ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 42/2015 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 324/2015
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 9 του μήνα Δεκεμβρίου
του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου μετά την αριθ. πρωτ. 26188/4-12-2015 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Βλάχος Κων/νος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Σέρβος Κων/νος
6. Γιαννιώτης Οδυσσέας
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκληρός Φίλιππος
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της μειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού μέλους, κας Σταματέλου Δήμητρας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 2ο της ημερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη τριών κόμβων
(Καραβέλα& Φιλοσόφων-Γαζή/Κατωπόδη/Ξ. Γρηγόρη-Περιγιαλίου»
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1)Τις διατάξεις των κάτωθι Νόμων:
α)Νόμου 3316/05
β)Ν. 3481/06 (ΦΕΚ/162/Α) "Τροποποιήσεις στη Νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την
ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις "
γ)ΥΠΕΧΩΔΕ, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού και
Κωδ/σης, Εγκύκλιος 7, 4/4/2008 (αριθμ. Πρωτ. Δ17γ/350/2/Π.Ε./ΦΝ439) «Αποδοχή της αριθμ.
470/2007 γνωμοδότησης σχετικά με τη δυνατότητα απευθείας ανάθεσης συμβάσεων μελετών και
παροχής συναφών υπηρεσιών»

1

δ)Άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων)
ε) Την αριθ.πρωτ.ΔΝΣα/οικ.21409/ΦΝ 439.6 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας ,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, που καθορίζει τα όρια ισχύος πτυχίων μελετών ανά τάξη και
κατηγορία για τη χρονική περίοδο από 21/3/2015 έως 20-3-2016
2)Τον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 που στον Κ.Α. 30/7413.053 είναι
εγγεγραμμένη πίστωση 16.000,00€ για την εκτέλεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη τριών
κόμβων(Καραβέλα& Φιλοσόφων-Γαζή/Κατωπόδη/Ξ. Γρηγόρη-Περιγιαλίου)».
3) Την αριθ.298/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η
διάθεση της πίστωσης
4)Το γεγονός ότι η υπηρεσία μας δεν διαθέτει την υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία
σύνταξης της συγκεκριμένης μελέτης,
Προτείνουμε την απευθείας ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη
τριών κόμβων (Καραβέλα& Φιλοσόφων-Γαζή/Κατωπόδη/Ξ. Γρηγόρη-Περιγιαλίου)» στον κ.
Διονύσιο Μεσσήνη, Πολιτικό Μηχανικό, αντί ποσού 16.000,00€ με το ΦΠΑ, σύμφωνα με την
οικονομική προσφορά του.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:
Την απευθείας ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη τριών κόμβων
(Καραβέλα & Φιλοσόφων-Γαζή/Κατωπόδη/Ξ. Γρηγόρη-Περιγιαλίου)» στον κ. Διονύσιο Μεσσήνη,
Πολιτικό Μηχανικό, αντί ποσού 16.000,00€ με το ΦΠΑ, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 324/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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