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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 

    ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

           ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ          
 

Απόσπασμα από το 06
ο
 πρακτικό της από 26-03-2019 συνεδρίασης 

 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου, <Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση 

‘’Τσίγγουνας’’ Δήμου Λέρου>» 

 
 Σήμερα στις 26 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Λέρου, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 

1620/22-03-2019  πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη 

της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».     

  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των επτά (7) μελών ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. Κόλιας Μιχαήλ (Πρόεδρος) 1. Κοντραφούρης Μιχαήλ-Αντιπρόεδρος 

2. Μπίλλης Νεκτάριος -(Μέλος Πλειοψηφίας) 2. Μαυρουδής Αντώνιος- Μιχαήλ-(Μέλος Μειοψηφίας) 

3. Μεραμπελιώτης Βασίλειος-(Μέλος Πλειοψηφίας) 3. Κοντραφούρης Αντώνιος -( Μέλος Πλειοψηφίας) 

4. Μπαλαμπάνης Ευάγγελος- (Μέλος Πλειοψηφίας) Οι  οποίοι κλήθηκαν και δεν προσήλθαν 

5.   

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε, υπάλληλος του Δήμου Λέρου, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως άρχισε 

η συζήτηση των θεμάτων. 

 

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 31 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο σώμα το 5
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Εισήγηση για 

συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου, <Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση 

‘’Τσίγγουνας’’ Δήμου Λέρου>», έθεσε υπόψη των μελών την με Α.Π.:1593/21-03-2019 εισήγηση του 

Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Δόμησης η οποία έχει ως εξής: 

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Βαθμός Ασφαλείας 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                          Λέρος,  21-03-2019 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ                                                                   Αριθμός πρωτ : 1593 

 
                                                                                         
Δ/νση             : Περιβάλλοντος,                                  ΠΡΟΣ: Οικονομική  Επιτροπή 
                         Δόμησης & Τεχνικών                                     Δήμου Λέρου 
                         Υπηρεσιών                                                
Τμήμα            : Μελετών και                                         
                         Τεχνικών Έργων.                                   ΚΟΙΝ.:  κ. Δήμαρχο Λέρου 

Ταχ. Δ/νση     : Λακκί                                             
Ταχ. Κώδικας : 85400 – Λέρος                                                 
Πληροφ.         :  
Τηλέφωνο      : 22470-22940                                                
Fax            : 22470-23401 
 

ΘΕΜΑ :   Εισήγηση για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ 

ΘΕΣΗ ‘’ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ». 
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ΣΧΕΤ. :  

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 186 του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82Α΄) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», με τις οποίες αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 52 του 

Ν.3669/08 (Κώδικας Δημοσίων Έργων - ΚΔΕ) και προβλέπεται πλέον ότι για την παραλαβή φυσικού εδάφους, η 

Προϊστάμενη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της διευθύνουσας 

υπηρεσίας και ο επιβλέπων. 

- Την αριθμό 107/2015 (ΑΔΑ: 6ΚΛΣΩΛΓ-ΤΦΘ) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού και 

αναδείχτηκε ο μειοδότης για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘’ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΣ’’ ΔΗΜΟΥ 

ΛΕΡΟΥ». 

-  Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1441/12-03-2019 σύμβαση κατασκευής του ανωτέρω έργου. 

- Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1461/13-03-2019 έγγραφο της Τ.Υ. του Δήμου Λέρου με το οποίο ορίζονται επιβλέποντες του 

έργου η κ. Παντερμαράκη Μαρία και η κ. Φιλιππίδη Δέσποινα, Πολιτικοί Μηχανικοί  Τ.Ε. καθώς και επιτροπή αφανών 

εργασιών: κ. Φιλιππίδης Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., κ. Καρπάθιου Άννα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. και 

κ. Κουρεπίνη Καλλιόπη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε..  

 

Βάσει λοιπών των ανωτέρω, προκύπτει η ανάγκη συγκρότησης επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το εν λόγω 

έργο, η οποία θα αποτελείται από τους τρείς κάτωθι υπαλλήλους της τεχνικής υπηρεσίας: 

1. Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέρου. 

2. Τους επιβλέποντες μηχανικούς...» 

 Στη συνέχεια πρότεινε στα μέλη τη λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού 

εδάφους του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ‘’Τσίγγουνας’’ Δήμου Λέρου», σύμφωνα με την με 

Α.Π.:1593/21-03-2019 εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Δόμησης. Ειδικότερα η σύνθεση της 

επιτροπής θα αποτελείται από τους: 

 Έλληνα Χριστόδουλο – Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Δόμησης Δήμου Λέρου (Πρόεδρος) 

 Παντερμαράκη Μαρία – Επιβλέπουσα Μηχανικός του έργου 

 Φιλιππίδη Δέσποινα – Επιβλέπουσα Μηχανικός του έργου 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων και αφού 

έλαβε υπόψη της: 

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 

 Τις διατάξεις της παρ2 του άρθρου 186 του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82Α) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» 

 Την με αριθμ. πρωτ. 1593/21-03-2019 εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Εισήγηση για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού 

εδάφους του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ‘’Τσίγγουνας’’ Δήμου Λέρου»     

 Την υπ’ αριθ. 107/2015 (ΑΔΑ: 6ΚΛΣΩΛΓ-ΤΦΘ) απόφαση της Ο.Ε.  

 Το με Α.Π.:1461/13-03-2019 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Δόμησης, με την οποία ορίσθηκαν 

επιβλέποντες μηχανικοί για το εν λόγω έργο 

 Τη διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Συγκροτεί επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση 

‘’Τσίγγουνας’’ Δήμου Λέρου», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ2 του άρθρου 186 του Ν.4070/2012 

(ΦΕΚ 82Α) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες 

διατάξεις», η οποία αποτελείται από τους: 

 Έλληνα Χριστόδουλο – Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Δόμησης Δήμου Λέρου (Πρόεδρος) 

 Παντερμαράκη Μαρία – Επιβλέπουσα Μηχανικός του έργου 

 Φιλιππίδη Δέσποινα – Επιβλέπουσα Μηχανικός του έργου 

……………….…………..………………………………………………………………………………….. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

                 

                α) Μπίλλης Νεκτάριος (υπ/φή)  

           ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ    β) Μεραμπελιώτης Βασίλειος (υπ/φή) 

       γ) Μπαλαμπάνης Ευάγγελος (υπ/φή)     

ΑΔΑ: ΨΒΟ9ΩΛΓ-ΔΚΣ
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