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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 16/2009 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 053/2009

ΘΕΜΑ 4ο : Ανάθεση προμηθειών και ενός μικρού έργου

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2009, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 016/05-11-2009 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 6 του Ν.3463/06 (νέος Κ.Δ.& Κ.).
   Μετά τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5), άρχισε η συνεδρίαση.

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.-Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, 2-Καραγιάννης Κων/νος,
            3.-Δημοπούλου Αδαμαντία, 4.-Ζαμάνης Διονύσιος &
            5.-Μπάρμπας Βασίλειος.

  ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.-Κανείς.

  Πρόεδρος: Προκειμένου να προμηθευτούμε διάφορα είδη για τις ανάγκες της υπηρεσίας μας καθώς και να εκτελέσουμε ένα μικρό έργο, θα πρέπει αυτά να ανατεθούν, να ψηφιστεί η πίστωση των δαπανών τους στους σχετικούς Κ.Α. εξόδων του ισχύοντος προϋπ/σμού και να συγκροτηθούν Επιτροπές παραλαβής υλικών όπου απαιτείται (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 103 του Ν.3463/06, το άρθρο 83 του Ν.2362/95 και των Π.Δ. 171/87 & 229/99).
   Οι προμήθειες και το μικρό έργο είναι:
 1.-Προμήθεια βάσεων στήριξης εκθεμάτων για το Πολιτιστικό Κέντρο.
 2.-Προμήθεια οθόνης προβολής για το Πολιτιστικό Κέντρο.
 3.-Αντικατάσταση φωτιστικών στην πλατεία Ελ. Κορολή για το οποίο ο μηχανικός του Δήμου συνέταξε την από 06/11/2009 σχετική τεχνική έκθεση, προϋπολογισμού 5.869,00 € πλέον Φ.Π.Α.
 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 Ο.Ε., έκπτωση 2% επί του προϋπολογισμού και
 2.Μπούρας Ηλίας, έκπτωση 1% επί του προϋπολογισμού.
   Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται:
 1.-Η ανάθεση της προμήθειας συστήματος ανάρτησης εκθεμάτων για το Πολιτιστικό Κέντρο, στην VA-CO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. μέχρι ποσού 1.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., η ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.7133.0001 και η συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής από τους: α)Ραμπίδη Ελευθέριο, β)Αργυρόπουλο Παναγιώτη & γ)Πανοτόπουλο Παναγιώτη με αναπληρωτές τους, τους δ)Καλλονιάτου Λουκία, ε)Γαλανάκη-Γουρνοπάνου Ελευθερία & στ)Σαφρά Μαρία.
 2.-Η ανάθεση της προμήθειας οθόνης προβολής για το Πολιτιστικό Κέντρο, στον Δημήτριο Αβδελόπουλο, μέχρι ποσού 1.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., η ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.7133.0001 και η συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής από τους: α)Ραμπίδη Ελευθέριο, β)Αργυρόπουλο Παναγιώτη & γ)Πανοτόπουλο Παναγιώτη με αναπληρωτές τους, τους δ)Καλλονιάτου Λουκία, ε)Γαλανάκη-Γουρνοπάνου Ελευθερία & στ)Σαφρά Μαρία.

 3.-Η έγκριση της από 06/11/2009 τεχνικής έκθεσης με τίτλο «Αντικατάσταση φωτιστικών στην πλατεία Ελ. Κορολή», η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου, στην «Κυριακάκης Χρήστος & ΣΙΑ Ε.Ε.» (η οποία έδωσε την μεγαλύτερη έκπτωση) έναντι αμοιβής 5.751,62 € πλέον Φ.Π.Α. και η ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 20.7336.0001.

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

Ομόφωνα
εγκρίνει - αποφασίζει

 1.-Να ανατεθεί η προμήθεια συστήματος ανάρτησης εκθεμάτων για το Πολιτιστικό Κέντρο μέχρι ποσού 1.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. στην VA-CO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.7133.0001 και  να συγκροτηθεί Επιτροπή παραλαβής από τους: α)Ραμπίδη Ελευθέριο, β)Αργυρόπουλο Παναγιώτη & γ)Πανοτόπουλο Παναγιώτη με αναπληρωτές τους, τους δ)Καλλονιάτου Λουκία, ε)Γαλανάκη-Γουρνοπάνου Ελευθερία & στ)Σαφρά Μαρία.

 2.-Να ανατεθεί η προμήθεια οθόνης προβολής για το Πολιτιστικό Κέντρο μέχρι ποσού 1.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. στον Δημήτριο Αβδελόπουλο, να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.7133.0001 και να συγκροτηθεί Επιτροπή παραλαβής από τους: α)Ραμπίδη Ελευθέριο, β)Αργυρόπουλο Παναγιώτη & γ)Πανοτόπουλο Παναγιώτη με αναπληρωτές τους, τους δ)Καλλονιάτου Λουκία, ε)Γαλανάκη-Γουρνοπάνου Ελευθερία & στ)Σαφρά Μαρία.

 3.-Την από 06/11/2009 τεχνική έκθεση με τίτλο «Αντικατάσταση φωτιστικών στην πλατεία Ελ. Κορολή», να ανατεθεί η εκτέλεση του έργου, στην «Κυριακάκης Χρήστος & ΣΙΑ Ε.Ε.» έναντι αμοιβής 5.751,62 € πλέον Φ.Π.Α. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 20.7336.0001.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 053/2009 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.
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