
 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          Πετρούπολη, 03 Μαΐου 2012
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ          Αριθμ. Πρωτ. τ.τ. 6871
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                          
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ     της      με     αριθμ  .     70  /  2012     ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
της     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ     ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί εισηγήσεως τριμελούς επιτροπής για επικύρωση ή μη του πρακτικού του 
             διαγωνισμού σχετικά με το το έργο  «Κατασκευή Εσοχών για κάδους», προϋπολογισμού 
             € 10.000,00 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 έβδομο (7ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής :

  Από την Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας, μας διαβιβάστηκε η παρακάτω εισήγηση:

  Σας διαβιβάζουμε πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και Εισήγησης για Ανάθεση του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΟΧΩΝ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ», προϋπολογισμού € 10.000,00 με το Φ.Π.Α., και παρακαλούμε να 
αποφασίσετε σχετικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. 

  Το προαναφερόμενο πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής, έχει ως εξής :
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Ν ο 1

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΟΧΩΝ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ»

   Σήμερα 3 Απριλίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 9 και 30 π.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή 
Διαγωνισμού για τη δημοπρασία του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΟΧΩΝ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ» αποτελούμενη από τις:

Α) ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
Β) ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΘΑ (ΤΕ 5 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
Γ) ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ (ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΟΣ)

     που ορίσθηκαν με την υπ’ αριθμ. 43/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να διεξάγει 
την εν λόγω δημοπρασία.
    Μέχρι την ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 10η π.μ., δεν κατατέθηκε ούτε  παραλήφθηκε από την 
Επιτροπή καμία προσφορά.

    Ως εκ τούτο η Επιτροπή Διαγωνισμού, εφόσον δεν έλαβε καμία οικονομική προσφορά, κήρυξε άγονο το 
σημερινό διαγωνισμό και συνέταξε το παρόν πρακτικό προς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 22 του Ν. 
3669/08 που προβλέπει την επανάληψη του διαγωνισμού.

    Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Πρόεδρος και εισηγείται στην επιτροπή την επικύρωση του παραπάνω 
πρακτικού ως προς το σκέλος το οποίο κηρύσσει άγονο τον εν λόγω διαγωνισμό και την μη επανάληψη του 
αφού σύμφωνα με τη νεότερη νομοθεσία Ν. 4071/2012 το εν λόγω έργο μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι τυχόν νέα άγονη δημοπρασία θα 
καθυστερήσει κι άλλο την υλοποίηση του.

      
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της 
1.- Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3669/08 άρθρο 22
2.- Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012
3.- Την αριθμ.42/2012 απόφαση της με την οποία εγκρίθηκε εκ νέου η αριθμ. 10/2012 σχετική μελέτη 
     (λόγω τροποποίησης της αριθμ. 31/2012 σχετικής απόφασης), οι όροι διακήρυξης και η διάθεση της 
     πίστωσης του εν λόγω διαγωνισμού, καθώς και την αριθμ. 43/2012 απόφασή της με την ορίστηκε η 
     επιτροπή διαγωνισμού εισήγησης και  ανάθεσης του 
     προαναφερόμενου έργου 
4.- Την υπ’ αριθμ. 40/2011 σχετική μελέτη, προϋπολογισμού € 10.000,00 με το Φ.Π.Α. 
5.- Το από 24/04/2012 πρακτικό Νο 1 της αρμόδιας επιτροπής
6.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου
7.- Την εξειδικευμένη πίστωση € 10.000,00 που έχει εγγραφεί στον Κ.Α.:30-7324.0005 του 
     προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012
     και ύστερα από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Επικυρώνει το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και Εισήγησης για Ανάθεση του έργου 
      «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΟΧΩΝ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ», προϋπολογισμού € 10.000,00 με το Φ.Π.Α., και ως προς το 
      σκέλος το οποίο κηρύσσει άγονο τον εν λόγω διαγωνισμό.

Β.- Την μη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν. 3669/08 και την μη επανάληψη του   
      ανωτέρω διαγωνισμού, αφού βάσει νεότερης νομοθεσίας (Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11.4.2012) και 
      των επιτρεπόμενων χρηματικών ορίων το εν λόγω έργο μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη 
      διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση του 
      Προέδρου.
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Γ.- Τη διαβίβαση του θέματος στην αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία για περαιτέρω σχετικές ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ. 70/2012. 

Ακολουθούν υπόγραφες από τα παρόντα                                           Ακριβές απόσπασμα                      
στη Συνεδρίαση Μέλη:         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Λάππα Θ., Ζορμπά Α.,                                                            ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Βενέτη Ε., Ραγκούση Ε.,                                             
Θεοδωρακόπουλο Η.

ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ   
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