Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:3/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.Απόφ:8/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 11 του
μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 , ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την
αριθ.πρωτ.2913/7.2.2011 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
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2]Δημήτριος Γαβρίλης:Αντιπρόεδ ρος
3]Αναστάσιος Γαζής
4]Ευτύχιος Ζουριδάκης
5]Νικόλαος Πεντεσπίτης
6]Αικατερίνη Μακρή-Σάντα
8]Ανδρέας Αραβανής
8]Γεώργιος Μαργέλης
9]Νικόλαος Μπραντζουκάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανένας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής
Επιτροπής κ. Μαρία Τριτσαρώλη, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας
ΘΕΜΑ 13ον εντός της Η.Δ. της αριθ.3-2011 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
«Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την απευθείας ανάθεση
εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη διαμόρφωσης ενεργού χώρου
απόθεσης αστικών αποβλήτων Δήμου Λευκάδας εντός του χώρου του
Βιολογικού
Καθαρισμού
και
τεύχη
δημοπράτησης
σταθμών
μεταφόρτωσης» προϋπολογισμού 10.824,00€ με το ΦΠΑ.
Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Καρβούνης: Αντιδήμαρχος ΤΥΔΛ
Ο κ. Σπυρίδων Καρβούνης, Αντιδήμαρχος Τ.Υ.Δ.Λ. εισηγούμενος το 1ο θέμα
της Η.Δ. έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το Υπηρεσιακό Σημείωμα της
Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου περί αδυναμίας σύνταξης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη
διαμόρφωσης ενεργού χώρου απόθεσης αστικών αποβλήτων Δήμου
Λευκάδας εντός του χώρου του Βιολογικού Καθαρισμού και τεύχη
δημοπράτησης σταθμών μεταφόρτωσης» προϋπολογισμού 10.824,00€ με
το ΦΠΑ.
Εισηγούμαι την απευθείας ανάθεση της ανωτέρω μελέτης με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα με βάση το Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
που προβλέπει ανάθεση μελετών σε κατόχους πτυχίων Μελετών με ύψος αμοιβής

μέχρι 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄τάξης των αντίστοιχων
κατηγοριών και ειδικότερα σύμφωνα με:
1. Ν.3316/2005 (ΦΕΚ-42/Α), «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
2. Εγκύκλιος 22 Α.Π.Δ17α/07/91/Φ.8ΓΕΝ, αποδοχή της αριθ.312/2005
γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
3. Άρθρο 209 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων)
4. ΦΕΚ 896/Β/22.6.2010 «Απόφαση ορίων Αμοιβών μελετών έτους 2010»
5. Το άρθρο 72 παρ.δ του Ν.3852/2010, στους κατόχους μελετητικών
πτυχίων
Α. Η Ειρήνη Φωτεινοπούλου, Χημικός Μηχανικός, οδός Δελφών 14-Νέο
Ηράκλειο τηλ.210-2285650, ως εκπρόσωπος της σύμπραξης των μελετητών, κάτοχος
πτυχίου μελετών 27 Α και 18 Α.
Β. Η Ιωάννα Μπαλατσά, Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός, κάτοχος πτυχίου
μελετών 16 Α.
Η αμοιβή του αναδόχου μελετητή χωρίς ΦΠΑ ορίζεται σε οκτώ χιλιάδες
οκτακόσια ευρώ (8.800,00€) πλέον ΦΠΑ, δηλαδή δέκα χιλιάδες οκτακόσια είκοσι
τέσσερα ευρώ (10.824,00€) με ΦΠΑ και κατανέμεται ως εξής:
Κατηγορία Πτυχίου
Περιβαλλοντικές μελέτες
Μελέτης Χημ.Μηχανικής &Χημ.Εγκαταστάσεων
Τοπογραφικές μελέτες
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

23%

27
18
16

Αμοιβή Πτυχίου
Ευρώ
4.900,00
1.900,00
2.000,00
8.800,00
2.024,00
10.824,00

Και εκάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση
Ν. Μπραντζουκάκης- Γ. Μαργέλης: Ψηφίζουν την απευθείας ανάθεση της
μελέτης εκτός από το σκέλος που αφορά τους σταθμούς μεταφόρτωσης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον εισηγητή και έλαβε υπόψη της
- την εισήγηση της Υπηρεσίας
- το άρθρο 72 παρ. δ του Ν.3852/2010
- τις σχετικές διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Την απευθείας ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη
διαμόρφωσης ενεργού χώρου απόθεσης αστικών αποβλήτων Δήμου
Λευκάδας εντός του χώρου του Βιολογικού Καθαρισμού και τεύχη
δημοπράτησης σταθμών μεταφόρτωσης» προϋπολογισμού 10.824,00€ με
το ΦΠΑ στην Ειρήνη Φωτεινοπούλου οδός Δελφών 14-Νέο Ηράκλειο τηλ.2102285650,
ως
εκπρόσωπος
της
σύμπραξης
των
μελετητών
ΕΙΡΗΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-Χημικό Μηχανικό, κάτοχο πτυχίου μελετών 27 Α και 18 Α και
ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΛΑΤΣΑ- Αγρονόμο-Τοπογράφο Μηχανικό, κάτοχο πτυχίου μελετών16 Α.
Η αμοιβή του αναδόχου μελετητή χωρίς ΦΠΑ ορίζεται σε οκτώ χιλιάδες
οκτακόσια ευρώ (8.800,00€) πλέον ΦΠΑ, δηλαδή δέκα χιλιάδες οκτακόσια είκοσι
τέσσερα ευρώ (10.824,00€) με ΦΠΑ και κατανέμεται ως εξής:

Κατηγορία Πτυχίου
Περιβαλλοντικές μελέτες
Μελέτης Χημ.Μηχανικής &Χημ.Εγκαταστάσεων
Τοπογραφικές μελέτες
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

23%

27
18
16

Αμοιβή Πτυχίου
Ευρώ
4.900,00
1.900,00
2.000,00
8.800,00
2.024,00
10.824,00

Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:8/2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

