ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 20ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 272/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός Ιουλίου του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 ήρθε σε
τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 14240/13-7-2018
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).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Βλάχος Κων/νος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντοµίχης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κακλαµάνη Αναστασία
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Γιαννιώτης Οδυσσέας
6
Σέρβος Κων/νος
6
Τριλίβας Χρήστος
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Γρηγόρη Ασπασία
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
Αραβανής Βασίλειος
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
11
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
11
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
14
Καρφάκη Μαριάννα
14
15
Βικέντιος Νικόλαος
15
16
Μήτσουρας Πέτρος
16
17
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Γληγόρης Κων/νος
19
20
Κατωπόδη Ευανθία
20
21
Θερµός Ευάγγελος
21
22
Ζουριδάκης Ευτύχιος
22
23
Σκληρός Φίλιππος
23
24
Καββαδάς Θωµάς
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι
τέσσερα (24) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Οι ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, Γληγόρης Κων/νος και Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
ου
2 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα, επανήλθε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆. και αποχώρησε εκ νέου πριν
ου
την συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
ο
ΘΕΜΑ 3 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 20ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορά
στην υπ΄αριθµ. 29676/21-12-2017 σύµβαση.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Αντιδήµαρχος
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Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του ∆ηµ. Συµβουλίου, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, µε
είκοσι µία (21) ψήφους, αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του θέµατος σχετικά µε έγκριση
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορά στην υπ΄αριθµ. 29676/21-122017 σύµβαση, λόγω του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος κ. Νικητάκης Μάρκος, είπε τα εξής:
«Θέτω υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής:
1.τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν.3852/2010 σύµφωνα µε τις οποίες «Το δηµοτικό συµβούλιο
αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το δήµο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα
του δηµάρχου ή άλλου οργάνου του δήµου ή το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του.
2.Σύµφωνα µε το άρθρο 219 παρ.5 του Ν.4412/2016 για την παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης
γενικών υπηρεσιών ορίζεται ότι : «Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο
όργανο µε απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα
µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση
ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.»
3.Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών που συγκροτήθηκε µε την αριθµ.497/2017Α∆Α:6ΛΜΦΩΛΙ-ΣΤ1 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για να προβεί στην παραλαβή του αντικειµένου της µε αριθµ.
29676/21-12-2017 σύµβασης παροχής υπηρεσίας κοπής χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους
του ∆ήµου Λευκάδας τον ανάδοχο Σπυρίδωνα Ζαβιτσάνο του Γερασίµου, ∆ασολόγος, Ε∆Ε- Έργα Πρασίνου &
∆ασοτεχνικά, µε έδρα την Βάρη Αττικής, Χίου 4, ΤΚ 16672 (AΦΜ:073449705-∆.Ο.Υ. Γλυφάδας), αξίας 24.304,00 µε
Φ.Π.Α. 24%, προέβη στην εν λόγω παραλαβή την 30-03-2018 και συνέταξε πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
Κατόπιν των ανωτέρω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση του από 30-03-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής παραλαβής, που αφορά την µε
αριθµ. 29676/21-12-2017 σύµβαση, το οποίο έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Σήµερα την 30-03-2018 συνεδρίασε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την αριθµ.497/2017 απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, για να προβεί στην παραλαβή του αντικειµένου της µε αριθµ.29676/21-12-2017 σύµβασης παροχής
υπηρεσίας κοπής χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου Λευκάδας από τον ανάδοχο κ.
Ζαβιτσάνο Σπυρίδωνα, σύµφωνα µε τα όσα υπεγράφησαν µεταξύ του αναδόχου και του ∆ηµάρχου Λευκάδας στη
σύµβαση. Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:
1.Βραχνούλας ∆ηµήτριος, ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών, Πρόεδρος
2.Γράψα Γεωργία του Ιωάννη, ΤΕ5 Τοπογράφων Μηχανικών, Μέλος
3.Παπαθανάση Αµαλία, ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, µέλος
Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1.τους όρους της µε αριθµ. 29676/21-12-2017 σύµβασης
2.το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄)
3.τον έλεγχο που διενήργησε για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονταν στην ανωτέρω σύµβαση
παρέλαβε το αντικείµενο της µε αριθµ. 29676/21-12-2017 σύµβασης, αξίας 24.304,00 µε Φ.Π.Α. 24% , για την
εκτέλεση της υπηρεσίας κοπής χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου Λευκάδας από
τον ανάδοχο Ζαβιτσάνο Σπυρίδωνα του Γερασίµου, όπως αυτές ορίζονται στη σύµβαση που υπεγράφη µεταξύ αυτού
και του ∆ηµάρχου.
Το παρόν να κοινοποιηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση.
Λευκάδα 30-03-2018
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018
Βραχνούλας ∆ηµήτριος……………
Γράψα Γεωργία…………………………
Παπαθανάση Αµαλία…………………
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Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι µία (21) ψήφους, αποφασίζει:
Την έγκριση του από 30-03-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής παραλαβής, που
αφορά την µε αριθµ. 29676/21-12-2017 σύµβαση, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 272/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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