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Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό 14/2018  Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα  την  13-08-2018, ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  19.30,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. 16852/9-08-2018
πρόσκληση  του  Προέδρου  Δ.Σ.  κ.  Κοσμά  Κορωναίου,  η  οποία  δημοσιεύτηκε   στην
ιστοσελίδα  του  Δήμου  και  επιδόθηκε  με  αποδεικτικό  επίδοσης  στους  δημοτικούς
συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών. 

      
    ΘΕΜΑ:  «Έγκριση  πρωτόκολλου  παραλαβής  Υπηρεσίας  για  την
«NAYAΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ   ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»,
μηνός Ιουλίου 2018».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι σε σύνολο 33 δημοτικών
συμβούλων  ήταν:                          
                           Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1.Κορωναίος Κοσμάς              11.Σαραμπασίνας Παύλος        1.Βαρτελάτου Στυλιανή 
2.Πιπιλίδης  Λάζαρος              12.Αυδίκος Δημήτριος             2.Ροπόκης Ευάγγελος
3.Γιαννουλάτος Ευάγγελος      13.Παππάς Δημήτριος             3.Καζάκου Παρθενία
4.Αναγνώστου Νικόλαος         14.Φαρμάκης Κων/νος            4.Νέσσερης Χρήστος
5.Πανταζής Νικόλαος              15.Καλλίνικος Διονύσιος         5.Κατσιπανέλης Δημήτριος
6.Ντίτσος Γεράσιμος               16.Κατέρης Κωνσταντίνος       6.Κώτσης Δημήτριος
7.Κακιούζης Χαράλαμπος        17.Κωστούλας Βασίλειος         7.Κατσαούνος Θεόδωρος   
8.Ματέρης Κωνσταντίνος        18.Αμάραντος Σταύρος           8.Συγκούνας Ευάγγελος
9.Αγγέλη–Παπαϊωαννίδου Ελ.  19.Σπυράκος Ιωσήφ               9.Τσούτσης Χρήστος
10.Φραγκούλης Γεώργιος        20.Νίτσας  Γεώργιος               10.Βαρέλας Χρήστος
                                                                                        11.Κλάπας Μιλτιάδης–Ηλίας
                                                                                        12.Τσόγκα Ελένη
                                                                                        13.Παπαδιώτης Γεώργιος

Κατά  την  διάρκεια  της  συνεδρίασης  και  πριν  την  συζήτηση  του  παρόντος  θέματος,
προσήλθ  ε ο κ. Νέσσερης.

Στην  συνεδρίαση  παρευρέθηκε  και  ο  κ.  Μπόμπορης  Σταύρος,  υπάλληλος  του  Δήμου
Πρέβεζας , για την τήρηση των πρακτικών. 

Αριθ. Θέματος     :            Π.Η.Δ-2ο         

Αριθ. Απόφασης :             383/2018
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην
συνέχεια  έθεσε  υπόψη  των  μελών  του  Δ.Σ.  ότι  με  την  αριθμ.  381/2018 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης
{διότι  το  πρωί  στις  13/8/2018  με  αριθμ.  Πρωτ.  17040,  εκδόθηκε  από  την  αρμόδια
επιτροπή  το  ανωτέρω  πρωτόκολλο  παραλαβής  και  πρέπει  να  γίνει  η  έγκριση  της
παραλαβής από το  Δημοτικό  Συμβούλιο  προκειμένου να  πληρωθεί  ο  ανάδοχος  για  τις
συμβάσεις Ιουνίου και Ιουλίου έτους 2018}.

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,  την εισήγηση του
Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Δήμου Πρέβεζας,
(αρμόδιος κ. Σακκάς  ),που έχει ως εξής:
<<   Σύμφωνα: 
με  την  αριθ.  13697/29-6-2018 (18 SYMV 003193759  2018-06-01)  Σύμβαση  για  τη
«NAYAΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ  Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ   ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018” και για τον
μήνα  Ιούλιο  2018,  η  πληρωμή  του  αναδόχου   πραγματοποιείται  μετά  το  πέρας  των
εργασιών του μηνός Ιουλίου 2018, με την  προσκόμιση των σχετικών αναφορών και
παραστατικών και 
το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016:
1.Η  παραλαβή των παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  γίνεται  από  επιτροπή
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την«παράγραφο 3» του άρθρου 221……..5.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 ληφθεί
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια. 6.Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή
και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση
έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με  απόφαση  του  αρμοδίου  αποφαινομένου
οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής
που  πραγματοποίησε  την  παραλαβή  στον  προβλεπόμενο  από  την  σύμβαση  χρόνο.  Η
παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής  που
προβλέπονται  από την σύμβαση και  συντάσσει  τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι  εγγυητικές
επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση
όλων  των  προβλεπομένων  από  τη  σύμβαση  ελέγχων  και  τη  σύνταξη  των  σχετικών
πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν
λαμβάνεται υπόψη.
Η αρμόδια Επιτροπή παραλαβής προέβη στην παραλαβή της Υπηρεσίας  NAYAΓΟΣΩΣΤΙΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ   ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018”,μηνός Ιουλίου 2018, σύμφωνα
με το υπ αριθμ. 17040/13-8-2018 Πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο επισυνάπτεται.
Βάσει των ανωτέρω, 

                                                               Εισηγούμαστε

Την έγκριση του πρωτόκολλου παραλαβής της υπηρεσίας :  NAYAΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΚΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ    ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018” ,  μηνός Ιουλίου 2018, από τον ανάδοχο
Μάριο  Δημ. Μυρωνάκη που έχει ατομική επιχείρηση 1.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤ/ΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ
ΑΛΛΕΣ ΠΔΚΑ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΕΝ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤ/ΣΗΣ Κ ΑΛΛΕΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΠΔΚΑ ΚΑΡΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΥΠ2 ΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤ/ΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΔΚΑ 49
ΜΑΡΤΥΡΩΝ  12  ΗΓ-ΤΑ  κάτοικος  Ηγουμενίτσας  Θεσπρωτίας  με  ΑΦΜ  044591524  ΔΟΥ
Ρεθύμνου συνολικής αξίας 87.500, ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του  ΦΠΑ με αριθμό
τιμολογίου 112/2-8-2018>>

Ο  Πρόεδρος  έδωσε  τον  λόγο  στον   Δήμαρχο  και  στους  δημοτικούς  συμβούλους  να
τοποθετηθούν  επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά της παρούσας.
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος  ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ.  να αποφασίσουν σχετικά.
………………………………………………………………………………………………….....................................
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

 την εισήγηση της υπηρεσίας,
 την  13697/29-6-2018 Σύμβαση  Απευθείας  ανάθεσης  για  την  παροχή  της

υπηρεσίας «NAYAΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ    ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2018» και για τον μήνα Ιούλιο 2018,

 το υπ αριθμ. 17040/13-8-2018  Πρωτόκολλο παραλαβής, 
 τις  διατάξεις  των  άρθρων  75,  93,  95,  96  &  97  του  Ν.3463/2006  ΦΕΚ

Α΄114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός  κώδικας),
 τις διατάξεις  των  άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87

Α΄7.06.2010),
 τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’),
 τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

Εγκρίνει  το  πρωτόκολλο  παραλαβής  της  υπηρεσίας  :  «NAYAΓΟΣΩΣΤΙΚΗ  ΚΑΛΥΨΗ
ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ   ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018», μηνός Ιουλίου 2018.

Οι  κ.κ.  Καλλίνικος,  Κατέρης,  Κωστούλας,  Αμάραντος,  Σπυράκος και  Νίτσας,  δήλωσαν
ΠΑΡΩΝ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
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