ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 34ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 486/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 3 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 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. 24572/29-11-2018 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
Πολίτης Σπυρίδων
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κοντοµίχης Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κακλαµάνη Αναστασία
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Σκληρός Παναγιώτης
5
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5
Αραβανής Βασίλειος
6
Κούρτης Φίλιππος
6
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
7
Σέρβος Κων/νος
7
8
Βλάχος Κων/νος
8
9
Θερµός Ευάγγελος
9
10
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
10
11
Βλάχος Ευστάθιος
11
12
Παπαδόπουλος Ανδρέας
12
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
13
Γιαννιώτης Οδυσσέας
13
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν απών.
14
Τριλίβας Χρήστος
14
Χρέη ∆ηµάρχου εκτελεί ο αναπληρωτής
15
Καρφάκη Μαριάννα
15
∆ηµάρχου κ. Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος.
16
Βικέντιος Νικόλαος
16
17
Μήτσουρας Πέτρος
17
18
Αρβανίτης Σπυρίδων
18
19
Ζουριδάκης Ευτύχιος
19
20
Σκληρός Φίλιππος
20
21
Κατωπόδη Ευανθία
21
22
Καββαδάς Θωµάς
22
23
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
23
24
Γληγόρης Κων/νος
24
25
Γρηγόρη Ασπασία
25
26
Φίλιππας Γεώργιος
26
27
Κατηφόρης Χρήστος
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 επτά (27) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκαν έξι (6) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν: το 5 θέµα της Η.∆. µετά το 1 θέµα της Η.∆. και τα θέµατα 13 και 14 της Η.∆. µετά το
ο
11 θέµα της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Κοντοµίχης Ευάγγελος προσήλθε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος Ε.Η.∆..
ου
ου
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε µετά την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆. και πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της
ο
Η.∆. (το οποίο προτάχθηκε προς συζήτηση µετά το 1 θέµα της Η.∆.)
ου
Οι ∆.Σ. Κοντοµίχης Ευάγγελος και Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησαν µετά την συζήτηση του 5 θέµατος και πριν την
ου
συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος και Βλάχος Κων/νος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γιαννιώτης Οδυσσέας και Παπαδόπουλος Ανδρέας, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 14 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 6 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 34ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορά στην
υπ΄αριθµ. 17067/24-08-2018 σύµβαση για προµήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο ∆ηµοτικό στάδιο Λευκάδας
«ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ»
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Αντιδήµαρχος

1

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα µε είκοσι οκτώ (28)
ψήφους, αποφασίζει την συζήτηση θέµατος σχετικά µε έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της Επιτροπής
παραλαβής υπηρεσιών που αφορά στην υπ΄αριθµ. 17067/24-08-2018 σύµβαση για προµήθεια και τοποθέτηση
χλοοτάπητα στο ∆ηµοτικό στάδιο Λευκάδας ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ», λόγω του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε τις
δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης εισηγούµενος το θέµα 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.
17067/24-08-2018 σύµβασης για προµήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο ∆ηµοτικό στάδιο Λευκάδας
ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ (συνολικής αξίας 57.980,16 ευρώ µε Φ.Π.Α.) µε ανάδοχο τον ΓΕΝΝΑΤΟ Π. ΘΕΟΦΑΝΗ,
Γεωπόνο Ε.∆.Ε., που εδρεύει Μεγάλου Σπηλαίου 17, Τ.Κ. 11522, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 110099934, ∆.Ο.Υ. Ψυχικού , (στο
εξής καλουµένη ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ), αξίας 39.814,03 µε Φ.Π.Α. 24% προέβη στην παραλαβή εργασιών τοποθέτησης
χλοοτάπητα µετά εργασιών προετοιµασίας, εργασιών διάστρωσης άµµου, αποστραγγιστικού και αρδευτικού δικτύου
την 23-11-2018 και συνέταξε πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσης και έχει ως εξής:
«Σήµερα 23/11/2018, ηµέρα Παρασκευή, η επιτροπή παραλαβής εργασιών έτους 2018, η οποία συγκροτήθηκε µε την
υπ’ αριθ. 497/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία τροποποιήθηκε µε την αριθµ.165/2018 απόφαση
∆.Σ. αποτελούµενη από τους:
1. ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τακτικό µέλος (ιδιότητα) ΠΕ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2. ΓΡΑΨΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τακτικό µέλος (ιδιότητα) ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3. ΤΡΙΤΣΑΡΩΛΗ ΜΑΡΙΑ
Τακτικό µέλος (ιδιότητα) ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
παρουσία και του αναδόχου, Γεννάτου Θεοφάνη, πήγαµε στο ∆ηµοτικό Στάδιο Λευκάδας "Πλάτωνας Γρηγόρης" στον
οποίο πραγµατοποιήθηκε η αποµάκρυνση του υφιστάµενου χλοοτάπητα, η διάστρωσή της ποταµίσιας άµµου, η
τοποθέτηση των καναλιών αποστράγγισης, και η τοποθέτηση σωλήνων αποστράγγισης διάτρητων αυλακωτών
σωλήνων από PVC διατοµής Φ50, παραλάβαµε τις εργασίες της σύµβασης συνολικής αξίας 32.108,09 € πλέον
Φ.Π.Α. (υπ΄αριθµ.646/23-11-2018 τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου).
Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της:
1. Την υπ’ αριθ. 77/2018 µελέτη της προµήθειας «Προµήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα».
2. Την µε αριθ. πρωτ/λου 17067/24-08-2018 Σύµβαση συνολικού ποσού 57.980,16€ πλέον Φ.Π.Α.
παραλαµβάνει τις εργασίες όπως αναγράφονται στο πίνακα που ακολουθεί, και σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.4412/2016:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α/Α
Μονάδ α
Ποσότητα
1

