ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 4ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 57/2020
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 28 του µηνός Φεβρουαρίου του
έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
µετά την αριθ. πρωτ: 3193/24-2-20 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα
µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Βικέντιος Νικόλαος
2 Κατωπόδη Νίκη
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
6
7 Τσιρογιάννης Γεώργιος
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα, εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης,
κ. ∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ου
Ο κ. Βικέντιος Νικόλαος προσήλθε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 13 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ».
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήµαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη της Οικονοµικής
Επιτροπής τα εξής:
«Έχοντας υπόψη :
Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλτικών σε αγροτικό
δρόµο στη ∆ηµοτική Ενότητα Καρυάς ∆ήµου Λευκάδας(θέση «Ακόνη»).
2. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηµατοδοτείται
από πιστώσεις του Προγράµµµατος ‘’ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2014-2020’’ µε συγχρηµατοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α και από Εθνική ∆απάνη .
Φορέας Υλοποίησης είναι ο ∆ήµος Λευκάδας.
3.
ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συµφωνητικό της αρχικής εργολαβικής σύµβασης µεταξύ του ∆ηµάρχου
Λευκάδας και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 30/10/2019-21871 για ποσό 207.560,25 € ΜΕ
Φ.Π.Α.
4.
Την υπ’ αρ. πρωτ. 1115/ 23-01-2020 αίτηση του αναδόχου.
5.
υπ' αριθ. 310/18-02-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:
1)
Λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις και χαµηλές θερµοκρασίες) που
επικράτησαν κατά τους µήνες ∆εκέµβριο-Ιανουάριο δεν ήταν εφικτό να πραγµατοποιηθεί η οµαλή, έγκαιρη
και έντεχνη εκτέλεση του ανωτέρω έργου.

1

η

2)
Η εγκεκριµένη από 19-11-2019
από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 1
εντολή
πληρωµής(προκαταβολή) δεν έχει καταβληθεί ακόµα στον ανάδοχο, κατάσταση που δυσχεραίνει την
εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
Επίσης έχει δοθεί και η σχετική προέγκριση της παράταση προθεσµίας από την Ε.Υ.∆ Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων.
Ως εκ τούτου προτείνουµε παράταση εργασιών έως τις 30/04/2020, για τους λόγους που αναφέρθηκαν
παραπάνω.»
Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, δηλώνει παρούσα, διότι είναι ελλιπής η εισήγηση.
Καταµετρήθηκαν επτά (7) ψήφοι.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
•
Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», έως 30/04/2020.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 57/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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