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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                       

 

          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αριθ. 59ης/2021  Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Λευκάδας 

Αριθ. Απόφ: 641/2021 

Στην Λευκάδα σήμερα στις 9 του μηνός Νοεμβρίου του έτους  2021,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 11:00,  ήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex), 
σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 
4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 
66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 32241/5-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, 
η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση. 
                         ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ   

                 στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη                             στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη  

1 Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος) 1 Τσιρογιάννης Γεώργιος 

2 Μαργέλη Μαρία 2 Τυπάλδος Νικόλαος  

3 Βικέντιος Νικόλαος 3 Δρακονταειδής Κων/νος 

4 Γαζής Αναστάσιος 4 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή 

5 Γιαννιώτης Παναγιώτης 5  

6  6  
7  7  

8  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  Δήμου Λευκάδας. 
Τέθηκαν για συζήτηση τρία (3) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης. 
Ο κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1

ου
 θέματος Ε.Η.Δ. 

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, που αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας 
παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο, προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1

ου
 θέματος 

Ε.Η.Δ. και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 17
ου

 θέματος της Η.Δ. 
 
 
 

ΘΕΜΑ 4
ο 

της Η.Δ.:  Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: 
«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΤΖΟΥΡΟΥ Ε.Δ.Ε. 
      Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος 
 
                                                                                                       

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. 
Σπυρίδωνα Λύγδα,  οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής: 
1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ». 
2. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 7551/2020 (20SYMV006784669 2020-05-029) Εργολαβικής Σύμβαση μεταξύ του 
Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας. 
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου. 
4. Το έργο είχε συνολική προθεσμίας περαίωσης εργασιών 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρίθμ πρωτ. 7551/2020 Εργολαβικής σύμβασης δηλαδή μέχρι τις 26-11-2020. 
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5. Λόγο της απρόβλεπτης κατάστασης που προέκυψε με τους αυστηρούς περιορισμούς των μετακινήσεων 
λόγο της πανδημίας του COVID-19, υπήρξε δυσχέρεια στην προμήθεια των απαραίτητων υλικών για την 
εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών. 
6. Το τεχνικό αντικείμενο του έργου έχει περαιωθεί και απαιτείται η ολοκλήρωση του οικονομικοτεχνικού 
αντικειμένου της εν λόγω σύμβασης 
7. Με την αρίθμ πρωτ. 31282/20-10-2021 αίτησή του ο Ανάδοχος αιτείται έγκριση παράτασης εργασιών 90 
ημερολογιακών ημερών δηλαδή μέχρι τις 24-1-2022, ώστε να είναι εφικτή η ολοκλήρωση του οικονομικού 
αντικειμένου του έργου. Οι τεχνικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί. 

Εισηγούμαστε, 
Την έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας κατά 90 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 24-1-2022 για την ολοκλήρωση 
του έργου. 
 
 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 
- Άρθρο 145 & 147 του Ν. 4412/2016. 

 

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

• την ανωτέρω εισήγηση. 

• το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε 
από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18. 

• το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το 
άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21. 

• Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16. 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Την έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας κατά 90 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 24-1-2022 για την 
ολοκλήρωση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» 
αναδόχου ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΟΥΡΟΥ Ε.Δ.Ε. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 641/2021.               

 
 

 

 

              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 

 

 

                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ 

 

 

 


