Απόσπασµα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Από το πρακτικό της µε αριθ:25/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:211/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 24η του
µήνα Αυγούστου του έτους 2011, ηµέρα Tετάρτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονοµική
Επιτροπή
του
∆ήµου
µετά
την
αριθ.πρωτ.25366/19.08.2011 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 οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3] Πεντεσπίτης Νίκος
4] Γαζής Αναστάσιος
5] Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
6] Mαργέλης Γεώργιος
7] Μπραντζουκάκης Νικόλαος
8)Γαβρίλης ∆ηµήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουριδάκης Ευτύχιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής
κ.Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
3ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆. : της αριθ.25-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την απευθείας ανάθεση του έργου
ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ∆.∆. ΠΗΓΑ∆ΗΣΑΝΩΝ της ∆/Ε Καρυάς
προϋπολογισµού δαπάνης 12.633.00€ µε Φ.Π.Α.
Εισηγητής: κ.Σπύρος Καρβούνης,
Αντιδήµαρχος
Ο Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
«Με την αρ.264/11 απόφαση του ∆.Σ. εγκρίθηκε η µελέτη
και τα τεύχη
δηµοπράτησης του έργου, ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ∆.∆. ΠΗΓΑ∆ΗΣΑΝΩΝ της
∆/Ε/ Καρυάς προϋπολογισµού δαπάνης 12.633.00€ µε Φ.Π.Α. και µε την απόφαση
αρ.267/11 του ∆.Σ., «Αναµόρφωση προϋπολογισµού και τεχνικού προγράµµατος»,
στο παραπάνω έργο εγγράφεται ποσό 12.633,00€ στον Κ.Α. 30/7326.029 από
Σ.Α.ΤΑ. 2011.
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις:
1.Του Ν.1418/84 «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύουν µέχρι σήµερα µε το Ν.2229/94 και το Ν.2372/96.
2.Του Π.∆. 609/85 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» και Π.∆. 402/96.
3.Του ∆.Κ.Κ. όπως επικυρώθηκε µε το Π.∆. 323/69.

4.Του Π.∆.28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών ΟΤΑ» όσων αφορά στη
σύνταξη µελετών-προµήθειες.
5.Του Π.∆. 171/87 «’οργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν σε θέµατα έργων
ΟΤΑ.
6. Τις διατάξεις του Ν.3263/04(ΦΕΚ 179Α /28.9.04) «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης
των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις».
7.Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κώδικας ∆ηµοσίων Εργων».
Εισηγούµαι, την απευθείας ανάθεση του έργου στην επιχείρηση Χαλικιόπουλος
Γεράσιµος, εγγεγραµένη στο Νοµαρχιακό Μητρώο του Νοµού Λευκάδας ,µε
αρ.µητρώου 9 για την τριετία 6/3/09 έως 6/3/012 για την ανάληψη έργων ή
εργασιών».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος , κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει , για την
απευθείας ανάθεση του έργου στην παραπάνω επιχείρηση.
Η Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και το άρθρου 281 του Κ.∆.Κ, µετά από διαλογική
συζήτηση
οµόφωνα αποφασίζει
την απευθείας ανάθεση του έργου «ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ∆.∆.
ΠΗΓΑ∆ΗΣΑΝΩΝ της ∆/Ε/ Καρυάς», προϋπολογισµού δαπάνης 12.633.00€ µε
Φ.Π.Α., στην επιχείρηση Χαλικιόπουλος Γεράσιµος, εγγεγραµένη στο Νοµαρχιακό
Μητρώο του Νοµού Λευκάδας ,µε αρ.µητρώου 9 για την τριετία 6/3/09 έως 6/3/012
για την ανάληψη έργων ή εργασιών.
Το ποσό των 12.633,00€ µε Φ.Π.Α. εγγράφεται στον Κ.Α. 30/7326.029 από Σ.Α.ΤΑ.
2011.
Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος για την υπογραφή της σύµβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:211 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

