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Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής
παραλαβής έργων

ΑΠ Ο Σ ΠΑΣ ΜΑ
Πρακτικό 1/2008 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου
Σήμερα την 22η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00 μ.μ το Δημοτικό
Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Δήμου, στην Μελιβοία, ύστερα από
την 18/1/2008 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., Δήμου Μελιβοίας κ. Μπελιά Αντώνιο, προς τα
μέλη του συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 95 του Ν.3463/06, (Δ.Κ.Κ.) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα
της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 6ο .- Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μπελιάς Αντώνης, διαπίστωσε ότι
σε σύνολο δέκα τριών ( 13 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.- Αγγελής Δημήτριος

8.- Μπελιάς Αντώνιος

2.- Βαλάρης Γεώργιος

9.- Ματράκης Απόστολος

3.- Δημηνίκος Γεώργιος

10.- Μπάτσικας Βασίλειος

4.- Κορτέσης Κων/νος

11.- Σφυρής Αχιλλέας

5.- Κρεμαστάς Βασίλειος

12.- Τσιντζιράκος Βασίλειος

6.- Καλαγιάς Γρηγόριος

13.- Τσαρούχας Αντώνιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

7.- Λέτσιος Βασίλειος
Κατά την συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνιος και οι Πρόεδροι των
Δημοτικών Διαμερισμάτων Μελιβοίας κ. Περδίκης Παναγιώτης, Σκήτης κ. Ζιμπής Κων/νος και
Σωτηρίτσας κ. Τσιάρας Σωτήριος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Δήμου, Δημηνίκος Αντώνιος.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας εισηγήθηκε στο
Σώμα ως κατεπείγον, την συζήτηση και λήψη απόφασης σε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το

οποίο προέκυψε μετά την έκδοση της πρόσκλησης των θεμάτων του συμβουλίου και
συγκεκριμένα::
• Θέμα 1ο «Αποδοχή ξύλινου λυόμενου ειδικού τύπου για τον Σταθμό Πυρόσβεσης Μελιβοίας.
Για το λόγο ότι άμεσα πρέπει να προβούμε στην αποδοχή του λυόμενου και την τοποθέτησή
του στο Σταθμό Πυρόσβεσης.
Στην συνέχεια ζήτησε από το σώμα να εγκρίνει για συζήτηση ως κατεπείγον το παραπάνω θέμα.
Το Σώμα έκρινε ομόφωνα να συζητηθεί ως κατεπείγον το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα.
Μετά την σύμφωνη γνώμη των δημοτικών συμβούλων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 6ο .- Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων
Αριθμ. Αποφάσεως 6/2008
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και είπε τα εξής:
Σας κάνω γνωστό ότι η ΤΥΔΚ Ν. Λάρισας μας έστειλε δύο πρωτόκολλα προσωρινής και
οριστικής παραλαβής τον παρακάτω έργων:
1. «Κατασκευή πλατείας στο Δ.Δ. Σωτηρίτσας» το οποίο έχει εκτελεστεί από τον Δήμο μας,
εργολαβίας Κ/Ξ Κωστούλας Δημ. - Παπαδήμος, (αριθ.67/2006 μελέτης) τελικής δαπάνης
38.921,25 ευρώ με ΦΠΑ.
2. «Κατασκευή αγωγών άρδευσης στο Δ.Δ. Σκήτης» το οποίο έχει εκτελεστεί από τον Δήμο μας,
εργολαβίας Θωμαϊδη Στέργιου , (αριθ.63/2006 μελέτης) τελικής δαπάνης 34.573,49 ευρώ με
ΦΠΑ.
Τα ανωτέρω πρωτόκολλα είναι κανονικά υπογεγραμμένα από όλα τα μέλη της επιτροπής
παραλαβής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2229/94 πρέπει να εγκριθούν και
από το δημοτικό συμβούλιο.
Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε ο δημοτικός σύμβουλος Σφυρής Αχιλλέας και δήλωσε ότι αν
και ήταν στην επιτροπή παραλαβής ως αναπληρωματικός, δεν καλέστηκε να λάβει γνώση όπως θα
έπρεπε να γίνει.
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. έλαβε γνώση των
πρωτοκόλλων των παραπάνω έργων και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:
1. «Κατασκευή πλατείας στο Δ.Δ. Σωτηρίτσας» το οποίο έχει εκτελεστεί από τον Δήμο μας,
εργολαβίας Κ/Ξ Κωστούλας Δημ. - Παπαδήμος και τελική δαπάνη 38.921,25 ευρώ με ΦΠΑ.
2. «Κατασκευή αγωγών άρδευσης στο Δ.Δ. Σκήτης» το οποίο έχει εκτελεστεί από τον Δήμο μας,
εργολαβίας Θωμαϊδη Στέργιου και τελική δαπάνη 34.573,49 ευρώ με ΦΠΑ.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Σφυρής Αχιλλέας, Καλαγιάς Γρηγόριος, Βαλάρης Γεώργιος,
Τσαρούχας Αντώνιος, Ματράκης Απόστολος και Κρεμαστάς Βασίλειος δήλωσαν Παρόν

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
Ο Πρόεδρος
Ο Δήμαρχος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη του δημοτικού Συμβουλίου
Μπελιάς Α.

Γκουντάρας Α.

Αγγελής Δημήτριος
Βαλάρης Γεώργιος
Δημηνίκος Γεώργιος

Δημηνίκος Α.

Λέτσιος Βασίλειος
Μπάτσικας Βασίλειος
Ματράκης Απόστολος

Καλαγιάς Γρηγόριος
Κορτέσης Κων/νος
Κρεμαστάς Βασίλειος

Σφυρής Αχιλλέας
Τσιντζιράκος Βασίλειος
Τσαρούχας Αντώνιος

