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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 07/2009 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης :  018/2009

  ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για την «Διαμόρφωση – 
           Περιμάνδρωση  τμήματος  Δημοτικού χώρου στο  Ο.Τ. 32».
           Ανάθεση του έργου

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15η του μήνα Μαΐου του έτους 2009, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 007/11-05-2009 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 6 του Ν.3463/06 (νέος Κ.Δ.& Κ.).
   Μετά τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα -5-, άρχισε η συνεδρίαση.

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

  ΑΠΟΝΤΕΣ:  Κανείς 

   Πρόεδρος: Την Τετάρτη 06-05-2009 στο Δημοτικό Κατάστημα, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.), διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση–περιμάνδρωση τμήματος Δημοτικού χώρου στο Ο.Τ. 32».
   Στο διαγωνισμό αυτό, όπως αναλυτικά αναφέρεται και στο σχετικό πρακτικό που συνέταξε η Ε.Δ.Δ., έλαβαν μέρος οκτώ (8) ενδιαφερόμενοι.
   Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι επτά (7) εργοληπτικές επιχειρήσεις πληρούν του όρους της διακήρυξης και οι οικονομικές προσφορές είναι παραδεκτές βάση του Π.Δ. 609/85, διότι η Κ/Ξ Σ.Παπανίκος–Α. Χρυσανθακόπουλος δεν έγινε δεκτή λόγω του ότι το πτυχίο της δεν ήταν σύμφωνο με το ζητούμενο από την διακήρυξη.
   Στη συνέχεια η Ε.Δ.Δ. αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, από τις οποίες προέκυψε ότι την μεγαλύτερη έκπτωση (ήτοι 46%) έδωσε η εργοληπτική επιχείρηση Χρήστος Κυριακάκης & ΣΙΑ Ε.Ε., την οποία η Ε.Δ.Δ. ανακήρυξε προσωρινό μειοδότη.
   Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται :
 α.-Η έγκριση του από 06-05-2009 πρακτικού της Ε.Δ.Δ.
 β.-Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση – περιμάνδρωση τμήματος Δημοτικού χώρου στο Ο.Τ. 32» στην εργοληπτική επιχείρηση Χρήστος Κυριακάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. και 
 γ.-Η ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης ποσού 76.877,22 € με Φ.Π.Α., στον Κ.Α.: 30.7322.0001. 
 
  Ουρανός Εμμανουήλ: Δεν έχω αντίρρηση στην διαδικασία που τηρήθηκε. Επειδή όμως δεν συμφώνησα με τον τρόπο εκτέλεσης του έργου όπως ανέλυσα στο σχετικό θέμα που συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θα συμφωνήσω με την εισήγηση.
  Καραγιάννης Κων/νος: Συμφωνώ με την εισήγηση.
  Ζαμάνης Κων/νος: 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 Εμμανουήλ Ουρανού

 αποφασίζει – εγκρίνει

 α.-Το από 06-05-2009 πρακτικό της Ε.Δ.Δ. για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση–περιμάνδρωση τμήματος Δημοτικού χώρου στο Ο.Τ. 32»,
 β.-Να ανατεθεί η εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση – περιμάνδρωση τμήματος Δημοτικού χώρου στο Ο.Τ. 32» στην εργοληπτική επιχείρηση Χρήστος Κυριακάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. και 
 γ.-Να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης ποσού 76.877,22 € με Φ.Π.Α., στον Κ.Α.: 30.7322.0001 


   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 018/2009 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.



          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΜΕΛΗ

     ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ            ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                      ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                                      ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
   
                                      ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ



       Ακριβές απόσπασμα
         Ο Πρόεδρος της
      Δημαρχιακής Επιτροπής





      Αβραάμ Πασιπουλαρίδης


