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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 13/2009 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 040/2009
 
ΘΕΜΑ 2ο : Ανάθεση εργασιών και ενός μικρού κατεπείγοντος
          έργου.

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 4η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2009, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 013/31-08-2009 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.- Ζαμάνης Διονύσιος.

  ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.-Ουρανός Εμμανουήλ, αν και νόμιμα είχε κληθεί.


  Πρόεδρος: Προκειμένου να εκτελεσθούν απαραίτητες εργασίες καθώς και ένα μικρό κατεπείγον έργο, θα πρέπει αυτά να ανατεθούν και να ψηφιστεί η πίστωση των δαπανών τους στους σχετικούς Κ.Α. εξόδων του ισχύοντος προϋπ/σμού (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 103 του Ν.3463/06, το άρθρο 83 του Ν.2362/95, το άρθρο 21 του Ν.3731/08 και των Π.Δ. 171/87 & 229/99).
   Οι εργασίες και το μικρό έργο είναι:
 1.-Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός & αποτελέσματα χρήσης) του Δήμου έτους 2009.
 2.-Κατεπείγουσα αντικατάσταση (προς αποφυγή κινδύνου πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος) του κατεστραμμένου ξύλινου προστατευτικού κιγκλιδώματος του γεφυριού του ρέματος στο τέρμα της οδού Ήρας με σιδερένιο.
 3.-Κατεπείγουσα φόρτωση & μεταφορά μπάζων, καμένων οικοσκευών κλπ υλικών από τις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου, σύμφωνα με την από 28/08/2009 τεχνική περιγραφή που συνέταξε ο υπάλληλος του Δήμου Ραμπίδης Ελευθέριος.
 4.-Κοπή & απομάκρυνση ξερών και καμένων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, σύμφωνα με την από 28/08/2009 τεχνική περιγραφή που συνέταξε ο υπάλληλος του Δήμου Ραμπίδης Ελευθέριος.
   Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται:
 1.-Η ανάθεση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός & αποτελέσματα χρήσης) του Δήμου έτους 2009, στην εταιρία «BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.», αντί του ποσού των 4.928,00 € πλέον Φ.Π.Α. και η ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6115.0002.
 2.-Η ανάθεση της κατεπείγουσας αντικατάστασης (προς αποφυγή κινδύνου πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος) του κατεστραμμένου ξύλινου προστατευτικού κιγκλιδώματος του γεφυριού του ρέματος στο τέρμα της οδού Ήρας με σιδερένιο, στην εταιρεία «Κυριακάκης Χρήστος & ΣΙΑ Ε.Ε.» αντί του ποσού των 1.400,00 € πλέον Φ.Π.Α. και η ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 30.7336.0001.
 3.-Η ανάθεση της κατεπείγουσας φόρτωσης & μεταφορά μπάζων, καμένων οικοσκευών κλπ υλικών από τις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου, στην εταιρεία «Κυριακάκης Χρήστος & ΣΙΑ Ε.Ε.» η οποία έδωσε τη συμφερότερη προσφορά από τις δύο που κατατέθηκαν στον Δήμο μετά από πρόσκλησή του, ήτοι 4.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. έναντι 5.400,00 € πλέον Φ.Π.Α. του Ε.Δ.Ε. Μπούρα Ηλία και η ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 30.7336.0001.
 4.-Η ανάθεση της κοπής & απομάκρυνσης ξερών και καμένων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, στον Ε.Δ.Ε. Μαλλιάκο Αριστείδη ο οποίος έδωσε τη συμφερότερη προσφορά από τις δύο που κατατέθηκαν στον Δήμο μετά από πρόσκλησή του, ήτοι 5.674,50 € πλέον Φ.Π.Α. έναντι 5.791,50 € πλέον Φ.Π.Α. του Ε.Δ.Ε. Λυκογιάννη Αριστείδη και η ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 00.6233.0001.

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


Ομόφωνα
αποφασίζει – εγκρίνει


   Την ανάθεση:
 1.-Του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός & αποτελέσματα χρήσης) του Δήμου έτους 2009, στην εταιρία «BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.», αντί του ποσού των 4.928,00 € πλέον Φ.Π.Α. και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6115.0002.
 2.-Της κατεπείγουσας αντικατάστασης (προς αποφυγή κινδύνου πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος) του κατεστραμμένου ξύλινου προστατευτικού κιγκλιδώματος του γεφυριού του ρέματος στο τέρμα της οδού Ήρας με σιδερένιο, στην εταιρεία «Κυριακάκης Χρήστος & ΣΙΑ Ε.Ε.» αντί του ποσού των 1.400,00 € πλέον Φ.Π.Α. και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 30.7336.0001.
 3.-Της κατεπείγουσας φόρτωσης & μεταφορά μπάζων, καμένων οικοσκευών κλπ υλικών από τις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου, στην εταιρεία «Κυριακάκης Χρήστος & ΣΙΑ Ε.Ε.» η οποία έδωσε τη συμφερότερη προσφορά από τις δύο που κατατέθηκαν στον Δήμο μετά από πρόσκλησή του, ήτοι 4.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. έναντι 5.400,00 € πλέον Φ.Π.Α. του Ε.Δ.Ε. Μπούρα Ηλία και η ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 30.7336.0001.
 4.-Της κοπής & απομάκρυνσης ξερών και καμένων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, στον Ε.Δ.Ε. Μαλλιάκο Αριστείδη ο οποίος έδωσε τη συμφερότερη προσφορά από τις δύο που κατατέθηκαν στον Δήμο μετά από πρόσκλησή του, ήτοι 5.674,50 € πλέον Φ.Π.Α. έναντι 5.791,50 € πλέον Φ.Π.Α. του Ε.Δ.Ε. Λυκογιάννη Αριστείδη και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 00.6233.0001.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 040/2009 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.



          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ

     ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ               ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                         ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

                                         ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ


       Ακριβές απόσπασμα
         Ο Πρόεδρος της
      Δημαρχιακής Επιτροπής





      Αβραάμ Πασιπουλαρίδης

