Απόσπασμα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το πρακτικό της με αριθ:28/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:241/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 9η του
μήνα Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
26760/5.10.2012 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]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)ΑραβανήςΑνδρέας
3) Γαζής Αναστάσιος
4)Σάντα-Μακρή Αικατ.
5) Zoυριδάκης Ευτύχιος
6) Γαβρίλης Δημήτρης
7)ΜαργέληςΓεώργιος
8) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πεντεσπίτης Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.28-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση για την απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης “Βυθομέτρηση
Αγκυροβολίου Τουριστικών Σκαφών Βασιλικής Λευκάδας” .
Εισηγ: κ.Ελευθ.Αραβανής-Πρόεδρος Επιτροπής

Ο Εισηγητής ανέφερε τα παρακάτω:
“ Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ-42/Α),»Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
2. Την εγκύκλιο 22Α.Π.Δ17α/07/91Φ.8ΓΕΝ,αποδοχή της αριθ.312/2005
γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
3. Το αρθρο 209 του Ν3463/2006 ΦΕΚ 114 (κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων).
4. Το ΦΕΚ 743Β/05.5.2011»απόφαση ορίων Αμοιβών μελετών έτους 2011»
5. Το αρθρο 72 παρ. δ του Ν.3852/2010, στους κατόχους μελετητικών πτυχίων.
6. Την εγκεκριμένη πίστωση που αποφασίστηκε με την αριθ.287/2012
απόφαση Δ.Σ. στον Κ.Α. 30/7413.029.
7. Το γεγονός ότι η ως άνω μελέτη είναι εξειδικευμένη με συνέπεια η Τ.Υ. του
Δήμου να αδυνατεί να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη της.

8. Επειδή η μελέτη του έργου «Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών Βασιλικής
Λευκάδας» περιλαμβάνει την κατασκευή λιμενικών
(προσήνεμος και υπήνεμος
μώλος) και σαν τοπογραφικό υπόβαθρο της μελέτης για το σχεδιασμό των λιμενικών
έργων χρησιμοποιήθηκε βυθομετρικός χάρτης του ΓΕΝ του έτους 1989 κλ:
1:1000,θεωρήθηκε λοιπόν απαραίτητη προϋπόθεση η εκπόνηση νέου βυθομετρικού
χάρτη για την έγκριση και εκτέλεση του έργου ,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης Μελέτης «Βυθομέτρηση Αγκυροβολίου
Τουριστικών Σκαφών Βασιλικής Λευκάδας» σύμφωνα με 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 Β ΄τάξης της κατηγορίας 16, στον κάτοχο
μελετητικού πτυχίου με αριθμό 14731 Της κατηγορίας 16 τάξη Β΄ , μελετητή
Τοπογράφο μηχανικό Γρηγόρη Μπουρσινό.
Η αμοιβή του μελετητή ανέρχεται σε 12.241,00€ πλέον ΦΠΑ 23%”.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Την απ ευθείας ανάθεση εκπόνησης Μελέτης « Βυθομέτρηση Αγκυροβολίου
Τουριστικών Σκαφών Βασιλικής Λευκάδας » στον κάτοχο μελετητικού πτυχίου με
αριθμό 14731 της κατηγορίας 16 τάξη Β΄ , μελετητή Τοπογράφο μηχανικό
,Γρηγόρη Μπουρσινό.
Η αμοιβή του μελετητή ανέρχεται σε 12.241,00€ πλέον ΦΠΑ 23% και η πίστωση του
ποσού αναγράφεται στον Κ.Α. 30/7413.029 πρ/σμού έτους 2012, κατόπιν της
αρ.287/12 απόφασης Δ.Σ.
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της σύμβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 241/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

