ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 14/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 227
Στη Λευκάδα σήµερα στις 11 του µηνός Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 13:30 µ.µ. ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
18811/7.7.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
1. Καρβούνης Σπυρίδων
2. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Αραβανής Ανδρέας
3. Μεσσήνης Ιωάννης
4. Σούνδιας Πραξιτέλης
4. Πεντεσπίτης Νικόλαος
5. Σώλος Φώτιος
5. Γεωργάκης Βασίλειος
6. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
6. Ζουριδάκης Ευτύχιος
7. Αραβανής Σπυρίδων
7. Σίδερης Αντώνιος
8. Καββαδάς Αθανάσιος
8. Μεσσήνη Κερασούλα
9. ∆ρακονταειδής Κων/νος
9. Γιαννούτσος Πέτρος
10. Νικητάκης Μάρκος
10. Βεργίνης Ξενοφών
11. Φίλιππας Γεώργιος
11. Στραγαλινός Βασίλειος
12. Βικέντιος Νικόλαος
12. Μαργέλης Γεώργιος
13. Μελάς Βασίλειος
13. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
14. Ροντογιάννης Κων/νος
14. Λάζαρη Πηνελόπη
15. Βλάχος Σπυρίδων
15. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
16. Καρτάνος Ιωάννης
17. Γαζής Αναστάσιος
18. Ρόκκος Στυλιανός
19.
22.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23.
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
24.
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
25.
παρών.
26.
27.
28.
29.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
30.
βρέθηκαν παρόντα (17) µέλη.
31.
32.
33.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 17ο: της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 14/2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για

συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ» προϋπολογισµού 77.205,55 ευρώ.
Εισηγητής: Πραξιτέλης Σούνδιας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Πραξιτέλης Σούνδιας, εισηγούµενος το θέµα είπε στο ∆.Σ. διάβασε
στο ∆.Σ. την εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη :
1. Τις ∆ιατάξεις του Ν. 2503/97 «∆ιοίκηση οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας ,ρύθµισης
θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» καθώς και τις διατάξεις του Ν.
3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης» .
2. Τις διατάξεις των άρθρων 73, 75 του Ν. 3669/08 και άρθρο 26 του Ν. 4024/11
3. την από 08-07-2010 τελική επιµέτρηση
4. την από 10-04-2014 βεβαίωση περαίωσης
5. Την µε αριθ. πρωτ 18511. /2014 Ανακοίνωση Τεχνικής Υπηρεσίας
6. Το µε αριθ.πρωτ. 18775 /2014 πρακτικό κλήρωσης ( για τη συγκρότηση της επιτροπής
οριστικής παραλαβής του έργου που διενεργήθηκε από τον αναπληρωτή ∆/ντη της
Τεχνικής Υπηρεσίας κ. ∆ηµήτριο Βραχνούλα στις 07-07-2014 σύµφωνα µε το αρθρο 61
του Νόµου 4257/2014.
7. Το γεγονός ότι η έγκριση της οριστικής παραλαβής ,ολοκληρώνεται µε την έγκριση του
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και έτσι προχωράει η αποπληρωµή και η σύννοµη
και εµπρόθεσµη περαίωσή του έργου , θα πρέπει άµεσα να οριστεί η επιτροπή .
Η κλήρωση ,ενός µέλους µε τον αναπληρωτή του, του ∆ηµοτικού Συµβούλου µεταξύ του
συνόλου των µελών θα γίνει σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 61 του Νόµου
4257/2014.
Μετά την κλήρωση και σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να
προβεί στην συγκρότηση

της τριµελούς

επιτροπής µε τους αναπληρωτές

της για την

προσωρινή και οριστική παραλαβή του ανωτέρω έργου.
Πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής ορίζεται ο αρχαιότερος από τα µέλη των υπαλλήλων
αυτής µε την επιφύλαξη των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 73 του
Ν.3669/2008.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου :
«Κατασκευή τοιχίου Αντιστήριξης στον Οικισµό Απόλπαινας»

αρχικού προϋπολογισµού

77.205,55€ Συµβατικού αντικειµένου 77.205,55€ που προέκυψε τελικό κόστος 77.186,59€.,µε
επιβλέποντα τον κ. Αρέθα Σπυρίδωνα και ανάδοχο τον κ. Πετράκης Άγη, αποτελούµενη, ύστερα
από κλήρωση , από τους:
τακτικά µέλη
1. Θωµάς Βοουκελάτος
2. Αγγελική Γεωργάκη
3.

∆ηµοτικός υπάλληλος ως πρόεδρος
∆ηµοτική υπάλληλος ως µέλος
∆ηµοτικός Σύµβουλος ως µέλος και

Αναπληρωµατικά µέλη
1) Ζωή Πάντζου
2) Επαµεινώνδας Φραγκούλης
3)

∆ηµοτική υπάλληλος ως πρόεδρος
∆ηµοτικός υπάλληλος ως µέλος
∆ηµοτικός Σύµβουλος ως µέλος»

Στη συνέχει ακολούθησε κλήρωση για την συµπλήρωση της ανωτέρω επιτροπής.
Τακτικό µέλος κληρώθηκε ο δηµοτικός σύµβουλος Μάρκος Νικητάκης.
Αναπληρωµατικό µέλος κληρώθηκε ο δηµοτικός σύµβουλος Γεώργιος Φίλιππας.
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Μετά την ανωτέρω εισήγηση και την κλήρωση που διενεργήθηκε, το ∆.Σ. οµόφωνα
αποφασίζει:
Την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου :
«Κατασκευή τοιχίου Αντιστήριξης στον Οικισµό Απόλπαινας»

αρχικού προϋπολογισµού

77.205,55€ Συµβατικού αντικειµένου 77.205,55€ που προέκυψε τελικό κόστος 77.186,59€.,µε
επιβλέποντα τον κ. Αρέθα Σπυρίδωνα και ανάδοχο τον κ. Πετράκης Άγη, αποτελούµενη, ύστερα
από κλήρωση , από τους:
τακτικά µέλη
1. Θωµάς Βοουκελάτος
2. Αγγελική Γεωργάκη
3. Μάρκος Νικητάκης

∆ηµοτικός υπάλληλος ως πρόεδρος
∆ηµοτική υπάλληλος ως µέλος
∆ηµοτικός Σύµβουλος ως µέλος και

Αναπληρωµατικά µέλη
1. Ζωή Πάντζου
2. Επαµεινώνδας Φραγκούλης
3. Γεώργιος Φίλιππας

∆ηµοτική υπάλληλος ως πρόεδρος
∆ηµοτικός υπάλληλος ως µέλος
∆ηµοτικός Σύµβουλος ως µέλος

Η απόφαση αυτή πήρε αρ.227/14.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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