ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 29ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 339/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 9 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΘΥΡΩΝ», 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:
15322/4-9-20 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
οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
2 Κατωπόδη Νίκη
2
3 Μαργέλη Μαρία
3
4 Γαζής Αναστάσιος
4
5 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
5
6 Βικέντιος Νικόλαος
6
7 Τυπάλδος Νικόλαος
7
8 Τσιρογιάννης Γεώργιος
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.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ης

ο

ΘΕΜΑ 12 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση 4
παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του
έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ» αναδόχου
ΛΕΩΝΙ∆Α - ΣΤΕΦΑΝΟΥ ∆ΡΑΚΑΤΟΥ Ε.∆.Ε.
Εισηγητές: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήµαρχος
∆ηµ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τµ. Τεχν. Έργων ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Το θέµα εισηγείται ο Αντιδήµαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, ο οποίος εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη
των µελών της Επιτροπής τα εξής:
1)Την αριθ. πρωτ. 13199 / 04-08- 2020 αίτηση του αναδόχου ΛΕΩΝΙ∆Α - ΣΤΕΦΑΝΟΥ ∆ΡΑΚΑΤΟΥ.
2)Την 2/2017 µελέτη του έργου του θέµατος.
3)Την αριθ.πρωτ. 11033 / 2019 σύµβαση µεταξύ του ∆ηµάρχου Λευκάδας κ. Κων-νου ∆ρακονταειδή και
του κ. ∆ρακάτου Λεωνίδα ανάδοχο του έργου.
4) Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα του έργου κατά το οποίο η περαίωση εργασιών είναι η 08/08/2020.
5) Τις έντονες διαµαρτυρίες λουόµενων λόγω όχλησης των εργασιών που εκτελούνται σε δύο παραλίες
πολυσύχναστες αυτή την περίοδο (Μυτικάς και αγραπιδιά Καλάµου.
6) τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήµατος λόγω εκτέλεσης εργασιών στις ανωτέρω παραλίες
7) Τις προφορικές οχλήσεις από τους αρµόδιους Αντιδηµάρχους για διακοπή εκτέλεσης των εργασιών στις
ανωτέρω δύο παραλίες.
8) το συµφέρον του έργου το οποίο βρίσκεται σε τελική φάση κατασκευής.
Εισηγούµαστε
Την αποδοχή της ως άνω αίτησης του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσµίας στο αντίστοιχο έργο ΕΩΣ
08 / 10 /2020
µε αναθεωρήσεις, σύµφωνα µε την 1968/03-09-2020 προέγκριση τροποποίησης νοµικής
η
δέσµευσης ( 4 παράταση εργασιών) της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ι.Ν.»

•

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
την ανωτέρω εισήγηση

1

•
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
α
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9 του Ν.4625/19.
•
Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ –
ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ», αναδόχου ΛΕΩΝΙ∆Α - ΣΤΕΦΑΝΟΥ ∆ΡΑΚΑΤΟΥ Ε.∆.Ε. έως 08 / 10 /2020
η
µε αναθεωρήσεις, σύµφωνα µε την 1968/03-09-2020 προέγκριση τροποποίησης νοµικής δέσµευσης ( 4 παράταση
εργασιών) της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ι.Ν.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 339/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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