2


Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 09/2010 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 030/2010

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση  των  όρων  διακήρυξης  της  υπ’ αρ.  115/2010  
         μελέτης με τίτλο «Βελτίωση φωτισμού πλατείας Ποντιακού
         Ελληνισμού»

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μήνα Ιουνίου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 009/17-06-2010 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: Η Τ.Υ.Δ.Κ. με το υπ’ αρ. πρωτ. 08/ΔΤΑ/6829/14-05-2010 έγγραφό της, μας έστειλε την υπ’ αρ. 115/2010 μελέτη με τίτλο «Βελτίωση φωτισμού Ποντιακού Ελληνισμού» προϋπολογισμού 17.725,20 € πλέον Φ.Π.Α. (21.447,49 € με τον Φ.Π.Α.), η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 46/2010 απόφαση του Δ.Σ., καθώς και σχέδιο των όρων διακήρυξης αυτής.
   Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον Νόμο 3463/06, θα πρέπει και προτείνεται:
 1.-Να εγκριθούν οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού της υπ’ αρ. 115/2010 μελέτης με τίτλο «Βελτίωση φωτισμού Ποντιακού Ελληνισμού» και 
 2.-Να διενεργηθεί δημόσιος ανοικτός πρόχειρος διαγωνισμός στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 06/07/2010, με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 09:30 π.μ. και ώρα λήξης την 10:00 π.μ., ενώπιον Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού & εισήγησης για ανάθεση που θα αποτελείται από, τον μηχανικό που θα ορίσει η ΤΥΔΚ με τον αναπληρωτή του ως Πρόεδρο, τον Φαράχ Γεώργιο ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και την Κεϊσίδου Δήμητρα ως μέλος με αναπληρωτή της τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη.

   Μετά την ανάγνωση της εισήγησης και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, η Δημαρχιακή Επιτροπή

Ομόφωνα
εγκρίνει - αποφασίζει

 1.-Τους όρους διακήρυξης διαγωνισμού της υπ’ αρ. 115/2010 μελέτης με τίτλο «Βελτίωση φωτισμού Ποντιακού Ελληνισμού» και 
 2.-Να διενεργηθεί δημόσιος ανοικτός πρόχειρος διαγωνισμός στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 06/07/2010, με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 09:30 π.μ. και ώρα λήξης την 10:00 π.μ., ενώπιον Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού & εισήγησης για ανάθεση που θα αποτελείται από, τον μηχανικό που θα ορίσει η ΤΥΔΚ με τον αναπληρωτή του ως Πρόεδρο, τον Φαράχ Γεώργιο ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και την Κεϊσίδου Δήμητρα ως μέλος με αναπληρωτή της τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 030/2010 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.


          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ

     ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ               ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

                                         ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

                                         ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

       Ακριβές απόσπασμα
         Ο Πρόεδρος της
      Δημαρχιακής Επιτροπής





      Αβραάμ Πασιπουλαρίδης

