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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/ 13 IOYNIOY 2014
Από το πρακτικό 6/13-6--2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Ελαφονήσου.
Στην

Ελαφόνησο σήμερα την 13η του μηνός Ιουνίου έτους 2014 , ημέρα Παρασκευή και

ώρα 10:00 π.μ. η Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό 1399/6- ΙΟΥΝΙΟΥ- 2014 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:
Παρόντες

Απόντες

ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
Αριθ.Αποφ.

34/2014

ΘΕΜΑ 4o: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΛΕΓΧΟΣ ) ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ -ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα είπε τα εξής:

Η Οικονομική Επιτροπή με την 22/2014 απόφαση της κατακύρωσε το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού που διεξήχθη την 1η Απριλίου 2014 για την εκτέλεση του έργου
“ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ” στην εταιρεία ΠΑΡΝΩΝ
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Ε.Ε .
Στη συνέχεια ζητήθηκε από την εταιρεία να προσκομίσει σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.
3669/08 επικαιροποιημένα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία και παρελήφθησαν.
Κατόπιν των ανωτέρω η ΟΕ καλείται να λάβει απόφαση σχετικά με την επικαιροποίηση
και έλεγχο των δικαιολογητικών έτσι ώστε στη συνέχεια να υπογραφεί η σύμβαση .
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω , έλεγξε τα δικαιολογητικά
που έχουν κατατεθεί από τον μειοδότη καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 26 του Ν .3669/2008 και
μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται τα δικαιολογητικά συμμετοχής που κατέθεσε η εταιρεία ΠΑΡΝΩΝ Ε.Ε για το έργο
“ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ” προκειμένου στη συνέχεια να
προχωρήσει η υπογραφή της σύμβασης .
Η απόφαση έλαβε α.α.

34/2014 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 6/13 Ιουνίου

2014 που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝ.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΡΩΝΗΠΗΝΕΛΟΠΗ,
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο

