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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 12/2010 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 042/2010

ΘΕΜΑ 2Ο  Εγκριση της μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση αύλιου χώρου του Ν/Γ Δροσιάς». Ανάθεση του έργου.
  
   Στη Δροσιά, στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 05η του μήνα Αυγούστου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 012/30-07-2010 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.).
   Μετά τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα -4-, άρχισε η συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.-Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, 2-Δημοπούλου Αδαμαντία,
          3.-Ζαμάνης Διονύσιος, 4.-Καραγιάννης Κων/νος.  
ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.- Ουρανός Εμμανουήλ, αν και νόμιμα είχε κληθεί.
          
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η ΤΥΔΚ μας απέστειλε θεωρημένη την υπ’ αρ. 172/2010 μελέτη με τίτλο «Διαμόρφωση αύλιου χώρου του Ν/Γ Δροσιάς», προϋπολογισμού 10.263,90 € πλέον Φ.Π.Α.
   Για την εκτέλεση του έργου, ζητήσαμε προσφορές από Ε.Δ.Ε. Ενδιαφέρον εκδήλωσαν δύο (2), οι οποίοι κατέθεσαν τις πιο κάτω προσφορές:
 1 Χαράλαμπος Λούκος, έκπτωση 1% επί του προϋπολογισμού, (ήτοι 10.161,26 € πλέον Φ.Π.Α.) και
 2.Μαλλιάκος Αριστείδης, έκπτωση 3% επί του προϋπολογισμού, (ήτοι 9.955,98 € πλέον Φ.Π.Α.) 
   Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπ’ όψιν τους Νόμους 3463/06, 3263/04, 2229/94, 1418/84, 2940/01 και τα Π.Δ. 609/85, 171/87, 368/94, προτείνεται:
  1.-Να εγκριθεί η υπ’ αρ. 172/2010 μελέτη με τίτλο «Διαμόρφωση αύλιου χώρου του Ν/Γ Δροσιάς»
  2.-Να ανατεθεί η εκτέλεση του έργου στον Ε.Δ.Ε. Μαλλιάκο Αριστείδη έναντι αμοιβής 9.955,98 € πλέον Φ.Π.Α. και
  3.-Να ψηφισθεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 30.7331.0001
 Μετά την ανάγνωση της εισήγησης και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, η Δημαρχιακή Επιτροπή

Ομόφωνα
Αποφασίζει-εγκρίνει

  1.-Την υπ’ αρ. 172/2010 μελέτη με τίτλο «Διαμόρφωση αύλιου χώρου του Ν/Γ Δροσιάς»
  2.-Να ανατεθεί η εκτέλεση του έργου στον Ε.Δ.Ε. Μαλλιάκο Αριστείδη έναντι αμοιβής 9.955,98 € πλέον Φ.Π.Α. και
  3.-Να ψηφισθεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 30.7331.0001.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 042/2010 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.
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