ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της µε αριθ. 51ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:372/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 23 του µήνα Νοεµβρίου του έτους
2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την
αριθ. πρωτ: 23614/19-11-2018 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
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Σέρβος Κων/νος
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Καρφάκη Μαριάννα
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
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 καθορισµό νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του
έργου: "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ".
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/08-08-2016«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 66 και 117 και της παρ. 1γ του άρθρου 95 του Ν. 4412/08-08-2016«∆ηµόσιες
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).
3.Το άρθρο 106 παράγραφος 1 περίπτωση α του Ν. 4412/08-08-2018.
4. Την αριθ. 283/2018 απόφαση της Ο.Ε. µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του παραπάνω έργου
και ορίσθηκε ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου η 20-09-2018.
5. Την αριθ. 319/2018 απόφαση Ο.Ε. µε την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισµού δηµοπράτησης.
6. Το από 20-09-2018 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε το οποίο δεν προέκυψε
προσωρινός µειοδότης και θα πρέπει να ορίσουµε νέα ηµεροµηνία δηµοπράτησης.
7. Την αρ. 356/2018 απόφαση της Ο.Ε. µε την οποία ορίστηκε νέα ηµεροµηνία δηµοπράτησης το έργου η
16/11/2018.
8. Το γεγονός ότι κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία, δεν έγινε ο διαγωνισµός λόγω έλλειψης απαρτίας της
επιτροπής διαγωνισµού, όπως αναφέρεται στο από 16-11-2018 πρακτικό της επιτροπής.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Τον ορισµό νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του συνοπτικού διαγωνισµού του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ» προϋπολογισµού 7.000,00 € µε τους ίδιους όρους της αριθ. 17864/05-92018 διακήρυξης σύµφωνα µε την αριθ. 283/2018 απόφαση Ο.Ε. και προτείνουµε νέα ηµεροµηνία
δηµοπράτησης την 5/12/2018 ηµέρα Τετάρτη.
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:
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Ορίζει νέα ηµεροµηνία δηµοπράτησης του συνοπτικού διαγωνισµού του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ» προϋπολογισµού 7.000,00 € µε τους ίδιους όρους της αριθ. 17864/05-92018 διακήρυξης σύµφωνα µε την αριθ. 283/2018 απόφαση της Ο.Ε. την 5/12/2018 ηµέρα Τετάρτη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 372/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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