Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:32/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:277/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 25η του
μήνα Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
31523/25.10.2011 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] Πεντεσπίτης Νίκος
4) Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
5) Γαζής Αναστάσιος
6] Ζουριδάκης Ευτύχιος
7] Mαργέλης Γεώργιος
8) Μπραντζουκάκης Νικολ.
9) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
5ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.32-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση πρακτικών επιτροπών
διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας, για το
έτος 2011.
Εισηγητής:κ. Αντώνης Αθανίτης
Υπάλληλος Δήμου

Ο Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
Έχοντας υπόψη:
«1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ, Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-031993).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Την αριθμ. 48/73124/30-12-2008 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών «Αρμόδια όργανα
ΟΤΑ Α΄ Βαθμού για προμήθειες που διενεργούνται με απευθείας ανάθεση,
διαγωνισμό και με διαπραγμάτευση.
5. Την αριθμ. 235/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των
τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών
ύδρευσης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος.
6. Την αριθμ. 23935/03-08-2011 διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την
προμήθεια υλικών ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2011.
7. Την αριθ.5/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίσθηκαν οι
επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής των
προμηθειών που υπάγονται στον ΕΚΠΟΤΑ.
8. Το από 29-09-2011 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
9. Το από 06-10-2011 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.
10. Το από 11-10-2011 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.
11. Την αριθμ. 262/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
12. Το από 25-10-2011 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
13. Το από 25-10-2011 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.
14. Την ανάγκη κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος, προκειμένου να υπάρξει άμεση
προμήθεια υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγούμαστε
Την έγκριση των από 25-10-2011 πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας και
της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
λόγω του κατεπείγοντος για την προμήθεια υλικών ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας
για το έτος 2011 και την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην
εταιρεία Υιοί Ι. Κατωπόδη Ο.Ε., 1ο χιλ. Λευκάδας-Νυδριού, 31100 Λευκάδα, Α.Φ.Μ.
998705426, ΔΟΥ Λευκάδας, έναντι του ποσού των 47.827,79 ευρώ πλέον ΦΠΑ
23% ήτοι συνολικό ποσό 58.828,18 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση των από 25-10-2011
πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας και της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος για την προμήθεια
υλικών ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2011 και την κατακύρωση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εταιρεία Υιοί Ι. Κατωπόδη Ο.Ε., 1 ο χιλ.
Λευκάδας-Νυδριού, 31100 Λευκάδα, Α.Φ.Μ. 998705426, ΔΟΥ Λευκάδας, έναντι του
ποσού των 47.827,79 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό 58.828,18 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 Ν.3852/2010 , μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα αποφασίζει
την έγκριση των από 25-10-2011 πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας και της
Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
λόγω του κατεπείγοντος για την προμήθεια υλικών ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας
για το έτος 2011 και την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην
εταιρεία Υιοί Ι. Κατωπόδη Ο.Ε., 1ο χιλ. Λευκάδας-Νυδριού, 31100 Λευκάδα, Α.Φ.Μ.
998705426, ΔΟΥ Λευκάδας, έναντι του ποσού των 47.827,79 ευρώ πλέον ΦΠΑ
23% ήτοι συνολικό ποσό 58.828,18 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

H δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.25-6694.009, προϋπολογισμού
Λευκάδας.
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της σύμβασης.

έτους 2011 Δήμου

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:277/2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

