Νικητάκης Μάρκος
2.
3. Περδικάρης Αθανάσιος
Κοντογεώργης Ηλίας
3.
Μαργέλης Σπυροπάνος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4.
5. Κούρτης Φίλιππος
Σκληρός Παναγιώτης
5.
6. Σέρβος Κων/νος
Σκληρός Φίλιππος
6.
Γληγόρης Κων/νος
7. Πολίτης Σπυρίδων
7.
8. Βλάχος Κων/νος
8.
9. Γκογκάκης Γρηγόρης
9.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
11. Κατηφόρης Χρήστος
11.
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
12. Φίλιππας Γεώργιος
12.
13. Θερµός Ευάγγελος
13.
Οι ∆.Σ. Γαζή Σωτηρία και Γράψας Αθανάσιος
14. Βλάχος Ευστάθιος
14.
ου
αποχώρησαν κατά την συζήτηση του 1
15. Παπαδόπουλος Ανδρέας
15.
θέµατος Ε.Η.∆.
16. Γιαννιώτης Οδυσσέας
16.
Η κα Γαζή Σωτηρία, επανήλθε πριν την συζήτηση
17. Τριλίβας Χρήστος
17.
ου
του 11 θέµατος της Η.∆, το οποίο προτάχθηκε και
18. Κατωπόδη Ευανθία
18.
ο
συζητήθηκε αµέσως µετά το 1 θέµα της Η.∆.
19. Βικέντιος Νικόλαος
19.
Οι ∆.Σ. Καββαδάς Αθανάσιος, Αραβανής Βασίλειος
20. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
20.
και Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησαν πριν την
21. Καρφάκη Μαριάννα
21.
ου
συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
22. Αραβανής Βασίλειος
22.
Ο κ. Αραβανής Βασίλειος επανήλθε πριν την
23. Καββαδάς Αθανάσιος
23.
ου
συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
24. Ζουριδάκης Ευτύχιος
24.
Η κα Καρφάκη Μαριάννα αποχώρησε πριν την
25. Καββαδάς Θωµάς
25.
συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆.
26. Γράψας Αθανάσιος
26.
Οι ∆.Σ. Καββαδάς Αθανάσιος, Γράψας Αθανάσιος
27.
27.
και Ζουριδάκης Ευτύχιος, επανήλθαν πριν την
28.
28.
ου
συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
29.
29.
Οι ∆.Σ. Καββαδάς Αθανάσιος, Ζουριδάκης Ευτύχιος
30.
30.
και Γιαννιώτης Οδυσσέας, αποχώρησαν πριν την
31.
31.
ου
συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο εκτός ηµερήσιας διάταξης της αρ. 26ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Ορισµός επιτροπής για την σύνταξη πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από το σεισµό της 17ης
Νοεµβρίου 2015, στο Έργο «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ
ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήµαρχος
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Ύστερα από πρόταση του Αντιδηµάρχου κ. Χρήστου Κατηφόρη και την σύµφωνη γνώµη του
∆ηµάρχου κ. Κων/νου ∆ρακονταειδή, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε είκοσι έξι (26) ψήφους
αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης, σχετικά µε ορισµό επιτροπής για την σύνταξη
πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από το σεισµό της 17ης Νοεµβρίου 2015, στο Έργο «Αγκυροβόλιο
τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Κατηφόρης, ο οποίος είπε:
«Έχοντας υπόψη:
1. Την εγκεκριµένη µελέτη του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ».
2. Το 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. Το υπ’ αρίθµ. 25133/25-11-2015 έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ που αφορά την δήλωση βλαβών που
προκλήθηκαν στο έργο λόγω του σεισµού στις 17/11/2015, και υποβλήθηκε εµπρόθεσµα στην
Υπηρεσία µας
5. Το άρθρο 58 του Ν. 3669/2008.
6. Το γεγονός ότι οι ζηµιές που προκλήθηκαν στο έργο προέρχονται από ανωτέρα βία, όπως
διαπιστώθηκε µετά από αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε από την υπηρεσία µας, χωρίς ευθύνη του
αναδόχου

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούµαστε,
Τον ορισµό επιτροπής η οποία αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας: Βραχνούλα ∆ηµήτρη, Πολιτικό Μηχανικό, Κονιδάρη
Αριστείδη, Πολιτικό Μηχανικό, και Γεωργάκη Θωµά, Πολιτικό Μηχανικό. Η επιτροπή θα προβεί σε
επιτόπια εξέταση σε αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της Αναδόχου Κ/Ξ για την σύνταξη
πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 58 του Ν.
3669/2008.»
Το λόγο στη συνέχεια πήραν δηµοτικοί σύµβουλοι.
Αραβανής Βασίλειος: Λόγω δυσδιάκριτων ορίων η επιτροπή αυτή προτείνω να εµπλουτιστεί µε
κάποια από τα µέλη του ∆.Σ. ή από διάφορους ειδικούς π.χ. από το Τεχνικό Επιµελητήριο ΤΕΕ. Να
έρθει η πρόταση της επιτροπής στο ∆.Σ. ώστε να αποφασίσει το Σώµα.
