ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 11ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 146/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 15 του µηνός Μαΐου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε
σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (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), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
6605/11-5-2020 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
οχτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
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στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Ασπασία
Σούνδια, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 7 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας του
έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ Ο∆ΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ» αναδόχου Χαραλαµπόπουλου Λάµπρου.
.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
∆ηµ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τµ. Τεχν. Έργων ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
Ο Αντιδήµαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα
εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1.Τη µε αρ. 11/2017 µελέτη του έργου « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Ο∆ΟΥ
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ Ο∆ΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ» προϋπολογισµού 584.000,00€,
η οποία εγκρίθηκε µε την αρίθµ. 35 /2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
2. Την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 17556/2019 Σύµβαση µεταξύ του Αναδόχου και του ∆ήµου Λευκάδας, σύµφωνα
µε την οποία η προθεσµία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών αρχίζει από την 30/08/2019, η δε
συνολική προθεσµία ορίζεται σε διακόσιες εβδοµήντα (270) ηµέρες, ήτοι µέχρι την 25/05/2020.
3. Την µε αρ. πρωτ. 5445/07-04-2020 εµπρόθεσµη αίτηση παράτασης του Αναδόχου.
4. Τις συνθήκες που επικράτησαν την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου λόγω κορονοιού.
5. Τις συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου.
ου
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προκειµένου να
6. Την ανάγκη σύνταξής και έγκρισης του 1
τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών και να εγκριθούν δύο νέες τιµές για την σωστή και έντεχνη εκτέλεση
του έργου.
7. Το γεγονός ότι η 1η αιτηθείσα παράταση του χρονοδιαγράµµατος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείµενο του
έργου.
εισηγούµαστε
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Την έγκριση της 1 παράτασης του χρονοδιαγράµµατος του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ Ο∆ΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ» κατά
τέσσερις µήνες, ήτοι µέχρι την 25-09-2020, µε αναθεωρήσεις.»
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση µεταξύ των µελών της Ο.Ε.
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Ο ∆.Σ. κ. Κων/νος Σέρβος διόρθωσε τον προϋπολογισµό στην εισήγηση ο οποίο είναι 483.870,97 € χωρίς Φ.Π.Α.
24%.
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Μετά από την 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.4412/16.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ης

Την χορήγηση 1
παράτασης του χρονοδιαγράµµατος του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ Ο∆ΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ» κατά
τέσσερις µήνες, ήτοι µέχρι την 25-09-2020, µε αναθεωρήσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 146/2020.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
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