Απόζπαζκα
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζ:35/2012 πλεδξίαζεο ηεο Oηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.
Αξηζ. Απόθ:294/2012
Σηελ Λεπθάδα θαη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ ζήκεξα ηελ 28ε ηνπ
κήλα Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2012, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13.00κ.κ., ήιζε ζε
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ κεηά ηελ αξηζ.πξση.
30498/23.11.2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδόζεθε
λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δ/μεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.6 ηνπ
Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Δηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελληά(9) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα παξαθάησ νθηώ (8) κέιε, άξρηζε ε Σπλεδξίαζε .
ΠΑΡΟΝΣΔ
1]ΔιεπζέξηνοΑξαβαλήο:Πξόεδξνο
2)ΑξαβαλήοΑλδξέαο
3)Γαδήο Αλαζηάζηνο
4) άληα-Μαθξή Αηθ.
5) Ενπξηδάθεο Δπηύρηνο
6)Μαξγέιεο Γεώξγηνο
7) Γαβξίιεο Γεκήηξεο
8)Μπξαληδνπθάθεο Νηθόιανο

ΑΠΟΝΣΔ
Πεληεζπίηεο Νίθνο

Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ Γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θα.
Σάληα Επηπρία, Υπάιιειν Δήκνπ Λεπθάδαο.
2ν ΘΔΜΑ Ζ.Γ. : ηεο αξηζ.35-2012 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο.
Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο
γηα νξηζκό εκεξνκελίαο δηεμαγωγήο ηεο
δεκνπξαζίαο γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ ΑΝΑΠΛΑΖ
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΠΟΛΛΩΝΗΩΝ, πξ/ζκνύ
1.000.000,00€.
Δηζεγεη:θ.Διεπζέξηνο Αξαβαλήο-Πξόεδξνο Δπηηξνπήο
θ.Γεκήηξεο Βξαρλνύιαο-Πξ/λνο Σ.Τ.Γ.Λ.
Ο Εηζεγεηήο αλέθεξε ηα παξαθάησ:
“ Έρνληαο ππόςε:
1.Τελ ηερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ, πνπ ζπληάρζεθε θαη ζεσξήζεθε λόκηκα από ηε Τ.Υ.
Δήκνπ Λεπθάδαο
2.Τελ αξηζ.392/2011 απόθαζε ηνπ Δ.Σ. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε κειέηε ηνπ σο άλσ
έξγνπ.
3.Τνλ ηξέρνληα πξνϋπνινγηζκό ηνπ Δήκνπ έηνπο 2012 πνπ ζηνλ Κ.Α.30/7326.016
είλαη εγγεγξακκέλε πίζησζε 1.000.000,00€ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ σο άλσ έξγνπ,
βάζεη ηεο αξηζ.94/2012 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο πεξί έγθξηζεο
δηάζεζεο ηεο πίζησζεο.

4.Τελ αξηζ.229/2012 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο πεξί θαηάξηηζεο ησλ
όξσλ δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο ηνπ σο άλσ έξγνπ.
5.Τελ αξηζ.πξση.15450/2.11.2012 απόθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο πεξί πξνέγθξηζεο δεκνπξάηεζεο ηνπ σο άλσ έξγνπ,
ΔΗΖΓΟΤΜΑΗ
Όπσο θαζνξηζηεί εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Ανάπλαση κοινόχρηστων
χώρων Δ.Ε. Απολλωνίων» πξ/ζκνύ 1.000.000,00€ ε 18-12-2012, εκέξα Τξίηε”.
Η Επηηξνπή αθνύ άθνπζε ην Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο ,
-ηε παξαπάλσ εηζήγεζε
-ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ,
νκόθωλα

απνθαζίδεη

Οξίδεη εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων
Δ.Ε. Απολλωνίων» πξ/ζκνύ 1.000.000,00€ ηελ 18-12-2012, εκέξα Τξίηε.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 294/2012
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη ωο αθνινύζωο
Ο Πξόεδξνο

Σα Μέιε
Όπωο αλαθέξνληαη παξαπάλω

ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΑΡΑΒΑΝΖ

