Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:34/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:317/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 15η του
μήνα Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
33355/11.11.2011 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 επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5] Mαργέλης Γεώργιος
6] Μπραντζουκάκης Νικολ
7) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαζής Αναστάσιος
2. Πεντεσπίτης Νίκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
9ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.34-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για απευθείας ανάθεση του έργου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΡΑΜΠΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ προϋπολογισμού 6.900,00€.
Εισηγητής:κ.Καρτάνος Ιωάννης
Αντιδήμαρχος Ελλομένου
Ο Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
«Σύμφωνα με τη Τεχνική μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες για την κατασκευή
τουαλετών, ράμπας πρόσβασης καθώς και περιμετρικής περίφραξης στο Δημοτικό
σχολείο του οικισμού
Περιγιαλίου της Τοπικής Κοινότητας Πλατυστόμου,
προκειμένου να λειτουργήσει σαν νηπιαγωγείο.
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι εξής:
- Σκυροδέματα κατηγορίας C16/20, μικρών έργων (ΟΙΚ 32.5.4)
- Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 , όταν το σύνολο
της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 (ΟΙΚ
32.25.3)

- Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους
6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) (ΟΙΚ 46.1.2)
- Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα (ΟΙΚ 71.22)
- Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων
30x30 cm (ΟΙΚ 73.33.2)
- Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20
cm (ΟΙΚ 73.34.1)
- Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα
υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως. (ΟΙΚ 77.80.1)
- Ηλεκτρολογική εγκατάσταση(ΗΛΜ ΣΧΕΤ)
- Υδραυλική εγκατάσταση(ΥΔΡ ΣΧΕΤ)
- Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Φ 1 1/2 ’’ (ΟΙΚ 64.26.2)
- Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή (ΟΙΚ 64.47)
Για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι εξής διατάξεις:
N.2229/94 «Τροποποίηση του Ν.1418/84»
- Ν.2940/01 «Αναπτυξιακά φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις
του κατασκευαστικού τομέα»
- Π.Δ. 410/95 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας όπως αυτός ισχύει κατά την
διάρκεια της δημοπράτησης»
- Π.Δ. 171/87 « Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές
ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Ο.Τ.Α».
- Ν. 3021/02 «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα
που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε.»
- Π.Δ.334/00 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/Ε.Ο.Κ.»
- Ν. 3263/04 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες
διατάξεις»
Του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων»
Του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α. όσον αφορά τη
σύνταξη μελετών – προμηθειών.
Ν.3639/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής
δημοσίων έργων»
και
- κατόπιν της με αρ.335/2011 απόφασης του Δ.Σ. με την οποία αποφασίστηκε η
μεταφορά υπολοίπων έργων στο προϋπολογισμό του έτους 2011 και για το
συγκεκριμένο έργο αναγράφεται ο Κ.Α.30/7321.002,
εισηγούμαι την με απευθείας ανάθεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΡΑΜΠΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ προϋπολογισμού
6.900,00€ με ΦΠΑ, στη τεχνική εταιρεία Α.ΤΣΩΡΟΣ-Λ.ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να
αποφασίσει για την
απευθείας ανάθεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C.
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΡΑΜΠΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ
προϋπολογισμού 6.900,00€ με ΦΠΑ, στη τεχνική εταιρεία Α.ΤΣΩΡΟΣ-Λ.ΣΑΚΚΑΣ
Ο.Ε. και να εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης.
Η Επιτροπή άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
- την παραπάνω εισήγηση

- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση
κατά πλειοψηφία αποφασίζει
με πέντε (5) ψήφους υπέρ και δύο (2) παρών , του κ.Μπραντζουκάκη Νίκου που
διαφωνεί με την διαδικασία και του κ.Μαργέλη Γεώργιου, την απευθείας ανάθεση του
έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΡΑΜΠΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ προϋπολογισμού 6.900,00€ με ΦΠΑ, στη τεχνική εταιρεία Α.ΤΣΩΡΟΣΛ.ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε. και εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης, στο Κ.Α. 30/7321.002,
προϋπολογισμού του έτους 2011.
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της σύμβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:317/2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

