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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 04/2010 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 015/2010

ΘΕΜΑ 5ο : Ανάθεση προμηθειών–εργασιών, έγκριση δαπανών, ψήφιση πιστώσεων

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 05η του μήνα Μαρτίου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 004/01-03-2010 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.

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προκειμένου ο Δήμος να προμηθευτεί τα απαραίτητα είδη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, να επισκευάσει-συντηρήσει τον πάσης φύσεως εξοπλισμό του και να εκτελέσει μεταφορές (λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 103 του Ν.3463/06, το άρθρο 83 τον Ν.2362/95 και τον ΕΚΠΟΤΑ), θα πρέπει να αναθέσουμε τις προμήθειες, εργασίες & μεταφορές όπως πιο κάτω, να ψηφίσουμε την πίστωση των δαπανών τους στους σχετικούς Κ.Α. εξόδων του ισχύοντος προϋπ/σμού και να συγκροτήσουμε επιτροπές παραλαβής υλικών για τις προμήθειες που θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

   Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται:

 Α)Να ανατεθεί:

   1.-Η προμήθεια μεταλλικών καπακιών ομαδικών φρεατίων υδρομέτρων, μέχρι ποσού 7.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Δημήτριο Γούναρη και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 25.6662.0003. Ως επιτροπή παραλαβής για τα ανωτέρω υλικά 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.

   2.-Η προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τα Δημοτικά κτίρια, μέχρι ποσού 3.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Ι. & Σ. Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6634. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών να οριστούν οι: Ραμπίδης Ελευθέριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Θεοδοσιάδη Δημήτριο, Πανοτόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Αργυρόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρώτριά του την Γουρνοπάνου-Γαλανάκη Ελευθερία.

   3.-Η προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων υλικών για την υπηρεσία Ύδρευσης, μέχρι ποσού 8.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Γρηγοροπούλου Κων/να & ΣΙΑ Ο.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 25.6699. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.








   4.-Η προμήθεια ελαστικών (συμπεριλαμβανομένων των επισκευών και εργασιών) για όλα τα οχήματα, μέχρι ποσού 7.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Γεώργιο Παπαδάκη και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στους Κ.Α.: α)10.6671.0002, β)20.6671.0001, γ)25.6671.0001. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

   5.-Η προμήθεια εργαλείων και εξαρτημάτων για όλες τις υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων και των επισκευών εργαλείων), μέχρι ποσού 8.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Δασόπουλο Ανδρέα και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στους Κ.Α.: α)20.7135.0002, β)25.7135.0001 και γ)35.7135.0001. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

   6.-Η προμήθεια οικοδομικών υλικών για αποκαταστάσεις υποδομών από εργασίες των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, μέχρι ποσού 5.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Εμμανουήλ Καραμπουρνή και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 25.6662.0004. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

   7.-Η προμήθεια υλικών (καουτσούκ κλπ) για τη συντήρηση του χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου, μέχρι ποσού 6.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Ιωάννη Στυλ. Κορακάκη και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 15.6662. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

   8.-Η προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων υλικών για την υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, μέχρι ποσού 7.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Γρηγοροπούλου Κων/να & ΣΙΑ Ο.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 20.6699.0001. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

   9.-Η προμήθεια σημάτων κυκλοφορίας & πινακίδων οδοσήμανσης, μέχρι ποσού 6.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Ι. Νίκας – Α. Κουτσίνη Ο.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 30.7135.0001. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  10.-Η προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, μέχρι 6.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Ι. Αλυσανδράτος – Α.Μ. Μονοκανδύλου Ο.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6612. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών να οριστούν οι: Ραμπίδης Ελευθέριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Κασιμάτη Αλέξανδρο, Πανοτόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Αργυρόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σίμο Παναγιώτη.




  11.-Η προμήθεια ψυχρού ασφαλτ/τος, μέχρι ποσού 9.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Χριστόφορος Καιρίδης Α.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 30.6662.0001. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  12.-Η προμήθεια TONER για όλα τα μηχανήματα, μέχρι ποσού 4.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Ι. Αλυσανδράτος – Α.Μ. Μονοκανδύλου Ο.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6613.0001. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών να οριστούν οι: Ραμπίδης Ελευθέριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Κασιμάτη Αλέξανδρο, Πανοτόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Αργυρόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σίμο Παναγιώτη.

