ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 51/2016 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 319/2016
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 14 του µηνός Νοεµβρίου
του έτους 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 23183/10-11-16 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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Βλάχος Κων/νος
5. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Καλείται, το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Περδικάρης Αθανάσιος, στη θέση του τακτικού
µέλους της πλειοψηφίας κ. Γκογκάκη Γρηγόρη, ο οποίος εκλέχθηκε Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.∆. : Απόφαση Ο.Ε. περί αλλαγής ηµεροµηνίας διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισµού
για την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για το προσωπικό του ∆ήµου έτους 2016.
Εισηγητής: ∆ελλαπόρτας Σπυρίδων, αναπληρωτής Πρ/νος ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
Ύστερα από πρόταση του κ. Σπυρίδωνα ∆ελλαπόρτα, αναπληρωτή Πρ/νου ∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας
διάταξης, σχετικά µε αλλαγή ηµεροµηνίας διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια
µέσων ατοµικής προστασίας για το προσωπικό του ∆ήµου έτους 2016.
Στη συνέχεια ο εισηγητής, είπε τα εξής:
«Με την αριθµ. 312/2016 απόφασή της η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας ενέκρινε τη
διενέργεια προµήθειας µε συνοπτικό διαγωνισµό µέσων ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του
προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2016, προϋπολογισµού 24.484,54 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά, µόνο βάσει της τιµής. Επιπλέον κατάρτισε τους όρους της σχετικής διακήρυξης
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και ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές. Ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού όρισε την 25η
ηµέρα Παρασκευή µηνός Νοεµβρίου 2016.
Ωστόσο, λόγω τεχνικών δυσχερειών δεν αναρτήθηκε µέχρι και την 11-11-2016 στο Κεντρικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων-ΚΗΜ∆ΗΣ η σχετική διακήρυξη, ηµεροµηνία από την οποία θα άρχιζε
η κατ΄ ελάχιστο δωδεκαήµερη ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούµαστε
Τη µετάθεση της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού στις 29 του µηνός Nοεµβρίου,
του έτους 2016, ηµέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.µ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών), ενώπιον της
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών, στο δηµοτικό κατάστηµα που βρίσκεται στην οδό Α. Τζεβελέκη
& Υπ. Κατωπόδη (∆ιοικητήριο), Τ.Κ. 31100, Γραφείο Συνεδριάσεων Οικονοµικής Επιτροπής, 1ος
όροφος, Τ.Κ. 31100, στην πόλη της Λευκάδας.
Κατά τα λοιπά να ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στη µε αριθµ. 312/2016 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Τη µετάθεση της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια µέσων
ατοµικής προστασίας για το προσωπικό του ∆ήµου έτους 2016, στις 29 του µηνός Nοεµβρίου, του
έτους 2016, ηµέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.µ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών), ενώπιον της
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών, στο δηµοτικό κατάστηµα που βρίσκεται στην οδό Α. Τζεβελέκη
& Υπ. Κατωπόδη (∆ιοικητήριο), Τ.Κ. 31100, Γραφείο Συνεδριάσεων Οικονοµικής Επιτροπής, 1ος
όροφος, Τ.Κ. 31100, στην πόλη της Λευκάδας.
Κατά τα λοιπά να ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στη µε αριθµ. 312/2016 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 319/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα µέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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