ΑΔΑ: ΒΛ96ΩΡ4-ΘΕ1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ10/ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

2013

Από το πρακτικό 10/27-8-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Ελαφονήσου.
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 27η του μηνός Αυγούστου έτους 2013 , ημέρα ΤΡΙΤΗ και
ώρα 11:00΄ η Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό 1284/22-8-2013 πρόσκληση του Προέδρου της
Οικονομικής επιτροπής, που δημοσιεύτηκε
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου
και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους συμβούλους
που συμμετέχουν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα προσκληθέντα
7 μέλη της Δημαρχιακής επιτροπής ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
2. ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
4. ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης
ΘΕΜΑ 3ο Αριθ. Αποφ 44 /2013
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΜΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ»
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα είπε:
Με την 36/2013 απόφαση της Ο.Ε καθορίσαμε τους όρους δημοπράτησης του
έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 €
μαζί με ΦΠΑ.
Στις 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ημέρα Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
Διαγωνισμού απόντος του εκπροσώπου των εργοληπτών διεξήχθη η
δημοπρασία για το έργο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ”
Για την δημοπρασία τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα από το Ν.3263/2004 και
των άλλων ισχυουσών διατάξεων. Σας θέτω υπόψη τα Πρακτικά της, καθώς και
το έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας . Στην
δημοπρασία προσήλθαν οι κατωτέρω των οποίων οι προσφορές έγιναν δεκτές,
οι: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ που συμμετείχε με έκπτωση έξι
τοις εκατό (6%) και ΠΑΡΝΩΝ Ε.Ε που συμμετείχε με έκπτωση τέσσερα τοις
εκατό (4%) . Σύμφωνα λοιπόν με τα πρακτικά, μειοδότης ανακηρύσσεται ο
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ . Σας θέτω υπόψη τα πρακτικά και
όλα τα στοιχεία του φακέλου και σας καλώ, αφού τα λάβετε υπόψη σας, να
αποφασίσετε σχετικά με την έγκρισή τους.
Η Ο.Ε αφού έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω καθώς και
71/2013 Τεχνική Μελέτη
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Πολεοδομίας & Περ. του Δήμου Μονεμβασίας που συντάχθηκε από
τη μηχανικό κα. Πατσά Σοφία
•
Τις διατάξεις του Ν. 3263/04 και του Ν 3669/08
•
Τις σχετικές με την εκτέλεση έργων, διατάξεις του Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικά όπως ισχύει.
Την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου,
Τα Πρακτικά της Δημοπρασίας με όλα τα δικαιολογητικά και
έκανε διαλογική συζήτηση,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τα Πρακτικά της δημοπρασίας που διεξήχθη στις 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2013 για το έργο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ » σύμφωνα με τα οποία,
ανάδοχος αναδεικνύεται ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , με έκπτωση έξι τοις εκατό (6%), στον οποίο αναθέτει την εκτέλεσή του .
Η απόφαση έλαβε α.α. 44/2013 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το
πρακτικό 10/27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2013 που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και
υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝ.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
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