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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 11/2009 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 037/2009
 
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της μελέτης με τίτλο  «Επείγουσα διευθέτηση 
          ομβρίων–Βελτίωση βατότητας γηπέδων μπάσκετ, κατασκευή
          αντιολισθητικού τάπητα ράμπας αποδυτηρίων  κλπ, εργασίες
          συντήρησης» και των όρων διακήρυξης αυτής

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ: Λόγω σοβαρού κινδύνου πρόκλησης ατυχημάτων των
            αθλουμένων αλλά και όλων όσων το χρησιμοποιούν.

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μήνα Αυγούστου του έτους 2009, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 011/12-08-2009 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, σύμφωνα με τα άρθρα 95 παρ. 4 & 105 παρ. 6 του Ν.3463/06 (νέος Κ.Δ.& Κ.).
   Μετά τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3), άρχισε η συνεδρίαση.

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.-Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, 2.-Καραγιάννης Κων/νος,
            3.-Ουρανός Εμμανουήλ.

  ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.-Ζαμάνης Διονύσιος, 2.-Δημοπούλου Αδαμαντία, αν και
            νόμιμα είχαν κληθεί.

   Πριν την ανάγνωση της εισήγησης ο Πρόεδρος της Δ.Ε. εξήγησε στα μέλη τους λόγους για το κατεπείγον του θέματος. Ομόφωνα εγκρίθηκε το κατεπείγον του θέματος. 
 
  Πρόεδρος: Στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου θα πρέπει να γίνουν άμεσα ορισμένες εργασίες συντήρησης των υποδομών των γηπέδων, προκειμένου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών ατυχημάτων των αθλουμένων αλλά και όσων το χρησιμοποιούν.
   Συγκεκριμένα θα πρέπει: να επιστρωθεί ο έντονα κατηφορικός διάδρομος που οδηγεί τους αθλητές στα αποδυτήρια, με αντιολισθητικό τάπητα, για να μην ολισθαίνουν, να κατασκευασθεί δίκτυο απορροής ομβρίων υδάτων μεταξύ των γηπέδων μπάσκετ και τένις, να αποκατασταθούν οι επικίνδυνες φθορές του τάπητα του ενός γηπέδου μπάσκετ και να επισκευασθεί και μετατοπισθεί σε ένα τμήμα της η περίφραξη, ώστε να καταστεί ασφαλής.
   Σχετικό είναι και το με αρ. πρωτ. 216/06-08-2009 έγγραφό της ΕΠΣΑΝΑ (Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής) με το οποίο επισημαίνεται ότι η περίφραξη του γηπέδου δεν πληροί τους αγωνιστικούς όρους ασφαλείας, καθιστώντας τον χώρο επισφαλή, τόσο για τους αθλούμενους όσο και για όλους όσους το χρησιμοποιούν.
   Για τους πιο πάνω λόγους ζητήσαμε από την ΤΥΔΚ με το υπ’ αρ. πρωτ. 2758/09 έγγραφό μας, να συντάξει σχετική μελέτη. Η ΤΥΔΚ μας απέστειλε θεωρημένη την υπ’ αρ. 194/09 μελέτη με τίτλο «Επείγουσα διευθέτηση ομβρίων–βελτίωση βατότητας γηπέδων μπάσκετ, κατασκευή αντιολισθητικού τάπητα ράμπας αποδυτηρίων κλπ, εργασίες συντήρησης», προϋπολογισμού 37.757,84 € πλέον Φ.Π.Α.
   Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ’ όψιν τους Νόμους 3463/06, 2362/95, 1418/84 και το Π.Δ. 609/85, όπως αυτά ισχύουν σήμερα, προτείνεται:
  1.-Να εγκριθεί η υπ’ αρ. 194/09 μελέτη με τίτλο «Επείγουσα διευθέτηση ομβρίων–βελτίωση βατότητας γηπέδων μπάσκετ, κατασκευή αντιολισθητικού τάπητα ράμπας αποδυτηρίων κλπ, εργασίες συντήρησης» και οι όροι διακήρυξης αυτής και 
  2.-Να διενεργηθεί δημόσιος πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός την Τετάρτη 19-08-2009, στο Δημοτικό Κατάστημα Δροσιάς, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 09:30 και ώρα λήξης την 10:00, ενώπιον Επιτροπής που θα αποτελείται από: τον μηχανικό που θα ορίσει η ΤΥΔΚ με τον αναπληρωτή του ως Πρόεδρο, τον Ραμπίδη Ελευθέριο ως μέλος με αναπληρωτή του τον Θεοδοσιάδη Δημήτριο και την Γουρνοπάνου-Γαλανάκη Ελευθερία ως μέλος με αναπληρώτριά της την Νικοκάβουρα Καλλιόπη.
   Ουρανός Εμμ.: Συμφωνώ λόγω της επικινδυνότητας του  συρματοπλέγματος και της επείγουσας προθεσμίας που έθεσε η ΕΠΣΑΝΑ.
   Καραγιάννης Κων.: Συμφωνώ.
   Μετά την ανάγνωση της εισήγησης και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, η Δημαρχιακή Επιτροπή

Ομόφωνα
αποφασίζει – εγκρίνει

  1.-Την υπ’ αρ. 194/09 μελέτη με τίτλο «Επείγουσα διευθέτηση ομβρίων–βελτίωση βατότητας γηπέδων μπάσκετ, κατασκευή αντιολισθητικού τάπητα ράμπας αποδυτηρίων κλπ, εργασίες συντήρησης» και τους όρους διακήρυξης αυτής και 
  2.-Να διενεργηθεί δημόσιος πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός την Τετάρτη 19-08-2009, στο Δημοτικό Κατάστημα Δροσιάς, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 09:30 και ώρα λήξης την 10:00, ενώπιον Επιτροπής που θα αποτελείται από: τον μηχανικό που θα ορίσει η ΤΥΔΚ με τον αναπληρωτή του ως Πρόεδρο, τον Ραμπίδη Ελευθέριο ως μέλος με αναπληρωτή του τον Θεοδοσιάδη Δημήτριο και την Γουρνοπάνου-Γαλανάκη Ελευθερία ως μέλος με αναπληρώτριά της την Νικοκάβουρα Καλλιόπη.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 037/2009 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ
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