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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 14/2010 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 049/2010

ΘΕΜΑ 4Ο: Ανάθεση προμηθειών, εργασιών και ενός μικρού έργου,
         έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων

   Στη Δροσιά, στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 04η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 014/30-09-2010 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.).
   Μετά τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα -3-, άρχισε η συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.-Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, 2-Δημοπούλου Αδαμαντία,
          3.-Ζαμάνης Διονύσιος.  
ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.-Ουρανός Εμμανουήλ, 2.-Καραγιάννης Κων/νος, αν και
          νόμιμα είχαν κληθεί.

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προκειμένου ο Δήμος να προμηθευτεί τα απαραίτητα είδη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, να αναθέσει εργασίες καθώς και ένα μικρό έργο με τίτλο «Βελτίωση των ήδη υπαρχουσών αθλητικών εγκαταστάσεων» και να εγκρίνει δαπάνες (λαμβάνοντας υπόψη τους Νόμους 3463/06, 2362/95, 3316/05, τον ΕΚΠΟΤΑ, και τα Π.Δ. 171/87 & 229/99), θα πρέπει να αναθέσουμε τις προμήθειες, τις εργασίες και το μικρό έργο όπως πιο κάτω, να εγκρίνουμε τις δαπάνες, να ψηφίσουμε την πίστωση αυτών 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, το μικρό έργο και οι δαπάνες προς έγκριση είναι:
 1.-Η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα Δημοτικά κτίρια (χειμερινής περιόδου 2010-2011).
 2.-Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των αδέσποτων ζώων.
 3.-Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός & αποτελέσματα χρήσης) του Δήμου, έτους 2010.
 4.-Η εκτέλεση του μικρού έργου με τίτλο «Βελτίωση των ήδη υπαρχουσών αθλητικών εγκαταστάσεων», για την οποία ο μηχανικός του Δήμου Κος Γεώργιος Φαράχ συνέταξε την από 17/09/2010 σχετική τεχνική έκθεση.
   Για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, ζητήσαμε προσφορές από Ε.Δ.Ε. Ενδιαφέρον εκδήλωσαν δύο (2), οι οποίοι κατέθεσαν τις πιο κάτω προσφορές:
 1.Κυριακάκης Χρ. & ΣΙΑ Ε.Ε., 5.600,00 € πλέον Φ.Π.Α. και
 2.Μπούρας Ηλίας & ΣΙΑ Ε.Ε., 5.680,00 € πλέον Φ.Π.Α..
 5.-Έγκριση δαπανών δημοσιεύσεων.
 6.-Έγκριση της δαπάνης για τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, που αφορά στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Κας Μολφέτα Αλεξάνδρας, που βρίσκεται στην οδό Κύπρου αρ. 3.
  Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται:


   1.-Να ανατεθεί η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα Δημοτικά κτίρια (χειμερινής περιόδου 2010-2011), μέχρι ποσού 15.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην εταιρεία «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε.» και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.:10.6643. Να συγκροτηθεί Επιτροπή παραλαβής αποτελούμενη από τους: Ραμπίδη Ελευθέριο ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του τον Θεοδοσιάδη Δημήτριο, Πανοτόπουλο Παναγιώτη ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Αργυρόπουλο Παναγιώτη ως μέλος με αναπληρωτή του τον Πεταλά Γεώργιο.
   2.-Να ανατεθεί η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των αδέσποτων ζώων, μέχρι ποσού 5.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην κτηνίατρο Αθανασίου Δ. Ειρήνη και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.:15.6117.0001.
   3.-Να ανατεθεί ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός & αποτελέσματα χρήσης) του Δήμου, έτους 2010, μέχρι ποσού 5.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην εταιρεία «BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.» και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.:10.6115.0002.
   4.-Να ανατεθεί η εκτέλεση του μικρού έργου με τίτλο «Βελτίωση των ήδη υπαρχουσών αθλητικών εγκαταστάσεων», σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην σχετική από 17/09/2010 τεχνική έκθεση που συνέταξε ο μηχανικός του Δήμου Κος Γεώργιος Φαράχ, στην εταιρεία «Κυριακάκης Χρ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», αντί του ποσού των 5.600,00 € πλέον Φ.Π.Α. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.:15.7311.0005.
   5.-Να εγκριθούν οι δαπάνες δημοσίευσης διαφόρων καταχωρήσεων του Δήμου στον τοπικό τύπο, ως ακολούθως:
 α.-144,00 € πλέον Φ.Π.Α., επ’ ονόματι Οικονόμου Ιωάννης για την εφημερίδα «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» και
 β.-600,00 € πλέον Φ.Π.Α., επ’ ονόματι Κοκκάλας Γ. Νικόλαος για την εφημερίδα «Βόρεια Προάστεια»
 και να ψηφιστεί η πίστωσή τους στον Κ.Α.:00.6463.
   6.-Να εγκριθεί η δαπάνη ποσού 584,00 € πλέον Φ.Π.Α. επ’ ονόματι Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, για τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης που αφορά στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Κας Μολφέτα Αλεξάνδρας το οποίο βρίσκεται στην οδό Κύπρου αρ. 3 και να ψηφιστεί η πίστωσή της στον Κ.Α.:10.6117.
   Μετά την ανάγνωση της εισήγησης και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, η Δημαρχιακή Επιτροπή

