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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 01/2010 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 002/2009

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση του Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την:
          «Συντήρηση Δημ. Φωτισμού». Ανάθεση της εργασίας

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 001/05-01-2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 6 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.& Κ.).

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.-Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, 2-Καραγιάννης Κων/νος,
            3.-Δημοπούλου Αδαμαντία, 4.-Ζαμάνης Διονύσιος &
            5.-Μπάρμπας Βασίλειος.

  ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.-Κανείς.

   Μετά τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5), άρχισε η συνεδρίαση.

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την Πέμπτη 10-12-2009 στο Δημοτικό Κατάστημα, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.), διενεργήθηκε ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού».
   Στο διαγωνισμό αυτό, όπως αναλυτικά αναφέρεται και στο σχετικό πρακτικό που συνέταξε η Ε.Δ.Δ., έλαβε μέρος ένας (1) ενδιαφερόμενος, ο Ευάγγελος Δημ. Σμύρος.
   Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συνέταξε το πρακτικό Νο1 από το οποίο προκύπτει ότι ο εν λόγω Ε.Δ.Ε. προσκόμισε όλα τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής και για τον λόγο αυτό έγινε δεκτός.
   Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε και τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς του, με την οποία προσέφερε έκπτωση τρία τοις εκατό (3%) επί του προϋπολογισμού των εργασιών.
   Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει και προτείνεται:
  α.-Να εγκριθεί το από 10/12/2009 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
  β.-Να ανατεθεί η εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού» στον Ε.Δ.Ε. Σμύρο Δημ. Ευάγγελο, αντί του ποσού των 85.360,00 € πλέον Φ.Π.Α. και
  γ.-Να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 20.6262.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου.
 Μπάρμπας Βασίλειος: Για το θέμα αυτό είχα διαφωνήσει σε προηγούμενο συμβούλιο ως προς το ύψος της δαπάνης, θέση την οποία διατηρώ και σήμερα. Ως προς τον διαγωνισμό που συζητείται διαφωνώ γιατί θεωρώ τον διαγωνισμό ως ανάθεση αφού ήταν ένας ο ενδιαφερόμενος. Θα πρότεινα εάν δεν υπήρχε άλλος ενδιαφερόμενος να αναβληθεί ο διαγωνισμός. Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω την εισήγηση.
 Απαντών ο Πρόεδρος είπε: Θα ήθελα να ενημερώσω ότι στην προκήρυξη υπάρχει όρος της που αναφέρει ρητά ότι η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει τον διαγωνισμό ακόμα και αν υπάρχει ένας ενδιαφερόμενος και να τον κατακυρώσει. Επίσης ότι την σχετική προκήρυξη ζήτησαν και έλαβαν πέντε ενδιαφερόμενοι Ε.Δ.Ε., ένας εκ των οποίων εν τέλει έδωσε προσφορά.
 Καραγιάννης Κων/νος: Συμφωνώ με την εισήγηση.
 Ζαμάνης Διονύσιος: Συμφωνώ με την εισήγηση.
 Δημοπούλου Αδαμαντία: Συμφωνώ με την εισήγηση.
   Μετά την ανάγνωση της εισήγησης και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, η Δημαρχιακή Επιτροπή

Κατά πλειοψηφία
Με ψήφους τέσσερις (4) υπέρ: των κ.κ. Αβραάμ Πασιπουλαρίδη, Κων/νου Καραγιάννη, Διονυσίου Ζαμάνη και Αδαμαντίας Δημοπούλου 
 και μίας (1) κατά: του Κου Βασίλειου Μπάρμπα
εγκρίνει - αποφασίζει 

  α.-Το από 10/12/2009 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού»
  β.-Να ανατεθεί η εκτέλεση των εργασιών στον Ε.Δ.Ε. Σμύρο Δημ. Ευάγγελο, αντί του ποσού των 85.360,00 € πλέον Φ.Π.Α. και
  γ.-Να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 20.6262.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 002/2010 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ

     ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ               ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                         ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

                                         ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

                                         ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

       Ακριβές απόσπασμα
         Ο Πρόεδρος της
      Δημαρχιακής Επιτροπής





      Αβραάμ Πασιπουλαρίδης

