Α π ό σ π α σ μ α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Από το πρακτικό της με αριθ:17/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:156/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 20η του
μήνα Ioυνίου του έτους 2012, ημέρα Tετάρτη και ώρα 13.00π.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
10734/15.6.2012 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 εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννιά (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4)Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Πεντεσπίτης Νίκος
7) Mαργέλης Γεώργιος
8) Γαβρίλης Δημήτρης
9) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.17-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , για την έγκριση του πρακτικού
διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΓΙΑΛΟ ΠΟΡΟΥ προ/σμού 35.000,00€ με το
ΦΠΑ και την κατακύρωσή του στον μειοδότη.
Εισηγητ:κ.Ελευθέριος Αραβανής-Πρόεδρος Επιτροπής

Ο Εισηγητής ανέφερε ότι :
«Εχοντας υπόψη,
1) την αριθ. 148/27 – 04 -21012 απόφαση του Δ. Σ. Με την οποία εγκρίθηκε
η μελέτη του έργου «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ
ΜΙΚΡΟ ΓΙΑΛΟ ΠΟΡΟΥ »
2) την αριθ.149/2012 απόφαση οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν
οι όροι διακήρυξης του παραπάνω έργου και
3) το από 14-06-2012 πρακτικό διενέργειας πρόχειρου Διαγωνισμού του έργο
που προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Αναστασία Βούλγαρη

με ποσοστό έκπτωσης 19%.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφο ε του Ν. 3852 /2010 την έγκριση των
πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού του παραπάνω έργου μετά το πέρας των
πέντε ημερών για την υποβολή ενστάσεων και την κατακύρωση του έργου στην
Αναστασία Βούλγαρη με ποσοστό έκπτωσης 19%.
Το ποσό των 35.000,00€ με το ΦΠΑ, βαρύνει τον Κ.Α.30/7333.016 από ΣΑΤΑ 2012
, σύμφωνα με την αρ.162/12 απόφαση του Δ.Σ”.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση του από 14-06-2012 πρακτικού διενέργειας πρόχειρου Διαγωνισμού του
έργου AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΓΙΑΛΟ ΠΟΡΟΥ
προ/σμού 35.000,00€ με το ΦΠΑ .
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.30/7333.016 από ΣΑΤΑ έτους 2012, σύμφωνα με την
αρ.162/12 απόφαση του Δ.Σ.
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της σύμβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 156/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

