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ΠΡΟΣ: Τα τακτικά µέλη
της Οικονοµικής Επιτροπής
(ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/18, σας καλούµε την Παρασκευή 20-9-2019 και ώρα 12:00 σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, στο ∆ηµαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέµα:
ΘΕΜΑ: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) ∆. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
προϋπολογισµού 9.887.361,74 € (µε Φ.Π.Α.).
Εισηγητής: ∆ηµ. Βραχνούλας, Πρ/µενος Τµ. Τεχν. Έργων ∆/νσης Τ.Υ. ∆ήµου
Η συνεδρίαση της Ο.Ε. για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) ∆. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» κρίνεται
κατεπείγουσα, γιατί σύµφωνα µε το άρθρο 221 παράγραφος 8δ του Ν. 4412/2016 δεν επιτρέπεται η επιτροπή
διαγωνισµού να προέρχεται από την αναθέτουσα αρχή (∆ήµος Λευκάδας) όταν τα κριτήρια ανάθεσης είναι η πλέον
συµφέρουσα προσφορά από οικονοµικής άποψης βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας .
Επειδή τα υπόλοιπα µέλη που ήταν εγγεγραµµένα στο ΜΗΜΕ∆ του Νοµού δεν επαρκούσαν για την
πραγµατοποίηση της κλήρωσης απαιτήθηκε η εγγραφή των τεχνικών υπαλλήλων του ∆ήµου Μεγανησίου και του
ΤΑΣ Λευκάδας η οποία ολοκληρώθηκε στις 20-09-2019 καθώς και το έγγραφο του ΤΕΕ στάλθηκε στις 29-08-2019
καθώς και η ορθή επανάληψη Π∆ΜΕ∆Ε στάλθηκε στο ∆ήµο µας στις 18-09-20119.
Η ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών από τους οικονοµικούς φορείς
είναι η 23-09-2019.

Η Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.

ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Τακτικά µέλη:
Καλός Χαράλαµπος, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κατωπόδη Νίκη (οριζόµενο µέλος)
Βικέντιος Νικόλαος (οριζόµενο µέλος)
Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγµένο µέλος)
Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγµένο µέλος)
Γαζής Αναστάσιος (εκλεγµένο µέλος)
∆ρακονταειδής Κων/νος (εκλεγµένο µέλος)
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγµένο µέλος)
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, σας παρακαλούµε να ενηµερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωµατικά εκλεγµένα µέλη:
1. Αργυρός Νικόλαος
2. Βερύκιος Σπυρίδων
3. Γληγόρης Παναγιώτης
4. Σκληρός Φίλιππος
5. Σέρβος Κων/νος
6. Γαζής Νικόλαος
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 ∆ήµου.
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