Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:27/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:175/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 28η του µήνα
Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 µ.µ., ήλθε σε
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την
αριθ.πρωτ.24416/ 28.8.2013 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 εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος :Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Γεωργάκης Βασίλης (αναπλ.µέλος)
4) Καρτάνος Ιωάννης
5) Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
6) Μπραντζουκάκης Νικόλαος
7) Μαργέλης Γεώργιος
8) Ζουριδάκης Ευτύχιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Γαβρίλης ∆ηµήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια Γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής κα.Κούρτη Μαρίνα, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ
Η.∆. : της αριθ.27-2013 κατεπείγουσας συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί µαταίωσης του ανοιχτού διαγωνισµού
του έργου «e –lefkas: Καινοτόµο Πληροφοριακό Σύστηµα Τουριστικής
Προβολής ∆ήµου Λευκάδας» ( της µε αριθµ. πρωτ. 19975/2013 διακήρυξης) και
επαναπροκήρυξη αυτού στις 22-10-2013.
Εισηγητ :
Φραγκούλη Αµαλία,
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Πρ/νη

Αυτ.

Τµήµατος

Ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας το λόγο έλαβε η Αµαλία Φραγκούλη,
Προϊσταµένη Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και πληροφορικής, η οποία
εισηγήθηκε το ανωτέρω θέµα λέγοντας ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα
δεδοµένου ότι ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού έχει ορισθεί η 3-9-2013 και
επειδή παρουσιάσθηκαν λάθη κατά τη µετατροπή των αρχείων ( από word σε pdf
λόγω ανάρτησης της σχετικής πράξης στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) της προκήρυξης απαιτείται
µαταίωση του διαγωνισµού και η επαναπροκήρυξή του στις 22-10-2013.
Στη συνέχεια, εισηγούµενη το θέµα, ενηµέρωσε τα µέλη της Επιτροπής ότι µε την υπ’
αριθµ. 129/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµού για την υλοποίηση της Πράξης

µε τίτλο «e-Lefkas Καινοτόµο Πληροφοριακό σύστηµα τουριστικής προβολής
∆ήµου Λευκάδας», ενταγµένη στο Ε.Π. «∆υτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνια
Νησιά», µε ηµεροµηνία διενέργειας την 3/9/2013. Κατά τη διάθεση των τευχών στους
φορείς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον παρατηρήθηκε ότι τα τεύχη που διατέθηκαν από
το ∆ήµο παρουσίαζαν διαφορετική διατύπωση από τα τεύχη που διατέθηκαν
ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ∆ήµου, η οποία διαπιστώθηκε ότι οφείλεται σε
τυπογραφικά λάθη που έγιναν εκ παραδροµής κατά την µετατροπή των σχετικών
αρχείων της προκήρυξης από word σε pdf και ειδικότερα κατά την ανάρτηση αυτών
στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, µε συνέπεια να υπάρχουν διαφορές στους όρους της διακήρυξης.
Για το λόγο αυτό και προκειµένου να τηρηθεί η αρχή της διαφάνειας και της ίσης
µεταχείρισης µεταξύ των υποψηφίων, εισηγούµαι την µαταίωση του παρόντος
Ανοικτού ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµού και την επαναπροκήρυξή του.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και µετά από
διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει τη µαταίωση του Ανοικτού ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµού µε τίτλο «e-Lefkas
Καινοτόµο Πληροφοριακό σύστηµα τουριστικής προβολής ∆ήµου Λευκάδας»
και αποφασίζει την επαναπροκήρυξή του µε ηµεροµηνία διενέργειας την 22/10/2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 175/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

