Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:19/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:172/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 3η του
μήνα Ioυλίου του έτους 2012, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
16886/28.6.2012 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 επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4)Γαζής Αναστάσιος
5) Πεντεσπίτης Νίκος
6) Mαργέλης Γεώργιος
7) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ζουριδάκης Ευτύχιος
2.Γαβρίλης Δημήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.19-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας., για καθορισμό
νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
Εισηγ:κ. Eλευθ.Αραβανής-Πρόεδρος Επιτροπής

Ο εισηγητής ανέφερε ότι :
« Εχοντας υπόψη:
1.Την αριθ. 282/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε
η κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου
για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
2. Την αριθ. 137/2012 απόφαση οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκε
ημερομηνία Δημοπράτησης η 26 – 06 - 2012 του παραπάνω έργου
3. Το άρθρο 18 της 282/2011 απόφασης και
4.Το γεγονός ότι δεν προσήλθε καμία εργοληπτική Επιχείρηση για να δώσει
προσφορά για το ως άνω έργο.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Τον καθορισμό νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» και με τους ίδιους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης .
Ημερομηνία νέας Δημοπράτησης, προτείνεται η 24/07/2012”.
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την ημερομηνία νέας
Δημοπράτησης,
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
Κρίνει την από 26-6-12 δημοπρασία άγονη και
καθορίζει νέα ημερομηνία
δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» και με
τους ίδιους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης .
Ημερομηνία νέας Δημοπράτησης, ορίζεται η 24 /07 /2012.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 172/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

