ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 44ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 360/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 19 του µηνός Νοεµβρίου του έτους
2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 23179/15-11-19 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Κατωπόδη Νίκη
2
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
5
6 Τσιρογιάννης Γεώργιος
6
7 Γαζής Αναστάσιος
7
8
8
9
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ου
Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, προσήλθε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆. και
ου
αποχώρησε πριν την συζήτηση του 20 θέµατος της Η.∆.

ο

ΘΕΜΑ 19 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτιώσεις στα
αντλιοστάσια Μαγγανά Νικιάνας και στη θέση Καρφάκη Λευκάδας» πρ/σµού 19.793,88 €, αναδόχου
ΒΛΑΧΑΣ Π. - Σ. ΑΤΕ.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε το λόγο στον κ. Σπυρίδωνα Λύγδα,
Αντιδήµαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών της Ο.Ε. τα εξής:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «∆ιοίκηση οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµισης θεµάτων για
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης –Πρόγραµµα
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν µε τις δ/ξεις του άρθρου 3 παρ. η του ν. 4623/19.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008.
4. Την αριθ.: 306/2019 απόφαση ∆Σ µε την οποία ορίστηκε η επιτροπή προσωρινής παραλαβής
5. Το υπογεγραµµένο από 30-08-2019 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής, υπογεγραµµένου από την επιτροπή παραλαβής που
ορίστηκε µε την αριθ.: 306/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, του έργου «Βελτιώσεις στα αντλιοστάσια
Μαγγανά Νικιάνας και στη θέση Καρφάκη Λευκάδας» προϋπολογισµού 19.793,88 €.»
Στη συνέχεια η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, ψηφίζει κατά, λέγοντας τα εξής: Με την αρ.400/31-10-19
απόφαση του ∆.Σ. αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτροπής
προσωρινής
παραλαβής
του έργου
«Αποκατάσταση των αντλιοστασίων στη θέση Μαγγανά Λευκάδας και στη θέση Καρφάκη Λευκάδας»
προϋπολογισµού 80.000,00 €.

1

Από τις σχετικές αποφάσεις και τα δύο έργα, των 80.000,00 €. Με δηµοπρασία και των 19.793,88 €. Με
απευθείας ανάθεση, για το ίδιο αντικείµενο, κατασκευάζονταν από τον ίδιο εργολάβο, το ένα µε δηµοπρασία και
το άλλο µε απευθείας ανάθεση.
Από µία παραβολή ενδεικτική που έκανα σχετικά µε τις αναφερόµενες και στις δύο µελέτες εργασίες, κάποιες
από αυτές φαίνεται να ταυτίζονται απόλυτα, όπως π.χ.
-αποξήλωση αντλητικών συγκροτηµάτων 2 τεµ.
-σωλήνα Φ315, 15 µέτρα κ. άλλα.
Ενισχυτικό της άποψής µου, πιστεύω πως είναι τα αναφερόµενα στην µε αυξ. αριθµό 5 παρατήρηση του
πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου των 19.793,88 €, όπου αναφέρεται ότι: «Οι εργασίες
παραλαµβάνονται ποσοτικά, βάσει της τελικής επιµέτρησης, όπως αυτή συντάχθηκε από τον ανάδοχο και
εγκρίθηκε από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και βάσει των συνοδευόντων πρωτοκόλλων αφανών εργασιών»,
ήτοι κατά την άποψή µου, τουλάχιστον η επιτροπή παραλαβής του κάθε έργου δεν µπορεί να διακρίνει και να
διαχωρίσει τις εργασίες που εκτελέστηκαν για λογαριασµό του κάθε έργου.»

•
•
•
•

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
την ανωτέρω εισήγηση,
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής, υπογεγραµµένου από την επιτροπή
παραλαβής που ορίστηκε µε την αριθ.: 306/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, του έργου «Βελτιώσεις στα
αντλιοστάσια Μαγγανά Νικιάνας και στη θέση Καρφάκη Λευκάδας» προϋπολογισµού 19.793,88 €.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 360/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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