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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 09/2010 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 034/2010

ΘΕΜΑ 6ο: Ανάθεση προμηθειών, εργασιών, έγκριση δαπανών & ψήφιση 
         πιστώσεων

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μήνα Ιουνίου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 009/17-06-2010 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-Δημοπούλου Αδαμαντία,
            3.-Ζαμάνης Διονύσιος & 4.-Ουρανός Εμμανουήλ.
  ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.-Καραγιάννης Κων/νος, αν και νόμιμα είχε κληθεί.

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προκειμένου ο Δήμος να προμηθευτεί τα απαραίτητα είδη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, να επισκευάσει-συντηρήσει τον πάσης φύσεως εξοπλισμό του, να εγκρίνει δαπάνες και να αναθέσει τη σύνταξη μελέτης για το έργο «Εξωτερικές διακλαδώσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων» (λαμβάνοντας υπόψη τον Ν.3463/06, τον Ν.2362/95, τον ΕΚΠΟΤΑ, τα Π.Δ. 28/80 & 515/89 και τον Ν.3316/05), θα πρέπει να αναθέσουμε τις προμήθειες, εργασίες & σύνταξη μελέτης 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.

   Οι προμήθειες, οι εργασίες, οι δαπάνες προς έγκριση και η σύνταξη μελέτης είναι:
 1.-Προμήθεια περιφερειακών μηχανημάτων, αναλωσίμων κλπ ειδών για τα HARDWARE του Δήμου κλπ συναφών μικροσυσκευών.
 2.-Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων και λοιπών ειδών για τη λειτουργία της εθελοντικής ομάδας πυρασφάλειας.
 3.-Φανοποιΐα οχημάτων του Δήμου.
 4.-Δαπάνες δημοσίευσης της αίτησης θεραπείας του Δήμου με θέμα «Άμεση ανάκληση της υπ’ αρ. 13432/7720 + 12114/7333 της 16-04-2010 απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής», στον τοπικό τύπο. 
 5.-Σύνταξη μελέτης για το έργο: «Εξωτερικές διακλαδώσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων». 
 Με το υπ’ αρ. 2095/15-6-2010 έγγραφό μας, ζητήσαμε από την ΤΥΔΚ Περιφέρειας Αττικής να συντάξει την εν λόγω μελέτη. Η ΤΥΔΚ με το υπ’ αρ. 9699/17-6-2010 έγγραφό της μας απάντησε ότι, αδυνατεί να το πράξει λόγω της ειδικής φύσης της μελέτης και της μη ύπαρξης του απαραίτητου εξοπλισμού.

   Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται:

   1.-Να ανατεθεί η προμήθεια περιφερειακών μηχανημάτων, αναλωσίμων κλπ ειδών για τα HARDWARE του Δήμου κλπ συναφών μικροσυσκευών, μέχρι ποσού 3.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6614. Ως επιτροπή παραλαβής για τα ανωτέρω υλικά να οριστούν οι: Ραμπίδης Ελευθέριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Φαράχ, Αργυρόπουλο Παναγιώτη ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Πανοτόπουλο Παναγιώτη ως μέλος με αναπληρώτριά του την Κεϊσίδου Δήμητρα.

   2.-Να εγκριθεί η διάθεση πίστωσης μέχρι 15.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., για την προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων και λοιπών ειδών (είδη ατομικής προστασίας, καύσιμα κίνησης, μικροεργαλεία κλπ) από τους προμηθευτές του Δήμου, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν από την εθελοντική ομάδα πυρασφάλειας που συστήθηκε στον Δήμο, για την προστασία του εναπομείναντα φυσικού πνεύμονα της βορειοανατιλικής Αττικής και να ψηφίσουμε την πίστωσή της στον Κ.Α.: 00.6233.0001. Ως επιτροπή παραλαβής για τα υλικά των οποίων θα απαιτηθεί η προμήθεια 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.

   3.-Να ανατεθεί η φανοποιΐα των οχημάτων του Δήμου (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών), μέχρι ποσού 6.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην ΕΛΜΑ Α.Ε.Β.Ε.Α. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στους Κ.Α.: α)10.6263.0003, β)20.6263.0004 & γ)25.6263.0003. 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.

