ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 11/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 152
Στη Λευκάδα σήμερα στις 15 του μηνός Απριλίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα
19.00 ήρθε σε

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.

9406/11-4-2013 έγγραφη πρόσκληση του 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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Αραβανής
Πρόεδρος

Ελευθέριος

Απουσίαζαν
-

Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Αραβανής Σπυρίδων
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Σίδερης Αντώνιος
Μακρυγιώργου Νίκη
Γιαννούτσος Πέτρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σώλος Φώτιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Μεσσήνη Κερασούλα
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Καρβούνης Σπυρίδων
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Βεργίνης Ξενοφών
Λάζαρη Πηνελόπη
Μεσσήνης Ιωάννης
Φίλιππας Γεώργιος
Αραβανής Γεράσιμος
Νικητάκης Μάρκος
Καββαδάς Αθανάσιος
Βλάχος Σπυρίδων
Δρακονταειδής Κων/νος
Μελάς Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης Δημήτριος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 29 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Α.Καββαδάς, Β.Μελάς, Β.Στραγαλινός, Γ.Μαργέλης, Δ.Γαβρίλης,
Κ.Δρακονταειδής, Μ.Νικητάκης, Γ.Φίλιππας, Ν.Μπραντζουκάκης, Γ.Αραβανής και Σ.Βλάχος
αποχώρησαν μετά το πέρας της διαδικασίας Ανακοινώσεων-Ερωτήσεων.
ΘΕΜΑ 52ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 11/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
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Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Προμήθεια και
εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου επαναχρησιμοποίησης εκροής ΕΕΛ Δ.Λευκάδας για
άρδευση αποκατεστημένου ΧΑΔΑ στη θέση «Παλαιά Αλυκή» πόλης Λευκάδας και παρτεριών
ΝΑ παραλιακής οδού της πόλης προς δημιουργία

ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου

πρασίνου» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση

2012-2015» , Άξονας

προτεραιότητας 3 «Προστασία & ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος», Μέτρο 3.1 «Διαχείριση
στοιχείων φύσης στον αστικό ιστό» του Πράσινου Ταμείου.
Εισηγήτρια: Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα, Αντιδήμαρχος
Το θέμα εισηγείται ο κ.Δήμαρχος.
Ο Δήμαρχος κ.Κώστας Αραβανής, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Ιστορικό του έργου:
1. Με την αριθμ.197/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας εγκρίθηκε η μελέτη και
τα τεύχη δημοπράτησης για το έργο ¨Προμήθεια και εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου
επαναχρησιμοποίησης εκροής ΕΕΛ Δήμου Λευκάδας για άρδευση αποκατεστημένου ΧΑΔΑ
στη θέση “Παλαιά Αλυκή” πόλης Λευκάδας και παρτεριών ΝΑ παραλιακής οδού της πόλης
προς δημιουργία ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου πρασίνου¨. Επίσης αποφασίσθηκε η
υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο για το έτος 2012 στο πλαίσιο του
προγράμματος ¨Αστική Αναζοωγόννηση 2012 – 2015¨ Άξονας 3 ¨Προστασία και ανάδειξη
φυσικού περιβάλλοντος¨ Μέτρο 3.1 ¨Διαχείριση στοιχείων φύσης στον αστικό ιστό¨.
2. Με το αριθμ. 32.1/12-07-2012 πρακτικό του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου εγκρίθηκε η ένταξη
του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» με το ποσό
των 298.226,25€.
3. Με την αριθμ.326/1-10-2012 απόφαση Δ.Σ. Λευκάδας εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού
διαγωνισμού για προμήθεια αρδευτικού δικτύου.
4. Όλα τα έργα των Δήμων που αφορούν προμήθειες άνω των 60.000€ υπάγονται στις
διατάξεις του Ν.2286/1995 άρθρο 2 και εγκρίνονται με την ένταξη τους στο ενιαίο πρόγραμμα
προμηθειών (Ε.Π.Π). Για τα έργα του Πράσινου Ταμείου η εξαίρεση από την ένταξη στο ενιαίο
πρόγραμμα προμηθειών πραγματοποιήθηκε με την αριμ. Π1/2953/08-10-2012 απόφαση
Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η οποία
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2810/17-10-2012 Τεύχος Β΄ και από 17/10/2012 ήταν δυνατόν να γίνει
έναρξη των διαδικασιών υλοποίησης του έργου.
5. Με την αριθμ.255/23-10-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια
αρδευτικού δικτύου.
6. Με το αριθμ. 28367/24-10-2012 έγγραφο έγινε διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την
προμήθεια αρδευτικού δικτύου.
7. Με το αριθμ.πρωτ. 28369/24-10-2012 έγγραφο έγινε περίληψη της διακήρυξης.
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8. Με το αριθμ.28370/24-10-2012 έγγραφο προς την εφημερίδα Δημοπρασιών &
Πλειστηριασμών δόθηκε εντολή για δημοσίευση της περίληψης του ανοικτού διαγωνισμού.
9. Με το αριθμ.28386/24-10-2012 έγγραφο δόθηκε εντολή για δημοσίευση της περίληψης του
διαγωνισμού (ΚΕΡΔΟΣ-ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ-ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ).
10. Στο αριθμ. ΦΕΚ 717/26-10-2012 δημοσιεύτηκε η περίληψη της διακήρυξης.
11. Με το από 16-11-2012 Πρακτικό Επιτροπής διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού έγινε
παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών.
12. Με τα από 26/11/2012 και 29/11/2012 πρακτικά της Επιτροπής έγινε η αξιολόγηση των
Τεχνικών Προσφορών
13. Με το από 07-12-2012 Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών έγινε η
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.
14. Με την αριθμ.317/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λευκάδας εγκρίθηκαν τα
πρακτικά του διαγωνισμού.
15. Με την αριθμ.πρωτ.971/21-12-2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Δ/νσης Πελ/σου, Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου εγκρίθηκε η νομιμότητα της αριθμ. 317/2012 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής.
16. Μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του αναδόχου κ. Τακούδη Θεοφάνη υπεγράφη η αρίθμ.
33038/31-12-2012 σύμβαση και κατετέθη από την ανάδοχο η αριθμ. 153549/24-12-2012
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
17. Με το από 31-01-2013 Πρωτόκολλο έγινε η οριστική και ποιοτική παραλαβή των ειδών
που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.
18. Με τα αριθμ.5784/15-01-2013, 5785/15-01-2013, 5787/30-01-2013, 5788/30-01-2013
Δελτία απεστάλησαν στον Δήμο Λευκάδας τα είδη της σύμβασης και στις 30/1/2013 εκδόθηκε
και παραδόθηκε στο Δήμο το 3472/2012 τιμολόγιο ποσού 219687,40€.
Όλα τα ανωτέρω απεστάλησαν στο Πράσινο Ταμείο με το αριθμ. 8127/28-3-2013 έγγραφό
μας.
Επειδή το συμβατικό αντικείμενο του έργου δεν ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2012
λόγω των εξαιρετικά περιορισμένων χρονικών περιθωρίων που υπήρχαν και προκειμένου να
εξασφαλισθεί η εκταμίευση της χρηματοδότησης, απαιτείται, σύμφωνα με την ενημέρωση που
απεστάλη ηλεκτρονικά από το Πράσινο Ταμείο την 12/4/2013, η υποβολή εκ νέου πρότασης
στο Πράσινο Ταμείο για το έργο.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι την έγκριση από το Δ.Σ υποβολής εκ νέου
πρότασης

