ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 35/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 261/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 22η
του µήνα
Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 27455/17.10.2014 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 εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Βλάχος Κων/νος
3. Σέρβος Κων/νος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Καρφάκη Μαριάννα
6.
7.
8.
9.

Απόντες
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Κοντογεώργης Ηλίας
3. Κούρτης Γεώργιος
4. Σταµατέλου ∆ήµητρα
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 5ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για καθορισµό ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου: «Προβολή της ιστορικής
διαδροµής του Μεγανησίου Λευκάδος».
Εισηγητής: κ. ∆ηµήτρης Βραχνούλας, Πρ/µενος Τ.Υ.∆.Λ.

Ο Πρ/µενος της Τ.Υ.∆.Λ., κ. Βραχνούλας ∆ηµήτρης, εισηγούµενος το θέµα, είπε στην Ο.Ε.
«Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 59 του Ν. 4278/2014 σύµφωνα µε το οποίο καταργούνται τα κατώτατα όρια των
πτυχίων.
2.Το άρθρο 15 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 σύµφωνα µε το οποίο η δηµοπράτηση του έργου γίνεται
µετά από δεκαπέντε ηµέρες από τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ .
3.Τις αριθ 287/2013 και 174/2014 αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής µε τις οποίες αποφασίστηκε η
κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή
του έργου «Προβολή της Ιστορικής ∆ιαδροµής του Μεγανησίου Λευκάδας»
4. Την αριθ. 2115/18-09-2014 ∆ιατύπωση γνώµης για την δηµοπράτηση του παραπάνω έργου της
Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστκής Αρχής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων .
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
1.Την ορθή επανάληψη της διακήρυξης στις καλούµενες τάξεις των πτυχίων σύµφωνα µε το άρθρο
59 του Ν. 4278/2014 (καταργούνται τα κατώτατα όρια των πτυχίων).
2. Τον ορισµό ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου «Προβολή της Ιστορικής ∆ιαδροµής του
Μεγανησίου Λευκάδας» προϋπολογισµού 350.000,00€.και µε τους ίδιους όρους της εγκεκριµένης
διακήρυξης .
Παρακαλούµε όπως οριστεί ηµεροµηνία ∆ηµοπράτησης η 25-11-2014.»
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Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
1.Την ορθή επανάληψη της διακήρυξης στις καλούµενες τάξεις των πτυχίων σύµφωνα µε το άρθρο
59 του Ν. 4278/2014 (µε τον οποίο καταργούνται τα κατώτατα όρια των πτυχίων).
2. Ορίζει ως ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου: «Προβολή της Ιστορικής ∆ιαδροµής του
Μεγανησίου Λευκάδας» προϋπολογισµού 350.000,00 € και µε τους ίδιους όρους της εγκεκριµένης
διακήρυξης, την 25η-11-2014.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 261/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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