  13.-Η προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων υλικών για την υπηρεσία Πρασίνου, μέχρι ποσού 4.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Γρηγοροπούλου Κων/να & ΣΙΑ Ο.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 35.6699.0001. Ως επιτροπή παραλαβής υλικών να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  14.-Η προμήθεια υλικών ύδρευσης, μέχρι ποσού 12.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Βιργινία Σ. Βουτσά και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 25.6662.0001. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  15.-Η προμήθεια σιδερένιων κλωβών για τα πίλαρ των πλατειών, μέχρι ποσού 1.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Δημήτριο Γούναρη, και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 20.6262.0002. 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.

  16.-Η προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού, μέχρι ποσού 8.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Κωδωνή  Μαρία–Ζερμαίν και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στους Κ.Α.: α)10.6613.0002 & β)25.6613. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών να οριστούν οι: Ραμπίδης Ελευθέριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Κασιμάτη Αλέξανδρο, Πανοτόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Αργυρόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σίμο Παναγιώτη.

  17.-Η προμήθεια μικρών κάδων απορριμμάτων (επιστύλιων, επιδαπέδιων κλπ), μέχρι ποσού 4.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Ι. Νίκας – Α. Κουτσίνη Ο.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 20.7135.0001. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.




  18.-Η προμήθεια διαφόρων υλικών για τη συντήρηση – επισκευή κτιρίων, μέχρι ποσού 5.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Γρηγοροπούλου Κων/να & ΣΙΑ Ο.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6661. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  19.-Η προμήθεια φυτών, δενδρυλλίων κλπ, μέχρι ποσού 6.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Ξενοφώντα Σταμούλη και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 35.6692. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  20.-Η προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, μέχρι ποσού 3.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Ι. Αλυσανδράτος – Α.Μ. Μονοκανδύλου Ο.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6613.0001. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών να οριστούν οι: Ραμπίδης Ελευθέριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Κασιμάτη Αλέξανδρο, Πανοτόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Αργυρόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σίμο Παναγιώτη.

  21.-Η προμήθεια διαφόρων περιφερειακών – αναλωσίμων κλπ ειδών για τα HARDWARE του Δήμου, μέχρι ποσού 2.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6614. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών να οριστούν οι: Ραμπίδης Ελευθέριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Κασιμάτη Αλέξανδρο, Πανοτόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Αργυρόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σίμο Παναγιώτη.

  22.-Η προμήθεια μαρκουτσιών (συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών) για συντήρηση-επισκευή της αρπάγης και του φορτωτή, μέχρι ποσού 3.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Βασίλειος Σωτηρίου & ΥΙΟΙ Ο.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 20.6671.0002. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Νυδριώτης Μιχαήλ ως μέλος με αναπληρωτή του τον Κασιμάτη Αλέξανδρο και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  23.-Η συντήρηση-επισκευή (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών και των αναλωσίμων) των σιντριβανιών, μέχρι ποσού 7.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Νικολαΐδη Δημήτριο και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 35.7336.0004. Ως Επιτροπή παραλαβής των υλικών που τυχόν απαιτηθούν να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  24.-Η συντήρηση–επισκευή (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών, τυχόν επεκτάσεων, αναλωσίμων & νέων συσκευών) των τηλεφωνικών κέντρων, μέχρι ποσού 3.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Μερτζάνη Αναστασία και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στους Κ.Α.: 10.6265 & 10.7135.0001. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να οριστούν οι: Ραμπίδης Ελευθέριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Κασιμάτη Αλέξανδρο, Πανοτόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Αργυρόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σίμο Παναγιώτη.






  25.-Η συντήρηση–επισκευή (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών & των αναλωσίμων) των ωρογράφων και του καταμετρητή χρημάτων, μέχρι ποσού 1.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Ανέστη Σαββίδη και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6265. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να οριστούν οι: Ραμπίδης Ελευθέριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Κασιμάτη Αλέξανδρο, Πανοτόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Αργυρόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σίμο Παναγιώτη.

  26.-Η συντήρηση–επισκευή (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών & των αναλωσίμων) του φωτοαντιγραφικού τύπου ΜΙΤΑ, μέχρι ποσού 2.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην ΣΕΡΒΙΣ ΤΕΧΝΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.  και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6265. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να οριστούν οι: Ραμπίδης Ελευθέριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Κασιμάτη Αλέξανδρο, Πανοτόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Αργυρόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σίμο Παναγιώτη.

  27.-Η συντήρηση–επισκευή (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών & των αναλωσίμων) των φωτοαντιγραφικών τύπου ΤΟSHIBA & PANASONIC, μέχρι ποσού 1.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Ν. Ψαλλίδας – Β. Τσαπατσάρης & ΣΙΑ Ο.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6265. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να οριστούν οι: Ραμπίδης Ελευθέριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Κασιμάτη Αλέξανδρο, Πανοτόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Αργυρόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σίμο Παναγιώτη.