2

3

4

5

Αφαίρεση του υφιστάµενου χλοοτάπητα
µε την απόθεση των προϊόντων σε
χώρο απόρριψης
∆ιάστρωση της ποταµίσιας άµµου µε
κατάλληλες µεθόδους σύµφωνα µε τις
τεχνικές προδιαγραφές
Μεταφορά και διάστρωση του έτοιµου
χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο του
γηπέδου, σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές
Για την κατασκευη δικτύου
αποστράγγισης µε µέθοδο τέτοια ώστε
να δίνεται µε ακρίβεια η κατάλληλη
κλίση που είναι απαραίτητη για την
αποστράγγιση του γηπέδου.
Προµήθεια στο χώρο του γηπέδου
ποταµίσιας άµµου για τις εργασίες
των χωµατουργικών

m2

8 800.00

Τεµ.

1

m2

8.800,00

ΜΜ

4 400.00

100,00

Μ3

2

6

Σωλήνες από PVC, διάτρητοι,
αυλακωτοί, διατοµής Φ50

ΜΜ

651,00

7

Υλικά αρδευτικού δικτύου σύµφωνα
µε την τεχνική περιγραφή

ΤΕΜ

1,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
1. Η αξία των εργασιών που εκτελέστηκαν µέχρι τώρα ανήλθε σε 32.108,09 € πλέον Φ.Π.Α.
2. Η Επιτροπή παραλαβής έλεγξε κατά το εφικτό τις ποσότητες των εκτελεσθέντων εργασιών και
διαπίστωσε ότι αυτές είναι όπως αναγράφονται στην Αναλυτική Επιµέτρηση και για αυτό τις
µεταφέρει όπως έχουν στο παρόν πρωτόκολλο.
3. Η Επιτροπή παραλαβής παραλαµβάνει τις εργασίες και ποιοτικά γιατί πραγµατοποιήθηκαν
σύµφωνα µε τη µελέτη και τους κανόνες της τέχνης και τις υποδείξεις της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας.
Το παρόν πρωτόκολλο συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και υπογράφεται ως παρακάτω:..»
Κατόπιν των ανωτέρω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση του από 23/11/2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής παραλαβής, που αφορά την µε
αριθµ. 17067/24-08-2018 σύµβαση.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης, ψήφισαν είκοσι δύο (22) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά ψήφισε ο κ. Γληγόρης Κων/νος.
Λευκό ψήφισαν πέντε (5) οι κ.κ. Καρφάκη Μαριάννα, Βικέντιος Νικόλαος, Γρηγόρη Ασπασία, Μήτσουρας Πέτρος και
Κατωπόδη Ευανθία.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής της Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορά στην υπ΄αριθµ.
17067/24-08-2018 σύµβαση για προµήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο ∆ηµοτικό στάδιο Λευκάδας
«ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ».
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 486/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

3

