ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 38/2015 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 292/2015

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 16 του µήνα Νοεµβρίου
του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:30, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 24190/12-11-15 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 ∆ιοίκησης-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. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Χαλικιάς Ευάγγελος
6. Βλάχος Κων/νος
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σέρβος Κων/νος
2. Σκληρός Φίλιππος
3. Καρφάκη Μαριάννα
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 ∆ήµητρας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Ευτύχιος Ζουριδάκης αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση εκπόνησης µελέτης µε τίτλο µελέτης: «Τοιχίο
αντιστήριξης δρόµου Καλάµου-Επισκοπής» πρ/σµού 12.296,95 €.
Εισηγητής: Φίλιππας Γεώργιος, Αντιδήµαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, λόγω απουσίας του
εισηγητή, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 2,3& 28 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της
Νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων (Κ∆Ε).
2. Την αριθ. 237/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου στην οποία
εγγράφεται πίστωση 12.300,00€
3. Την Έγκριση διάθεσης Πίστωσης του παραπάνω ποσού .
4. Την αριθ. 163/2015 Μελέτη του έργου που συντάχθηκε στις 6 -11 - 2015
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και θεωρήθηκε 6 -11 -2015 από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου
5. Την αριθ. 271/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία
εγκρίθηκε η παραπάνω µελέτη.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την ανάθεση του έργου: «Τοιχίο Αντιστήριξης ∆ρόµου Καλάµου Επισκοπής» προϋπολογισµού
12.296,95 €, στον Σπυρίδωνα Γουρζή, Τεχνολόγο Πολιτικό µηχανικό µε ΑΦΜ 049658619 ∆ΟΥ
Λευκάδας.
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 ανάθεση του έργου «Τοιχίο Αντιστήριξης ∆ρόµου Καλάµου Επισκοπής» προϋπολογισµού
12.296,95 €, στον Σπυρίδωνα Γουρζή, Τεχνολόγο Πολιτικό µηχανικό
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 292/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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