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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 11/2010 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 040/2010

ΘΕΜΑ 4o : Ανάθεση προμηθειών-εργασιών, έγκριση δαπανών & ψήφιση 
          Πιστώσεων

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22η του μήνα Ιουλίου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 011/16-07-2010 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 - 5  -, άρχισε η συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.-Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, 2-Δημοπούλου Αδαμαντία,
          3.-Ζαμάνης Διονύσιος, 4.-Καραγιάννης Κων/νος & 5.-
          Ουρανός Εμμανουήλ.
ΑΠΟΝΤΕΣ:  Κανείς

  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 την εκτέλεση εργασιών με τίτλο «Αλλαγές στη γραμμογράφηση του γηπέδου μπάσκετ των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου» σε Ε.Δ.Ε. (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 & εκτέλεση εργασιών 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 και οι δαπάνες προς έγκριση είναι:
 1.-Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης.
 2.-Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.
 3.-Προμήθεια σωλήνων πυρόσβεσης και λοιπού σχετικού εξοπλισμού για το UNIMOG και το υδροφόρο.
 4. Προμήθεια σκέπαστρων αναπληρωματικών παικτών ποδοσφαίρου
 5.-Δαπάνες δημοσίευσης στον τοπικό τύπο. 
 6.-Εργασίες με τίτλο «Αλλαγές γραμμογράφησης του γηπέδου μπάσκετ των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου».
  Ο Αθλητικός Σύλλογος Δροσιάς «ΝΙΚΗ» με το υπ’αριθ. πρωτ.2163/21-06-2010 έγγραφό του μας γνώρισε ότι κατόπιν απόφασης της Διεθνούς Ομοσπονδίας FIBA και  προκειμένου να πάρουν μέρος στα πρωταθλήματα που αρχίζουν τον Σεπτέμβριο, θα πρέπει να γίνουν άμεσα αλλαγές στην γραμμογράφηση του γηπέδου μπάσκετ. Για τον λόγο αυτό ο Μηχανικός του Δήμου κ.Φαράχ Νατζίμπ-Γεώργιος συνέταξε τεχνική έκθεση και ενδεικτικό προϋπολογισμό ύψους 600,00 € πλέον Φ.Π.Α.

  Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται:
   1.-Να ανατεθεί η προμήθεια κάδων κομποστοποίησης, μέχρι ποσού 6.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Πάνος Βροντάνης & Σια Ο.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 20.7135.0004. Ως επιτροπή παραλαβής για τα ανωτέρω υλικά 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 Πεταλά Γεώργιο.

   2.-Να ανατεθεί η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του Δημοτικού φωτισμού και των Δημοτικών κτιρίων, μέχρι ποσού 12.600,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Αφοί Βραχάμη Ο.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 20.6662.0001. Ως επιτροπή παραλαβής υλικών να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Ραμπίδη Ελευθέριο, 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 προμήθεια σωλήνων πυρόσβεσης και λοιπού σχετικού εξοπλισμού για το UNIMOG και το υδροφόρο, μέχρι ποσού 2.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην εταιρεία ΤΕΜΑΞ Α.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 00.6233.0001. Ως επιτροπή παραλαβής υλικών να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Ραμπίδη Ελευθέριο, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

  4.-Να ανατεθεί η προμήθεια σκέπαστρων αναπληρωματικών παικτών ποδοσφαίρου μέχρι ποσού 5.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. στην Νίκη Νικ. Μυλωνά και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 15.7135.0001. Ως επιτροπή παραλαβής υλικών να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Ραμπίδη Ελευθέριο, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

   5.-Να ανατεθεί η εκτέλεση του έργου «Αλλαγές γραμμογράφησης του γηπέδου μπάσκετ των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου», στον Ε.Δ.Ε. Κο Μαλλιάκο Αριστείδη, έναντι αμοιβής 570,00€ πλέον Φ.Π.Α. και να ψηφίσουμε την πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 15.6262.0003 του προϋπ/σμού.