για

το

έργο

¨Προμήθεια

και

εγκατάσταση

αρδευτικού

δικτύου

επαναχρησιμοποίησης εκροής ΕΕΛ Δήμου Λευκάδας για άρδευση αποκατεστημένου ΧΑΔΑ
στη θέση “Παλαιά Αλυκή” πόλης Λευκάδας και παρτεριών ΝΑ παραλιακής οδού της πόλης
προς δημιουργία ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου πρασίνου¨ συνολικού προϋπολογισμού
293.487,40€ που περιλαμβάνει 2 υποέργα:
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1 Υποέργο: “Προμήθεια αρδευτικού δικτύου επαναχρησιμοποίησης εκροής ΕΕΛ Δήμου
Λευκάδας για άρδευση αποκατεστημένου ΧΑΔΑ στη θέση “Παλαιά Αλυκή” πόλης Λευκάδας
και παρτεριών ΝΑ παραλιακής οδού της πόλης προς δημιουργία ελεύθερου κοινόχρηστου
χώρου πρασίνου¨ συνολικού προϋπολογισμού 219.687,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
σύμφωνα με την αριθμ. 33038/31-12-2012 σύμβαση
2 Υποέργο: Εγκατάσταση συστήματος άρδευσης αποκατεστημένου ΧΑΔΑ στη θέση “Παλαιά
Αλυκή” και παρτεριών ΝΑ παραλιακής οδού της πόλης προς δημιουργία ελεύθερου
κοινόχρηστου χώρου πρασίνου¨ προϋπολογισμού 73.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου ¨Αστική Αναζοωγόννηση¨ έτους
2013 στον Άξονα 3 ¨Προστασία και Ανάδειξη Φυσικού Περιβάλλοντος¨ Μέτρο 3.1 “Διαχείριση
στοιχείων φύσης στον αστικό ιστό¨και ορίζουμε υπεύθυνο πράξης τον κ. Αρέθα Σπυρίδωνα
υπάλληλο της Δ/νσης Τ.Υ του Δήμου Λευκάδας.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ.

αφού έλαβε υπόψη του την

παραπάνω εισήγηση,
Ομόφωνα αποφασίζει
1) Την υποβολή, εκ νέου, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου
¨Αστική Αναζοωγόννηση¨ έτους 2013 στον Άξονα 3 ¨Προστασία και Ανάδειξη Φυσικού
Περιβάλλοντος¨ Μέτρο 3.1 “Διαχείριση στοιχείων φύσης στον αστικό ιστό¨.πρότασης για το
έργο ¨Προμήθεια και εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου επαναχρησιμοποίησης εκροής ΕΕΛ
Δήμου Λευκάδας για άρδευση αποκατεστημένου ΧΑΔΑ στη θέση “Παλαιά Αλυκή” πόλης
Λευκάδας και παρτεριών ΝΑ παραλιακής οδού της πόλης προς δημιουργία ελεύθερου
κοινόχρηστου χώρου πρασίνου¨ συνολικού προϋπολογισμού 293.487,40€ που περιλαμβάνει
2 υποέργα:
1 Υποέργο: “Προμήθεια αρδευτικού δικτύου επαναχρησιμοποίησης εκροής ΕΕΛ Δήμου
Λευκάδας για άρδευση αποκατεστημένου ΧΑΔΑ στη θέση “Παλαιά Αλυκή” πόλης Λευκάδας
και παρτεριών ΝΑ παραλιακής οδού της πόλης προς δημιουργία ελεύθερου κοινόχρηστου
χώρου πρασίνου¨ συνολικού προϋπολογισμού 219.687,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2 Υποέργο: Εγκατάσταση συστήματος άρδευσης αποκατεστημένου ΧΑΔΑ στη θέση “Παλαιά
Αλυκή” και παρτεριών ΝΑ παραλιακής οδού της πόλης προς δημιουργία ελεύθερου
κοινόχρηστου χώρου πρασίνου¨ προϋπολογισμού 73.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
2) Ορίζει υπεύθυνο πράξης τον κ. Αρέθα Σπυρίδωνα υπάλληλο της Δ/νσης Τ.Υ του
Δήμου Λευκάδας.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 152/13.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
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