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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 11/2010 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 037/2010

ΘΕΜΑ 1Ο  Έγκριση του από  06/07/2010 Πρακτικού  της  Ε.Δ.Δ.  για
την «Βελτίωση φωτισμού πλατείας Ποντιακού Ελληνισμού».Καθορι-σμός ημερομηνίας διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22η του μήνα Ιουλίου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 011/16-07-2010 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.).
   Μετά τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα - 5  -, άρχισε η συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.-Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, 2-Δημοπούλου Αδαμαντία,
          3.-Ζαμάνης Διονύσιος, 4.-Καραγιάννης Κων/νος & 5.-
          Ουρανός Εμμανουήλ.
ΑΠΟΝΤΕΣ:  Κανείς

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την Τρίτη 06/07/2010, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) για την «Βελτίωση φωτισμού πλατείας Ποντιακού Ελληνισμού», που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 30/2010 απόφαση της Δ.Ε., προκειμένου να διενεργήσει τον διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του πιο πάνω έργου.
   Όπως αναφέρεται και στο σχετικό Πρακτικό που συντάχθηκε από την Ε.Δ.Δ., μέχρι το πέρας της προθεσμίας επίδοσης προσφορών δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος και για τον λόγο αυτό η Ε.Δ.Δ. έκλεισε το Πρακτικό του διαγωνισμού κηρύσσοντας αυτόν άγονο.
   Στο άρθρο 18 των όρων διακήρυξης της υπ’ αρ. 115/2010 σχετικής μελέτης, αναφέρεται ότι: «Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με Πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.).».
   Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους Νόμους 3463/06 & 3669/08, προτείνεται:
  1.-Να εγκριθεί το από 06/07/2010 Πρακτικό της Ε.Δ.Δ.
  2.-Να καθορισθεί ως ημερομηνία διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισμού η Πέμπτη 29/07/2010, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Εφόσον  και στην νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή του διαγωνισμού ή δεν υποβληθούν προσφορές, ο  διαγωνισμός να γίνει την Πέμπτη 5-8-2010.
  3.-Να γνωστοποιηθεί η νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού, με FAX ή τηλεφωνικά.

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

Ομόφωνα
Αποφασίζει






1.-Εγκρίνει το από 06/07/2010 Πρακτικό της Ε.Δ.Δ.
2.-Ορίζει ως ημερομηνία διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισμού την Πέμπτη 29/07/ 2010, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Εφόσον  και στην νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή του διαγωνισμού ή δεν υποβληθούν προσφορές, ο  διαγωνισμός να γίνει την Πέμπτη 5-8-2010.
3.-Να γνωστοποιηθεί η νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού, με FAX ή τηλεφωνικά
  
 Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 037/2010 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.



          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ
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                                         ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

                                         ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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   Δημαρχιακής Επιτροπής 





   Αβραάμ Πασιπουλαρίδης