  28.-Η συντήρηση–επισκευή (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών) των καυστήρων και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, μέχρι ποσού 4.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην COMPACT SERVICE Ε.Π.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6265. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να οριστούν οι: Ραμπίδης Ελευθέριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Κασιμάτη Αλέξανδρο, Πανοτόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Αργυρόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σίμο Παναγιώτη.

  29.-Η συντήρηση-επισκευή (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών) του ανελκυστήρα, μέχρι ποσού 3.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Μιχαήλ Αθ. Παύλος και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.7336.0001. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να οριστούν οι: Ραμπίδης Ελευθέριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Κασιμάτη Αλέξανδρο, Πανοτόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Αργυρόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σίμο Παναγιώτη.

  30.-Η συντήρηση–επισκευή (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών) των οργάνων των Παιδικών Χαρών, μέχρι ποσού 7.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Νίκη Νικ. Μυλωνά και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 35.6262.0001. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.







  31.-Η συντήρηση–επισκευή (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών και των αναλωσίμων) των VHF, μέχρι ποσού 1.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Αναστάσιο Α. Παπαπαύλου και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6265. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  32.-Η συντήρηση–επισκευή (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών) της λεπίδας αποχιονισμού και του αλατοδιανομέα του MAZDA, μέχρι ποσού 1.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην ΠΡΟΜΟΤ – Ε.Ι.Λαϊνόπουλος Α.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 00.6263.0001. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  33.-Η συντήρηση–επισκευή-αναβάθμιση (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών) του HARDWARE, μέχρι ποσού 2.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην UNISYSTEMS A.E.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.7336.0002. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να οριστούν οι: Ραμπίδης Ελευθέριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Κασιμάτη Αλέξανδρο, Πανοτόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Αργυρόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σίμο Παναγιώτη.

  34.-Η ηλεκτρολογική συντήρηση–επισκευή (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών) όλων των οχημάτων και μηχανημάτων, μέχρι ποσού 4.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Παντελεήμων Μασέλης & ΣΙΑ Ο.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στους Κ.Α.: α)00.6233.0001 για ζημίες που προέρχονται από χρήση τους σε έκτακτες περιπτώσεις (θεομηνίες κλπ), β)10.6263.0001, γ)20.6263.0001 και δ)25.6263.0001. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  35.-Η συντήρηση–επισκευή (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών) του οχήματος «DAEWOO», μέχρι ποσού 1.800,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Μαγγίνα Γεώργιο και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6263.0002. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  36.-Η συντήρηση-επισκευή (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών) του οχήματος «HYUNDAI» (μπλέ), μέχρι ποσού 2.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Μαγγίνα Γεώργιο και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 15.6263. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.




  37.-Η συντήρηση-επισκευή (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών) του σκούτερ τύπου «PIAGGIO», μέχρι ποσού 1.200,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Πίσσαρη Χρήστο και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6263.0002. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  38.-Η συντήρηση–επισκευή (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών) των οχημάτων «ΜΑΝ» (αρπάγη) και «MERCEDES» (υδροφόρας), μέχρι ποσού 5.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Βασίλειος Σωτηρίου & ΥΙΟΙ Ο.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 20.6263.0002. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  39.-Η συντήρηση–επισκευή (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών) του οχήματος «DAIHATSU», μέχρι ποσού 2.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Κουδουνάς Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της  δαπάνης στον  Κ.Α.: 20.6263.0002. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη. 

  40.-Η συντήρηση–επισκευή (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών) του οχήματος «MAZDA», μέχρι ποσού 3.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην ΕΛΜΑ Α.Ε.Β.Ε.Α. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στους Κ.Α.: α)00.6233.0001 για ζημίες που προέρχονται από χρήση του σε έκτακτες περιπτώσεις (θεομηνίες κλπ) και β)25.6263.0002. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  41.-Η συντήρηση–επισκευή (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών) του σκαπτικού τύπου «CASE», μέχρι ποσού 6.500 € πλέον Φ.Π.Α., στην ERGOTRAK A.E. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στους Κ.Α.: α)00.6233.0001 για ζημίες που προέρχονται από χρήση του σε έκτακτες περιπτώσεις (θεομηνίες κλπ) και β)25.6263.0002. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  42.-Στην εταιρεία Ε.Τ.Ρ. Α.Β.Ε.Ε. για το έτος 2010 α)η επικοινωνιακή υποστήριξη του Δήμου σε όλες του τις δραστηριότητες, εκδηλώσεις κλπ προς ενημέρωση των κατοίκων β)η επιμέλεια (προ της εκτυπώσεως) του ενημερωτικού εντύπου «Δροσώμενα», η οποία περιλαμβάνει την αρχισυνταξία όπως και το σχεδιασμό του εντύπου και την επιμέλεια του υλικού (κείμενα, φωτογραφίες) και γ)η αναβάθμιση του υλικού της ιστοσελίδας του Δήμου (www.drosia.gr) με την ευθύνη σύνταξης των κειμένων και επιλογής των εικόνων που θα εμφανίζονται σε αυτήν σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της ιστοσελίδας, για την πληρέστερη ενημέρωσή της, με νέα και επιπλέον πληροφορίες, αντί του ποσού των 4.850,00 € πλέον Φ.Π.Α. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6117.



  43.-Η συντήρηση–επισκευή (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών) των αντλιών του Δήμου, μέχρι ποσού 8.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στους Κ.Α.: 25.6672 για τα ανταλλ/κά και 25.6264 για τις εργασίες. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  44.-Η συντήρηση-επισκευή-καθαρισμός (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών) των Air-Condition των Δημοτικών κτιρίων, μέχρι ποσού 2.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Ν.ΣΙΑΓΚΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6265. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να οριστούν οι: Ραμπίδης Ελευθέριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Κασιμάτη Αλέξανδρο, Πανοτόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Αργυρόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σίμο Παναγιώτη.

  45.-Η ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων του Δήμου έτους 2010 (25ης Μαρτίου, 28ης Οκτωβρίου κλπ), μέχρι ποσού 1.800,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Παναγιώτη Πουρνάρα και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 00.6443.0002.

  46.-Η συντήρηση-αναβάθμιση κλπ για ένα (1) έτος της ιστοσελίδας του Δήμου, μέχρι ποσού 1.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Βασίλειο Ιωάνν. Τσαμουρά και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 00.6452.0001.

  47.-Η μεταφορά εγκαταλελειμμένων κλπ οχημάτων σε χώρους υποδοχής, συνεργεία κλπ, μέχρι ποσού 2.300,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Κωνσταντίνο Μεταξά και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στους Κ.Α.: α)10.6414 & β) 20.6414.0001.

  48.-Ο καθαρισμός των υαλοπινάκων των Δημοτικών κτιρίων, μέχρι ποσού 900,00 € πλέον Φ.Π.Α. (και όποτε τους ζητηθεί), στην Σταυρούλα Δ. Καραβίτη και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6274.

  49.-Η απεντόμωση–μυοκτονία–μικροβιοκτονία των Δημοτικών κτιριακών χώρων, μέχρι ποσού 900,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6277.0001.

  50.-Η χημική και μικροβιολογική ανάλυση του πόσιμου νερού, μέχρι ποσού 5.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Ανδρέου Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 25.6117.0001.

  51.-Η απασχόληση γερανών για εργασίες κοπής και απομάκρυνσης πεσμένων, ξερών ή επικίνδυνων δένδρων κλπ εργασιών, μέχρι ποσού 3.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Σπηλιώτη Μ. Παναγιώτη και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στους Κ.Α.: α)00.6233.0001 όταν πρόκειται για εργασίες σε έκτακτες περιπτώσεις (θεομηνίες κλπ) & β)35.6234.

 Β)Να εγκριθεί:

   1.-Η δαπάνη για την ετήσια συντήρηση του προγράμματος «ΕΡΓΑ» του Δήμου έτους 2010, μέχρι ποσού 600,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Παπαγεωργίου Α. Δημήτριο, και να ψηφιστεί η πίστωσή της στον Κ.Α.: 10.6266.0001.

   2.-Η δαπάνη για την ετήσια συντήρηση των προγραμμάτων (SOFTWARE) του Δήμου έτους 2010, μέχρι ποσού 7.830,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην UNISYSTEMS Α.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωσή της στον Κ.Α.: 10.6266.0001.


   3.-Η συνδρομή του Δήμου έτους 2010 στις Εκδόσεις Ν. Παπανικολάου Α.Ε. για το έντυπο «Δημοτικός και Κοινοτικός Τύπος», μέχρι ποσού 150,00 € πλέον Φ.Π.Α. και να ψηφιστεί η πίστωσή της στον Κ.Α.: 00.6451.0001.

