ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 43/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 327/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 18η
του µήνα
∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 31853/12.12.2014 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 εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Χαλικιάς Ευάγγελος (αναπληρωµ.)
6. Σταµατέλου ∆ήµητρα
7.
8.
9.

Απόντες
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Κοντογεώργης Ηλίας
3. Καρφάκη Μαριάννα
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ο κ. Ευάγγελος Χαλικιάς, αναπληρώνει τον κ. Κούρτη Γεώργιο, ο οποίος παραιτήθηκε από
δηµοτικός σύµβουλος και κατά συνέπεια και από µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής.
Κατά την συζήτηση του θέµατος ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κω/νος ∆ρακονταειδής.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για ανάθεση µελέτης κτηµατογράφησης των δηµοτικών εκτάσεων της Τ.Κ. Αθανίου
Λευκάδας.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Το θέµα εισηγείται ο κ. ∆ήµαρχος ο οποίος, ενηµέρωσε την Οικονοµική Επιτροπή επί του
θέµατος, και είπε τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1.Την υπ’ αριθ.40/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας όπου
µεταξύ των άλλων ενεκρίθη η διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€ για τη µελέτη κτηµατογράφησης
δηµοτικών εκτάσεων της Τ.Κ. Αθανίου και έλαβε τον Κ.Α.30/7413.021
2.Το αριθ.ΕΣ.ΠΡΩΤ.1966/2014 έγγραφο της ∆/νσης Πολεοδοµίας προς το Τµήµα
Προϋπολογισµού του ∆ήµου.
3.Την υπ’ αριθ.Π.Α.Υ. Α-850/26.11.2014 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης του κ. Μάρκου
Νικητάκη, αρµόδιου Αντιδηµάρχου.
4.Το υπ’ αριθ.πρωτ.31135/Φ.5.50/3.12.2014 έγγραφο του κ. ∆ηµάρχου προς περιορισµένο
αριθµό µελετητών Τοπογράφων για υποβολή σχετικών οικονοµικών προσφορών.
5.Την υπ’ αριθ.315/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου.
6.Το υπ’ αριθ.πρωτ. 31898/12.12.2014 έγγραφο προς µελετητές για υποβολή οικονοµικών
προσφορών
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7.Τις οικονοµικές προσφορές των µελετητών:1)Κωνσταντίνας Σούνδια, 2)Γρηγορίου
Μπουρσινού και 3)Σπύρου Βλάχου –Πανταζή Κηρολίβανου, Συνεργαζόµενων Μελετητών
Εισηγούµαι
Την απευθείας ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Κτηµατογράφηση δηµοτικών εκτάσεων της
Τ.Κ. Αθανίου», στη µελετήτρια Κωνσταντίνα Σούνδια, επειδή προσέφερε τη µεγαλύτερη έκπτωση
40% επί της προεκτιµώµενης αµοιβής, που αντιστοιχεί στο ποσό των 6.000,00€ µε ΦΠΑ.»
Η Επιτροπή 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 µελέτης µε τίτλο: «Κτηµατογράφηση δηµοτικών εκτάσεων της
Τ.Κ. Αθανίου», στη µελετήτρια Κωνσταντίνα Σούνδια, επειδή προσέφερε τη µεγαλύτερη έκπτωση
40% επί της προεκτιµώµενης αµοιβής, που αντιστοιχεί στο ποσό των 6.000,00€ µε ΦΠΑ.»
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 327/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

2

