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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 02/2010 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 006/2010

ΘΕΜΑ 3ο : Αντικατάσταση ιστών και φωτιστικών σωμάτων πλατείας
          Εθνικής Αντίστασης

  Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 002/18-01-2010 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.-Ουρανός Εμμανουήλ.

  ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.-Κανείς.

   Μετά τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα -5-, άρχισε η συνεδρίαση.

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: : Τα φωτιστικά σώματα της πλατείας Εθνικής Αντίστασης, λόγω παλαιότητας, παρουσιάζουν αυξημένες και συχνές φθορές αλλά και μεγάλο κόστος συντήρησης, αφού τα ανταλλακτικά τους και κυρίως οι «φούσκες» τους, είναι πολύ ακριβές και σπάνε εύκολα.
   Για το λόγο αυτό και λαβόντες υπ’ όψιν τους Νόμους 3463/06 και 2362/95, προτείνεται:
 1.-Να ανατεθεί η προμήθεια δεκατεσσάρων (14) ιστών και φωτιστικών σωμάτων (παραδοσιακών, τηλεσκοπικών, δίφωτων, με χυτή βάση, συνολικού ύψους 5,50 μ.), στον Ιωάννη Γρηγοριάδη έναντι αμοιβής 12.600,00 € πλέον Φ.Π.Α., να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 20.7336.0001 και να συγκροτηθεί Επιτροπή παραλαβής αποτελούμενη από τους Φαράχ Γεώργιο ως Πρόεδρο, Θεοδοσιάδη Δημήτριο ως μέλος και Κασιμάτη Αλέξανδρο ως μέλος με αναπληρωτές τους, τους Ραμπίδη Ελευθέριο, Σίμο Παναγιώτη και Αργυρόπουλο Παναγιώτη, αντίστοιχα.
 2.-Να ανατεθεί η αντικατάσταση (αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιών - τοποθέτηση, ηλεκτρολογική σύνδεση και έλεγχος λειτουργίας νέων) των δεκατεσσάρων (14) φωτιστικών σωμάτων της πλατείας Εθνικής Αντίστασης, στην Χρήστος Κυριακάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. έναντι αμοιβής 2.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 20.6262.0002.

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

Ομόφωνα
αποφασίζει - εγκρίνει 

 1.-Να ανατεθεί η προμήθεια δεκατεσσάρων (14) ιστών και φωτιστικών σωμάτων (παραδοσιακών, τηλεσκοπικών, δίφωτων, με χυτή βάση, συνολικού ύψους 5,50 μ.) στον Ιωάννη Γρηγοριάδη έναντι αμοιβής 


12.600,00 € πλέον Φ.Π.Α., να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 20.7336.0001 και να συγκροτηθεί Επιτροπή παραλαβής αποτελούμενη από τους Φαράχ Γεώργιο ως Πρόεδρο, Θεοδοσιάδη Δημήτριο ως μέλος και Κασιμάτη Αλέξανδρο ως μέλος με αναπληρωτές τους, τους Ραμπίδη Ελευθέριο, Σίμο Παναγιώτη και Αργυρόπουλο Παναγιώτη, αντίστοιχα.
 2.-Να ανατεθεί η αντικατάσταση (αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιών - τοποθέτηση, ηλεκτρολογική σύνδεση και έλεγχος λειτουργίας νέων) των δεκατεσσάρων (14) φωτιστικών σωμάτων της πλατείας Εθνικής Αντίστασης, στην Χρήστος Κυριακάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. έναντι αμοιβής 2.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 20.6262.0002.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 006/2010 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

                                         ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

       Ακριβές απόσπασμα
         Ο Πρόεδρος της
      Δημαρχιακής Επιτροπής





      Αβραάμ Πασιπουλαρίδης