Καββαδάς Θωµάς: Θέλω να διασφαλιστεί ότι ο ∆ήµος δεν θα δώσει τσάµπα λεφτά.
Περδικάρης Αθανάσιος: ∆εν τιµούν κανέναν οι εκφράσεις ότι πετάµε ένα χαρτί για να δώσουµε
300.000 ευρώ σε έναν εργολάβο. Το έργο δεν το χρηµατοδοτεί ο ∆ήµος. Είναι εύκολο να δώσουµε
ένα τέτοιο ποσό όταν δεν υπάρχει λόγος;
Φίλιππας Γεώργιος: Υπάρχει ένα αίτηµα από την ανάδοχο εταιρεία το οποίο είµαστε υποχρεωµένοι
να το εξετάσουµε. Αν δεν έχουµε εµπιστοσύνη στην Τ.Υ. του ∆ήµου, να τον κλείσουµε τον ∆ήµο. Αν
διαπιστώσουµε ότι η Υπηρεσία µας δεν δουλεύει καλά να την «κρεµάσουµε».
Ζουριδάκης Ευτύχιος: Είναι αποκλειστικά το φυσικό φαινόµενο για τις πιθανές βλάβες, ή µπορεί να
είναι και ο ανάδοχος που δεν εκτελεί σωστά το έργο; Προτείνω να προστεθεί η λέξη «ευθυνών»
διαπίστωσης των βλαβών του έργου.
Πολίτης Σπυρίδων: Η επιτροπή αυτή και να µην υπήρχε, έπρεπε να εφευρεθεί. Επιτροπή που θα
ελέγχει αυτή την Επιτροπή δεν προβλέπεται νοµοθετηµένα.
∆ήµαρχος: Είναι κατεπείγον, διότι για να προχωρήσει το έργο, πρέπει η διαδικασία αυτή να
προχωρήσει το γρηγορότερο. Η όποια βλάβη διαπιστωθεί δεν θα επιβαρύνει τον ∆ήµο, χωρίς αυτό
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να σηµαίνει ότι δεν πρέπει να είµαστε προσεκτικοί. Τα πορίσµατα των επιτροπών, πάνε εκεί που
ορίζει ο νόµος. Προτείνω την ηµέρα που θα πάει η επιτροπή, πέντε µηχανικοί που είναι στο ∆.Σ.,
Κατηφόρης, Μαργέλης, Αραβανής, Καρφάκη και Γληγόρης, να πάνε µαζί µε την επιτροπή.
Καρφάκη Μαριάννα: Η νοµοθεσία ∆ηµοσίων Έργων, προστατεύει σε τέτοιες περιπτώσεις και τον
κύριο του έργου αλλά και τον κατασκευαστή. Πρέπει να προχωρήσει το γρηγορότερο η σύνταξη
αυτού του πρωτοκόλλου.
Αραβανής Βασίλειος: Θα ψηφίσουµε τη σύσταση της επιτροπής µε την προϋπόθεση να µπει και το
ΤΕΕ µε εκπρόσωπό του. Με αυτή την προϋπόθεση θα ψηφίσουµε το θέµα.
Καββαδάς: Πρέπει να ελαχιστοποιήσουµε την προσπάθεια που θα γίνει για να εκµεταλλευτούν αυτό
το γεγονός να βγάλουν κάποιοι λεφτά.
Κατηφόρης Χρήστος: Η επιτροπή δεν πάει να συνηγορήσει στο αίτηµα του εργολάβου, αλλά να
ελέγξει το έργο, κάτι που είναι υποχρέωσή µας και να µην βγάλει πιθανές βλάβες κάτω από το χαλί.
Αν πιθανές βλάβες είναι από αιτία του εργολάβου, προφανώς και δεν θα αποζηµιωθεί. Από τη
νοµοθεσία είµαστε υποχρεωµένοι να ελέγξουµε το έργο.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι τρεις (23) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Λευκό ψήφισε ο κ. Καββαδάς Θωµάς.
Ο κ. Αραβανής Βασίλειος ψήφισε υπέρ, µε την επισήµανση να συµµετέχει στην επιτροπή και ο
εκπρόσωπος του ΤΕΕ κ. Κ. Γληγόρης και το πόρισµα της επιτροπής να έρθει στο ∆.Σ.
Μετά από διαλογική συζήτηση και την ανωτέρω ψηφοφορία, το ∆ηµ. Συµβούλιο κατά
πλειοψηφία αποφασίζει:
Τον ορισµό επιτροπής, αποτελούµενη από τους παρακάτω υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας: Βραχνούλα ∆ηµήτρη, Πολιτικό Μηχανικό, Κονιδάρη Αριστείδη,
Πολιτικό Μηχανικό, και Γεωργάκη Θωµά, Πολιτικό Μηχανικό.
Η επιτροπή θα προβεί σε επιτόπια εξέταση σε αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της Αναδόχου Κ/Ξ για
την σύνταξη πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου
58 του Ν. 3669/2008.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.302/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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