ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 17ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 190/2021
Στην Λευκάδα σήμερα στις 6 του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (μέσω εφαρμογής webex)
σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
Δ1α/Γ.Π.οικ.18877/26.03.2021 (ΦΕΚ 1194/27.03.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/3103-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ.,
ύστερα από την αριθ. πρωτ: 14839/1-4-2021 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
πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
1
Γιαννιώτης Παναγιώτης
2 Μαργέλη Μαρία
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
Τυπάλδος Νικόλαος
4 Γαζής Αναστάσιος
4
Δρακονταειδής Κων/νος
5 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
5
6
6
7
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 Δήμου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, που αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ.
ου
Δρακονταειδή Κων/νο, προσήλθε κατά την συζήτηση του 3 θέματος της Η.Δ.
ο

ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διάλυσης σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΑΔΙΩΝ &
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Τ.Κ. ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ,
αναδόχου: ΗΛΙΑ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Ε.Δ.Ε.
Εισηγητής : Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα
Λύγδα, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
1.
Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου
2.
Το υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 19338/2019 Σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης και του
Δημάρχου Λευκάδας.
3.
Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4.
Τα άρθρα 135, 136, 138, 161, 163 του Ν. 4412/2016
5.
Το με αρ. εσωτ. πρωτ. 224/06-02-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας
6.
Το με αρ. εσωτ. πρωτ. 983/04-06-2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας
7.
Την με αρ. πρωτ. 14681/26-08-2020 αίτηση του αναδόχου περί διάλυσης της σύμβαση σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα της παρ. 2α του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016,
8.
Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, δεν αποδείχθηκε ότι υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας του Δήμου Λευκάδας για τον
χώρο που προβλέπεται να κατασκευαστεί το έργο, αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, ο χώρος ανήκει
σε ιδιώτες (απόφαση Ειρηνοδικείου Λευκάδας αρίθμ. 11/1997), οι οποίοι δεν συναινούν για την κατασκευή του εν
λόγω έργου
Εισηγούμαστε
την διάλυση της με αρίθμ. Πρωτοκόλλου 19338/2019 Σύμβασης μεταξύ της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης
και του Δημάρχου Λευκάδας, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.»
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής.
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Ο κ. Σέρβος Κων/νος είπε: Δεν συμφωνώ με την λύση της σύμβασης. Έπρεπε να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο.
Σε περίπτωση που αποφασιστεί η λύση της σύμβασης πρέπει τα χρήματα να μείνουν στην περιοχή.
Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή είπε: Στα ίδια περίπου θα κυμανθώ κι εγώ. Αν πράγματι εξαντλήσαμε
από την πλευρά του Δήμου, κάθε περιθώριο συμβιβαστικής επίλυσης, ψηφίζω την εισήγηση με την προϋπόθεση
τα χρήματα αυτά να διατεθούν, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Κοινότητας, στην Κοινότητα Καλαμιτσίου.
Ο κ. Βικέντιος Νικόλαος είπε: Έγιναν πολλές προσπάθειες από τον Αντιδήμαρχο για επίλυση του θέματος.
Ο κ. Αναστάσιος Γαζής είπε: Αφού δεν μπορεί να εκτελεστεί το έργο. Τι συζητάμε για ένα έργο που θα γινόταν σε
ιδιωτικό χώρο. Τα χρήματα να μείνουν στο Καλαμίτσι.
Η κα Μαργέλη Μαρία είπε: Δεν ήταν σωστό να χρηματοδοτήσουμε ένα έργο που υπήρχε ιδιοκτησιακό. Να λυθεί
η σύμβαση. Συμφωνώ κι εγώ να μείνουν τα χρήματα στο Καλαμίτσι.
Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων, στη συνέχεια είπε: Το οικόπεδο είναι εξ΄αδιαιρέτου και πρέπει να συμφωνούν όλοι οι
ιδιοκτήτες. Εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο για το ιδιοκτησιακό. Δεν καταργήσαμε το έργο. Δεν έπρεπε να γίνει εξ’
αρχής. Προέκυψε ένα θέμα που είναι το ιδιοκτησιακό. Αναγκαζόμαστε όλοι μας να προβούμε στην λύση της
σύμβασης και θα προσπαθήσουμε να γίνει ένα έργο αντίστοιχο στην περιοχή.
Ο κ. Δήμαρχος στη συνέχεια είπε: Και ο προηγούμενος Πρόεδρος ήθελε το έργο, και ο τωρινός. Τότε που
εντάχθηκε και δημοπρατήθηκε το έργο, δεν λήφθηκαν όλα τα δεδομένα. Και τα χρήματα αυτά να παραμείνου και να
αξιοποιηθούν στην περιοχή του Καλαμιτσίου.
Ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν πέντε (5) μέλη της Επιτροπής, οι κ.κ. Καλός Χαράλαμπος, Μαργέλη Μαρία, Βικέντιος
Νικόλαος, Γαζής Αναστάσιος και Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή.
Κατά ψήφισε ο κ. Σέρβος Κων/νος.
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
αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
 Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την διάλυση της με αρίθμ. πρωτοκόλλου 19338/2019 Σύμβασης μεταξύ της αναδόχου εργοληπτικής
επιχείρησης και του Δημάρχου Λευκάδας, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 190/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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