ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 33ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 225/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 6 του µήνα Αυγούστου του έτους
2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 15756/2-8-2019 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2 Σέρβος Κων/νος
2
Ζουριδάκης Ευτύχιος
3 Περδικάρης Αθανάσιος
3
Καββαδάς Θωµάς
4 Καρφάκη Μαριάννα
4
5 Χαλικιάς Ευάγγελος
5
6 Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Γιαννιώτη Οδυσσέα, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 2 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση του έργου: «Επιχωµάτωση
ανοικτών χώρων ΧΑ∆Α για πυροπροστασία».
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε το πρακτικό της επιτροπής
∆ιενέργειας Αξιολόγησης Προσφορών για την ανάθεση εργασιών του έργου «ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΧΑ∆Α ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», το οποίο έχει ως εξής:
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(ΑΡΘΡΟ 221 Ν. 4412/16)
Στην Λευκάδα και στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, σήµερα 0 6 - 0 8 - 2 0 1 9 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιενέργειας Αξιολόγησης Προσφορών για την ανάθεση εργασιών
του έργου «ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΑ∆Α ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΊΑ» προϋπολογισµού 74.400,00
€ (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), αποτελούµενη από τους κάτωθι ∆ηµοτικούς υπαλλήλους:
1. Αγγελική Γεωργάκη
Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Γράψα Γεωργία
Μέλος της Επιτροπής
3. Σίδερης Ελευθέριος
Μέλος της Επιτροπής
η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθ. 213/2019 απόφαση Ο.Ε.
Η επιτροπή παρέλαβε από το πρωτόκολλο του ∆ήµου τους σφραγισµένους φακέλους των ακόλουθων
οικονοµικών φορέων.
1.ΧΟΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
2.ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
Με το πέρας της διαδικασίας ο πρόεδρος της επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι στο Πρωτόκολλο δεν έχει κατατεθεί
άλλη προσφορά ξεκίνησε την προβλεπόµενη από τη διαδικασία .
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Η επιτροπή άνοιξε τους φακέλους των οικονοµικών προσφορών , στη συνέχεια αξιολόγησε τις
προσφορές και από τον έλεγχο προέκυψε ότι και οι δύο προσφέροντες πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής
στο διαγωνισµό,
Οι οικονοµικές προσφορές που προσφέρθηκαν είναι οι εξής:
1.Χόρτης Γεώργιος του Φιλίππου µε συνολικό προϋπολογισµό 73.160,00 Ευρώ.
2.Ενωτεχνική ΑΤΕ µε ποσό 74.400,00 Ευρώ.
Τα µέλη
1. Αγγελική Γεωργάκη
2. Γράψα Γεωργία
3. Σίδερης Ελευθέριος»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16
- Την άµεση ανάγκη επιχωµάτωσης των ανοικτών χώρων του ΧΑ∆Α για λόγους
πυροπροστασίας
- Το από 0 6 - 0 8 - 2 0 1 9 ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών,
οµόφωνα αποφασίζει:
Την απευθείας ανάθεση του έργου : «Επιχωµάτωση ανοικτών χώρων ΧΑ∆Α για πυροπροστασία», στον
Ε∆Ε Χόρτη Γεώργιο, µε Α.Φ.Μ.025076569, αντί του ποσού των 73.160,00 Ευρώ µε Φ.Π.Α.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 225/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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