ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 39ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 467/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 24 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-032020, 40/20930/31-03-2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την
αριθ. πρωτ: 20963/20-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
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5
6
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 ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Οµόφωνα προτάχθηκαν και συζητήθηκαν µετά το 6 θέµα της Η.∆. τα θέµατα 13, 14, 11 και 12.
ο
Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, συµµετείχε στην τηλεδιάσκεψη από το 1 θέµα της Η.∆.
ο
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος συµµετείχε στην τηλεδιάσκεψη από το 2 θέµα της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της αρ. 385/2020 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά µε έγκριση των όρων
διακήρυξης του έργου: «Παραδοσιακό ελαιοτριβείο Κατωµερίου»
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
∆ηµ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τµ. Τεχν. Έργων ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. Λύγδα
Σπυρίδωνα, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Με την αριθµ. 385/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η επικαιροποίηση των τευχών
δηµοπράτησης και καθορίσθηκε η ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου: «Παραδοσιακό ελαιοτριβείο
Κατωµερίου» προϋπολογισµού 250.000,00€.
Στο άρθρο 11 παρ. 11.1 της διακήρυξης όπου γίνεται η ανάλυση του προϋπολογισµού του έργου εκ
παραδροµής αναγράφηκε ποσό δαπάνης εργασιών κατά 105,63€ περισσότερο µε αποτέλεσµα να αλλάζει ο
συνολικός προϋπολογισµός του έργου.
Εισηγούµαστε την τροποποίηση της αρ. 385/2020 απόφαση της Ο.Ε. ως προς το άρθρο 11 παρ. 11.1 της
διακήρυξης, µε το διορθωµένο ποσό ώστε να υποβληθούν τα τεύχη δηµοπράτησης στο Ο.Π.Σ. και να εκδοθεί
απόφαση δηµοπράτησης αυτού.
Κατά τα λοιπά ισχύει η 385/2020 απόφαση της Ο.Ε.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
•
Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Την τροποποίηση της αρ. 385/2020 απόφαση της Ο.Ε. ως προς το άρθρο 11 παρ. 11.1 της διακήρυξης, µε
το διορθωµένο ποσό ώστε να υποβληθούν τα τεύχη δηµοπράτησης στο Ο.Π.Σ. και να εκδοθεί απόφαση
δηµοπράτησης αυτού.
Κατά τα λοιπά ισχύει η 385/2020 απόφαση της Ο.Ε.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 467/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
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