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


Ομόφωνα 
αποφασίζει - εγκρίνει 


Α) Την ανάθεση:

   1.-Της προμήθειας μεταλλικών καπακιών ομαδικών φρεατίων υδρομέτρων, μέχρι ποσού 7.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Δημήτριο Γούναρη και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 25.6662.0003. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών να αποτελούν 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.

   2.-Της προμήθειας υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τα Δημοτικά κτίρια, μέχρι ποσού 3.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Ι. & Σ. Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε. και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6634. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών να αποτελούν οι: Ραμπίδης Ελευθέριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Θεοδοσιάδη Δημήτριο, Πανοτόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Αργυρόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρώτριά του την Γουρνοπάνου-Γαλανάκη Ελευθερία.

   3.-Της προμήθειας διαφόρων αναλώσιμων υλικών για την υπηρεσία Ύδρευσης, μέχρι ποσού 8.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Γρηγοροπούλου Κων/να & ΣΙΑ Ο.Ε. και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 25.6699. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών να αποτελούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

   4.-Της προμήθειας ελαστικών (συμπεριλαμβανομένων των επισκευών και εργασιών) για όλα τα οχήματα, μέχρι ποσού 7.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Γεώργιο Παπαδάκη και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στους Κ.Α.: α)10.6671.0002, β)20.6671.0001, γ)25.6671.0001. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών να αποτελούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

   5.-Της προμήθειας εργαλείων και εξαρτημάτων για όλες τις υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων και των επισκευών εργαλείων), μέχρι ποσού 8.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Δασόπουλο Ανδρέα και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στους Κ.Α.: α)20.7135.0002, β)25.7135.0001 και γ)35.7135.0001. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών να αποτελούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.




   6.-Της προμήθειας οικοδομικών υλικών για αποκαταστάσεις υποδομών από εργασίες των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, μέχρι ποσού 5.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Εμμανουήλ Καραμπουρνή και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 25.6662.0004. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών να αποτελούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

   7.-Της προμήθειας υλικών (καουτσούκ κλπ) για τη συντήρηση του χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου, μέχρι ποσού 6.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Ιωάννη Στυλ. Κορακάκη και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 15.6662. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών να αποτελούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

   8.-Της προμήθειας διαφόρων αναλωσίμων υλικών για την υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, μέχρι ποσού 7.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Γρηγοροπούλου Κων/να & ΣΙΑ Ο.Ε. και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 20.6699.0001. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών να αποτελούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

   9.-Της προμήθειας σημάτων κυκλοφορίας & πινακίδων οδοσήμανσης, μέχρι ποσού 6.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Ι. Νίκας – Α. Κουτσίνη Ο.Ε. και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 30.7135.0001. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών να αποτελούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  10.-Της προμήθειας γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, μέχρι 6.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., Ι. Αλυσανδράτος – Α.Μ. Μονοκανδύλου Ο.Ε. και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6612. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών να αποτελούν οι: Ραμπίδης Ελευθέριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Κασιμάτη Αλέξανδρο, Πανοτόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Αργυρόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σίμο Παναγιώτη.

  11.-Της προμήθειας ψυχρού ασφαλτ/τος, μέχρι ποσού 9.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Χριστόφορος Καιρίδης Α.Ε. και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 30.6662.0001. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών να αποτελούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  12.-Της προμήθειας TONER για όλα τα μηχανήματα, μέχρι ποσού 4.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Ι. Αλυσανδράτος – Α.Μ. Μονοκανδύλου Ο.Ε. και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6613.0001. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών να αποτελούν οι: Ραμπίδης Ελευθέριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Κασιμάτη Αλέξανδρο, Πανοτόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Αργυρόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σίμο Παναγιώτη.





  13.-Της προμήθειας διαφόρων αναλωσίμων υλικών για την υπηρεσία Πρασίνου, μέχρι ποσού 4.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Γρηγοροπούλου Κων/να & ΣΙΑ Ο.Ε. και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 35.6699.0001. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών να αποτελούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  14.-Της προμήθειας υλικών ύδρευσης, μέχρι ποσού 12.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Βιργινία Σ. Βουτσά και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 25.6662.0001. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών να αποτελούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  15.-Της προμήθειας σιδερένιων κλωβών για τα πίλαρ των πλατειών, μέχρι ποσού 1.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Δημήτριο Γούναρη, και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 20.6262.0002. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών να αποτελούν 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.

