Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:7/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:82/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 22η του
μήνα Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. 6430/16.3.2012
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 εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Πεντεσπίτης Νικόλαος
7) Mαργέλης Γεώργιος
8) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαβρίλης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
6ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , ως Διαχειριστικής Επιτροπής του
κληροδοτήματος ΦΙΛΙΠΠΑ, για έγκριση τεχνικής μελέτης σχετικά με την
διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης επιβατικών οχημάτων σε
οικόπεδο του κληροδοτήματος και έγκριση διάθεσης πίστωσης.
Εισηγ: κ.Ελευθ.Αραβανής
Πρόεδρος Επιτροπής
Ο Εισηγητής ανέφερε ότι:
« Η από 13-3-12 οικονομοτεχνική μελέτη των Τ.Υ του Δήμου, που επισυνάπτεται
στην εισήγηση του θέματος, αφορά εργασίες διαμόρφωσης υπαίθριου χώρου
στάθμευσης επιβατικών οχημάτων σε οικόπεδο κληροδοτήματος Φίλιππα,
ιδιοκτησίας του Δήμου Λευκάδας, εντός του οικισμού του Αγ. Νικήτα, επί της
Επαρχιακής Οδού. Το οικόπεδο έχει έκταση 523,27μ2 και με την διαμόρφωση θα
δημιουργηθούν 23 θέσεις στάθμευσης που θα εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες του
οικισμού.
Ήδη στον χώρο έχουν γίνει χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του επιπέδου
στάθμευσης και με την παρούσα μελέτη θα κατασκευαστούν μόνο οι απαραίτητες
περιμετρικές αργολιθοδομές αντιστήριξης των πρανών.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 6.097,56 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενω με ΦΠΑ 7.500,00
και θα καλυφθεί από πιστώσεις του ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑ.
Εισηγούμαι:
1. την έγκριση της από 13-3-12 οικονομοτεχνικής μελέτης της Τ.Υ του Δήμου
2. την έγκριση της διάθεσης πίστωσης από τον προϋπολογισμό του
κληροδοτήματος ΦΙΛΙΠΠΑ και
3. την λήψη τριών τουλάχιστον προσφορών, ώστε να αποφασιστεί η απευθείας
ανάθεση στο μειοδότη, της κατασκευής του έργου».
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει:
1. Την από 13-3-12 οικονομοτεχνική μελέτη της Τ.Υ του Δήμου.
2. Την διάθεση πίστωσης από τον προϋπολογισμό του κληροδοτήματος
ΦΙΛΙΠΠΑ και
3. την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με τη λήψη τριών τουλάχιστον
προσφορών, ώστε να κατακυρωθεί στο μειοδότη, η κατασκευή του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 82/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

