Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:14/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:105/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 24 του
μήνα Μαίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονομική
Επιτροπή
του
Δήμου
μετά
την
αριθ.πρωτ.13806/19.5.2011 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 οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2] Αραβανής Ανδρέας
3)Γαζής Αναστάσιος
4] Ζουριδάκης Ευτύχιος
5]Νικόλαος Πεντεσπίτης
6]Αικατερίνη Μακρή-Σάντα
7] Μαργέλης Γεώργιος
8)Mπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαβρίλης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
5ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.14-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την απευθείας ανάθεση του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ»
προϋπολογισμού
23.000,00€ με τον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αρ.176/11 απόφαση Δ.Σ.
Εισηγητής: κ.Καρβούνης ΣπύροςΑντιδήμαρχος
Ο Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή τα εξής:
Σύμφωνα με την 176/2011 απόφαση του Δ.Σ. το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ», χαρακτηρίστηκε ως επείγον λόγω ανωτέρας
βίας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 9 παρ.2β του Π.Δ.
171/87 και να κατασκευαστεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 103
παρ.2γ του Ν.3463/2006.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 23.000,00€ με τον Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον
Κ.Α. 25/7312.017 , ΣΑΤΑ 2011.
Αρμόδιο όργανο για την επιλογή αναδόχου είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
Κατ εφαρμογή της ως άνω απόφασης του Δ.Σ., ως Αρμόδιος Αντιδήμαρχος, κάλεσα
ομάδα εργολάβων και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, με το αρ.14264/23-5-11 έγγραφό
μου, να υποβάλλουν κλειστές οικονομικές προσφορές.
Στη παραπάνω πρόσκλησή μου ανταποκρίθηκε ο Ε.Δ.Ε. κος Δρακάτος ΛεωνίδαςΣτέφανος που κατέθεσε σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά του,
τον οποίο και καταθέτω στην Επιτροπή».

Κατόπιν ανοίχτηκε o φάκελος της προσφοράς του Ε.Δ.Ε. κ. Δρακάτου ΛεωνίδαΣτέφανου ο οποίος προσφέρει έκπτωση 2% επί του τιμολογίου της μελέτης του ως
άνω έργου.
Ο Πρόεδρος πρότεινε:
Την απευθείας ανάθεση του έργου ««ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ», στον Ε.Δ.Ε. κο Δρακάτο Λεωνίδα-Στέφανο, με ποσοστό
έκπτωσης 2% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3669/08 καθώς και την υπ αρ.176/2011 απόφαση
Δ.Σ.
Η δε προθεσμία περαίωσης του έργου να οριστεί στις 20 ημερολογιακές ημέρες.
Κατόπιν των παραπάνω, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει
σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
- τη παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση
ομόφωνα αποφασίζει
Την απευθείας ανάθεση του έργου ««ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ», στον Ε.Δ.Ε. κο Δρακάτο Λεωνίδα-Στέφανο, με ποσοστό
έκπτωσης 2% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3669/08 καθώς και την υπ αρ.176/2011 απόφαση
Δ.Σ.
Προθεσμία περαίωσης του έργου 20 ημερολογιακές ημέρες.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 23.000,00€ με τον Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον
Κ.Α. 25/7312.017 , ΣΑΤΑ 2011.
Eξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της σύμβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:105 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

