Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:17/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:163/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 20η του
μήνα Ioυνίου του έτους 2012, ημέρα Tετάρτη και ώρα 13.00π.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
10734/15.6.2012 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
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννιά (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4)Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Πεντεσπίτης Νίκος
7) Mαργέλης Γεώργιος
8) Γαβρίλης Δημήτρης
9) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
5ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.17-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , για την επικύρωση του 2ου πρακτικού
της Επιτροπής Παραλαβής και Αξιολόγησης του πρόχειρου διαγωνισμού για
την επιλογή αναδόχου της εργασίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
Εισηγητ: κ.Ελευθ.Αραβανής-Πρόεδρος Επιτροπής

Ο Εισηγητής ανέφερε ότι :
«Η Επιτροπή Παραλαβής και Αξιολόγησης Προσφορών Διαγωνισμού του Δήμου
Λευκάδας, συνήλθε στις 8/6/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην έδρα του
Δήμου, για την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων
της εργασίας «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λευκάδας», αποτελούμενη από τους:

1. Βραχνούλας Δημήτρης
2. Πάντζου Ζωή
3. Μαρκεσίνη Αναστασία

Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης μεταφέρθηκαν στην αίθουσα οι Τεχνικές
Προσφορές των παρακάτω οικονομικών φορέων, που έγιναν αποδεκτοί κατά το
προηγούμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας:
1. «MENTORING A.E.»
Η Επιτροπή προέβη σε λεπτομερή έλεγχο και αξιολόγηση της Τεχνικής
Προσφοράς της εταιρείας, την συνέκρινε με τις Προδιαγραφές και τους λοιπούς
όρους της διακήρυξης και προέβη στη βαθμολόγηση αυτής, σύμφωνα με τον πίνακα
βαθμολογίας κριτηρίων που προβλέπεται από τη διακήρυξη.
Κατόπιν έλεγχου, η βαθμολογία που έλαβε η προσφορά της εταιρείας MENTORING
AE, έχει ως εξής:
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Επισυνάπτεται αναλυτική έκθεση αξιολόγησης της προσφοράς βάσει του
πίνακα κριτηρίων αξιολόγηση της διακήρυξης.
Ακολούθως η Επιτροπή αποφάσισε να κοινοποιήσει το πρακτικό στο αρμόδιο
όργανο του Δήμου προς έγκριση.
Η συνεδρίαση της επιτροπής ολοκληρώθηκε στις 16:00.
Προς πιστοποίηση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο
αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Kατόπιν των παραπάνω εισηγούμαι

την επικύρωση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής και Αξιολόγησης
Προσφορών Διαγωνισμού για την επιλογή του αναδόχου της εργασίας «Τεχνική
Βοήθεια του Δήμου Λευκάδας»
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα

αποφασίζει

Εγκρίνει το 2ο πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής και Αξιολόγησης Προσφορών
Διαγωνισμού για την επιλογή του αναδόχου της εργασίας «Τεχνική Βοήθεια του
Δήμου Λευκάδας”,με το οποίο αξιολογήθηκε η τεχνική προσφορά της εταιρείας
MENTORING A.E, ως έχει στην παραπάνω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 163/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

