ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 10ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 56/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 15 του µήνα Μαρτίου του
έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 4442/10-3-17 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. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Σέρβος Κων/νος
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Καρφάκη Μαριάννα
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Ζουριδάκης Ευτύχιος
5. Καββαδάς Θωµάς
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου «∆ιάνοιξη ασφαλτόστρωση οδών σχεδίου πόλεως Λευκάδας» προϋπολογισµού 84.984,06.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Νικητάκης Μάρκος, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε το πρακτικό
διαγωνισµού του έργου «∆ιάνοιξη-ασφαλτόστρωση οδών σχεδίου πόλεως Λευκάδας», το οποίο έχει
ως εξής:
« Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών( προσαρµογή Οδηγίες 201/24/Ε ΚΑΙ 2014/25ΕΕ)».
2. Τους όρους διακήρυξης του διαγωνισµού για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου «∆ιάνοιξηασφαλτόστρωση οδών σχεδίου πόλεως Λευκάδας» προϋπολογισµού 84.984,06 € (αριθ. 378/2016
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής).
3. Το από 07-02-2017 πρακτικό της επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου «∆ιάνοιξη-ασφαλτόστρωση
οδών σχεδίου πόλεως Λευκάδας» που αναρτήθηκε στις 28-02-2017 µε το οποίο αποφαίνεται ότι
προσωρινοί µειοδότες είναι οι ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ και ∆ρακάτος Στέφανος Λεωνίδας µε ποσοστό
έκπτωσης 37 %.
4. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση κατά του πρακτικού.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
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Την έγκριση του από 07-02-2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού του έργου
«∆ιάνοιξη-ασφαλτόστρωση οδών σχεδίου πόλεως Λευκάδας» µε ΚΑ : 30/7323.073 για την ανάδειξη
µειοδότη , µε το οποίο αποφαίνεται ότι προσωρινοί µειοδότες µε το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 37%
είναι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις : ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ µε ΑΦΜ 998806631 ∆ΟΥ Λευκάδας και
∆ρακάτος Στέφανος Λεωνίδας µε ΑΦΜ 028558400 ∆ΟΥ Λευκάδας .
Ο ανάδοχος θα προκύψει ύστερα από κλήρωση που θα γίνει παρουσία των εκπροσώπων των
παραπάνω εργοληπτικών επιχειρήσεων από την Οικονοµική Επιτροπή.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Σίδερης Ελευθέριος
2. Αγγελική Γεωργάκη
3. Κωνσταντίνος Μουρούτογλου»
Στην συνεδρίαση της Ο.Ε. κλήθηκαν και οι δύο προσωρινοί µειοδότες, ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
και ∆ρακάτος Στέφανος Λεωνίδας.
Κατά την κλήρωση ήταν παρούσα, µόνο η εκπρόσωπος της ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΤΕ.
Στη συνέχεια διενεργήθηκε κλήρωση µεταξύ των παραπάνω εργοληπτικών επιχειρήσεων,
από την οποία κληρώθηκε προσωρινός µειοδότης, ο ∆ρακάτος Στέφανος Λεωνίδας
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Τις δ/ξεις του άρθρου 90 του Ν. 4412/16
- Το άρθρο 4 της αρ. 26782/16 διακήρυξης
- Την παραπάνω εισήγηση,
- Την κλήρωση που διενεργήθηκε, οµόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση του από 07-02-2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού του έργου
«∆ιάνοιξη-ασφαλτόστρωση οδών σχεδίου πόλεως Λευκάδας» µε ΚΑ : 30/7323.073 για την ανάδειξη
µειοδότη , µε το οποίο αποφαίνεται ότι προσωρινοί µειοδότες µε το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 37%
είναι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις : ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ µε ΑΦΜ 998806631 ∆ΟΥ Λευκάδας και
∆ρακάτος Στέφανος Λεωνίδας µε ΑΦΜ 028558400 ∆ΟΥ Λευκάδας .
Την ανάδειξη ως προσωρινού µειοδότη, µετά από κλήρωση, τον ∆ρακάτο Στέφανο Λεωνίδα
ποσοστό έκπτωσης 37% .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 56/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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