  16.-Της προμήθειας μηχανογραφικού χαρτιού, μέχρι ποσού 8.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Κωδωνή  Μαρία–Ζερμαίν και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στους Κ.Α.: α)10.6613.0002 & β)25.6613. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών να αποτελούν οι: Ραμπίδης Ελευθέριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Κασιμάτη Αλέξανδρο, Πανοτόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Αργυρόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σίμο Παναγιώτη.

  17.-Της προμήθειας μικρών κάδων απορριμμάτων (επιστύλιων, επιδαπέδιων κλπ), μέχρι ποσού 4.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Ι. Νίκας – Α. Κουτσίνη Ο.Ε. και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 20.7135.0001. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών να αποτελούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  18.-Της προμήθειας διαφόρων υλικών για τη συντήρηση – επισκευή κτιρίων, μέχρι ποσού 5.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Γρηγοροπούλου Κων/να & ΣΙΑ Ο.Ε. και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6661. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών να αποτελούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  19.-Της προμήθειας φυτών, δενδρυλλίων κλπ, μέχρι ποσού 6.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Ξενοφώντα Σταμούλη και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 35.6692. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών να αποτελούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.






  20.-Της προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού, μέχρι ποσού 3.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Ι. Αλυσανδράτος – Α.Μ. Μονοκανδύλου Ο.Ε. και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6613.0001. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών να αποτελούν οι: Ραμπίδης Ελευθέριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Κασιμάτη Αλέξανδρο, Πανοτόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Αργυρόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σίμο Παναγιώτη.

  21.-Της προμήθειας διαφόρων περιφερειακών – αναλωσίμων κλπ ειδών για τα HARDWARE του Δήμου, μέχρι ποσού 2.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6614. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών να αποτελούν οι: Ραμπίδης Ελευθέριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Κασιμάτη Αλέξανδρο, Πανοτόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Αργυρόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σίμο Παναγιώτη.

  22.-Της προμήθειας μαρκουτσιών (συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών) για συντήρηση-επισκευή της αρπάγης και του φορτωτή, μέχρι ποσού 3.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Βασίλειος Σωτηρίου & ΥΙΟΙ Ο.Ε. και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 20.6671.0002. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών να αποτελούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Νυδριώτης Μιχαήλ ως μέλος με αναπληρωτή του τον Κασιμάτη Αλέξανδρο και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  23.-Της συντήρησης-επισκευής (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών και των αναλωσίμων) των σιντριβανιών, μέχρι ποσού 7.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Νικολαΐδη Δημήτριο και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 35.7336.0004. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να αποτελούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  24.-Της συντήρησης–επισκευής (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών, τυχόν επεκτάσεων, αναλωσίμων & νέων συσκευών) των τηλεφωνικών κέντρων, μέχρι ποσού 3.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Μερτζάνη Αναστασία και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στους Κ.Α.: 10.6265 & 10.7135.0001. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να αποτελούν οι: Ραμπίδης Ελευθέριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Κασιμάτη Αλέξανδρο, Πανοτόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Αργυρόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σίμο Παναγιώτη.

  25.-Της συντήρησης–επισκευής (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών & των αναλωσίμων) των ωρογράφων και του καταμετρητή χρημάτων, μέχρι ποσού 1.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Ανέστη Σαββίδη και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6265. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να αποτελούν οι: Ραμπίδης Ελευθέριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Κασιμάτη Αλέξανδρο, Πανοτόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Αργυρόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σίμο Παναγιώτη.







  26.-Της συντήρησης–επισκευής (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών & των αναλωσίμων) του φωτοαντιγραφικού τύπου ΜΙΤΑ, μέχρι ποσού 2.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην ΣΕΡΒΙΣ ΤΕΧΝΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6265. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να αποτελούν οι: Ραμπίδης Ελευθέριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Κασιμάτη Αλέξανδρο, Πανοτόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Αργυρόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σίμο Παναγιώτη.

  27.-Της συντήρησης–επισκευής (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών & των αναλωσίμων) των φωτοαντιγραφικών τύπου ΤΟSHIBA & PANASONIC, μέχρι ποσού 1.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Ν. Ψαλλίδας – Β. Τσαπατσάρης & ΣΙΑ Ο.Ε. και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6265. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να αποτελούν οι: Ραμπίδης Ελευθέριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Κασιμάτη Αλέξανδρο, Πανοτόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Αργυρόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σίμο Παναγιώτη.

  28.-Της συντήρησης–επισκευής (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών) των καυστήρων και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, μέχρι ποσού 4.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην COMPACT SERVICE Ε.Π.Ε. και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6265. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να αποτελούν οι: Ραμπίδης Ελευθέριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Κασιμάτη Αλέξανδρο, Πανοτόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Αργυρόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σίμο Παναγιώτη.

