ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 16ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 123/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 9 του µήνα Απριλίου του έτους
2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 6466/5-4-19 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 Γιαννιώτης Οδυσσέας
2
Καρφάκη Μαριάννα
3 Σέρβος Κων/νος
3
Ζουριδάκης Ευτύχιος
4 Περδικάρης Αθανάσιος
4
Καββαδάς Θωµάς
5 Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
5
6
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Σκλαβενίτη Ευάγγελο, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 9 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για ακύρωση της αρ. 107/19 απόφασής της.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Με την αρ. 96/28-3-2019 απόφαση της Ο.Ε. αποφασίστηκε η έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» προϋπολογισµού
300.000,00 € µε Α/Α συστήµατος 80330, µε την οποία αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης η εργοληπτική
επιχείρηση µε την επωνυµία ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ µε ποσοστό έκπτωσης 30,81%.
Εκ παραδροµής εστάλη στην Ο.Ε. το ίδιο θέµα για να συζητηθεί από την Ο.Ε. και να ληφθεί απόφαση.
Ελήφθη η αρ. 107/2-4-2019 απόφαση η οποία αποφασίζει και πάλι την έγκριση του πρακτικού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού
του έργου
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
προϋπολογισµού 300.000,00 € µε Α/Α συστήµατος 80330, µε προσωρινό µειοδότη την εργοληπτική
επιχείρηση µε την επωνυµία ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ µε ποσοστό έκπτωσης 30,81%.
Μετά τα ανωτέρω, εισηγούµαστε την ακύρωση της αρ. 107/2019 απόφασης της Ο.Ε. και να παραµείνει
σε ισχύ η αρ. 96/2019 απόφαση της Ο.Ε.»
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:
Ακυρώνει την αρ. 107/2019 απόφαση της Ο.Ε. και παραµένει σε ισχύ η αρ. 96/2019 απόφαση της Ο.Ε.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 123/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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