ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 11ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 145/2020
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
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
Βικέντιος Νικόλαος
Κατωπόδη Νίκη
Τυπάλδος Νικόλαος
Σέρβος Κων/νος
(αναπλ. Κων. ∆ρακονταειδή)
Γαζής Αναστάσιος
Γληγόρης Παναγιώτης
(αναπλ. Μαρ. Μαργέλη)
Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα

στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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Τσιρογιάννης Γεώργιος
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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 6 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση
παράτασης εργασιών του έργου:
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ∆Ε ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» αναδόχου ΚΟΡΑΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.
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 :
Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλτικών σε αγροτικούς
δρόµους στη ∆ηµοτική Ενότητα Συβοτων ∆ήµου Λευκάδας, και αφορά την ασφαλτόστρωση δύο αγροτικών
δρόµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Απολλωνίων ∆ήµου Λευκάδας, µήκους 1.840µ ο πρώτος στη «θέση Άρµενο»
και 2.190 µ ο δεύτερος στη θέση «Τράχηλος».
1.ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµµατος ‘’ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2014-2020’’ µε συγχρηµατοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α και από Εθνική ∆απάνη .
Φορέας Υλοποίησης είναι ο ∆ήµος Λευκάδας.
3. ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συµφωνητικό της αρχικής εργολαβικής σύµβασης µεταξύ του ∆ηµάρχου Λευκάδας
και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 13/11/2019-22941 για ποσό 169.575,91 € ΜΕ Φ.Π.Α.
4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2182/ 07-02-2020 αίτηση του αναδόχου.
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Την 758/ 30-04-2020 προέγκριση της 1 παράτασης εργασιών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

1

Επειδή από την ηµεροµηνία σύνταξης της µελέτης - υπογραφής της σύµβασης και µέχρι
σήµερα, η υφιστάµενη κατάσταση και των δύο οδών προς κατασκευή είναι έντονα επηρεασµένη από
τις καιρικές συνθήκες που µεσολάβησαν µε συχνές ρηγµατώσεις και λακούβες (κυρίως στη 2η
περίπτωση δρόµου στη θέση «Τράχηλος»). Προφανώς, οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων χρόνων
οι οποίες ήταν αιφνίδιες και ιδιαίτερα έντονες και πολύ µεγάλης διάρκειας, συγκριτικά µε το παρελθόν,
έχουν επιφέρει τις ανωτέρω ζηµιές.
Ενόψει αυτών προτείνεται:
α) εφαρµογή στρώσης υπόβασης µεταβλητού πάχους ώστε να επιτευχθεί η επιπεδοποίηση
του οδοστρώµατος το οποίο και θα µπορέσει να υποδεχθεί τη στρώση βάσης σταθερού πάχους όπως
ορίζεται στη µελέτη .
Οι ανωτέρω επισηµάνσεις είναι απολύτως αναγκαίες και απαραίτητες για την τεχνική εκτέλεση και
ολοκλήρωση του έργου, για την διασφάλιση των εκτελεσθεισών εργασιών καθώς και για την αρτιότερη
και λειτουργικότερη µορφή του όλου έργου.
Για να καλυφθεί λοιπόν η επιπλέον δαπάνη που αφορά την κατασκευή της αναγκαίας στρώσης υπόβασης,
µεταβλητού πάχους απαιτείται σύνταξη συγκριτικού πίνακα µε ταυτόχρονη έγκριση από το αρµόδιο
τεχνικό συµβούλιο το οποίο λόγω της έλευσης της πανδηµίας COVID-19 δεν είχε συγκροτηθεί.
Ως εκ τούτου προτείνουµε παράταση εργασιών έως τις 30/06/2020, για τους λόγους που
αναφέρθηκαν παραπάνω».

Κατά την συζήτηση που ακολούθησε η κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα, είπε ότι συµφωνεί µε
την εισήγηση µε την παρατήρηση ότι στη µελέτη δεν υπάρχει στρώσης υπόβασης.
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
Την χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ∆Ε
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» αναδόχου ΚΟΡΑΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, έως τις 30/06/2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 145/2020.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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