Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:19/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:164/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στη 6η του
µήνα Ιουλίου του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονοµική
Επιτροπή
του
∆ήµου
µετά
την
αριθ.πρωτ.20179/06.07.2011 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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτα (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2) Ρεκατσίνας Σπύρος
3)Γαζής Αναστάσιος
4] Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
5] Πεντεσπίτης Νίκος
6] Μαργέλης Γεώργιος
7] Mπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ζουριδάκης Ευτύχιος
2.Γαβρίλης ∆ηµήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Αναπληρώτρια Γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής κ.Σταµατέλου, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
3ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.19-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Aπόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την δαπάνη του καθαρισµού 14
κλινών ξήρανσης από τη λυµατολάσπη, στην εγκατάσταση Βιολογικού
Καθαρισµού Λευκάδας, προϋπολογισµού 6.900,00 € µε το Φ.Π.Α για το έτος
2011.
Εισηγητής: κ. Αρέθας Σπύρος
Υπάλληλος ∆ήµου
Ο Εισηγητής παρουσίασε στα µέλη της Επιτροπής την Τεχνική έκθεση του
έργου «Καθαρισµός κλινών Βιολογικού Καθαρισµού» ως εξής:
«Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στον καθαρισµό των 14 κλινών ξήρανσης
από την λυµατολάσπη µια φορά το µήνα ανά έτος στην εγκατάσταση Βιολογικού
Καθαρισµού Λευκάδας.
Ο καθαρισµός γίνεται µε µηχανικά µέσα.
Το κόστος ανά κλίνη είναι 33,39 € χωρίς ΦΠΑ.
∆ηλαδή
14(κλίνες) χ 12(µήνες) χ 33.39= 5.609,52€ + ΦΠΑ 23%=
=6.899,70€ ~ µε απρόβλεπτα ~ 6.900,00€
Ο προϋπολογισµός δαπάνης ανέρχεται 6.900,00€ µε το Φ.Π.Α., και θα βαρύνει
τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2011, και θα
καλυφθεί από ίδιους πόρους του ∆ήµου.

Η εργασία θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 266 και
267 του Π∆ 410/95 (∆ΚΚ), τις διατάξεις του Ν. 2539/97 και Π∆ 28/80.
Εισηγούµαι την απευθείας ανάθεση του έργου « καθαρισµός των κλινών
Βιολογικού Καθαρισµού» στον Γεώργιο Χόρτη Ε.∆.Ε.».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την
απευθείας ανάθεση του παραπάνω έργου.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
- την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα αποφασίζει
Tην απευθείας ανάθεση του έργου καθαρισµό κλινών Βιολογικού Καθαρισµού στον
Γεώργιο Χόρτη Ε.∆.Ε. έναντι του ποσού 6.900€ µε το ΦΠΑ για το έτος 2011 η
δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους
2011, και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του ∆ήµου.
Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος για την υπογραφή της σύµβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:164 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

