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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 08/2010 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 028/2010

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης με τίτλο «Επέκταση δικτύου
         Ύδρευσης  στην οδό Δρυάδων  (από την οδό Οσ. Λουκά  έως
         Δρυάδων 41)». Ανάθεση του έργου


   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 26η του μήνα Απριλίου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 008/22-04-2010 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, μετά την με αρ. πρωτ. 590/17-02-2010 αίτηση του Κου Θεοφάνη Παπαχατζάκη που διαμένει επί της οδού Δρυάδων αρ. 41, συνέταξε την από 21/04/2010 Τεχνική Έκθεση με τίτλο «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην οδό Δρυάδων (από την οδό Οσ. Λουκά έως Δρυάδων 41)», προκειμένου να επεκταθεί το δίκτυο στο συγκεκριμένο σημείο, ώστε να παύσουν τα εκεί υφιστάμενα προβλήματα ύδρευσης των κατοίκων. 
   Για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, προϋπολογισμού 4.860,26 € πλέον Φ.Π.Α., ζητήσαμε προσφορές από Ε.Δ.Ε.. Ενδιαφέρον εκδήλωσαν τρεις (3), οι οποίοι κατέθεσαν τις πιο κάτω προσφορές:
 1.-Μαλλιάκος Γ. Αριστείδης, έκπτωση 3% επί του προϋπολογισμού, ήτοι 4.714,45 € πλέον Φ.Π.Α.
 2.-Μαμάκος Π. Γρηγόρης, έκπτωση 1% επί του προϋπολογισμού, ήτοι 4.811,66 € πλέον Φ.Π.Α. και
 3.-Λούκος Κων. Χαράλαμπος, έκπτωση 4% επί του προϋπολογισμού, ήτοι 4.665,85 € πλέον Φ.Π.Α.
  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 21/04/2010 τεχνική έκθεση με τίτλο «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην οδό Δρυάδων (από την οδό Οσ. Λουκά έως Δρυάδων 41)»,
 2.-Να ανατεθεί η εκτέλεση του έργου στον Ε.Δ.Ε. Λούκο Χαράλαμπο έναντι αμοιβής 4.665,85 € (πλέον Φ.Π.Α.) και
 3.-Να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 25.7412.0001.
 Μπάρμπας Βασίλειος: Είναι μία ανάθεση που οδηγεί στην κατάτμηση έργου και το οποίο έργο δεν θεωρείται από τα απολύτως άμεσα και αναγκαία που πρέπει να εκτελεστούν. Τέτοια μικρά έργα θα μπορούσαν να αποτελέσουν όλα μαζί την προκήρυξη διαγωνισμού. Γι αυτούς τους λόγους και ίσως το υπερβολικό ποσόν καταψηφίζω την εισήγηση.
 Απαντών ο Δήμαρχος είπε: Κατάτμηση έργου δεν μπορεί να υπάρξει για παρόμοια έργα που αφορούν σε επεκτάσεις Δημοτικού δικτύου ύδρευσης, διότι όλο το Δημοτικό δίκτυο είναι κατασκευασμένο και άλλο παρόμοιο έργο δεν μπορεί να υπάρξει, ώστε με αυτό να αποτελέσει αντικείμενο άλλης μελέτης με ευρύτερο οικονομικό αντικείμενο. Ως εκ τούτου τα όσα επικαλέστηκε ο Κος Μπάρμπας στην τοποθέτησή του δεν μπορούν να ευσταθούν.
 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 21/04/2010 Τεχνική Έκθεση με τίτλο «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην οδό Δρυάδων (από την οδό Οσ. Λουκά έως Δρυάδων 41)»,
 2.-Να ανατεθεί η εκτέλεση του έργου στον Ε.Δ.Ε. Λούκο Χαράλαμπο έναντι αμοιβής 4.665,85 € (πλέον Φ.Π.Α.) και
 3.-Να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 25.7412.0001.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 028/2010 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

