ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 40ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 253/2017
η

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα την 1 του µήνα Σεπτέµβριου του έτους
2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την
αριθ. πρωτ. 19055/28-8-17 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Σέρβος Κων/νος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
ου

Ο κ. Κων/νος Σέρβος προσήλθε πριν τη συζήτηση του 5 θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Ασπασία
Σούνδια, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 7 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για υπαγωγή σε διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς
προηγούµενη δηµοσίευση σύµφωνα µε τις δ/ξεις της περίπτ. γ΄παραγρ. 2 άρθρ. 32 του ν. 4412/16 λόγω του
κετεπείγοντος για την ανάθεση υπηρεσιών σύνταξης γεωλογικής µελέτης σχεδίου Περιγιαλίου.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της Υπηρεσίας,
η οποία έχει ως εξής:
«ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆/σηςΠρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
3. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28-6-2014) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει
4. Το Π.∆.113/2010 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Φ.Ε.Κ. 194/Α΄/2010)
5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Α΄/13-7-2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
6. ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις”
7. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15-9-2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του
ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις” , όπως
8. τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014)
9. 8. Την ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/Β΄/20.12.2012) περί λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα του άρθρου 117.
11. Το Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006 Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων
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12. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης.
13. Την αριθµ.357259/13214/10-10-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, Α/Α 3061 (Α∆Α: ΩΒ2Κ7ΛΛ-5Κ7)
για την παροχή Υπηρεσιών για « Σύνταξη Γεωλογικής Μελέτης Σχεδίου Περιγιαλίου» µε την οποία έχει
εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Λευκάδας , ΣΑΤΑ οικονοµικού έτους 2017, η παρακάτω
πίστωση συνολικού ποσού Εντεκα Χιλιάδων Ευρώ (11.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%
(8.870,97)€ άνευ Φ.Π.Α.). 217/2017 απόφαση οικονοµικής επιτροπής, µε την οποια εγκρίθηκε η διάθεση
της πίστωσης.
Εισηγούµαι
Την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης µε διαπραγµάτευση σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.2, περίπτωση γ΄
του ν.4412/2016 λόγω του κατεπείγοντος για την ανάθεση υπηρεσιών Σύνταξης της Γεωλογικής Μελέτης του
Σχεδίου Περιγιαλίου, µελέτης απαραίτητης για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Περιγιαλίου επειδή η τελική
έγκρισή του έχει καταληκτική ηµεροµηνία τον Ιούνιο του 2018.»
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, κατά την οποία η ∆.Σ. Μαριάννα Καρφάκη
Λευκαδίτες µελετητές στην εν λόγω διαδικασία.

πρότεινε να κληθούν

και

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 όπως συµπληρώθηκε µε την πρόταση της ∆.Σ. κας Καρφάκη
Μαριάννας, οµόφωνα αποφασίζει:
Εγκρίνει την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης µε διαπραγµάτευση σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.2,
περίπτωση γ΄ του ν.4412/2016 λόγω του κατεπείγοντος για την ανάθεση Σύνταξης της Γεωλογικής Μελέτης
του Σχεδίου Περιγιαλίου, µελέτης απαραίτητης για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Περιγιαλίου επειδή η τελική
έγκρισή του έχει καταληκτική ηµεροµηνία τον Ιούνιο του 2018.
Στην διαδικασία να κληθούν και Λευκαδίτες µελετητές.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 253/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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