Απόσπασμα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το πρακτικό της με αριθ:37/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:307/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 11η του
μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
31503/7.12.2012 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 οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)ΑραβανήςΑνδρέας
3) Σάντα-Μακρή Αικ.
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6)Μαργέλης Γεώργιος
7) Γαβρίλης Δημήτρης
8) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πεντεσπίτης Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.37-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Επιτροπής για επικύρωση του πρακτικού του διαγωνισμού για
την εκποίηση κατεστραμμένων κάδων καθαριότητας Δ.Λευκάδας¨.
Εισηγ:κ.Αγγελος Πολίτης-υπάλληλος Δήμου

Ο Εισηγητής ανέφερε τα παρακάτω:
“ Σας γνωρίζουμε ότι την 3η Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα διεξήχθει στα
γραφεία του Δήμου Λευκάδας η δημοπρασία για την εκποίηση των κατεστραμμένων
κάδων καθαριότητας που ορίσθηκε από την με αριθ. 393/2012 απόφαση του Δ.Σ.
Λευκάδας και την με αριθ. 296/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Λευκάδας καθορίσθηκαν οι σχετικοί όροι διακήρυξης .
Από το πρακτικό της επιτροπής προκύπτει ότι τελευταίος πλειοδότης αναδείχθηκε ο
Χαλικιάς Ευστάθιος του Σπυρίδωνος με τελική προσφορά 360 € .
Δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις κατά το κύρος της δημοπρασίας.
Παρακαλείται η Ο.Ε. να επικυρώσει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας”.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να επικυρώσει το αποτέλεσμα της
δημοπρασίας και να κατακυρώσει αυτή στον τελευταίο πλειοδότη κ.Χαλικιά
Ευστάθιο, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή αφού άκουσε το Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της ,
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Επικυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και κατακυρώνει αυτή στον τελευταίο
πλειοδότη κ.Χαλικιά Ευστάθιο του Σπυρίδωνος, με τελική προσφορά 360 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 307/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

