ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 7ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 39/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 13 του μήνα Φεβρουαρίου του
έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την
αριθ. πρωτ. 2275/9-2-18 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Καββαδάς Θωμάς
4. Σέρβος Κων/νος
4.
5. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5.
6. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
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ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό νέας ημερομηνίας δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού του
έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΗ "ΓΚΙΟΚΑ")» προϋπολογισμού
25.000,00 €, με τους ίδιους όρους διακήρυξης.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 14/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών».
2.Την εγκεκριμένη Μελέτη του παραπάνω έργου,
3. Την αριθ.309/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη
δημοπράτησης του έργου που είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου και συγκεκριμένα στον
ΚΑ: 30/7333.071 με το ποσό των 25.000,00€ από πιστώσεις ΣΑΤΑ
4. Την αριθ.316 /2017 απόφαση Ο.Ε. με την οποία υποβλήθηκε το αίτημα προς τον αναπληρωτή
προϊστάμενο της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών για έκδοση πρότασης ανάληψης δαπάνης και βεβαίωση νομιμότητας
δαπανών σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου ,
5. Την αριθ.29/2018 απόφαση Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης με ΑΔΑ: Ψ4ΗΥΩΛΙ-Ψ7Ξ
6. Την αρίθ 15/2018 απόφαση οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό συνοπτικού
διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΗ "ΓΚΙΟΚΑ")»
προϋπολογισμού 25.000,00€ , η ματαίωση της διαδικασίας λόγω απόρριψης όλων των προσφορών και η
επανάληψη της διαδικασίας της δημόσιας σύμβασης χωρίς την τροποποίηση των όρων διακήρυξης σύμφωνα
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Τον καθορισμό νέας ημερομηνίας δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού
του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΗ "ΓΚΙΟΚΑ")» προϋπολογισμού: 25.000,00 € για την
ανάδειξη προσωρινού μειοδότη με τους ίδιους όρους διακήρυξης (αριθ 351/2017 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής) και προτείνουμε ημερομηνία δημοπράτησης την 01-03-2018 ημέρα Πέμπτη.»
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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:
Καθορίζει νέα ημερομηνία δημοπράτησης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ
ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΗ "ΓΚΙΟΚΑ")» προϋπολογισμού: 25.000,00 € για την ανάδειξη
προσωρινού μειοδότη με τους ίδιους όρους διακήρυξης της αρ. 351/2017 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής, την 01-03-2018 ημέρα Πέμπτη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 39/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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