ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 23ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 306/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 13 του µηνός Αυγούστου του έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε
τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 16059/9-8-2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κοντοµίχης Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κακλαµάνη Αναστασία
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Παπαδόπουλος Ανδρέας
6
Σέρβος Κων/νος
6
Τριλίβας Χρήστος
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Γρηγόρη Ασπασία
8
Βλάχος Κων/νος
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Αρβανίτης Σπυρίδων
9
Ζουριδάκης Ευτύχιος
10
Κατηφόρης Χρήστος
10
Σκληρός Φίλιππος
11
Φίλιππας Γεώργιος
11
12
Θερµός Ευάγγελος
12
13
Βλάχος Ευστάθιος
13
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
15
Καρφάκη Μαριάννα
15
16
Κατωπόδη Ευανθία
16
17
Βικέντιος Νικόλαος
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Μήτσουρας Πέτρος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Αραβανής Βασίλειος
19
20
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
20
21
Καββαδάς Θωµάς
21
22
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
22
23
Γληγόρης Κων/νος
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι
τρία (23) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Οι ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος και Φίλιππας Γεώργιος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆. και αποχώρησε εκ νέου πριν την
ου
συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, Χαλικιάς Ευάγγελος και Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
ου
1 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 3 εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 23ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
ου
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση δηµοπράτησης µε συνοπτικό διαγωνισµό του 1 υποέργου της πράξης (∆ράσεις για την
διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιµων αστικών αποβλήτων στο ∆ήµο Λευκάδας» µε κωδικό ΟΠΣ 5003637
(Μελέτες για την δηµιουργία Εγκαταστάσεων Πράσινων Σηµείων στις ∆.Ε. Λευκάδας).
Εισηγητής: Βλάχος Ευστάθιος, Εντεταλµένος Σύµβουλος

1

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του ∆ηµ. Συµβουλίου, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα µε
είκοσι µία (21) ψήφους, αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του θέµατος σχετικά µε έγκριση
ου
δηµοπράτησης µε συνοπτικό διαγωνισµό του 1 υποέργου της πράξης (∆ράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων
και ανακυκλώσιµων αστικών αποβλήτων στο ∆ήµο Λευκάδας» µε κωδικό ΟΠΣ 5003637 (Μελέτες για την
δηµιουργία Εγκαταστάσεων Πράσινων Σηµείων στις ∆.Ε. Λευκάδας), λόγω του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε τις
δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια ο Εντεταλµένος Σύµβουλος, κ. Ευστάθιος Βλάχος, είπε τα εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών του ∆.Σ.
1.Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και ειδικότερα του άρθρου 327.
α
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 (φεκ 133 /19-07-2018) «Μεταρρύθµιση του θεσµικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας-Ενίσχυση της συµµετοχής-Βελτίωση της
οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α (Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), ορίζεται ότι «∆εν απαιτείται
απόφαση δηµοτικού συµβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργου, προµήθειας
ή γενικής υπηρεσίας. Για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών
απαιτείται προηγούµενη αιτιολογηµένη απόφαση δηµοτικού συµβουλίου, αν η εκτιµώµενη αξία αυτή
υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηµατικό όριο απευθείας ανάθεσης από τον δήµαρχο…»
3.Σύµφωνα µε το άρθρο 118 παρ. 1 του ν.4412/2018 τα χρηµατικά όρια απευθείας ανάθεσης από τον δήµαρχο είναι
20.000 ,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., και µε το άρθρο 117 του ν.4412/2018 τα χρηµατικά όρια συνοπτικού διαγωνισµού
είναι 60.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
4.Την απόφαση 3220/18-06-2018 ένταξης της πράξης µε τίτλο «∆ρασεις για την διαχείρηση βιοαποβλήτων και
ανακυκλώσιµων αστικών αποβλήτων στο ∆ήµο Λευκάδας» και κωδικό ΟΠΣ 5003637.
5. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 33.480,00 Ευρώ, στον ΚΑ
20-7341.014 «Μελέτες για τη δηµιουργία εγκαταστάσεων πράσινων σηµείων στις ∆.Ε. Λευκάδας» του
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 του ∆ήµου
Ωστόσο, κατόπιν των ανωτέρω,
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
να εγκρίνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση σύνταξης της µελέτης (Μελέτες για την δηµιουργία
Εγκαταστάσεων Πράσινων Σηµείων στις ∆Ε Λευκάδας) µε την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού συνολικού
προϋπολογισµού 33.480,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, για την οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση
στον ΚΑ 20-7341.014 «Μελέτες για τη δηµιουργία εγκαταστάσεων πράσινων σηµείων στις ∆.Ε. Λευκάδας» του
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 του ∆ήµου.
Η διάθεση της ανωτέρω πίστωσης θα γίνει από τον ∆ήµαρχο ενώ οι όροι του διαγωνισµού θα καθοριστούν µε
απόφαση της οικονοµικής επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι µία (21) ψήφους, αποφασίζει:
Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση σύνταξης της µελέτης (Μελέτες για την δηµιουργία
Εγκαταστάσεων Πράσινων Σηµείων στις ∆Ε Λευκάδας) µε την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού συνολικού
προϋπολογισµού 33.480,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, για την οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση
στον ΚΑ 20-7341.014 «Μελέτες για τη δηµιουργία εγκαταστάσεων πράσινων σηµείων στις ∆.Ε. Λευκάδας» του
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 του ∆ήµου.
Η διάθεση της ανωτέρω πίστωσης θα γίνει από τον ∆ήµαρχο ενώ οι όροι του διαγωνισµού θα καθοριστούν µε
απόφαση της οικονοµικής επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 306/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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