   6).Να εγκριθούν οι δαπάνες δημοσίευσης διαφόρων καταχωρήσεων του Δήμου στον τοπικό τύπο, που αφορούν την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων, πρόσκληση κατοίκων για δήλωση στοιχείων για την αποχέτευση, κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ως ακολούθως
 α.-350,00 € πλέον Φ.Π.Α., επ’ ονόματι Οικονόμου Ιωάννης για την εφημερίδα «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»,
 β.-285,00 € πλέον Φ.Π.Α., επ’ ονόματι Πάγκαλος Διαφημιστική Ε.Π.Ε. για την εφημερίδα «ΤΟΠΙΚΟ ΒΗΜΑ» και
 γ.-200,00 € 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.





Ομόφωνα
Αποφασίζει - εγκρίνει


 1.-Να ανατεθεί η προμήθεια κάδων κομποστοποίησης, μέχρι ποσού 6.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Πάνος Βροντάνης & Σια Ο.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 20.7135.0004. Ως επιτροπή παραλαβής για τα ανωτέρω υλικά 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 Πεταλά Γεώργιο.

 2.-Να ανατεθεί η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του Δημοτικού φωτισμού και των Δημοτικών κτιρίων, μέχρι ποσού 12.600,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Αφοί Βραχάμη Ο.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 20.6662.0001. Ως επιτροπή παραλαβής υλικών να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Ραμπίδη Ελευθέριο, 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 προμήθεια σωλήνων πυρόσβεσης και λοιπού σχετικού εξοπλισμού για το UNIMOG και το υδροφόρο, μέχρι ποσού 2.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην εταιρεία ΤΕΜΑΞ Α.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 00.6233.0001. Ως επιτροπή παραλαβής υλικών να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Ραμπίδη Ελευθέριο, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

 4.-Να ανατεθεί η προμήθεια σκέπαστρων αναπληρωματικών παικτών ποδοσφαίρου μέχρι ποσού 5.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. στην Νίκη Νικ. Μυλωνά και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 15.7135.0001. Ως επιτροπή παραλαβής υλικών να οριστούν οι: Θεοδοσιάδης Δημήτριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Ραμπίδη Ελευθέριο, Κασιμάτης Αλέξανδρος ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καλλονιάτου Λουκία και Σίμος Παναγιώτης ως μέλος με αναπληρωτή του τον Αργυρόπουλο Παναγιώτη.

 5.-Να ανατεθεί η εκτέλεση του έργου «Αλλαγές γραμμογράφησης του γηπέδου μπάσκετ των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου», στον Ε.Δ.Ε. Κο Μαλλιάκο Αριστείδη, έναντι αμοιβής 570,00€ πλέον Φ.Π.Α. και την ψήφιση της πίστωσης της δαπάνης στον Κ.Α.: 15.6262.0003 του προϋπ/σμού.

6). Τις δαπάνες δημοσίευσης διαφόρων καταχωρήσεων του Δήμου στον τοπικό τύπο, που αφορούν την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων, πρόσκληση κατοίκων για δήλωση στοιχείων για την αποχέτευση, κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ως ακολούθως
 α.-350,00 € πλέον Φ.Π.Α., επ’ ονόματι Οικονόμου Ιωάννης για την εφημερίδα «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»,
 β.-285,00 € πλέον Φ.Π.Α., επ’ ονόματι Πάγκαλος Διαφημιστική Ε.Π.Ε. για την εφημερίδα «ΤΟΠΙΚΟ ΒΗΜΑ» και
 γ.-200,00 € πλέον Φ.Π.Α., επ’ ονόματι Σπανούδης Γ. Αναστάσιος & ΣΙΑ Ο.Ε. για την εφημερίδα «Ο ΣΥΜΠΟΛΙΤΗΣ»
 και την ψήφιση της πίστωσής τους στον Κ.Α.: 00.6463.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 040/2010 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.
         

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ

     ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ               ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

                                         ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

                                         ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                         ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

       
      
  
   Ακριβές Απόσπασμα 
    Ο Πρόεδρος της
  Δημαρχιακής Επιτροπής




  Αβραάμ Πασιπουλαρίδης

