ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 9/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 72/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 14 του µήνα Απριλίου
του έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 6795/9-4-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γκογκάκης Γρηγόριος
3. Σέρβος Κων/νος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Περδικάρης Αθανάσιος (αναπληρωµατικός)
6.
7.
8.
9.

Απόντες
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλέστηκε και είναι παρόν το 1ο αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς
Ευάγγελος, στη θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της
πλειοψηφίας.
Στη θέση του κ. Κων/νου Βλάχου, ο οποίος ενηµέρωσε για την απουσία του, καλέστηκε το
επόµενο αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. από την παράταξη της πλειοψηφίας, κ. Αθανάσιος
Περδικάρης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο εκτός ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση προσφυγής κατά του ΤΝΕ/17-3-15 πορίσµατος του ελεγκτή δόµησης.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, δηµοτικός σύµβουλος
Η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του ανωτέρω θέµατος.
Στη συνέχεια ο δηµοτικός σύµβουλος Γρηγόρης Γκογκάκης διάβασε την εισήγησή του στην Ο.Ε.
«Ο ελεγκτής δόµησης Παύλος Καρύδης, µε το αριθ. ΤΝΕ 1149/17-3-2015 πόρισµά του, ισχυρίζεται
ότι υπάρχουν παραβάσεις στις κατασκευές των χερσαίων εγκαταστάσεων του έργου
«ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ».
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις των άρθρων 31 και 33 του Ν. 4030/11, κατά του πορίσµατος επιτρέπεται
η άσκηση προσφυγής προς το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Ε. Λευκάδας.
Για την άσκηση προσφυγής απαιτείται σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Για τους παραπάνω λόγους, και επειδή από την πράξη του ελεγκτή δόµησης
θίγονται τα συµφέροντα του ∆ήµου που σχετίζονται µε την συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου µέσα
στις συµβατικές προθεσµίες,
Εισηγούµαι
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Η Ο.Ε. να αποφασίσει την άσκηση προσφυγής του ∆ήµου Λευκάδας κατά του ΤΝΕ 1149/17.3.2015
πορίσµατος του ελεγκτή δόµησης Παύλου Καρύδη ενώπιον του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Ε. Λευκάδας».
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την άσκηση προσφυγής του ∆ήµου Λευκάδας κατά του ΤΝΕ 1149/17.3.2015 πορίσµατος του
ελεγκτή δόµησης Παύλου Καρύδη ενώπιον του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Ε. Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 72/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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