  29.-Της συντήρησης-επισκευής (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών) του ανελκυστήρα, μέχρι ποσού 3.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Μιχαήλ Αθ. Παύλος και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.7336.0001. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να αποτελούν οι: Ραμπίδης Ελευθέριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Κασιμάτη Αλέξανδρο, Πανοτόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Αργυρόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σίμο Παναγιώτη.

  30.-Της συντήρησης–επισκευής (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών) των οργάνων των Παιδικών Χαρών, μέχρι ποσού 7.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Νίκη Νικ. Μυλωνά και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 35.6262.0001. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να αποτελούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  31.-Η συντήρηση–επισκευή (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών και των αναλωσίμων) των VHF, μέχρι ποσού 1.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Αναστάσιο Α. Παπαπαύλου και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6265. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.






  32.-Της συντήρησης–επισκευής (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών) της λεπίδας αποχιονισμού και του αλατοδιανομέα του MAZDA, μέχρι ποσού 1.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην ΠΡΟΜΟΤ – Ε.Ι.Λαϊνόπουλος Α.Ε. και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 00.6263.0001. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να αποτελούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  33.-Της συντήρησης–επισκευής-αναβάθμισης (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών) του HARDWARE, μέχρι ποσού 2.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην UNISYSTEMS A.E.Ε. και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.7336.0002. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να αποτελούν οι: Ραμπίδης Ελευθέριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Κασιμάτη Αλέξανδρο, Πανοτόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Αργυρόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σίμο Παναγιώτη.

  34.-Της ηλεκτρολογικής συντήρησης–επισκευής (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών) όλων των οχημάτων και μηχανημάτων, μέχρι ποσού 4.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Παντελεήμων Μασέλης & ΣΙΑ Ο.Ε. και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στους Κ.Α.: α)00.6233.0001 για ζημίες που προέρχονται από χρήση τους σε έκτακτες περιπτώσεις (θεομηνίες κλπ), β)10.6263.0001, γ)20.6263.0001 και δ)25.6263.0001. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να αποτελούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  35.-Της συντήρησης–επισκευής (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών) του οχήματος «DAEWOO», μέχρι ποσού 1.800,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Μαγγίνα Γεώργιο και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6263.0002. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να αποτελούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  36.-Της συντήρησης-επισκευής (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών) του οχήματος «HYUNDAI» (μπλέ), μέχρι ποσού 2.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Μαγγίνα Γεώργιο και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 15.6263. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να αποτελούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  37.-Η συντήρηση-επισκευή (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών) του σκούτερ τύπου «PIAGGIO», μέχρι ποσού 1.200,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Πίσσαρη Χρήστο και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6263.0002. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.





  38.-Της συντήρησης–επισκευής (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών) των οχημάτων «ΜΑΝ» (αρπάγη) και «MERCEDES» (υδροφόρας), μέχρι ποσού 5.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Βασίλειος Σωτηρίου & ΥΙΟΙ Ο.Ε. και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 20.6263.0002. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να αποτελούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  39.-Της συντήρησης–επισκευής (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών) του οχήματος «DAIHATSU», μέχρι ποσού 2.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Κουδουνάς Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε. και την ψήφιση της πίστωσης της  δαπάνης στον  Κ.Α.: 20.6263.0002. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να αποτελούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη. 

  40.-Της συντήρησης–επισκευής (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών) του οχήματος «MAZDA», μέχρι ποσού 3.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην ΕΛΜΑ Α.Ε.Β.Ε.Α. και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στους Κ.Α.: α)00.6233.0001 για ζημίες που προέρχονται από χρήση του σε έκτακτες περιπτώσεις (θεομηνίες κλπ) και β)25.6263.0002. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να αποτελούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  41.-Της συντήρησης–επισκευής (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών) του σκαπτικού τύπου «CASE», μέχρι ποσού 6.500 € πλέον Φ.Π.Α., στην ERGOTRAK A.E. και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στους Κ.Α.: α)00.6233.0001 για ζημίες που προέρχονται από χρήση του σε έκτακτες περιπτώσεις (θεομηνίες κλπ) και β)25.6263.0002. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να αποτελούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  42.-Στην εταιρεία Ε.Τ.Ρ. Α.Β.Ε.Ε. για το έτος 2010 α)της επικοινωνιακής υποστήριξης του Δήμου σε όλες του τις δραστηριότητες, εκδηλώσεις κλπ προς ενημέρωση των κατοίκων β)της επιμέλειας (προ της εκτυπώσεως) του ενημερωτικού εντύπου «Δροσώμενα», η οποία περιλαμβάνει την αρχισυνταξία όπως και το σχεδιασμό του εντύπου και την επιμέλεια του υλικού (κείμενα, φωτογραφίες) και γ)της αναβάθμισης του υλικού της ιστοσελίδας του Δήμου (www.drosia.gr) με την ευθύνη σύνταξης των κειμένων και επιλογής των εικόνων που θα εμφανίζονται σε αυτήν σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της ιστοσελίδας, για την πληρέστερη ενημέρωσή της, με νέα και επιπλέον πληροφορίες, αντί του ποσού των 4.850,00 € πλέον Φ.Π.Α. και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6117.

