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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 06/2010 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 020/2010

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Ανακατασκευή οδού 
         Δευκαλίωνος». Ανάθεση του έργου

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22η του μήνα Μαρτίου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 006/18-03-2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 6 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.& Κ.).

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.-Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, 2-Καραγιάννης Κων/νος,
            3.-Δημοπούλου Αδαμαντία, 4.-Ζαμάνης Διονύσιος &
            5.-Μπάρμπας Βασίλειος.
  ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.-Κανείς.

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η ΤΥΔΚ μας απέστειλε θεωρημένη την υπ’ αρ. 54/2010 μελέτη με τίτλο «Ανακατασκευή οδού Δευκαλίωνος», προϋπολογισμού 10.246,96 € πλέον Φ.Π.Α.
   Το εν λόγω έργο εκτελείται προκειμένου να ασφαλτοστρωθεί η εν λόγω οδός, διότι σε πολλά σημεία της έχει καταστραφεί, λόγω χρήσης της από βαρέα οχήματα σε συνδυασμό με την απότομη κλίση της.
   Για την εκτέλεση του έργου, ζητήσαμε προσφορές από Ε.Δ.Ε. Ενδιαφέρον εκδήλωσαν δύο (2) οι οποίοι κατέθεσαν τις πιο κάτω προσφορές:
 1.Μαμάκος Γρηγόρης, έκπτωση 1% επί του προϋπολογισμού, (ήτοι 10.144,49 € πλέον Φ.Π.Α.) και
 2.Μαλλιάκος Αριστείδης, έκπτωση 3% επί του προϋπολογισμού, (ήτοι 9.939,55 € πλέον Φ.Π.Α.) 
   Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπ’ όψιν τους Νόμους 3463/06, 3669/08, 1418/84 και τα Π.Δ. 171/87, 229/99 368/94, προτείνεται:
  1.-Να εγκριθεί η υπ’ αρ. 54/2010 μελέτη με τίτλο «Ανακατασκευή οδού Δευκαλίωνος»
  2.-Να ανατεθεί η εκτέλεση του έργου στον Ε.Δ.Ε. Μαλλιάκο Αριστείδη έναντι αμοιβής 9.939,55 € πλέον Φ.Π.Α. και
  3.-Να ψηφισθεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 30.7333.0001.

 Μπάρμπας Βασίλειος: Μία παροιμία λέει, ράβε ξήλωνε σε δουλειά να βρισκόμαστε. Από ότι αντιλαμβάνομαι ο δρόμος έγινε με πλάκες και τώρα πρέπει να αντικατασταθούν με άσφαλτο. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα γενικά δεν ηχούν καλά στα αυτιά μου για τη Δροσιά και η δυνατότητα που πρέπει να έχει ο καθένας να παίρνει τη σωστή απόφαση μία μόνο φορά είναι προτέρημα σε όσους γενικά ασχολούνται με τα κοινά. Θεωρώ ίσως και το ποσό κάπως υπερβολικό και για όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίζω την εισήγηση. 
 Καραγιάννης Κων/νος: Συμφωνώ με την εισήγηση.
 Δημοπούλου Αδαμαντία: Συμφωνώ με την εισήγηση.
 Ζαμάνης Διονύσιος: Συμφωνώ με την εισήγηση.

   Μετά την ανάγνωση της εισήγησης και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, η Δημαρχιακή Επιτροπή

Κατά πλειοψηφία
Με ψήφους τέσσερις (4) υπέρ: των κ.κ. Αβραάμ Πασιπουλαρίδη, Κων/νου Καραγιάννη, Διονυσίου Ζαμάνη και Αδαμαντίας Δημοπούλου 
 και μίας (1) κατά: του Κου Βασίλειου Μπάρμπα
εγκρίνει - αποφασίζει

  1.-Την υπ’ αρ. 54/2010 μελέτη με τίτλο «Ανακατασκευή οδού Δευκαλίωνος»
  2.-Να ανατεθεί η εκτέλεση του έργου στον Ε.Δ.Ε. Μαλλιάκο Αριστείδη έναντι αμοιβής 9.939,55 € πλέον Φ.Π.Α. και
  3.-Να ψηφισθεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 30.7333.0001.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 020/2010 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.
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