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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 07/2010 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 023/2010

ΘΕΜΑ 1ο: Κατεπείγουσα συντήρηση κοινόχρηστων χώρων

   ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ: Λόγω ανάγκης άμεσης συντήρησης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, προς αποφυγή σοβαρών κινδύνων πρόκλησης ατυχημάτων.

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μήνα Μαρτίου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδος Μ.Τετάρτη και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 007/30-03-2010 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 (Κ.Δ.& Κ.).

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.-Ζαμάνης Διονύσιος, 2-Καραγιάννης Κων/νος,
            3.-Δημοπούλου Αδαμαντία, 4.-Ουρανός Εμμανουήλ.
  ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.-Πασιπουλαρίδης Αβραάμ.

   Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων, αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κος Ζαμάνης αντί του κωλυομένου Δημάρχου, ενημέρωσε τα μέλη για το κατεπείγον του θέματος τα οποία ομόφωνα συμφώνησαν με το κατεπείγον.

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι κοινόχρηστοι χώροι που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση του μηχανικού του Δήμου Κου Γεώργιου Φαράχ, έχουν διαμορφωθεί κατά τρόπο που τους καθιστά επικίνδυνους για τους διερχόμενους πεζούς και έχουν υποστεί φθορές επικίνδυνες για πρόκληση ατυχημάτων και ζημιών σε διερχόμενα οχήματα και πεζούς.
   Για τους πιο πάνω λόγους επιβάλλεται να συντηρηθούν άμεσα οι κοινόχρηστοι χώροι που περιγράφονται στην από 26/03/2010 τεχνική έκθεση του μηχανικού του Δήμου που αφορά το έργο «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων» προϋπολ/σμού 5.290,00 € πλέον Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του οποίου ζητήσαμε προσφορές από Ε.Δ.Ε. Ενδιαφέρον εκδήλωσαν δύο (2), οι οποίοι κατέθεσαν τις πιο κάτω προσφορές:
 1.Μαλλιάκος Αριστείδης, ποσοστό έκπτωσης 3% επί του προϋπ/σμού και
 2.Κοντογεώργης Βασίλειος, ποσοστό έκπτωσης 1% επί του προϋπ/σμού.
  Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπ’ όψιν τον νόμο 3463/06 και τα Π.Δ. 171/87 & 229/99, προτείνεται:
 1.-Να εγκριθεί η από 26-03-2010 τεχνική έκθεση με τίτλο «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων»,
 2.-Να ανατεθεί η εκτέλεση του έργου στον Ε.Δ.Ε. Μαλλιάκο Αριστείδη έναντι αμοιβής 5.131,30 € (πλέον Φ.Π.Α.) και
 3.-Να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης  στον Κ.Α.: 30.7336.0001.

 Ουρανός Εμμανουήλ: Δεν συμφωνώ με την παρούσα ανάθεση παρ’ ότι κρίνω σωστές τις προτεινόμενες παρεμβάσεις. Ο λόγος είναι, όπως έχω αναφέρει και στο Δ.Σ., ότι έπρεπε, κατά την άποψή μου, να γίνεται τακτική περιοδική καταγραφή  αυτού του είδους των αναγκών και να γίνεται ένας κανονικός διαγωνισμός για το σύνολο ομοειδών έργων αντί των μικρών αναθέσεων.
 Απαντών ο Πρόεδρος είπε: Τόσο το κατεπείγον των έργων που πρέπει να γίνουν όσο και το ύψος της δαπάνης του συγκεκριμένου έργου, μας υποχρεώνουν να λειτουργήσουμε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αποκαθιστώντας το ταχύτερο δυνατόν τις φθορές που υπάρχουν αφού προέχει η ασφάλεια των πολιτών. Για τους πιο πάνω λόγους η διαδικασία του έργου είναι αυτή της εισήγησης.
 Καραγιάννης Κων/νος: Συμφωνώ με την εισήγηση.
 Δημοπούλου Αδαμαντία: Συμφωνώ με την εισήγηση.   

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

Κατά πλειοψηφία
Με ψήφους τρεις (3) υπέρ: των κ.κ. Διονυσίου Ζαμάνη, Κων/νου Καραγιάννη, και Αδαμαντίας Δημοπούλου 
 και μίας (1) κατά: του Κου Εμμανουήλ Ουρανού
εγκρίνει - αποφασίζει 

 1.-Την από 26-03-2010 τεχνική έκθεση με τίτλο «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων»,
 2.-Να ανατεθεί η εκτέλεση του έργου στον Ε.Δ.Ε. Μαλλιάκο Αριστείδη έναντι αμοιβής 5.131,30 € (πλέον Φ.Π.Α.) και
 3.-Να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης  στον Κ.Α.: 30.7336.0001.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 023/2010 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ
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                                         ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
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