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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Οικονομική Επιτροπή

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμός απόφασης
127/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 21ης/ 22-10-2012
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Θέμα 2ο :

Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου
κατασκευής του έργου: «Έργα αποκατάστασης και προστασίας του
καμένου δημοτικού δάσους Μελιβοίας του Δ. Αγιάς».

Στο Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012, ώρα 9:30πμ.,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 15260/19-10-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση προεδρεύει, λόγω της δικαιολογημένης απουσίας του Δημάρχου
και Προέδρου της Επιτροπής κ. Γκουντάρα Αντώνη, ο Αντιπρόεδρος κ. Πατσάς
Κυριάκος.
Ο Αντιπρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7)
μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1. Πατσάς Κυριάκος, Αντιπρόεδρος
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Βατζιάς Αντίγονος, Μέλος
2. Μαυρογιάννης Αντώνιος, Μέλος
3. Μπελιάς Αντώνιος - Μέλος
4. Λέτσιος Βασίλειος – Μέλος (αναπλ/κο)
5. Συρακούλης Γεώργιος – Μέλος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός
υπάλληλος Μπουρνάκας Γιάννης.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες:
Γκασδράνης Θεόδωρος, Γώγος Γρηγόριος, Μπαρτζώκα Αθανασία και Παπακώστας
Δημήτρης.
Μετά από τα παραπάνω ο Αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στον υπηρεσιακό
παράγοντα κ. Παπακώστα Δημήτριο που έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα εξής:
Θέμα 2ο :

Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου
κατασκευής του έργου: «Έργα αποκατάστασης και προστασίας του
καμένου δημοτικού δάσους Μελιβοίας του Δ. Αγιάς».
«Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. αποφάσεις 106/2012 και 110/2012 της Οικονομικής
Επιτροπής, καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτής δημοπρασίας για το έργο:
«Έργα αποκατάστασης και προστασίας του καμένου δημοτικού δάσους Μελιβοίας
του Δ. Αγιάς», εκδόθηκε από το Δήμαρχο η σχετική διακήρυξη της δημοπρασίας που
δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες:
1. Καθημερινή εφημερίδα Λάρισας «Ελευθερία» στις 11-9-2012.
2. Καθημερινή εφημερίδα Λάρισας «Ημερήσιος Κήρυκας» στις 10-9-2012.
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3.
4.
5.
6.

Εβδομαδιαία εφημερίδα Ν. Λάρισας «Πρώτος Τύπος» στις 11-9-2012.
Ημερήσια οικονομική εφημερίδα «ΗΧΩ των Δημοπρασιών» στις 11-9-2012.
Ημερήσια εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» στις 18-9-2012.
Φ.Ε.Κ. Δημοσίευσης Δημοσίων Συμβάσεων στις 14-9-2012 τεύχος 611.
Συνολικά έλαβαν μέρος στη δημοπρασία τρεις (3) ενδιαφερόμενοι που έγινα δεκτοί
και οι τρεις, για τους λόγους που αναφέρονται στο υπ’ αριθμόν 14288/02-10-2012
πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.
Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να αποφασίσει για την
κατακύρωση της δημοπρασίας».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν οι εξής:
Το μέλος της μειοψηφίας και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Πατσάς Κυριάκος
που είπε: «Θα καταψηφίσω διότι οι συμμετέχοντες Τριανταφύλλου και Σκάνδαλος που
κατέθεσαν προσφορές συνεργάζονται και είναι ουσιαστικά η ίδια εταιρία για αυτό και η
προσφορά τους είναι χαμηλή».
Το μέλος της μειοψηφίας κ. Βατζιάς Αντίγονος που είπε ότι: «Καταψηφίζω γιατί
οι εκπτώσεις που κατατέθηκαν είναι μικρές».
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
− τις σχετικές διατάξεις των Π.Δ. 410/95, 171/87 και 28/80 περί εκτελέσεως
έργων και προμηθειών ΟΤΑ,
− τις διατάξεις του Ν. 1418/84 άρθρο 4 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα ,
− τις διατάξεις του Ν. 3263/2004 άρθρο 2,
− τις διατάξεις Ν. 3669/2008 Κ.Δ.Ε.,
− την υπ’ αριθμ.217/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο:
Έγκριση της μελέτης: «Έργα αποκατάστασης και προστασίας του καμένου
Δημοτικού Δάσους Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς»,
− την υπ’ αριθμ.153/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο:
«Αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 170903/792/13-07-2012 απόφασης του
Ειδικού Γραμματέα Δασών της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του
Προγράμματος «ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» με θέμα:
Προέγκριση δημοπράτησης της Πράξης με τίτλο «Έργα αποκατάστασης
και προστασίας του Καμένου Δημοτικού Δάσους Μελιβοίας του Δ. Αγιάς»
και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου» - ΑΔΑ: Β4ΓΟΩ6Ι12Ο,
− την αριθμ. 103/2012 απόφασή της με τίτλο: «Συγκρότηση Επιτροπής
Διαγωνισμού έργων έτους 2012» - ΑΔΑ: Β4ΓΚΩ6Ι-0ΓΝ,
− την αριθμ. 104/2012 απόφασή της με τίτλο: «Διάθεση πιστώσεων (13η)
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012» - ΑΔΑ: Β4ΓΚΩ6Ι-4ΞΕ,
− τις αριθμ. 106/2012 και 110/2012 αποφάσεις της που αφορούν τον καθορισμό
των όρων του διαγωνισμού,
− το με υπ’ αριθμ. πρωτ. 14288/02-10-2012 πρακτικό διεξαγωγής του
διαγωνισμού,
− τη μη υποβολή αντιρρήσεων κατά το παραπάνω στάδιο από τους
συμμετέχοντες,
− το με υπ’ αριθμ. πρωτ. 15076/16-10-2012 έγγραφο υποβολής του πρακτικού
της Επιτροπής Διαγωνισμού προς την Προϊστάμενη αρχή και
− τις τοποθετήσεις των μελών της μειοψηφίας κ.κ. Πατσά Κυριάκου και Βατζιά
Αντίγονου
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και κατακυρώνει το διαγωνισμό για το
έργο: «Έργα αποκατάστασης και προστασίας του καμένου δημοτικού δάσους
Μελιβοίας του Δ. Αγιάς» στον Τριανταφύλλου Κωνσταντίνο με ποσοστό μέσης
έκπτωσης 4,00% επί του προϋπολογισμού της μελέτης ήτοι συνολική δαπάνη
(Δαπάνες εργασιών + ΓΕ & ΟΕ 18%) = 165.106,96€ πλέον ΦΠΑ 23%, απρόβλεπτα
και αναθεώρηση..
Β. Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες για υπογραφή της σύμβασης μετά
τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη.
Μειοψήφισαν τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Πατσάς Κυριάκος και Βατζιάς Αντίγονος.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 127/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Η Οικονομική Επιτροπή
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

