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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 08/2010 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 026/2010

ΘΕΜΑ 3ο: Ανάθεση προμήθειας συσκευασιών περισυλλογής περιττωμάτων
         σκύλων

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 26η του μήνα Απριλίου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 008/22-04-2010 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.-Μπάρμπας Βασίλειος.
  ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.-Κανείς.

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το πρόβλημα περισυλλογής και απόρριψης των περιττωμάτων των σκύλων από τους κοινόχρηστους χώρους, είναι ένα φαινόμενο που έχει εξελιχθεί σε μείζον πρόβλημα για την καθαριότητα της περιοχής και τη δημόσια υγεία.
   Στόχος του Δήμου είναι να ευαισθητοποιηθούν οι ιδιοκτήτες των σκύλων, ώστε να μην ρυπαίνουν τους κοινόχρηστους χώρους, αφού θα μπορούν εις το εξής να χρησιμοποιούν σακούλες και φτυαράκια μίας χρήσης που θα τοποθετηθούν εντός ειδικών κάδων στις πλατείες κλπ κοινόχρηστους χώρους και αυτά θα τους διατίθενται δωρεάν.
   Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους Νόμους 3463/06, 2362/95 και τον ΕΚΠΟΤΑ, προτείνεται:
 1.-Να ανατεθεί η προμήθεια 40 κάδων και 16.000 συσκευασιών (σακούλες και φτυαράκια μίας χρήσης περισυλλογής περιττωμάτων σκύλων), στην εταιρεία «Π. & Γ. Τσιμπίδης Ο.Ε.», μέχρι του ποσού των 3.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
 2.-Να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 15.6635.0001 και
 3.-Να συγκροτηθεί Επιτροπή παραλαβής αποτελούμενη από τους: Μελέτη Θεοδώρα ως Πρόεδρο με αναπληρωτή της τον Θεοδοσιάδη Δημήτριο, Κασιμάτη Αλέξανδρο ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμο Παναγιώτη ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

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

ομόφωνα
αποφασίζει

 1.-Να ανατεθεί η προμήθεια 40 κάδων και 16.000 συσκευασιών (σακούλες και φτυαράκια μίας χρήσης περισυλλογής περιττωμάτων σκύλων), στην εταιρεία «Π. & Γ. Τσιμπίδης Ο.Ε.», μέχρι του ποσού των 3.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
 2.-Να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 15.6635.0001 και

 3.-Να συγκροτηθεί Επιτροπή παραλαβής αποτελούμενη από τους: Μελέτη Θεοδώρα ως Πρόεδρο με αναπληρωτή της τον Θεοδοσιάδη Δημήτριο, 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 026/2010 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.


          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ
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       Ακριβές απόσπασμα
         Ο Πρόεδρος της
      Δημαρχιακής Επιτροπής
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