ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 11ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 144/2020
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
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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 5 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» αναδόχου: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑ.
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.
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλτικών σε
αγροτικό δρόµο στη ∆ηµοτική Ενότητα Καρυάς ∆ήµου Λευκάδας(θέση «Ακόνη»).
2. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος ‘’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 30/10/2019-21871 για ποσό 207.560,25 € ΜΕ Φ.Π.Α.
4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 5036/ 30-03-2020 αίτηση του αναδόχου.
5. Την υπ' αρ. πρωτ. 757/27-04-2020 προέγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της Ειδικής
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Π.Ι.Ν.
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
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2)

της από 23/3/2020 απαγόρευσης της κυκλοφορίας παρά µόνο για ειδικούς λόγους και εντός του νοµού
Ιωαννίνων που βρίσκεται η έδρα του αναδόχου ,κατέστη δύσκολη ακόµη και η φυσική του 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 ατοµική επιχείρηση του αναδόχου. Λόγω όλων των παραπάνω δεν είναι δυνατή η
τήρηση του υποβληθέντος χρονοδιαγράµµατος και επίσης είναι ακόµη αβέβαιο το πότε θα αρθούν τα
περιοριστικά µέτρα.
Εκατέρωθεν του υπό κατασκευή αγροτικού δρόµου και σχεδόν σε όλο το µήκος αυτού υπάρχουν
εκτάσεις που καλλιεργούνται ελιές (ελαιώνες) . Για να µπορέσει να καθαριστεί ο δρόµος από τα κλαδιά
των δένδρων (ελιών) που εισέρχονταν εντός του δρόµου έτσι ώστε να µπορέσει να γίνει η αρχική
αποτύπωση του φυσικού εδάφους από τοπογραφικό συνεργείο , έπρεπε να κοπούν σε συνεννόηση µε
τους ιδιοκτήτες των εκτάσεων . Η διαδικασία αυτή ήταν αρκετά χρονοβόρα καθ’ ότι η συναίνεση από
κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά για την κοπή κάποιων δένδρων από την έκτασή του δεν ήταν πάντα εύκολη.
Έτσι το κόψιµο των δένδρων προχωρούσε τµηµατικά και µόνο στις εκτάσεις που είχαµε εξασφαλίσει την
άδεια των ιδιοκτητών. Επίσης ο καθαρισµός γίνονταν περιοδικά ανάλογα µε τις υπάρχουσες καιρικές
συνθήκες.

3) Λόγω της πανδηµίας COVID-19 και την εκ περιτροπής εργασία η επιτροπή για την παραλαβή του
φυσικού εδάφους δεν έχει καταφέρει µέχρι τώρα να µεταβεί στο έργο για να πραγµατοποιήσει την
παραλαβή, έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες.

4) Οι χωµατουργικές εργασίες και ειδικά αυτές της οδοστρωσίας την χειµερινή περίοδο ήταν πολύ δύσκολο
να γίνουν διότι αν µετά την ολοκλήρωση της πρώτης στρώσης οδοστρωσίας (υπόβαση) για παράδειγµα
ξεσπούσε µία δυνατή νεροποντή θα παρέσυρε το υλικό οδοστρωσίας µε αποτέλεσµα να την
καταστρέψει µε ζηµιά τόσο για το έργο όσο και για τον ανάδοχο. Πρέπει λοιπόν κατασκευαστικά να
γίνουν µαζί και οι δύο στρώσεις οδοστρωσίας µαζί και αµέσως η ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας για να
αποφευχθούν οι ανωτέρω φθορές. Οι εργασίες αυτές είναι αρκετά επίφοβο να γίνουν κατά τους
χειµερινούς µήνες λόγω συχνών απρόβλεπτων νεροποντών αλλά και θερµοκρασιών που δεν
ενδείκνυνται για την κατασκευή της ασφαλτικής στρώσης αλλά και γενικά να γίνονται εργασίες εις βάρος
της ποιότητας του έργου και είναι προτιµότερο για την αποφυγή ζηµιών να γίνονται τους ανοιξιάτικους
και καλοκαιρινούς µήνες.
Εισηγούµαστε την έγκριση παράτασης εργασιών έως τις 31/07/2020, για τους λόγους που
αναφέρθηκαν παραπάνω.»
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν εφτά (7) µέλη της Ο.Ε.
Η κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα δήλωσε παρών, λέγοντας « ∆ιαφωνώ µε τις παρ. 2 και 4 της
εισήγησης. ∆εν µε πείθουν για να συναινέσω».
Καταµετρήθηκαν επτά (7) ψήφοι.
Μετά από διαλογική συζήτηση και την ανωτέρω ψηφοφορία 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 : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» αναδόχου: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑ, έως τις 31/07/2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 144/2020.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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