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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 06/2010 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 018/2010

ΘΕΜΑ 1ο: Διόρθωση των όρων διακήρυξης της υπ’ αρ. 09/2010 μελέτης
         και ορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22η του μήνα Μαρτίου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 006/18-03-2010 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 -5-, άρχισε η συνεδρίαση.

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρου 21 των όρων διακήρυξης της υπ’ αρ. 09/2010 μελέτης με τίτλο «Φρεζάρισμα, ασφαλτόστρωση τμημάτων οδών, κατεστραμμένων από έντονα καιρικά φαινόμενα», δεν ανεγράφη εκ παραδρομής ότι στον σχετικό διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν και μεμονωμένες επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. (Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που ανήκουν στην 2η τάξη κατηγορίας Οδοποιίας, με κατώτατο όριο 175.000,00 €, διότι σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 2 του Ν.3669/08 οι επιχειρήσεις αυτές δύνανται να αναλαμβάνουν έργα, εντός του νομού εις τον οποίο έχουν την έδρα τους καθώς και σε ένα δεύτερο νομό που δηλώνεται στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Ε.Π., προϋπολογισμού μειωμένου κατά 50% του κατώτατου αυτού ορίου, ήτοι 87.500,00 €, κατά πολύ μικρότερο του προϋπολογισμού του υπ’ όψιν έργου.
   Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει:
 1.-Να συμπληρωθεί το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρου 21 των όρων διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 102 του Ν.3669/08, ήτοι: «21.1.α Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη  Γ.Γ.Δ.Ε. (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1, Α2, 1η  για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, και όσες ανήκουν στην τάξη 2η κατηγορίας Οδοποιίας για έργα που εκτελούνται στο νομό που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, καθώς και σε ένα δεύτερο νομό που δηλώνεται στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Ε.Π.» και
 2.-Να ορισθεί ως νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η Τρίτη 13 Απριλίου 2010.
   Κατά τα λοιπά, οι όροι διακήρυξης της υπ’ αρ. 09/2010 μελέτης, να παραμείνουν ως έχουν.
 Μπάρμπας Βασίλειος: Το θέμα αυτό είχε συζητηθεί και στο Δ.Σ. ως προς την έγκριση της μελέτης και το είχα καταψηφίσει για λόγους που αναφέρονται στα πρακτικά εκείνης της συνεδρίασης. Ως προς την διόρθωση την οποία εισηγείσθε συμφωνώ με αυτήν αφού τονίσω ότι η θέση μου στο θέμα που συζητήθηκε και τότε παραμένει η ίδια.
 Καραγιάννης Κων/νος: Συμφωνώ με την εισήγηση.
 Δημοπούλου Αδαμαντία: Συμφωνώ με την εισήγηση.
 Ζαμάνης Διονύσιος: Συμφωνώ με την εισήγηση.
   Μετά την ανάγνωση της εισήγησης και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, η Δημαρχιακή Επιτροπή

Ομόφωνα 
αποφασίζει

 1.-Να συμπληρωθεί το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρου 21 των όρων διακήρυξης της υπ’ αρ. 09/2010 μελέτης, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 102 του Ν.3669/08, ήτοι να διατυπωθεί ως εξής: «21.1.α Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη  Γ.Γ.Δ.Ε. (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1, Α2, 1η  για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, και όσες ανήκουν στην τάξη 2η κατηγορίας Οδοποιίας για έργα που εκτελούνται στο νομό που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, καθώς και σε ένα δεύτερο νομό που δηλώνεται στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Ε.Π.» και
 2.-Ορίζει ως νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, την Τρίτη 13 Απριλίου 2010.
   Κατά τα λοιπά, οι όροι διακήρυξης της υπ’ αρ. 09/2010 μελέτης, παραμένουν ως έχουν.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 018/2010 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ
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