ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 45/2015 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 345/2015
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 30 του μήνα
Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ. 27872/23-12-2015 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 Διοίκησης-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. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
5. Σέρβος Κων/νος
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Βλάχος Κων/νος
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη θέση
του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της μειοψηφίας, κ. Σκληρός
Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού μέλους, κας Σταματέλου Δήμητρας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Ασπασία Σούνδια,

ΘΕΜΑ 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Εργασίες Αντιπυρικής Προστασίας
έτους 2015», προϋπολογισμού 67.638,52 €.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση
εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος σχετικά με την έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου
«Εργασίες Αντιπυρικής Προστασίας έτους 2015», προϋπολογισμού 67.638,52 €.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε
την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3669/2008 άρθρα 26,27 και την Εγκύκλιο 24/2004
2.Την αρ. 177 /2015 απόφαση Δ.Σ. που εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη Δημοπράτησης
3.Τις αρ. 266/2015 και 300/2015 αποφάσεις Ο.Ε. με τις οποίες εγκρίθηκαν οι όροι της
διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου και η ημερομηνία Δημοπράτησης του
έργου .
4.Το από 01-12-2015
πρακτικό Δημοπρασίας της επιτροπής Διαγωνισμού του έργου
««Εργασίες Αντιπυρικής Προστασίας έτους 2015», προϋπολογισμού 67.638,52€.

5. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε ένσταση κατά του πρακτικού του διαγωνισμού που
αναρτήθηκε 10-12-2015.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση του από 01 – 12 - 2015 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου
«΄Εργασίες
Αντιπυρικής Προστασίας έτους 2015» Προϋπολογισμού 67.638,52€,
σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης αποφαίνεται ο Δρακάτος ΛεωνίδαςΣτέφανος, ΕΔΕ, με ΑΦΜ 028558400, ΔΟΥ Λευκάδας και με ποσοστό έκπτωσης 42%.»
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 01-12-2015 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου
«΄Εργασίες
Αντιπυρικής Προστασίας έτους 2015» Προϋπολογισμού 67.638,52€,
σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης αποφαίνεται ο Δρακάτος ΛεωνίδαςΣτέφανος, ΕΔΕ, με ΑΦΜ 028558400, ΔΟΥ Λευκάδας και με ποσοστό έκπτωσης 42%.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 345/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

Τα Μέλη

