ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 22ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:144/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 22 του μήνα Μαϊου του έτους
2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.
πρωτ: 9809/18-5-18 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Καββαδάς Θωμάς
4. Σέρβος Κων/νος
4.
5. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5.
6. Περδικάρης Αθανάσιος
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση κατόπιν ηλεκτρονικής κληρώσεως του έργου:
"Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Σφακιωτών" προϋπολογισμού 12.500,00€ με το ΦΠΑ
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ.208/2017 τεχνική μελέτη του έργου
2. Την αριθ.310/2017 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του ως άνω έργου.
3. Τον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 που στον Κ.Α 30/7323.084 είναι εγγεγραμμένη
πίστωση 12.500,00€ για την εκτέλεση του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» βάσει
της αριθ.70/2018 απόφασης του Δ.Σ. και η οποία πίστωση διατέθηκε με την αριθ.29/2018 απόφαση
της Ο.Ε. του Δήμου
4. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
5. Την από 30/10/2017 ηλεκτρονική κλήρωση κατά την οποία κληρώθηκε υποψήφιος ανάδοχος ο
Μιχαήλ Καρύδης-Εμπειροτέχνης-Εργολάβος.
6. Το αριθ.πρωτ.25257/03.11.2017 έγγραφο της Δ-νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί ενημέρωσης του
υποψήφιου αναδόχου για το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης
7. Την από 03.11.2017 σύμφωνη γνώμη του ως άνω υποψήφιου αναδόχου για το αποτέλεσμα της
ηλεκτρονικής κλήρωσης.
8. Το αριθ.πρωτ.28659/12.12.2017 έγγραφο της Δ-νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς το ΤΕΕ για
δημοσίευση στη ιστοσελίδα του αποτελέσματος της ηλεκτρονικής κλήρωσης καθώς και τη σύμφωνη
γνώμη του υποψήφιου αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ.5 του Ν.4412/2016.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την απευθείας ανάθεση του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» αντί ποσού
12.500,00€ στον κ. Μιχαήλ Καρύδη (ΑΦΜ: 043301994 Δ.Ο.Υ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ).»
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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 απευθείας ανάθεση κατόπιν ηλεκτρονικής κληρώσεως του έργου: "Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε.
Σφακιωτών" προϋπολογισμού 12.500,00€ με το ΦΠΑ στον κ. Μιχαήλ Καρύδη (ΑΦΜ: 043301994 Δ.Ο.Υ.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 144/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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