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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 : 019/2010

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της τεχνικής έκθεσης  με τίτλο  «Τοποθέτηση παγίδων 
         σε πεύκα που έχουν προσβληθεί από «Βαμβακίαση» (Marchallina
         Hellenica)». Ανάθεση της εργασίας

   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: Ο υπάλληλος του Δήμου Κος Γεώργιος Φαράχ, συνέταξε την από 18/03/2010 τεχνική έκθεση με τίτλο «Τοποθέτηση παγίδων σε πεύκα  που έχουν προσβληθεί από «Βαμβακίαση» (Marchallina Hellenica)», προϋπολογισμού 4.900.00 € πλέον Φ.Π.Α. Για την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας, ζητήσαμε προσφορές από Ε.Δ.Ε. που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Ενδιαφέρον εκδήλωσαν τρεις (3), οι οποίοι κατέθεσαν τις πιο κάτω προσφορές:
 1.-Σταμούλης Ξενοφώντας, έκπτωση 4% επί του προϋπολογισμού, ήτοι 4.704,00 € πλέον Φ.Π.Α. και        
 2.-Μπούρας Ηλίας, έκπτωση 1% επί του προϋπολογισμού, ήτοι 4.851,00 € πλέον Φ.Π.Α.
 3.-Δραμητινός Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε., έκπτωση 3% επί του προϋπολογισμού, ήτοι 4.753,00 € πλέον Φ.Π.Α.
  Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπ’ όψιν τους νόμους 3463/06, 2362/95 & 3731/08 και τα Π.Δ. 60/07 & 28/80 προτείνεται:
 1.-Να εγκριθεί η από 18/03/2010 τεχνική έκθεση με τίτλο «Τοποθέτηση παγίδων σε πεύκα που έχουν προσβληθεί από «Βαμβακίαση» (Marchallina Hellenica)»,
 2.-Να ανατεθεί η εκτέλεση της εργασίας στον Ε.Δ.Ε. Σταμούλη Ξενοφώντα έναντι αμοιβής 4.704,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) και
 3.-Να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 35.7336.0005.

 Μπάρμπας Βασίλειος: Σύμφωνα με πληροφορίες μου χωρίς αυτό να μπορώ να το αποδείξω επιστημονικά η καταπολέμηση της βαμβακίασης για να έχει περιεχόμενο & αποτέλεσμα πρέπει να προηγηθεί πλύση των πεύκων με καθαρό νερό. Επίσης στην τεχνική έκθεση αναγράφεται ο αριθμός των πεύκων που είναι 700 γενικά ή αόριστα χωρίς να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένοι δρόμοι. Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω την εισήγηση.
 Απαντών ο Πρόεδρος είπε: Τα όσα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της τοποθέτησης παγίδων ανέφερε στην τοποθέτησή του ο Κος Μπάρμπας δεν ευσταθούν, διότι αυτές τοποθετούνται για να παγιδεύουν τα έντομα όταν ανέρχονται από το έδαφος για να γονιμοποιηθούν. Τα όσα αφορούν την μη αναφορά σε συγκεκριμένες οδούς δεν έχουν νόημα, διότι τα πεύκα στα οποία θα τοποθετηθούν οι παγίδες θα είναι εντός κοινοχρήστων χώρων δηλαδή και πλατειών και παρτεριών και η πληρωμή θα γίνει μετά από καταμέτρηση των παγίδων που θα έχουν τοποθετηθεί.
 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 από 18/03/2010 τεχνική έκθεση με τίτλο «Τοποθέτηση παγίδων σε πεύκα που έχουν προσβληθεί από «Βαμβακίαση» (Marchallina Hellenica)»,
 2.-Να ανατεθεί η εκτέλεση της εργασίας στον Ε.Δ.Ε. Σταμούλη Ξενοφώντα έναντι αμοιβής 4.704,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) και
 3.-Να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 35.7336.0005.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 019/2010 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ

     ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ               ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                         ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

                                         ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

                                         ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

       Ακριβές απόσπασμα
         Ο Πρόεδρος της
      Δημαρχιακής Επιτροπής





      Αβραάμ Πασιπουλαρίδης

