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Λευκάδα 4/1/2018
ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής
(ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, σας καλούμε την Παρασκευή 5/1/2018 και ώρα

11:00 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης
στο παρακάτω θέμα:
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφο ι της διακήρυξης του έργου Επισκευές δημοτικών κτιρίων (πρώην Δημοτικών
σχολείων) Νυδριού (άρθρο 127 του Ν. 4412/2016), κατά της απόφασης έγκρισης πρακτικού κατατέθηκε ένσταση. η
οποία μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες θα έπρεπε να εξεταστεί. Επειδή η προθεσμία εξέτασης της ένστασης λήγει
05-01-2018 από την παραλαβή της από την επιτροπή διαγωνισμού, θα πρέπει άμεσα να ληφθεί απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής για την εξέταση της ένστασης.

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ο.Ε. επί της ενστάσεως κατά της αρ. 403/2017 απόφασής της, για την ανάδειξη αναδόχου για την
εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ)»
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :
Τακτικά μέλη:
1. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Σέρβος Κων/νος
4. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5. Περδικάρης Αθανάσιος
6. Καρφάκη Μαριάννα
7. Ζουριδάκης Ευτύχιος
8. Καββαδάς Θωμάς
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως την γραμματέα της
επιτροπής ώστε να κληθούν οι αναπληρωτές σας.
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Πολίτης Σπυρίδων
2. Θερμός Ευάγγελος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Γληγόρης Κων/νος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Δημοτικές Ενότητες:
Α. Καλάμου: με την υποχρέωση να ενημερώσουν ενυπόγραφα σύμφωνα με το αποδεικτικό επίδοσης, το τακτικό
μέλος της επιτροπής Γιαννιώτη Οδυσσέα.
Β. Ελλομένου: με την υποχρέωση να ενημερώσουν ενυπόγραφα σύμφωνα με το αποδεικτικό επίδοσης, το
τακτικό μέλος της επιτροπής Ζουριδάκη Ευτύχιο.
Για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία - έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης, τα μέλη της Ο.Ε. μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες κατά περίπτωση, υπηρεσίες του Δήμου.
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