Α π ό σ π α σ μ α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Από το πρακτικό της με αριθ:22/2013 εκτακτης Συνεδρίασης της
Oικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:147/2013
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 26η του μήνα
Iουλίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ., ήλθε σε έκτακτη
συνεδρίαση
η
Οικονομική
Επιτροπή
του
Δήμου
μετά
την
αριθ.πρωτ.21050/25.7.2013 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».
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω προθεσμιών προέγκρισης
υπογραφής της σύμβασης για το έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δ/Ε ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ πρ/σμού 1.000,000,00€.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος :Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Σάντα-Μακρή Αικ.
6) Πεντεσπίτης Νίκος
7) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαργέλης Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικόλ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα της Επιτροπής Κούρτη
Μαρίνα , Δημοτική υπάλληλο.
1ο ΘΕΜΑ
Η.Δ. : της αριθ.22-2013 έκτακτης συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση διόρθωσης της αριθμ. 47/2013
απόφασής της σχετικά με επικύρωση του πρακτικού της δημοπρασίας του
έργου “Ανάπλαση κοινοχρήστων Χώρων Δημοτικής Ενότητας ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ”
προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ.
Εισηγητ : Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Eσηγητής αναφέρει:
“Έχοντας υπόψη:
Την από 18/12/2012 διενέργεια διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων
Χώρων Δημοτικής Ενότητας ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ»
Το από 18/12/2012 μοναδικό πρακτικό του διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση
κοινοχρήστων Χώρων Δημοτικής Ενότητας ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» που αναρτήθηκε
στις 16/01/2013 με το οποίο αποφαίνεται ότι μειοδότης είναι ο Λεωνίδας Στέφανος Δρακάτος με ποσοστό έκπτωσης 6% .

Το γεγονός ότι δεν ήταν δυνατόν να αναρτηθεί το πρακτικό στις 18/12/2012 διότι
απαιτείται να ολοκληρωθεί ο έλεγχος νομιμότητας των εγγυητικών επιστολών
των συμμετεχόντων εργοληπτικών εταιρειών στο διαγωνισμό.
Το από 16/01/2013 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης και το αριθμ. 1071/15-01-2013
έγγραφο του Δήμου με το οποίο ειδοποιήθηκαν οι συμμετέχοντες στον
διαγωνισμό για την ανάρτηση του πρακτικού .
Εισηγούμαι
την διόρθωση της αριθ.47/2013
απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και
συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 αντί της αναγραφόμενης ημερομηνίας 16/01/2013,
ημερομηνία ανάρτησης του πρακτικού της δημοπρασίας, να αντικατασταθεί με την
ορθή ημερομηνία 18/12/2012 διεξαγωγής της δημοπρασίας, προκειμένου να έχουμε
την προέγκριση υπογραφής Σύμβασης του παραπάνω έργου από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων”.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση
ομόφωνα

αποφασίζει

Εγκρίνει την διόρθωση της αριθ.47/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και
συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 αντί της αναγραφόμενης ημερομηνίας 16/01/2013,
που είναι η ημερομηνία ανάρτησης του πρακτικού της δημοπρασίας και
αντικαθίσταται με την ορθή ημερομηνία 18/12/2012 του πρακτικού της διεξαγωγής
της δημοπρασίας, προκειμένου να έχουμε την προέγκριση υπογραφής Σύμβασης
του παραπάνω έργου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ.47/13 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 147/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη

Όπως αναφέρονται παραπάνω

