ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 2ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 29/2020
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 29 του µηνός Ιανουαρίου του
έτους 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά
την αριθ. πρωτ: 1313/24-1-2020 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
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Μαργέλη Μαρία
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Βικέντιος Νικόλαος
6
7 Κατωπόδη Νίκη
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.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης,
κ. ∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
Τέθηκαν για συζήτηση, δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν αµέσως µετά των συζήτηση των δύο (2) θεµάτων Ε.Η.∆.
τα θέµατα 13 και 14 της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση παράτασης του χρόνου εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ ∆.Ε ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ – ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», αναδόχου: ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΤΕ.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήµαρχος, κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της
Επιτροπής τα εξής:
«Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.
1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αρχικό (συµβατικό αντικείµενο)
Προβλέπεται να γίνουν εργασίες σε τέσσερις δρόµους :
1.Ο πρώτος δρόµος είναι ο κύριος δηµοτικός που οδηγεί από τον Πόρο προς τον Μικρό Γυαλό.
Ο δρόµος παρουσιάζει µεγάλες φθορές στο οδόστρωµα του µε µεγάλες ανωµαλίες από καθιζήσεις και
ζυµώσεις του εδάφους που τον καθιστούν επικίνδυνο για οµαλή κυκλοφορία.
Θα γίνει παρέµβαση σε 15 σηµεία όπου θα αποµακρυνθεί η υφιστάµενη άσφαλτος και η παλιά
υπόβαση ώστε να κατασκευαστούν νέες στρώσεις υπόβασης και βάσης. Στην συνέχεια θα
ασφαλτοστρωθούν τα νέα τµήµατα.
Επίσης θα κατασκευαστούν τρία χαµηλά τοιχία αντιστήριξης του δρόµου σε σηµεία όπου έχουν
υποχωρήσει οι λιθιές που τον συγκρατούσαν και θα κατασκευαστεί ένα µικρό τεχνικό κοντά στο
πρώην δηµοτικό σχολείο.
2. Ο δεύτερος δρόµος είναι αυτός που οδηγεί από το Μαραντοχώρι και οδηγεί στην Αµµούσω.
Στον δρόµο αυτό έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες
3. Ο τρίτος δρόµος είναι αυτός που οδηγεί από το Βλυχό προς το Γένι.
Στον δρόµο αυτό έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες
4. Ο τέταρτος δρόµος οδηγεί από το Γένι προς τον Κορακιά.
Στον δρόµο αυτό θα κατασκευαστεί βάση οδοστρωσίας και στην συνέχεια θα τσιµεντοστρωθεί τµήµα
του.
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2.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:
Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις ΥΠΟΜΕ∆Ι.
Φορέας Υλοποίησης είναι ο ∆ήµος Λευκάδας.

3.

4.

ΣΥΜΒΑΣΗ:
Το αρίθµ. 13031/2019 συµφωνητικό υπογράφηκε στις 28/06/2019 µεταξύ του ∆ηµάρχου Λευκάδας κ.
∆ρακονταειδή Κωνσταντίνου και του νόµιµου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας «ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΑΤΕ.» κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ για ποσό 207551,81€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%
την από 17 - 01- 2020 αίτηση του αναδόχου.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

1) Tο διάστηµα που υπογράφηκε η σύµβαση ταυτίζεται µε την αυξηµένη κίνηση της τουριστικής
περιόδου(τέλη Ιουλίου κυρίως έως και τα τέλη Αυγούστου) και οποιαδήποτε εκτέλεση εργασιών στους
στενούς δρόµους που προβλέπονται στην µελέτη του έργου ήταν αδύνατη.
2) Υπήρξαν καθυστερήσεις στην πληρωµή του πρώτου λογαριασµού. Ο 1ος λογαριασµός κατατέθηκε
στην υπηρεσία στις 04/11/2019 και εξοφλήθηκε τµηµατικά. Η αποπληρωµή του έγινε στις 13-01-2020.
3) Ο δεύτερος λογαριασµός υποβλήθηκε στις 13-11-2019 και παραµένει ανεξόφλητος.
4) Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι στους χειµερινούς µήνες που διανύουµε επικρατούν ως επί το
πλείστον χαµηλές θερµοκρασίες µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η εκτέλεση των εργασιών του
ανωτέρω έργου όπου περιλαµβάνουν σκυροδετήσεις αλλά κυρίως ασφαλτοστρώσεις.
Εισηγούµαστε, την έγκριση της παράτασης του χρόνου εργασιών µέχρι 30-4-2020.
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
α
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9 του Ν. 4625/19.
•
Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την χορήγηση παράτασης του χρόνου εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ
Ο∆ΩΝ ∆.Ε ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ – ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», αναδόχου: ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΤΕ, µέχρι 30-4-2020.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 29/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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