ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 27/2015 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 207/2015

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 7 του µήνα Σεπτεµβρίου
του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 18998/3-9-2015 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Βλάχος Κων/νος
5. Γκογκάκης Γρηγόριος
6
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Το µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, προσήλθε µετά την συζήτηση των θεµάτων εκτός
ηµερήσιας διάταξης και πριν την έναρξη της ηµερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 2ο εκτός ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις
στις Επεκτάσεις Σχεδίου Πόλης (Περιβόλια)» Προϋπολογισµού 61.842,44€.
Εισηγητής: Σέρβος Κων/νος, Αντιδήµαρχος

Ύστερα από πρόταση του Αντιδηµάρχου κ. Σέρβου Κων/νου, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την
συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του θέµατος σχετικά µε έγκριση Πρακτικού πρόχειρου
διαγωνισµού
του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στις Επεκτάσεις Σχεδίου Πόλης (Περιβόλια)»
προϋπολογισµού 61.842,44€.
Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος κ. Σέρβος Κων/νος, διάβασε στην Ο.Ε. το πρακτικό της
επιτροπής διαγωνισµού του έργου, το οποίο έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις ∆/ξεις των άρθρων 5 & 29 τον Ν. 3669/2008
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2. την αρ. 183/2015 απόφαση Ο.Ε. µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της
διακήρυξης
διαγωνισµού για την ανάδειξη του αναδόχου και ορίστηκε η ηµεροµηνία ∆ηµοπράτησης του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις δρόµων Στις Επεκτάσεις Σχεδίου Πόλης (Περιβόλια).
3.Το από 25-08-2015 πρακτικό πρόχειρου διαγωνισµού το οποίο αναρτήθηκε στις 01-09-2015.
4. Το αριθ. 18538/31-08-2015 έγγραφο µας µε το οποίο γνωστοποιήθηκε στους συµµετέχοντες το
από 25-08-2015 πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισµού.
5.Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε ένσταση κατά του πρακτικού του διαγωνισµού µέσα στην
προθεσµία των πέντε ηµερών όπως ορίζει ο νόµος.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση του από 25-08-2015 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις
Στις Επεκτάσεις Σχεδίου Πόλης (Περιβόλια)» Προϋπολογισµού 61.842,44€,
σύµφωνα µε το οποίο προσωρινός µειοδότης αποφαίνεται η εταιρεία ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ µε
ποσοστό έκπτωσης 36%.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Βουκελάτος Θωµάς - 2. ∆ηµήτριος Βραχνούλας - 3. Αγγελική Γεωργάκη»

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:
Την έγκριση του από 25-08-2015 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις
στις Επεκτάσεις Σχεδίου Πόλης (Περιβόλια)» Προϋπολογισµού 61.842,44€,
σύµφωνα µε το οποίο προσωρινός µειοδότης αποφαίνεται η εταιρεία ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ µε
ποσοστό έκπτωσης 36%.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 207/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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