
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 7/2013 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

                              Αριθ. Απόφασης  95/2013                                                            Περίληψη

Έγκριση  πρακτικού  Νο  10  της  επιτροπής 

διαγωνισµού  και  εισήγησης  ανάθεσης  του  έργου 

«Κατασκευή  Βρεφονηπιακού  Σταθµού  στην  Τοπική 

Κοινότητα Κουβαρά».

Καλύβια Θορικού και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα στις 17 του µήνα Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 

ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα  09.00 συνήλθε σε ∆ηµόσια Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

ύστερα από την από 05/04/2013 πρόσκληση του Προέδρου αυτής,  που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε στους Συµβούλους αυτού σύµφωνα µε τις διατάξεις των αρθρ. 67 

παρ.  4  και  75  του Ν.3852/10,  όπως ισχύει.  Αφού διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόµιµος  απαρτία,  διότι  σε 

σύνολο 7 µελών βρέθηκαν παρόντες  5.

        Π α ρ ό ν τ ε ς                                                                      Α π ό ν τ ε ς

1. Σάββας Γκέραλης, ως ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   1. Πέτρος Φιλίππου

2. Αλέξ.Αθανασόπουλος                                                  2. Χριστίνα Χριστοφάκη

3. ∆ηµητρίου Σπυρίδων

4. Ανδρέας Πέγκας 

5. Σωφρόνης  Γεώργιος

            

Λόγω απουσίας του Προέδρου Πέτρου Φιλίππου, καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο Αντιπρόεδρος της 

οικονοµικής επιτροπής Σάββας Γκέραλης.

Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε την εκτός ηµερήσιας διάταξης συζήτηση 

των παρακάτω θεµάτων: 

1. Έγκριση  πρακτικού  Νο  10  της  επιτροπής  διαγωνισµού  και  εισήγησης  ανάθεσης  του  έργου 

«Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά».

2. Ανάθεση εκπόνησης της µελέτης «Επκαιροποίηση µελέτης «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από 

αµιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου ύδρευσης Σαρωνίδας (Γ΄ φάση)».

3. Ανάθεση  εκπόνησης  µελέτης  «Μελέτη  Αρχιτεκτονικών,  Φυτοτεχνικών,  Τοπογραφικών  και 

Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών για αναπλάσεις Κ/Χ ∆ήµου Σαρωνικού».

Συνεχίζοντας  ο  Αντιπρόεδρος  είπε  ότι  τα  παραπάνω  θέµατα 

είναι επείγοντα, λόγω καταληκτικών ηµεροµηνιών (χρηµατοδότηση από το Πράσινο Ταµείο και ΕΣΠΑ).

   Η οικονοµική επιτροπή οµόφωνα δέχεται τη συζήτηση των παραπάνω θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης 

για τους λόγους που ανέφερε ο κ. Πρόεδρος τους οποίους και αποδέχεται.

 Εισηγούµενος  ο Αντιπρόεδρος στο ΠΡΩΤΟ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ θέµα έθεσε υπόψη της 

επιτροπής  τα  πρακτικά  Νο  9/8-4-2013  και  Νο  10/16-4-2013   της  επιτροπής  διαγωνισµού  του  έργου 

«Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά» (διαβάζεται  το πρακτικό)  και 

κάλεσε την οικονοµική επιτροπή όπως αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο αυτής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρ.72 του 

Ν.3852/10 και τα πρακτικά Νο 9 και Νο 10  και µετά από διαλογική συζήτηση

      

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τα πρακτικά Νο 9/8-4-2013 και Νο 10/16-4-2013 της επιτροπής διαγωνισµού του έργου 

«Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά».

2. Απορρίπτει την από 15-4-2013 ένσταση της εταιρείας «VRN SA» κατά του πρακτικού Νο 9/8-4-

2013  της  επιτροπής  διαγωνισµού  του  ανωτέρω  έργου  για  τους  λόγους  που  αναφέρονται  στο 

πρακτικό Νο 10, τους οποίους και αποδέχεται.

3. Κατακυρώνει το έργο στην εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ», µε συνολική δαπάνη 1.953.776,21 

ευρώ  (συµπεριλαµβανοµένων  των  απρόβλεπτων,  ΓΕ  &  ΟΕ,  δαπάνη  εκπόνησης  µελετών, 
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αναθεώρησης  και  ΦΠΑ),  δεδοµένου  ότι  η  οικονοµική  προσφορά  αυτής  αποτελεί  τη  βέλτιστη 

προσφορά, είναι καθ’ όλα νόµιµη και εντός των ορίων του προϋπολογισµού που προβλέπεται από τα 

τεύχη δηµοπράτησης.

4. Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.

Για αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως έπεται 

Η  απόφ. αυτή πήρε αριθµ. 95/2013

                                                           

   Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΡΑΛΗΣ                                       

ΑΛΕΞ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ   

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΕΓΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ

Α κ ρ ι β έ ς     α π ό σ π α σ µ α

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ
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