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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 λήψη σχετικής απόφασης.

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 .
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 .
Με την υπ αριθ. 2102/29747/21.10.2015 Απόφαση ∆ηµάρχου
προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός για τις 30.10.2015.
Την 30.10.2015
συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) που συγκροτήθηκε µε
την υπ’ αρ. 143/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
προκειµένου να διενεργήσει τον
διαγωνισµό για την ανάδειξη
αναδόχου της πιο πάνω εργασίας .
Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού
προσήλθε και δεν κατατέθηκε φάκελος προσφοράς.

δεν

Έτσι σύµφωνα µε το πρακτικό της επιτροπής , που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης , κηρύσσει το διαγωνισµό άγονο
και προτείνεται η επανάληψη του µε τους ίδιους όρους και την
ίδια µελέτη.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις
διατάξεις του Π∆ του 28/80 και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010,
προτείνεται:
1.-Η έγκριση του από 30/10/2015 πρακτικού της επιτροπής
διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης και
2.-Η επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιου όρους και
την ίδια µελέτη.

Συν. 1)

Το από 30/10/2015

πρακτικό του εν λόγω διαγωνισµού

Η Αντιδήµαρχός
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα

