ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 29/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 410
Στη Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε
αρ. πρωτ. 32559/23-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Λώλη Γεωργία
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Σκληρός Φίλιππος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Γκογκάκης Γρηγόριος
Κοντογεώργης Ηλίας
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Γαζή Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος

Η πρόσκληση δόθηκε στον
∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
που ήταν παρών.

Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (26) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 2Ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 29/14 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για σύσταση επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 58 παράγραφος 4 του Ν. 3669/2008
για σύνταξη πρωτοκόλλου βλαβών από ανωτέρα βία για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α Νήσων
ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΣΤΟΥ»
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
Ο Αντιδήµαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την
εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη :
Α) Τις διατάξεις του Νόµου 3669/2008 και συγκεκριµένα το άρθρο 58 παράγραφος 4.
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Β) Την µε αριθ. 31545/9-12-2014 ειδική δήλωση του αναδόχου
Γ) Την αυτοψία που διενεργήθηκε από την διευθύνουσα υπηρεσία την 12-12-2014
∆) Την µε αριθ. 30498/27-11-2014 βεβαίωση περαίωσης των εργασιών στον ΧΑ∆Α της Νήσου
Καλάµου
εισηγούµαστε
Το ορισµό της τριµελούς επιτροπής για την εκτίµηση των ζηµιών που προκλήθηκαν από ανωτέρα
βία στο έργο «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Νήσων ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ» στο τµήµα Μαύρη Λαγκάδα
της νήσου Καλάµου, η οποία προτείνουµε, να απαρτίζεται από τους παρακάτω τεχνικούς
υπαλλήλους της υπηρεσίας µας :
1. Γεωργάκη Αγγελική, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
2. Βρεττού Κωνσταντίνα, Πολιτκός Μηχανικός ΤΕ
3. Πάντζου Ζωή, Μηχανικός ΠΕ
Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση.
-Μαργέλης Σπυροπάνος: Συµφωνώ µε την συγκρότηση της επιτροπής. Αυτή είναι η σωστή
διαδικασία. Οφείλει ο ανάδοχος του έργου να δηλώσει το κόστος. Έχει υποχρέωση να κάνει δήλωση
ο ανάδοχος µε το ποσό.
Ο κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος συµφωνεί µε την συγκρότηση επιτροπής.
Η κα Σταµατέλου ∆ήµητρα συµφωνεί µε την συγκρότηση επιτροπής.
Ο κ. Γληγόρης Κων/νος συµφωνεί µε την συγκρότηση επιτροπής επισηµαίνοντας: “να µην λέµε από
την αρχή ότι είναι η βλάβη από ανωτέρα βία”.
-Καρφάκη Μαριάννα: Να δούµε και την υπαιτιότητα του φορέα δηλαδή του ∆ήµου. Να µην πάµε µε
ανωτέρα βία, ούτε ότι φταίει ο εργολάβος αλλά να δούµε συνολικά το θέµα.
Ο κ. Βλάχος Ευστάθιος είπε ότι για το θέµα ενηµερώθηκε από τον Προϊστάµενο της Τεχνικής
Υπηρεσίας και του είπε ότι έγιναν πρωτόγνωρες βροχοπτώσεις.
Η Επιτροπή θα κάνει την δουλειά της και αν νοµικά πρέπει να το πληρώσει ο εργολάβος, θα το
πληρώσει ο εργολάβος.
-Αρβανίτης Σπυρίδων: Αν υπάρχει ανωτέρα βία όπως θεοµηνία ή σεισµός δεν καταλογίζεται ευθύνη
στον εργολάβο.
-∆ήµαρχος: Πράγµατι έγινε µεγάλη ζηµιά στον Κάλαµο. Στείλαµε τον ∆/ντή των Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου και πήγε επιτόπου και διαπίστωσε ότι έχει υποστεί πολύ µεγάλες ζηµιές ο
αποκαταστηµένος ΧΑ∆Α και σύµφωνα µε την νοµοθεσία ερχόµαστε να συγκροτήσουµε την
επιτροπή.
-Φίλιππας Γεώργιος: Τα γεγονότα είναι πράγµατι όπως τα λέει ο ∆ήµαρχος. Η ζηµιά έγινε και
σύµφωνα µε την νοµοθεσία συγκροτούµε την ανωτέρω επιτροπή.
Ο ανάδοχος στην ειδική δήλωσή του δεν έχει το ποσό. Η επιτροπή µπορεί να διαπιστώσει αν είναι
ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα του αναδόχου.
-Μαργέλης Σπυροπάνος: ∆εν διαφωνούµε. Η επιτροπή θα κρίνει την ευθύνη ή όχι του αναδόχου.
Συµφωνούµε µε την συγκρότηση της επιτροπής. Η επιτροπή θα κρίνει αν είναι ανωτέρα βία ή όχι.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµόφωνα
αποφασίζει:
Το ορισµό της τριµελούς επιτροπής σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση, για την εκτίµηση των
ζηµιών που προκλήθηκαν από ανωτέρα βία στο έργο «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Νήσων ΚΑΛΑΜΟΥ –
ΚΑΣΤΟΥ» στο τµήµα Μαύρη Λαγκάδα της νήσου Καλάµου, η οποία απαρτίζεται από τους
παρακάτω τεχνικούς υπαλλήλους της υπηρεσίας µας,:
1. Γεωργάκη Αγγελική, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
2. Βρεττού Κωνσταντίνα, Πολιτκός Μηχανικός ΤΕ
3. Πάντζου Ζωή, Μηχανικός ΠΕ
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 410/2014.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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