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ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια
Υπηρεσίας Απόφραξης Αγωγού Όµβριων Λ. Σταµάτας» και Επείγουσα
Απευθείας Ανάθεση της εν λόγω Υπηρεσίας.
1. Με την παρ. 1 εδαφ.δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονοµική Επιτροπή
«αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει
το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις
απευθείας ανάθεσης προµηθειών , παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.»
2. Με την υπ. αριθ. 188/05.10.2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η
διενέργεια της εργασίας για την απόφραξη αγωγού Όµβριων Λ. Σταµάτας, µε την
διαγωνιστική διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού.
3. Με την υπ’ αριθ. 314/21.10.2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής:
α) εγκρίθηκε η δαπάνη για την «Απόφραξη Αγωγού Όµβριων Λ. Σταµάτας», η διάθεση
της πίστωσης ποσού 11.931,00€ σε βάρος του Κ.Α 25.6279.0001 µε την ονοµασία
«∆απάνες Απόφραξης Αγωγών Όµβριων και Φρεατίων, κλπ » , και
β) εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 28/2015 µελέτη της ∆/νσης
Περιβάλλοντος και οι όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού.
4. Με την υπ αριθ. 2102/29747/21.10.2015 Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε
σχετικός διαγωνισµός για τις 30.10.2015 και στη συνέχεια µε την υπ’ αριθ.
348/13.11.2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ψηφίσθηκε ως άγονος (λόγω µη
συµµετοχής κάποιου ενδιαφεροµένου) καθώς επίσης η επανάληψη της διαγωνιστικής
διαδικασίας µε τους ίδιους όρους.
5. Με την υπ’ αριθ. 2278/32496/18.11.2015 Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε ο
επαναληπτικός διαγωνισµός για τις 26.11.2015 οπότε και συνήλθε στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) που συγκροτήθηκε µε την υπ’
αρ. 143/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να διενεργήσει το εν
λόγω επαναληπτικό διαγωνισµό.

6. Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού δεν προσήλθε και πάλι κάποιος
ενδιαφερόµενος.
Η Επιτροπή συνέταξε το υπ’ αριθ. πρωτ 35504/16.12.2015 πρακτικό που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο :
« H Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 143/2015 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την διενέργεια του πρόχειρου
επαναληπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Απόφραξης Οµβρίων Λ.Σταµάτας»
προϋπολογισµού δαπάνης 11.931,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 26 Νοεµβρίου 2015 ηµέρα
Πέµπτη και ώρα 10:30, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προκειµένου να
διεξαχθεί ο πρόχειρος διαγωνισµός, µε αρ.αποφ. ∆ηµάρχου 2278/32496/18.11.2015,
αποτελούµενη από τους:
1. Σταίκο Θεόδωρο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο (πρόεδρος της επιτροπής )
2. Βαφειάδου Ευστράτια – Τούλα υπάλληλος του ∆ήµου (τακτικό µέλος )
3. Πατέλη Ειρήνη , υπάλληλος του ∆ήµου (αναπληρ. µέλος)
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ’ όψιν του όλα τα στοιχεία του φακέλου για
τη διεξαγωγή του
ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισµού καθώς και τους όρους της
διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα έναρξης της δηµοπρασίας δηλ.10:30, κάλεσε τους
ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους.
Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού δεν προσήλθε κανείς να καταθέσει
φάκελο προσφοράς .
Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων δηλ. της 11:00πµ. ο Πρόεδρος
κηρύσσει τη λήξη παράδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου
ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και κηρύσσει το
διαγωνισµό ΑΓΟΝΟ για δεύτερη φορά.
Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα.»
7. ∆εδοµένης της µη υλοποίησης µέχρι σήµερα της εν λόγω παροχής υπηρεσίας
απόφραξης, αλλά και των πολλών βροχοπτώσεων που έχουν σηµειωθεί µέχρι σήµερα
και αναµένεται να σηµειωθούν περαιτέρω λόγω της χειµερινής περιόδου την οποία
διανύουµε, η ∆/νση Περιβάλλοντος απέστειλε το µε αρ. πρωτ. 35496/16.12.2015
έγγραφο, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, µε το οποίο τονίζεται η επείγουσα ανάγκη
εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας απόφραξης, λόγω των πολύ έντονων πληµµυρικών
φαινοµένων που σηµειώνονται στη Λ. ∆ροσιάς – Σταµάτας κάθε φορά που υπάρχει
έντονη βροχόπτωση και του κινδύνου πέρα από υλικές ζηµιές και ανθρώπινων
απωλειών.
8. ∆εδοµένης της επείγουσας ανάγκης υλοποίησης της απόφραξης, η ∆νση
Περιβάλλοντος και το Τµήµα Προµηθειών αναζήτησαν κατάλληλο ανάδοχο που θα
µπορούσε να αναλάβει την αναφερθείσα απόφραξη και έλαβαν τη συνηµµένη προσφορά
από τον Στέργιο Γεω. Βασίλειο (Αποφράξεις-Απολυµάνσεις – Αντλήσεις-Καθαρισµοί) για
ποσό 11.500,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%
Κατόπιν τούτων, και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Π∆ του 28/80 και το
άρθρο 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται:
I. Η έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης.
II. Την κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου.

III. Την επείγουσα απευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε τις αναφερόµενες διατάξεις της
παραγράφου (1) της παρούσας εισήγησης στον κ. Στέργιο Γεω. Βασίλειο για ποσό
11.500,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% µε χρέωση του ΚΑ 25.6279.0001 µε
την ονοµασία «∆απάνες Απόφραξης Αγωγών Όµβριων και Φρεατίων, κλπ ».
IV. Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης σε βάρος του ΚΑ
10.6462,
µε την ονοµασία « ∆ηµοσίευση Προκηρύξεων»,
οικονοµικού έτους 2015 συνολικό
ποσού 132,23€ για την πληρωµή των εξόδων δηµοσίευσης , από
τις «ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α.Ε.»(ΑΦΜ. 094527332), των άγονων διαγωνισµός.

Συν.
1)
2)
3)

Το υπ’ αριθ. πρωτ. 35504/16.12.2015 πρακτικό του εν λόγω επαναληπτικού
διαγωνισµού
Έγγραφο µε αρ. πρωτ. 35496/16.12.2015της ∆νσης Περιβάλλοντος
Προσφορά (Οικονοµική-Τεχνική) του Στέργιου Γεω. Βασίλειου (ΑποφράξειςΑπολυµάνσεις – Αντλήσεις-Καθαρισµοί)

Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα

Κοινοποίηση :
1) ∆/νση Περιβάλλοντος
2) Λογιστήριο

