ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 22/2015 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 178/2015

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 27 του µήνα Ιουλίου του
έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
µετά την αριθ. πρωτ. 15792/23-7-15 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
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Καρφάκη Μαριάννα
5. Σέρβος Κων/νος
6
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκογκάκης Γρηγόριος
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Ο κ. Γκογκάκης Γρηγόριος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ10ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για καθορισµό νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου «Αναπλάσεις
κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. Απολλωνίων»
Εισηγητής: Βραχνούλας ∆ηµ. Πρ/νος Τµ. Τεχνικών Έργων ∆/νσης Τ.Υ.

Το θέµα εισηγείται ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, λόγω απουσίας του εισηγητή, ο
οποίος διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Ν. 3669/08
2. Την εγκεκριµένη Μελέτη του παραπάνω έργου
3. Την απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη
του έργου που είναι ενταγµένο στον προιπολογισµό του ∆ήµου και
συγκεκριµένα στον ΚΑ:30/7341.009.
4. Το αριθ. πρωτ. 10101/02-06-2015 έγγραφο του Υπουργείου Πραγωγικής Ανασυγκρότησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενική Γραµµατεία Αγροτικής Πολιτικής & ∆ιαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων, Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Π.Α.Α. ΜΟΝΑ∆Α Β3 .
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5. Την αριθ. 137/2015 απόφαση ∆. Σ. για αποδοχή απόφασης προέγκρισης δηµοπράτησης και
καθορισµό τρόπου ∆ηµοπράτησης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆.Ε.
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» του µέτρου 322 του Προγράµµατος» Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 .
6. Την αριθ. 147/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης
και ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου στις 21-07-2015 .
6. Το γεγονός ότι δεν προσήλθε καµία εργοληπτική επιχείρηση να προσφέρει στις 21-07-2015 .
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Τον ορισµό νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ∆.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» προϋπολογισµού 1.000.000,00€ µε τους ίδιους όρους διακήρυξης της
αριθ. 147/2015 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής και προτείνουµε ηµεροµηνία δηµοπράτησης την
04-08-2015 ηµέρα Τρίτη.»
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:
Ορίζει ως νέα ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆.Ε.
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» προϋπολογισµού 1.000.000,00€ µε τους ίδιους όρους διακήρυξης της αριθ.
147/2015 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής, την 04-08-2015 ηµέρα Τρίτη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 178/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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