Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:18/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:160/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στη 27η του
μήνα Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονομική
Επιτροπή
του
Δήμου
μετά
την
αριθ.πρωτ.19229/23.6.2011 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 εννιά (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3)Γαζής Αναστάσιος
4] Ρεκατσίνας Σπύρος
5] Μεσσήνη Κερασούλα
6] Μαργέλης Γεώργιος
7] Mπραντζουκάκης Νικόλαος
8) Ζουριδάκης Ευτύχιος
9) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
6ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.18-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Aπόφαση Οικονομικής Επιτροπής για απευθείας ανάθεση για του
έργου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΑΓ.ΝΙΚΗΤΑ, προϋπολογισμού 12.100,00€ με
Φ.Π.Α.
Εισηγητής: κ. Σπύρος Καρβούνης
Αντιδήμαρχος
Ο Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή ότι,
«Το έργο αυτό αφορά συμπληρωματικά έργα αποκατάστασης του
πλακόστρωτου στον πεζοδρόμο του Αγίου Νικήτα. Η ανάπλαση είναι απαραίτητη
για την σωστή απορροή των όμβριων υδάτων καθώς και λόγω της φθοράς που
έχει
υποστεί
από
την
χρήση
το
υφιστάμενο
πλακόστρωτο.
Στο νέο πλακόστρωτο η κλίση απορροής των όμβριων υδάτων θα γίνεται στον
άξονα του δρόμου με κλίση 1,5%. Οι πλάκες της πλακόστρωσης θα είναι
ακανόνιστες, εμβαδού μεγαλύτερου των 0,10 τετραγωνικών μέτρων , μέσου πάχους
πέντε εκατοστών και θα τοποθετηθούν με πολύ μικρό αρμό ανοιχτού χρώματος
ώχρας. Στον άξονα του δρόμου θα υπάρχει αρμός πάχους 2,5cm σύμφωνα με τα
συνημμένα σχέδια. Οι εσχάρες υδροσυλλογής θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο και
θα τοποθετηθούν εγκάρσια στο κέντρο του δρόμου. Θα έχουν 0,30 μέτρα πλάτος και
2,00 μέτρα μήκος.
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις:

-Του Ν.1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.2229/94 και το Ν.2372/96, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν σήμερα.
-Του Π.Δ.609/85 «Κατασκευή Δημοσίων έργων» και Π.Δ.402/96.
-Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως επικυρώθηκε με το Π.Δ.323/89.
-Του Π.Δ.28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ» όσον αφορά
τη σύνταξη μελετών-προμήθειες.
-Του Π.Δ.171/87 «όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέματα
έργων ΟΤΑ.
-Τις δ/ξεις του Ν.3263/04 (ΦΕΚ 179Α/΄28.9.04) «Μειοδοτικό σύστημα
ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις».
-Τις δ/ξεις του Ν.3669/08 «Κώδικας δημοσίων έργων»
-Σύμφωνα με την αρ.120/11 απόφαση Δ.Σ., εγκρίθηκε το παραπάνω έργο και
η δαπάνη που απαιτείται 9.837,39 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 12.100,00 €.
θα καλυφθεί από πιστώσεις της Σ.Α.ΤΑ. 2011-Κ.Α.30/7333.007.
Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαι την απευθείας ανάθεση στον Ε.Δ.Ε. Χόρτη
Γεώργιο».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την
απευθείας ανάθεση του παραπάνω έργου.
Η Επιτροπή άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
- την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα αποφασίζει
Tην απευθείας ανάθεση του έργου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΑΓ.ΝΙΚΗΤΑ, προϋπολογισμού
12.100,00€ με Φ.Π.Α.,στον Ε.Δ.Ε. Χόρτη Γεώργιο.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 12.100,00 € με Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από
πιστώσεις της Σ.Α.ΤΑ. 2011-Κ.Α.30/7333.007.
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της σύμβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:160 /201
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