  43.-Της συντήρησης–επισκευής (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών) των αντλιών του Δήμου, μέχρι ποσού 8.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στους Κ.Α.: 25.6672 για τα ανταλλ/κά και 25.6264 για τις εργασίες. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να αποτελούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.





  44.-Της συντήρησης-επισκευής-καθαρισμού (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών) των Air-Condition των Δημοτικών κτιρίων, μέχρι ποσού 2.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Ν.ΣΙΑΓΚΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6265. Την Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν να αποτελούν οι: Ραμπίδης Ελευθέριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Κασιμάτη Αλέξανδρο, Πανοτόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Αργυρόπουλος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σίμο Παναγιώτη.

  45.-Της ηχητικής κάλυψης των εκδηλώσεων του Δήμου έτους 2010 (25ης Μαρτίου, 28ης Οκτωβρίου κλπ), μέχρι ποσού 1.800,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Παναγιώτη Πουρνάρα και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 00.6443.0002.

  46.-Της συντήρησης-αναβάθμισης κλπ για ένα (1) έτος της ιστοσελίδας του Δήμου, μέχρι ποσού 1.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Βασίλειο Ιωάνν. Τσαμουρά και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 00.6452.0001.

  47.-Της μεταφοράς εγκαταλελειμμένων κλπ οχημάτων σε χώρους υποδοχής, συνεργεία κλπ, μέχρι ποσού 2.300,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Κωνσταντίνο Μεταξά και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στους Κ.Α.: α)10.6414 & β) 20.6414.0001.

  48.-Του καθαρισμού των υαλοπινάκων των Δημοτικών κτιρίων, μέχρι ποσού 900,00 € πλέον Φ.Π.Α. (και όποτε τους ζητηθεί), στην Σταυρούλα Δ. Καραβίτη και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6274.

  49.-Της απεντόμωσης–μυοκτονίας–μικροβιοκτονίας των Δημοτικών κτιριακών χώρων, μέχρι ποσού 900,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6277.0001.

  50.-Της χημικής και μικροβιολογικής ανάλυσης του πόσιμου νερού, μέχρι ποσού 5.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Ανδρέου Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 25.6117.0001.

  51.-Της απασχόλησης γερανών για εργασίες κοπής και απομάκρυνσης πεσμένων, ξερών ή επικίνδυνων δένδρων κλπ εργασιών, μέχρι ποσού 3.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Σπηλιώτη Μ. Παναγιώτη και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στους Κ.Α.: α)00.6233.0001 όταν πρόκειται για εργασίες σε έκτακτες περιπτώσεις (θεομηνίες κλπ) & β)35.6234.



Β) Την καταβολή:

   1.-Δαπάνης μέχρι ποσού 600,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Παπαγεωργίου Α. Δημήτριο, για την ετήσια συντήρηση του προγράμματος «ΕΡΓΑ» του Δήμου έτους 2010 και την ψήφιση της πίστωσή της στον Κ.Α.: 10.6266.0001.

   2.-Δαπάνης μέχρι ποσού 7.830,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην UNISYSTEMS Α.Ε., για την ετήσια συντήρηση των προγραμμάτων (SOFTWARE) του Δήμου έτους 2010 και την ψήφιση της πίστωσή της στον Κ.Α.: 10.6266.0001.







   3.-Δαπάνης μέχρι ποσού 150,00 € πλέον Φ.Π.Α., στις Εκδόσεις Ν. Παπανικολάου Α.Ε., για συνδρομή του Δήμου έτους 2010 για το έντυπο «Δημοτικός και Κοινοτικός Τύπος» και την ψήφιση της πίστωσή της στον Κ.Α.: 00.6451.0001.


   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 015/2010 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

