ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 43ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 525/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 14 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ.:78363/5-12-2020 (ΦΕΚ 5350/τ.Β΄/5-12-2020), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020,
163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από
την αριθ. πρωτ: 22818/11-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη
της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Μαργέλη Μαρία
2 Γιαννιώτης Παναγιώτης
2
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Τυπάλδος Νικόλαος
4
5 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
5
6 Τσιρογιάννης Γεώργιος
6
7 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
7
8 Γαζής Αναστάσιος
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, δεν συµµετείχε στην τηλεδιάσκεψη από το 4 θέµα της Η.∆.

ο

ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση Ο.Ε. για καθορισµό ηµεροµηνίας δηµοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού του
έργου: «Παραδοσιακό ελαιοτριβείο Κατωµερίου», προϋπολογισµού 250.000,00€.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήµαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα
εξής:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/08-08-2016«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
2. Την εγκεκριµένη Μελέτη του παραπάνω έργου,
3. Την αριθ.384/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη και τα τεύχη
δηµοπράτησης του έργου που είναι ενταγµένο στον προϋπολογισµό του ∆ήµου και
συγκεκριµένα στον
ΚΑ:30/7341.013 µε το ποσό των 250.000,00€ και πηγή χρηµατοδότησης από ΕΣΠΑ 2014-2020,
4. Το
υπ' αριθ. εσωτερικό πρωτόκολλο 2157/15-11-2019
τεκµηριωµένο αίτηµα του ∆ηµάρχου µε
Α∆ΑΜ:19REQ005857759 για τη διενέργεια ηλεκτρονικής ∆ηµοπρασίας για ανάθεση του έργου «Παραδοσιακό
ελαιοτριβείο Κατωµερίου»
5. Την αριθ. 3992/05-03-2020 απόφαση ∆ηµάρχου ανάληψης υποχρέωσης
µε Α∆Α:9Λ2ΓΩΛΙ-6ΥΚ που
καταχωρήθηκε µε α/α Α/348 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων
6. Τις αριθ. 385/2020 και. 467/2020 αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής µε τις οποίες εγκρίθηκαν οι όροι
διακήρυξης του έργου «Παραδοσιακό ελαιοτριβείο Κατωµερίου» προϋπολογισµού 250.000,00€,
7. Την αριθ. πρωτ. 2758/26-11-2020 διατύπωση σύµφωνης γνώµης για την ∆ηµοπράτηση του υποέργου
«Παραδοσιακό ελαιοτριβείο Κατωµερίου» προϋπολογισµού 250.000,00€. µε κωδικό ΟΠΣ : 5007822.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:
Τον καθορισµό ηµεροµηνίας

δηµοπράτησης

του ανοιχτού ηλεκτρονικού

1

δηµόσιου διαγωνισµού του

υποέργου «Παραδοσιακό ελαιοτριβείο Κατωµερίου» προϋπολογισµού 250.000,00€." µε κωδικό ΟΠΣ : 5007822
προϋπολογισµού 250.000,00€ µε τους ίδιους όρους διακήρυξης των αριθ.385/2020 και 467/2020 αποφάσεων
Οικονοµικής Επιτροπής και προτείνουµε ηµεροµηνία δηµοπράτησης την 19/01/2021 ηµέρα Τρίτη.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καθορίζει ηµεροµηνία δηµοπράτησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού του υποέργου
«Παραδοσιακό ελαιοτριβείο Κατωµερίου» προϋπολογισµού 250.000,00€." µε κωδικό ΟΠΣ : 5007822
προϋπολογισµού 250.000,00€ µε τους ίδιους όρους διακήρυξης των αριθ.385/2020 και 467/2020 αποφάσεων
Οικονοµικής Επιτροπής, την 19/01/2021 ηµέρα Τρίτη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 525/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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