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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 10/2009 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 033/2009

ΘΕΜΑ 3ο : Ανάθεση προμηθειών–εργασιών, έγκριση δαπανών, ψήφιση
           πιστώσεων

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 07η του μήνα Αυγούστου του έτους 2009, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 010/03-08-2009 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 6 του Ν.3463/06 (νέος Κ.Δ.& Κ.).
   Μετά τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4), άρχισε η συνεδρίαση.

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

  ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.-Ζαμάνης Διονύσιος, αν και νόμιμα είχε κληθεί.

  Πρόεδρος: Προκειμένου ο Δήμος να προμηθευτεί τα απαραίτητα είδη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του και να επισκευάσει-συντηρήσει τον πάσης φύσεως εξοπλισμό του (λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 103 του Ν.3463/06, το άρθρο 83 τον Ν.2362/95 και τον ΕΚΠΟΤΑ), θα πρέπει να ανατεθούν οι πιο κάτω προμήθειες & εργασίες, να ψηφιστούν οι πιστώσεις των δαπανών τους στους σχετικούς Κ.Α. εξόδων του ισχύοντος προϋπ/σμού και να συγκροτηθούν αντίστοιχες Επιτροπές παραλαβών τους.
   Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται:
 Α)η ανάθεση:
   1.-Της προμήθειας μηχανήματος καταμέτρησης και ελέγχου γνησιότητας χαρτονομισμάτων, μέχρι ποσού 700,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Ανέστη Ι. Σαββίδη και η ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.7134.0001. Ως επιτροπή παραλαβής υλικών να οριστούν οι: Ραμπίδης Ελευθέριος ως Πρόεδρος με αναπληρώτριά του την Γουρνοπάνου-Γαλανάκη Ελευθερία, Νικοκάβουρα Καλλιόπη ως μέλος με αναπληρωτή της τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη και Σαφρά Μαρία ως μέλος με αναπληρώτριά της την Καλλονιάτου Λουκία.
   2.-Της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του Δημοτικού φωτισμού και των Δημοτικών κτιρίων, μέχρι ποσού 12.600,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Αφοί Βραχάμη Ο.Ε. και η ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 20.6662.0001. Ως επιτροπή παραλαβής υλικών να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Ραμπίδη Ελευθέριο, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.
   3.-Της προμήθειας υδρομέτρων και τσιμεντένιων φρεατίων για τοποθέτηση νέων παροχών ή αντικατάσταση παλαιών, μέχρι ποσού 12.600,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Βιργινία Σ. Βουτσά και η ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 25.6662.0002. Ως επιτροπή παραλαβής υλικών να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Ραμπίδη Ελευθέριο, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.
   4.-Της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων του Δήμου, μέχρι ποσού 11.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Αθανασίου Δ. Ειρήνη, η οποία μας υπέβαλλε αναλυτική προσφορά, στις δεκατρείς (13) επί μέρους τιμές της οποίας, προτείνει τις πιο κάτω τρεις (3) αναπροσαρμογές, ήτοι:
 1.Στον εμβολιασμό, τιμή 15,00 € (από 12,00 €, που ήταν πέρυσι)
 2.Στη στείρωση θηλυκού σκύλου, ενιαία τιμή ανεξαρτήτως βάρους 110,00 € (από 100,00-120,00 € αναλόγως βάρους, που ήταν πέρυσι)
 3.Στη στείρωση αρσενικού σκύλου, ενιαία τιμή ανεξαρτήτως βάρους 80,00 € (από 70,00-80,00 € αναλόγως βάρους, που ήταν πέρυσι) 
 (οι λοιπές 10 επί μέρους τιμές της προσφοράς παραμένουν οι ίδιες και μάλιστα από τριετίας) και
 η ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 15.6117.0001.
 Β)η έγκριση:
   1.-Της δαπάνης για την άδεια χρήσης του προγράμματος «ΕΡΓΑ» για το 2009, ποσού 420,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Α. Δ. Παπαγεωργίου, και η ψήφιση της πίστωσής της στον Κ.Α.: 10.6266.0001.
   2.-Της δαπάνης για την γενόμενη κατεπείγουσα εργασία [μισό (1/2) ημερομίσθιο] διάστρωσης χώρου και τοποθέτησης της δεξαμενής πυρασφάλειας που μας δώρισε η ΤΕΔΚΝΑ στην οδό Κέδρων, προκειμένου να είναι έτοιμη για τη θερινή περίοδο, ποσού 150,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Πολυμερίδη Θεόδωρο και η ψήφιση της πίστωσής της στον Κ.Α.: 30.7336.0001.
   3.-Της δαπάνης για την γενόμενη κατεπείγουσα εργασία [μισό (1/2) ημερομίσθιο] εκρίζωσης κορμών δένδρων από Παιδική Χαρά, για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος, ποσού 150,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Πολυμερίδη Θεόδωρο και η ψήφιση της πίστωσής της στον Κ.Α.: 35.6262.0002.
   4.-Της δαπάνης για την γενόμενη κατεπείγουσα εργασία [ένα (1) ημερομίσθιο] καθαρισμού γηπέδου & συγκέντρωση κλαριών προς αποκομιδή, ποσού 300,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Πολυμερίδη Θεόδωρο και η ψήφιση της πίστωσής της στον Κ.Α.: 30.7323.0005.
   5.-Της δαπάνης για την γενόμενη κατεπείγουσα επισκευή της αρπάγης, προκειμένου να συνεχίσει η συλλογή ξερών κλαριών, χόρτων κλπ, προς αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών την επικίνδυνη περίοδο του καλοκαιριού, ποσών: 4.346,60 € πλέον Φ.Π.Α. για τα ανταλλακτικά και 3.708,00 € πλέον Φ.Π.Α. για την εργασία, στην Λ. & Ι. Παπαϊωάννου Ο.Ε. και η ψήφιση της πίστωσής τους στους Κ.Α.: 20.6263.0002. Ως επιτροπή παραλαβής υλικών να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Ραμπίδη Ελευθέριο, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

