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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 10/2010 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 035/2010

ΘΕΜΑ 1ο: Παράταση σύμβασης για τη «Συντήρηση κήπων & 
         δενδροστοιχιών κοινόχρηστων χώρων»

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 05η του μήνα Ιουλίου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 010/01-07-2010 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-Δημοπούλου Αδαμαντία,
            3.-Ζαμάνης Διονύσιος & 4.-Ουρανός Εμμανουήλ.
  ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.-Καραγιάννης Κων/νος, αν και νόμιμα είχε κληθεί.

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με την υπ' αρ. 29/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ανατέθηκε, κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού, στον Ε.Δ.Ε. Σταμούλη Ξενοφώντα η «Συντήρηση κήπων & δενδροστοιχιών κοινόχρηστων χώρων» και υπεγράφη σχετική σύμβαση η οποία λήγει την 09/07/2010.
   Στο άρθρο 17 των όρων διακήρυξης καθώς και το άρθρο 2 της σύμβασης αναφέρεται ότι: «ο Δήμος μπορεί να παρατείνει την ισχύ της σύμβασης με την σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου μέχρι και έξι (6) επιπλέον μήνες μετά τη λήξη της αρχικής δωδεκάμηνης διάρκειας, κατόπιν σχετικής απόφασης της Δ.Ε., οπότε απαιτείται και έκδοση νέας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Η ποσοστιαία αύξηση της οικονομικής επιβάρυνσης του Δήμου στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το 5 % ετησίως».
   Για το λόγο αυτό στις 30-06-2010 στείλαμε στον ανάδοχο έγγραφο με το οποίο ζητήσαμε να μας γνωρίσει εάν προτίθεται να δεχθεί, η υπ’ όψιν σύμβαση να ανανεωθεί άνευ αναπροσαρμογής του οικονομικού αντικειμένου, πρόταση την οποία με την από 01/07/2010 επιστολή του, αποδέχθηκε.
  Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται:
   Η παράταση της σύμβασης του Δήμου με τον Ε.Δ.Ε. Σταμούλη Ξενοφώντα για την «Συντήρηση κήπων & δενδροστοιχιών κοινόχρηστων χώρων», από 10/07/2010 έως 31/12/2010, δίχως αναπροσαρμογή του οικονομικού αντικειμένου.
 Ουρανός Εμμανουήλ: Συμφωνώ, επειδή λόγω της ενοποίησης του νόμου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», δεν ήταν δυνατή η διενέργεια διαγωνισμού ανάθεσης σε ετήσια βάση, της συντήρησης των κήπων & δενδροστοιχιών κοινόχρηστων χώρων.
 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

Ομόφωνα
αποφασίζει
   Να παραταθεί η σύμβαση του Δήμου με τον Ε.Δ.Ε. Σταμούλη Ξενοφώντα για την «Συντήρηση κήπων & δενδροστοιχιών κοινόχρηστων χώρων», από 10/07/2010 έως 31/12/2010, δίχως αναπροσαρμογή του οικονομικού αντικειμένου.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 035/2010 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.
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