   4.-Να εγκριθούν οι δαπάνες δημοσίευσης στον τοπικό τύπο, της αίτησης θεραπείας του Δήμου με θέμα «Άμεση ανάκληση της υπ’ αρ. 13432/7720 + 12114/7333 της 16-04-2010 απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής», όπως αποφασίστηκε με την υπ’ αρ. 42/2010 απόφαση του Δ.Σ., ήτοι:
 α.-450,00 € πλέον Φ.Π.Α., επ’ ονόματι Οικονόμου Ιωάννης για την εφημερίδα «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»,
 β.-500,00 € πλέον Φ.Π.Α., επ’ ονόματι Πάγκαλος Διαφημιστική Ε.Π.Ε. για την εφημερίδα «ΤΟΠΙΚΟ ΒΗΜΑ» και
 γ.-400,00 € πλέον Φ.Π.Α., επ’ ονόματι Σπανούδης Γ. Αναστάσιος & ΣΙΑ Ο.Ε. για την εφημερίδα «Ο ΣΥΜΠΟΛΙΤΗΣ»
 και να ψηφιστεί η πίστωσή τους στον Κ.Α.: 00.6463.

   5.-Να ανατεθεί η σύνταξη μελέτης για το έργο «Εξωτερικές διακλαδώσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων», στην Κα Θεοδωροπούλου Αικατερίνη (πτυχίο κατηγορίας μελετών υδραυλικών έργων υπ’ αρ. 13 τάξη Α’ και Α.Μ. 19229) έναντι αμοιβής 11.423,40 € πλέον Φ.Π.Α. και να ψηφίσουμε την πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 25.7412.0004 του προϋπ/σμού.

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

Ομόφωνα
αποφασίζει - εγκρίνει 

   1.-Να ανατεθεί η προμήθεια περιφερειακών μηχανημάτων, αναλωσίμων κλπ ειδών για τα HARDWARE του Δήμου κλπ συναφών μικροσυσκευών, μέχρι ποσού 3.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6614. Ως επιτροπή παραλαβής για τα ανωτέρω υλικά να οριστούν οι: Ραμπίδης Ελευθέριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Φαράχ, Αργυρόπουλο Παναγιώτη ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Πανοτόπουλο Παναγιώτη ως μέλος με αναπληρώτριά του την Κεϊσίδου Δήμητρα.

   2.-Τη διάθεση πίστωσης μέχρι 15.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., για την προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων και λοιπών ειδών (είδη ατομικής προστασίας, καύσιμα κίνησης, μικροεργαλεία κλπ) από τους προμηθευτές του Δήμου, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν από την εθελοντική ομάδα πυρασφάλειας που συστήθηκε στον Δήμο, για την προστασία του εναπομείναντα φυσικού πνεύμονα της βορειοανατιλικής Αττικής και να ψηφίσουμε την πίστωσή της στον Κ.Α.: 00.6233.0001. Ως επιτροπή παραλαβής για τα υλικά των οποίων θα απαιτηθεί η προμήθεια ορίζονται 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.

   3.-Να ανατεθεί η φανοποιΐα των οχημάτων του Δήμου (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλ/κών), μέχρι ποσού 6.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην ΕΛΜΑ Α.Ε.Β.Ε.Α. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στους Κ.Α.: α)10.6263.0003, β)20.6263.0004 & γ)25.6263.0003. Ως Επιτροπή παραλαβής υλικών που τυχόν απαιτηθούν ορίζονται 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.-Τις δαπάνες δημοσίευσης στον τοπικό τύπο, της αίτησης θεραπείας του Δήμου με θέμα «Άμεση ανάκληση της υπ’ αρ. 13432/7720 + 12114/7333 της 16-04-2010 απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής», όπως αποφασίστηκε με την υπ’ αρ. 42/2010 απόφαση του Δ.Σ., ήτοι:
 α.-450,00 € πλέον Φ.Π.Α., επ’ ονόματι Οικονόμου Ιωάννης για την εφημερίδα «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»,
 β.-500,00 € πλέον Φ.Π.Α., επ’ ονόματι Πάγκαλος Διαφημιστική Ε.Π.Ε. για την εφημερίδα «ΤΟΠΙΚΟ ΒΗΜΑ» και
 γ.-400,00 € πλέον Φ.Π.Α., επ’ ονόματι Σπανούδης Γ. Αναστάσιος & ΣΙΑ Ο.Ε. για την εφημερίδα «Ο ΣΥΜΠΟΛΙΤΗΣ»
 και να ψηφιστεί η πίστωσή τους στον Κ.Α.: 00.6463.

   5.-Να ανατεθεί η σύνταξη μελέτης για το έργο «Εξωτερικές διακλαδώσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων», στην Κα Θεοδωροπούλου Αικατερίνη (πτυχίο κατηγορίας μελετών υδραυλικών έργων υπ’ αρ. 13 τάξη Α’ και Α.Μ. 19229) έναντι αμοιβής 11.423,40 € πλέον Φ.Π.Α. και να ψηφίσουμε την πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 25.7412.0004 του προϋπ/σμού.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 034/2010 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.


          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ

     ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ               ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

                                         ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

                                         ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

       Ακριβές απόσπασμα
         Ο Πρόεδρος της
      Δημαρχιακής Επιτροπής





      Αβραάμ Πασιπουλαρίδης