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

Ομόφωνα
αποφασίζει – εγκρίνει

  Α)Την ανάθεση:
   1.-Της προμήθειας μηχανήματος καταμέτρησης και ελέγχου γνησιότητας χαρτονομισμάτων, μέχρι ποσού 700,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Ανέστη Ι. Σαββίδη, την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.7134.0001 και τη συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής των υλικών αποτελούμενη από τους: Ραμπίδη Ελευθέριο ως Πρόεδρο με αναπληρώτριά του την Γουρνοπάνου-Γαλανάκη Ελευθερία, Νικοκάβουρα Καλλιόπη ως μέλος με αναπληρωτή της τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη και Σαφρά Μαρία ως μέλος με αναπληρώτριά της την Καλλονιάτου Λουκία.

   2.-Της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του Δημοτικού φωτισμού και των Δημοτικών κτιρίων, μέχρι ποσού 12.600,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Αφοί Βραχάμη Ο.Ε., την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 20.6662.0001 και τη συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής των υλικών αποτελούμενη από τους: Θεοδοσιάδη Δημήτριο ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του τον Ραμπίδη Ελευθέριο, Κασιμάτη Αλέξανδρο ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμο Παναγιώτη ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

   3.-Της προμήθειας υδρομέτρων και τσιμεντένιων φρεατίων για τοποθέτηση νέων παροχών ή αντικατάσταση παλαιών, μέχρι ποσού 12.600,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Βιργινία Σ. Βουτσά, την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 25.6662.0002 και τη συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής των υλικών αποτελούμενη από τους: Θεοδοσιάδη Δημήτριο ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του τον Ραμπίδη Ελευθέριο, Κασιμάτη Αλέξανδρο ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμο Παναγιώτη ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

