
     

                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          Πετρούπολη, 03 Μαΐου 2012
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ          Αριθμ. Πρωτ. τ.τ. 6869 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                          
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ     της      με     αριθμ  .     68  /  2012     ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
της     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ     ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί εισηγήσεως της τριμελούς επιτροπής Δ.Δ.Α.Π.Δ. για επικύρωση ή μη του
             πρακτικού του διαγωνισμού σχετικά με τη «Προμήθεια καπακιών κάδων μηχανικής 
             αποκομιδής» προϋπολογισμού € 18.819,00 με το Φ.Π.Α.

     Από το πρακτικό της 11ης του έτους 2012, Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
     Σήμερα στις 02 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 6612 / 26.04.2012 πρόσκληση του 
Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου, αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με το 
άρθρο 75 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από τα 
εννέα (9)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη :

         
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Κοτσαμπάς Θωμάς, Δήμαρχος-Πρόεδρος                     1.- Σκαλιστήρας Αθανάσιος, 6ο Τακτικό Μέλος 
2.- Λάππας Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος (8ο Τακτικό Μέλος) 2.- Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, 7ο Τακτικό Μέλος 
3.- Ζορμπά Ανθή, 1ο Τακτικό Μέλος                                    3.- Σίμος Ευάγγελος, 5ο Τακτικό Μέλος               
4.- Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, 2ο Τακτικό Μέλος   

 5.- Βενέτη Ελευθερία, 3ο Τακτικό Μέλος                                  
6.- Ραγκούσης Εμμανουήλ, 4ο Τακτικό
            
    Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου, κ. Κακαλιά Ευστράτιο.

  Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος
το πέμπτο (5ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής :

Από την Δ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας (Τμήμα Προμηθειών), μας διαβιβάστηκε η παρακάτω 
εισήγηση:
 
  Σας διαβιβάζουμε πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών του Δήμου  & αξιολόγησης προμηθειών 
του Δήμου, σχετικά με το Πρόχειρο διαγωνισμό που αφορά την «Προμήθεια καπακιών κάδων μηχανικής 
αποκομιδής» προϋπολογισμού € 18.819,00 με το Φ.Π.Α. και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 της Υ.Α. 11389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ και τις διατάξεις του άρθρου 72 
παρ.ε του Ν.3852/2010.

  Το εν λόγω πρακτικό έχει ως εξής:
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

    Σήμερα, 25/04/2012 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00 π.μ. συνεδρίασε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών 
και Αξιολόγησης Προμηθειών του Δήμου (Επιτροπή     ΔΔΑΠΔ  ), σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012, 
αποτελούμενη από τους δημοτικούς υπάλληλους:

1. Πέγκα Γεώργιο, 
2. Γκότση Θεόδωρο και
3. Δραμητινό Λεωνίδα,

που ορίσθηκαν με την υπ’ αριθμ. 41/2012 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να παραλάβει τις 
προσφορές των ενδιαφερομένων για την «Προμήθεια καπακιών κάδων απορριμμάτων», σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 6054/18.04.2012 Διακήρυξη Δημοπρασίας του Δήμου, να εξετάσει τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους 
στο διαγωνισμό και να προχωρήσει στην έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης των κατατεθειμένων 
προσφορών.

   Μέχρι την ώρα λήξης παραλαβής προσφορών στις 11:00 π.μ., δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά από 
κάποιον υποψήφιο προμηθευτή.

       Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή ΔΔΑΠΔ διαβιβάζει το παρόν πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή 
προκειμένου να αποφασίσει είτε για την επανάληψη του διαγωνισμού χωρίς τροποποίηση των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 21 της 
αριθμ. 11389/93 Υ.Α. είτε όπως τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις της παρ. 3γ  του άρθρου 3 της αριθμ. 11389/93 
Υ.Α. για σύναψη σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

                                                          Τα μέλη της Επιτροπής

Πέγκας Γεώργιος Γκότσης Θεόδωρος Δραμητινός Λεωνίδας

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγείται στην επιτροπή την επικύρωση του πιο πάνω πρακτικού όπως αυτό 
αναλυτικά προαναφέρεται και τη διαβίβαση του θέματος στο ∆ηµοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης για 
σύναψη σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια µε τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, αφού τυχόν νέος 
άγονος διαγωνισμός θα καθυστερούσε κι άλλο την εν λόγω προμήθεια η οποία είναι αναγκαία και για τις 
ανάγκες της καθαριότητας της πόλης αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, πρόταση που βρήκε 
σύμφωνη όλα τα μέλη της επιτροπής.

    Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, έλαβε υπόψη της
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
2.- Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.06) ¨Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων¨.
3.- Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 11389/93 (ΦΕΚ 185/Β’/23.3.93) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: ’’Ενιαίος
      κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης’’, 
4.- Του Νόμου 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α’/1.2.95) με θέμα: ’’Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις
      συναφών θεμάτων’’,
5.- Του Νόμου 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α’/30.5.97) με θέμα: ’’Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,
     ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις’’ και
6.- Της υπ' αριθμ. Π1/2235/08 (ΦΕΚ 1670/Β’/18.8.08) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: ’’Εφαρμογή
     Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2008’’, όπως ισχύει σήμερα.
7.- Την αριθμ. 48/2012 απόφαση της με την οποία εγκρίθηκαν τεχνικές προδιαγραφές (5/2012 μελέτη) 
     και οι όροι διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού
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8.- Τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προαναφερόμενης προμήθειας 
9.- Το αριθμ. πρωτ. 6594/26.4.2012 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής
10.- Tην εξειδικευμένη πίστωση η οποία έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος 
     οικονομικού έτους και θα βαρύνει τον Κ.Α.:20-6673.0003, με τίτλο «Προμήθεια καπακιών κάδων 
     μηχανικής αποκομιδής» και εγγεγραμμένη πίστωση € 20.000,00
     και ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Επικυρώνει το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προμηθειών του 
      Δήμου για το διαγωνισμό που αφορά την «Προμήθεια καπακιών κάδων μηχανικής αποκομιδής»  
      προϋπολογισμού € 18.819,00 με το Φ.Π.Α., όπως αυτό αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της 
      παρούσας.

Β.- Τη διαβίβαση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο (δια µέσω της Οικονομικής Υπηρεσίας και του 
      Τµήµατος Προμηθειών) για τη λήψη σχετικής απόφασης για σύναψη σύμβασης για την εν λόγω 
      προμήθεια µε τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3γ του 
      άρθρου 3 της  Υ.Α. 11389/93 (περί ΕΚΠΟΤΑ).

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ. 68/2012. 

Ακολουθούν υπογραφές από τα παρόντα                                           Ακριβές απόσπασμα                      
στη Συνεδρίαση Μέλη:             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Λάππα Θ., Ζορμπά Α.,                                ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Πουλογιαννοπούλου Β., Βενέτη Ε.,
Ραγκούση Ε., Σίμο Ε.,                                     

                         ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ      
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