ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 7ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 102/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 7 του µηνός Απριλίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00,
ήλθε µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, 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: 5267/3-4-2020
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 εννέα (9) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη

στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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1
Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
-----2
Βικέντιος Νικόλαος
3
Τσιρογιάννης Γεώργιος
4
Μαργέλη Μαρία
5
Κατωπόδη Νίκη
6
Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
7
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
8
Γαζής Αναστάσιος
9
Τυπάλδος Νικόλαος
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.
Τα µέλη της Ο.Ε. ενηµερώθηκαν µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης
ης
της υπ΄αρ. 7 /2020 τακτικής µε τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Ο.Ε.
ο

ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για παράταση προθεσµίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ
∆ΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ,∆ΡΑΓΑΝΟΥ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-112015» αναδόχου ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος

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

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αρχικό (συµβατικό αντικείµενο)
•
Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από οπλισµένο σκυρόδεµα C16/20 και τοιχίων από αργολιθοδοµή
όπου απαιτείται στις Τ.Κ. Αθανίου, ∆ράγανου, Κοµηλιού.
•
Αποκατάσταση των δρόµων στα σηµεία κατασκευής των τοιχίων.
•
Κατασκευή αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Αθανίου.
•
Κατασκευή 2 φρεατίων ηλεκτροφωτισµού στην Τ.Κ. Αθανίου

2.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:
Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις ΥΠΟΜΕ∆Ι και ΣΑΤΑ.
Φορέας Υλοποίησης είναι ο ∆ήµος Λευκάδας.
3.

ΣΥΜΒΑΣΗ:

1

Το αρίθµ. 17259/2016 συµφωνητικό υπογράφηκε στις 30/08/2016 µεταξύ του ∆ηµάρχου Λευκάδας κ.
∆ρακονταειδή Κωνσταντίνου και του νόµιµου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας «Πορφύρης
Κατασκευαστική-Ενεργειακή & ΣΙΑ Ε.Ε.» κ. Πορφύρη Αθανάσιο, για ποσό 596.422,07€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% (484.895,99€ χωρίς ΦΠΑ και 111.526,08€ για ΦΠΑ)
4.
την υπ' αριθ. 5038/ 30 - 3 - 2020 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:
1)
Η έλευση της πανδηµίας COVID-19 από τα τέλη Φεβρουαρίου δηµιούργησε σοβαρές παρενέργειες
και δυσλειτουργίες στην εκτέλεση των δηµόσιων έργων. Πιο συγκεκριµένα η εφαρµογή των µέτρων
αποφυγής διάδοσης του ιού προκάλεσε αδυναµία συγκρότησης συνεργείων, παράδοσης υλικών
απαραίτητων για την εκτέλεση του έργου και αδυναµία παρουσίας και συνεργείου µηχανικών άλλων
ειδικοτήτων (τοπογραφικό συνεργείο) που χρειάζεται για την εκτέλεση του εν λόγω έργου καθ΄ότι οι
περισσότεροι έχουν αναστείλει την λειτουργία των τεχνικών γραφείων τους. Ακόµα λόγω του γεγονότος της
από 23/3/2020 απαγόρευσης της κυκλοφορίας παρά µόνο για ειδικούς λόγους και εντός του νοµού
Θεσπρωτίας που βρίσκεται η έδρα µου ,κατέστη δύσκολη ακόµη και η φυσική µου παρουσία επί τόπου του
έργου. Εξάλλου στο από 24/3/2020 δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονοµικών δηµοσιοποιούνται οι ΚΑ∆
των επιχειρήσεων που είναι πληττόµενοι από την πανδηµία, σε ένα από τους οποίους ανήκει και η δικιά µου
επιχείρηση
ου
2)
Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία σύνταξης του 3 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου και µετέπειτα
έγκρισής του από το αρµόδιο Τεχνικό συµβούλιο .
Εισηγούµαστε, την έγκριση της παράτασης του χρόνου εργασιών µέχρι 31-7-2020.»
Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή δηλώνει παρών.
Καταµετρήθηκαν οκτώ (8) ψήφοι.

•
•
•
•

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
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσµίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ,∆ΡΑΓΑΝΟΥ,
ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015» αναδόχου
ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. µέχρι 31-7-2020.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 102/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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