Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:16/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:127/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στη 9η του
μήνα Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.16604/3.6.2011
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 οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2) Σάντα- Μακρή Αικατερίνη
3)Γαζής Αναστάσιος
4] Ζουριδάκης Ευτύχιος
5] Νικόλαος Πεντεσπίτης
6] Γαβρίλης Δημήτρης
7] Μαργέλης Γεώργιος
8)Mπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αραβανής Ανδρέας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.16-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Εγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ».
Εισηγητής: κ.Ελευθέριος ΑραβανήςΠρόεδρος Επιτροπής
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγούμενος το θέμα είπε ότι έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3669/2008
2. Τις διατάξεις του Ν.3263/04
3. Το από 2-6-11 πρακτικό της δημοπρασίας, με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού
έκπτωσης.
4.Τις διατάξεις του Ν.1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
5.Τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων».
6. Τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006).
7. Την αρ.147/2011 απόφαση του Δ.Σ.με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου
8. Τις κάτωθι προσφορές:
Α)Παπαχρήστου Ιωάννης με ποσοστό έκπτωσης 3% επί των τιμών του τιμολογίου
της μελέτης.
Β)Γιαννάκης Σπυρίδων, που δεν έγινε δεκτή λόγω ορίου πτυχίου.
Προτείνω την έγκριση του πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού του παραπάνω
έργου, που έγινε την 2-6-11 για την ανάδειξη του αναδόχου του παραπάνω έργου:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
ΧΩΡΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ»,

προϋπολογισμού 30.000,00€ με τον Φ.Π.Α. (23%)από τη Σ.Α.Τ.Α. έτους 2011και
Κ.Α. 30/7326.022.
Και εκάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 παρ.ε του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση
ομόφωνα αποφασίζει
την έγκριση του πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου
του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» ,
προϋπολογισμού 30.000,00€ με τον Φ.Π.Α. (23%) από τη Σ.Α.Τ.Α. έτους 2011και
Κ.Α. 30/7326.022 και κατακυρώνει αυτό στον Παπαχρήστου Ιωάννη που αναδείχτηκε
μειοδότης με συνολική έκπτωση 3% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:127 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