   4.-Της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων του Δήμου, μέχρι ποσού 11.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Αθανασίου Δ. Ειρήνη, η οποία μας υπέβαλλε αναλυτική προσφορά, στις δεκατρείς (13) επί μέρους τιμές της οποίας, προτείνει τις πιο κάτω τρεις (3) αναπροσαρμογές, ήτοι:
 1.Στον εμβολιασμό, τιμή 15,00 € (από 12,00 €, που ήταν πέρυσι)
 2.Στη στείρωση θηλυκού σκύλου, ενιαία τιμή ανεξαρτήτως βάρους 110,00 € (από 100,00-120,00 € αναλόγως βάρους, που ήταν πέρυσι)
 3.Στη στείρωση αρσενικού σκύλου, ενιαία τιμή ανεξαρτήτως βάρους 80,00 € (από 70,00-80,00 € αναλόγως βάρους, που ήταν πέρυσι) 
 (οι λοιπές 10 επί μέρους τιμές της προσφοράς παραμένουν οι ίδιες και μάλιστα από τριετίας) και
 την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 15.6117.0001.

 Β)Τις πιο κάτω δαπάνες:
   1.-420,00 € πλέον Φ.Π.Α., επ’ ονόματι Α. Δ. Παπαγεωργίου, για την άδεια χρήσης του προγράμματος «ΕΡΓΑ» για το 2009 και την ψήφιση της πίστωσής της στον Κ.Α.: 10.6266.0001.

   2.-150,00 € πλέον Φ.Π.Α., επ’ ονόματι Πολυμερίδης Θεόδωρος, για την γενόμενη κατεπείγουσα εργασία [μισό (1/2) ημερομίσθιο] διάστρωσης χώρου και τοποθέτησης της δεξαμενής πυρασφάλειας που μας δώρισε η ΤΕΔΚΝΑ στην οδό Κέδρων, προκειμένου να είναι έτοιμη για τη θερινή περίοδο και την ψήφιση της πίστωσής της στον Κ.Α.: 30.7336.0001.

   3.-150,00 € πλέον Φ.Π.Α., επ’ ονόματι Πολυμερίδης Θεόδωρος, για την γενόμενη κατεπείγουσα εργασία [μισό (1/2) ημερομίσθιο] εκρίζωσης κορμών δένδρων από Παιδική Χαρά, για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος και την ψήφιση της πίστωσής της στον Κ.Α.: 35.6262.0002.

   4.-300,00 € πλέον Φ.Π.Α., επ’ ονόματι Πολυμερίδης Θεόδωρος, για την γενόμενη κατεπείγουσα εργασία [ένα (1) ημερομίσθιο] καθαρισμού γηπέδου & συγκέντρωση κλαριών προς αποκομιδή και την ψήφιση της πίστωσής της στον Κ.Α.: 30.7323.0005.

   5.-4.346,60 € πλέον Φ.Π.Α. για τα ανταλλακτικά και 3.708,00 € πλέον Φ.Π.Α. για την εργασία, επ’ ονόματι Λ. & Ι. Παπαϊωάννου Ο.Ε., για την γενόμενη κατεπείγουσα επισκευή της αρπάγης, προκειμένου να συνεχίσει η συλλογή ξερών κλαριών, χόρτων κλπ, προς αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών την επικίνδυνη περίοδο του καλοκαιριού, την ψήφιση της πίστωσής τους στους Κ.Α.: 20.6263.0002 και τη συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής των υλικών αποτελούμενη από τους: Θεοδοσιάδη Δημήτριο ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του τον Ραμπίδη Ελευθέριο, Κασιμάτη Αλέξανδρο ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμο Παναγιώτη ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 033/2009 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.



          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ

     ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ               ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                         ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
   
                                         ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ



       Ακριβές απόσπασμα
         Ο Πρόεδρος της
      Δημαρχιακής Επιτροπής





      Αβραάμ Πασιπουλαρίδης

