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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 : 012/2010

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση  της τεχνικής περιγραφής  με  τίτλο «Κατασκευή
          Ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου στην περιοχή της πλατείας
          Εθνικής Αντίστασης». Ανάθεση του έργου

   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: Ο υπάλληλος του Δήμου Κος Γεώργιος Φαράχ, συνέταξε την από 22/12/2009 τεχνική έκθεση με τίτλο «Κατασκευή ευρυζωνικού δικτύου στην περιοχή της πλατείας Εθνικής Αντίστασης», προϋπολογισμού 4.900,00 € πλέον Φ.Π.Α. Για την εκτέλεση του εν λόγω μικρού έργου, ζητήσαμε προσφορές από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Ενδιαφέρον εκδήλωσαν δύο (2), οι οποίες κατέθεσαν τις πιο κάτω προσφορές:
 1.-ΕΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής Ε.Π.Ε., έναντι αμοιβής 4.750,00 € πλέον Φ.Π.Α. και        
 2.-CENTENTIA A.E., έναντι αμοιβής 4.880,00 € πλέον Φ.Π.Α.
  Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπ’ όψιν τον νόμο 3463/06 και τα Π.Δ. 171/87 & 229/99, προτείνεται:
 1.-Να εγκριθεί η από 22/12/2010 τεχνική έκθεση με τίτλο «Κατασκευή ευρυζωνικού δικτύου στην περιοχή της πλατείας Εθνικής Αντίστασης»,
 2.-Να ανατεθεί η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «ΕΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής Ε.Π.Ε.» έναντι αμοιβής 4.750,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) και
 3.-Να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 15.7326.0001.
 Ουρανός Εμμανουήλ: Με την επιφύλαξη να πληρούνται τα όρια ασφαλείας, συμφωνώ με το έργο.
 Ζαμάνης Διονύσιος: Συμφωνώ με την εισήγηση.
 Καραγιάννης Κων/νος: Συμφωνώ με την εισήγηση.
 Δημοπούλου Αδαμαντία: Συμφωνώ με την εισήγηση.

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

Ομόφωνα
εγκρίνει - αποφασίζει

 1.-Την από 22/12/2010 τεχνική έκθεση με τίτλο «Κατασκευή ευρυζωνικού δικτύου στην περιοχή της πλατείας Εθνικής Αντίστασης»,
 2.-Να ανατεθεί η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «ΕΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής Ε.Π.Ε.», έναντι αμοιβής 4.750,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) και
 3.-Να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 15.7326.0001.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 012/2010 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.
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