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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 9 (δεύτερο εδάφιο) του άρθρου 209 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
Α΄114/8-6-2006), όπως προστέθηκε με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση
38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 58Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/07-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3) Τις διατάξεις του N. 4555/18 ( ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α ').
4) Τις διατάξεις του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α’).
5) Το με αρίθ. πρωτ.2339/16.04.2021 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με Θέμα: «Διευκρινήσεις ως προς επιμέρους διατάξεις του ν.
4782/2021 (A’ 36). Τροποποίηση του Ν. 4412/2016 και άλλες διατάξεις».
6) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 όπως έχουν τροποποιηθεί-αντικατασταθεί και ισχύουν.
7) Την ανάγκη του Δήμου Ληξουρίου για την ανάγκη ανάθεση της ως κάτω μελέτης
8) Την αρίθ. 23/2022 Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΜΓΡ46ΜΓ3Ξ-2ΓΔ) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου περί «Έγκρισης 2ης
αναμόρφωσης - τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου Οικονομικού Έτους 2022» όπου έχει εγγραφεί πίστωση Κ.Α.
64.7413.07 συνολικού ποσού 37.000,00 ευρώ.
9) Την αριθ. 175/2021 (ΑΔΑ: 6ΓΨΟ46ΜΓ3Ξ-90Τ)Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου που αφορά «Έγκριση Τεχνικού
Προγράμματος Έργων Δήμου Ληξουρίου έτος 2022 (αρ. 5/2021 απόφαση (ορθή επανάληψη) Εκτελεστικής Επιτροπής)» όπου
έχει εγγραφεί η μελέτη «Ακτομηχανική μελέτη στη νότια παράκτια ζώνη Παλικης μεταξύ ακρωτηρίου Πετροκαλο και Ξι» ΚΑΕ
64.7413.07 συνολικού ποσού 37.000,00 ευρώ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ» με τίτλο: «Ειδική Επιχορήγηση των δήμων οι οποίοι έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 154 του Ν. 4600/2019»ΠΔΕ-ΣΑΕ 055
ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 2017ΣΕ05500010
10) Την αριθ. 14/2022 (ΑΔΑ: 9ΜΤΖΑ4ΜΓ3Ξ-Λ30) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου που αφορά «Έγκριση 1ης
τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων Δήμου Ληξουριου έτους 2022 (απ. 1/2022 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)»
11) Την αριθ. 34/2022 (ΑΔΑ: 6ΦΩ846ΜΓ3Ξ-ΚΝΩ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου που αφορά «Έγκριση 2ης
τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων Δήμου Ληξουριου έτους 2022 (απ. 2/2022 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)»
12) Τον υπ΄αριθ. 24/2022 Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης για την ανάθεση της ως κάτω μελέτης όπως συντάχτηκε, επικαιροποιήθηκε
και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
13) Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους του Δήμου στο Κ.Α. 64.7413.07
14) Την αριθ. πρωτ. 3450/12-5-2022 βεβαίωση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι η ανωτέρω ανάθεση
σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/16 όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει δεν υπερβαίνει το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ’ έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα.
15) Την αριθ. πρωτ.3449/12-5-2022 βεβαίωση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ότι η ανωτέρω ανάθεση λόγω του
ειδικού μελετητικού αντικειμένου δεν δύναται να εκπονηθεί από την υπηρεσία και μπορεί να ανατεθεί σύμφωνα με το άρθρο
118 του ν.4412/16 όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει το φάκελο έργου και τα συντασσόμενα τεύχη (αριθ. 24/2022) όπως επικαιροποιήθηκαν, για την εκπόνηση της μελέτης
«Ακτομηχανική μελέτη στη νότια παράκτια ζώνη Παλικης μεταξύ ακρωτηρίου Πετροκαλο και Ξι».
2. Εγκρίνει την διενέργεια της απευθείας ανάθεσης της μελέτης «Ακτομηχανική μελέτη στη νότια παράκτια ζώνη Παλικης μεταξύ
ακρωτηρίου Πετροκαλο και Ξι». προεκτιμώμενης αμοιβής 36.923,42 ευρώ (με το Φ.Π.Α. 24%), με τη διαδικασία του άρθρου 118
του Ν.4412/2016 όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, τηρούμενων των προδιαγραφών της μελέτης του
έργου.
Ο Δήμαρχος Ληξουρίου
Γεώργιος Κατσιβέλης

