ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 40ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 288/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 7 του µηνός Οκτωβρίου του έτους
2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 19978/3-10-19 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
Μαργέλη Μαρία
2 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
(Το ανωτέρω µέλος δεν προσήλθε
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3
αν και κλήθηκε νόµιµα)
4 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Τυπάλδος Νικόλαος
6
7 Κατωπόδη Νίκη
7
8 Βικέντιος Νικόλαος
8
9
9
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.
ο

ΘΕΜΑ 12 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση παράτασης προθεσµίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ-ΝΙΚΙΑΝΑΣ» αναδόχου Λεωνίδα-Στέφανου ∆ρακάτου.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/µενος ∆/νσης Τ.Υ. ∆ήµου
∆ηµήτριος Βραχνούλας, επιβλέπων µηχανικός

Ο Αντιδήµαρχος, κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής
τα ακόλουθα:
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της εργολαβίας είναι οι εργασίες διάνοιξης οδών σχεδίου πόλης Επισκόπου –
Νικιάνας Λευκάδας και συγκεκριµένα οδών 65 και 70
2. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηµατοδοτείται από εισφορές .
3. ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συµφωνητικό της αρχικής εργολαβικής σύµβασης µεταξύ του ∆ηµάρχου
Λευκάδας και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 13-02-2019 για ποσό 108.958,54 € µε το Φ.Π.Α.
4.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η αρχική προθεσµία περαίωσης των εργασιών του έργου, σύµφωνα µε την
σύµβαση, ήταν έως 13-06-2019, ήτοι εκατόν είκοσι (120) ηµέρες. Έχει ήδη δοθεί µια παράταση του χρόνου
περαίωσης των εργασιών κατά τρεις (3) µήνες, ήτοι έως 13/09/2019 (αρ. απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Λευκάδας 284/2019). Υποβλήθηκε αίτηµα για νέα παράταση στο ∆ήµο Λευκάδας στις 21/08/2019. Ο δρόµος 70
έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ενώ στον δρόµο 65 υπάρχουν κάποια ιδιοκτησιακά προβλήµατα που πρέπει να
αντιµετωπιστούν για να µπορέσει να συνεχίσει το έργο και να ολοκληρωθεί.
‘Εχοντας υπόψη λοιπόν
Την 16976/21-08-19 αίτηση του αναδόχου
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Τις διατάξεις του άρθρου 10 περ. 9α του Ν.4625/2019.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου έως 13/11/2019.

•

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 το άρθρο 10 περ. 9 του Ν.4625/19
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση παράτασης προθεσµίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ-ΝΙΚΙΑΝΑΣ» αναδόχου Λεωνίδα-Στέφανου ∆ρακάτου, έως 13/11/2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 288/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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