Ομόφωνα
αποφασίζει - εγκρίνει

   1.-Να ανατεθεί η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα Δημοτικά κτίρια (χειμερινής περιόδου 2010-2011), μέχρι ποσού 15.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην εταιρεία «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε.» και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.:10.6643. Συγκροτεί Επιτροπή παραλαβής αποτελούμενη από τους: Ραμπίδη Ελευθέριο ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του τον Θεοδοσιάδη Δημήτριο, Πανοτόπουλο Παναγιώτη ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Αργυρόπουλο Παναγιώτη ως μέλος με αναπληρωτή του τον Πεταλά Γεώργιο.

   2.-Να ανατεθεί η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των αδέσποτων ζώων, μέχρι ποσού 5.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην κτηνίατρο Αθανασίου Δ. Ειρήνη και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.:15.6117.0001.

   3.-Να ανατεθεί ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός & αποτελέσματα χρήσης) του Δήμου, έτους 2010, μέχρι ποσού 5.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην εταιρεία «BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.» και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.:10.6115.0002.

   4.-Να ανατεθεί η εκτέλεση του μικρού έργου με τίτλο «Βελτίωση των ήδη υπαρχουσών αθλητικών εγκαταστάσεων», σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην σχετική από 17/09/2010 τεχνική έκθεση που συνέταξε ο μηχανικός του Δήμου Κος Γεώργιος Φαράχ, στην εταιρεία «Κυριακάκης Χρ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», αντί του ποσού των 5.600,00 € πλέον Φ.Π.Α. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.:15.7311.0005.

   5.-Να εγκριθούν οι δαπάνες δημοσίευσης διαφόρων καταχωρήσεων του Δήμου στον τοπικό τύπο, ως ακολούθως:
 α.-144,00 € πλέον Φ.Π.Α., επ’ ονόματι Οικονόμου Ιωάννης για την εφημερίδα «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» και
 β.-600,00 € πλέον Φ.Π.Α., επ’ ονόματι Κοκκάλας Γ. Νικόλαος για την εφημερίδα «Βόρεια Προάστεια»
 και να ψηφιστεί η πίστωσή τους στον Κ.Α.:00.6463.

   6.-Να εγκριθεί η δαπάνη ποσού 584,00 € πλέον Φ.Π.Α. επ’ ονόματι Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, για τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης που αφορά στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Κας Μολφέτα Αλεξάνδρας το οποίο βρίσκεται στην οδό Κύπρου αρ. 3 και να ψηφιστεί η πίστωσή της στον Κ.Α.:10.6117.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 049/2010 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ

     ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ            ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

                                      ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ




     Ακριβές Απόσπασμα  
      Ο Πρόεδρος της
    Δημαρχιακής Επιτροπής                  



    Αβραάμ Πασιπουλαρίδης

