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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ
ΔΗΜΟ ΚΑΟΤ

Αξηζ. Απόθ: 18/2013

Α Π Ο  Π Α  Μ Α
από ην8 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ
Δήκνπ Κάζνπ
ν

Θέκα : «ύζηαζε επηηξνπήο αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ»
Σηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 29ε Απξηιίνπ 2013 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 12:00
ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Κάζνπ, κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ
ηεο κε αξηζ. Πξση: 1189/24-4-2013, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν -7- κειώλ βξέζεθαλ παξόληα
-4 - κέιε:

1.
2.
3.
4.

ΠΑΡΟΝΣΕ
Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο, Πξόεδξνο
Δπαγγειία Γεκεηξίνπ, Αληηπξόεδξνο
Κσλζηαληίλνο Μελάο, Μέινο
Δκκαλνπήι Σνθίιιαο, Μέινο

ΑΠΟΝΣΕ
1.-Μαξία Φξαγθνύιε, αλ θαη λόκηκα πξνζθιήζεθε
2.-Μελάο Ιεξνκόλαρνο, αλ θαη λόκηκα πξνζθιήζεθε
3.- Ηιίαο Γαιαλάθεο, εθηόο Κάζνπ

Ο Πξόεδξνο πξόηεηλε ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, ζεσξώληαο ην θαηεπείγνλ θαη θάιεζε ην Σώκα λα
απνθαζίζεη γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο.
Τν Σώκα δέρζεθε λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο θαηεπείγνλ.
Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην ζέκα εμέζεζε όηη:
Έρνληαο ππ όςε :
Α.- Τηο απνθάζεηο ηνπ Γ.Σ Κάζνπ κε αξηζ. 16/2013 , 17/2013 θαη 18/2013
Β.- Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/2010 ηεύρνο Α΄) παξ.1 ηελ πεξίπησζε δ ε
Ο.Δ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, από κέιε ηεο, δεκνηηθνύο ή
δεκόζηνπο ππαιιήινπο ή θαη εηδηθνύο επηζηήκνλεο
Γ.- Τν όηη ζηνλ Γήκν ππεξεηνύλ κόλνλ δύν (2) Γηνηθεηηθνύο Υπάιιεινη, ζπζηήλεη επηηξνπή
αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ γηα:
α) « Έγθξηζε θαθέινπ έξγνπ Σύληαμε Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο γηα ην έξγν: ¨Αλάπηπμε Σπζηήκαηνο
Μεραληθήο Δπεμεξγαζίαο, Κνκπνζηνπνίεζεο θαη Μεηαθόξησζεο Γήκνπ Κάζνπ¨»
β) «Έγθξηζε ηερληθήο κειέηεο γηα ηελ εθηέιεζε ππεξεζίαο ¨ηερληθή ζηήξημε Γήκνπ Κάζνπ γηα ηελ
νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνκπνζηνπνίεζεο, αλαθύθισζεο θαη κεηαθόξησζεο¨ »
γ) « Έγθξηζε ηερληθήο κειέηεο γηα ηε ππεξεζία ΄΄Σύληαμε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηεπρώλ
δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο κεραληθήο επεμεξγαζίαο θνκπνζηνπνίεζεο αλαθύθισζεο
θαη κεηαθόξησζεο απνβιήησλ Γήκνπ Κάζνπ ΄΄ »
απνηεινύκελε από ηνπο:
1. Γεώξγην Κνπξηαληάθε Αληηδήκαξρν κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Δκκαλνπήι Σνθίιια Γεκνηηθό
Σύκβνπιν (ιόγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνύ).
2. Κσλζηαληίλν Μήλα Γεκνηηθό Σύκβνπιν κε αλαπιεξσηή ηεο ηνλ Μελά Ιεξνκόλαρν Γεκνηηθό
Σύκβνπιν (ιόγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνύ).
3. Κσλζηαληίλν Παξαιή Δηδηθό Σπλεξγάηε Γεκάξρνπ Κάζνπ.
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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Η Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ θαη έιαβε ππόςε ηεο:
Α.- Τηο απνθάζεηο ηνπ Γ.Σ Κάζνπ κε αξηζ. 16/2013 , 17/2013 θαη 18/2013
Β.- Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/2010 ηεύρνο Α΄) παξ.1 ηελ πεξίπησζε δ ε
Ο.Δ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, από κέιε ηεο, δεκνηηθνύο ή
δεκόζηνπο ππαιιήινπο ή θαη εηδηθνύο επηζηήκνλεο
Γ.- Τν όηη ζηνλ Γήκν ππεξεηνύλ κόλνλ δύν (2) Γηνηθεηηθνί Υπάιιεινη, ζπζηήλεη επηηξνπή αμηνιόγεζεο
πξνζθνξώλ γηα:
α) « Έγθξηζε θαθέινπ έξγνπ Σύληαμε Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο γηα ην έξγν: ¨Αλάπηπμε Σπζηήκαηνο
Μεραληθήο Δπεμεξγαζίαο, Κνκπνζηνπνίεζεο θαη Μεηαθόξησζεο Γήκνπ Κάζνπ¨»
β) «Έγθξηζε ηερληθήο κειέηεο γηα ηελ εθηέιεζε ππεξεζίαο ¨ηερληθή ζηήξημε Γήκνπ Κάζνπ γηα ηελ
νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνκπνζηνπνίεζεο, αλαθύθισζεο θαη κεηαθόξησζεο¨ »
γ) « Έγθξηζε ηερληθήο κειέηεο γηα ηε ππεξεζία ΄΄Σύληαμε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηεπρώλ
δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο κεραληθήο επεμεξγαζίαο θνκπνζηνπνίεζεο αλαθύθισζεο
θαη κεηαθόξησζεο απνβιήησλ Γήκνπ Κάζνπ ΄΄ »
κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,
Απνθαζίδεη

Οκόθωλα:

Α.- Γέρεηαη θαη εγθξίλεη ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ζην ζύλνιό ηεο.
Β.- Σπγθξνηεί ηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ απνηεινύκελε από ηνπο:
1. Γεώξγην Κνπξηαληάθε Αληηδήκαξρν κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Δκκαλνπήι Σνθίιια Γεκνηηθό
Σύκβνπιν (ιόγσ έιιεηςεο άιινπ πξνζσπηθνύ).
2. Κσλζηαληίλν Μήλα Γεκνηηθό Σύκβνπιν κε αλαπιεξσηή ηεο ηνλ Μελά Ιεξνκόλαρν Γεκνηηθό
Σύκβνπιν (ιόγσ έιιεηςεο άιινπ πξνζσπηθνύ).
3. Κσλζηαληίλν Παξαιή Δηδηθό Σπλεξγάηε Γεκάξρνπ
Η απόθαζε πήξε α/α 18/2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ππ: Γεώξγηνο Εκκ. Κνπξηαληάθεο

ΣΑ ΜΕΛΗ
ππ: Επαγγειία Δεκεηξίνπ
ππ: Κωλζηαληίλνο Μ. Μελάο
ππ: Εκκαλνπήι νθίιιαο

ωζηό απόζπαζκα από
ην βηβιίν πξαθηηθώλ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Ο. Ε ΚΑΟΤ

Γεώξγηνο Εκκ. Κνπξηαληάθεο
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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