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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 15/2010 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 052/2010

ΘΕΜΑ 3Ο: Ανάθεση προμηθειών – εργασιών, έγκριση δαπανών και
         ψήφιση πιστώσεων

   Στη Δροσιά, στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η 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. 015/15-10-2010 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.

  ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Προκειμένου ο Δήμος να προμηθευτεί τα απαραίτητα είδη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, να αναθέσει εργασίες καθώς να εγκρίνει δαπάνες (λαμβάνοντας υπόψη τους Νόμους 3463/06, 2362/95, 3316/05 και τον ΕΚΠΟΤΑ), θα πρέπει να αναθέσουμε τις προμήθειες και τις εργασίες 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 και οι δαπάνες προς έγκριση είναι:
 1.-Η προμήθεια ειδών εστίασης για τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών που θα συμμετέχουν στις εκλογές της 07/11/2010 καθώς και στις (πιθανές) επαναληπτικές της 14/11/2010.
 2.-Η προμήθεια χειμερινών στολών, επίπλων γραφείου, ασυρμάτων (VHF) κλπ περιφερειακών, για την Δημοτική Αστυνομία.
 3.-Η προμήθεια καυσίμων κίνησης, λιπαντικών κλπ ειδών για τα οχήματα του Δήμου.
 4.-Η ανάθεση της αντικατάστασης του πίλαρ και του πίνακα φωτισμού, της Πλατείας Ποντιακού Ελληνισμού.
 5.-Η ανάθεση του κλαδέματος & κοπής ξερών δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, για την οποία ο μηχανικός του Δήμου Κος Γεώργιος Φαράχ συνέταξε την από 08/10/2010 σχετική τεχνική έκθεση.
  Για την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας, ζητήσαμε προσφορές από Ε.Δ.Ε. Ενδιαφέρον εκδήλωσαν δύο (2), οι οποίοι κατέθεσαν τις πιο κάτω προσφορές:
  α.-Μαλλιάκος Γ. Αριστείδης, έκπτωση 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ήτοι 2.499,00 € πλέον Φ.Π.Α. και
  β.-Λούκος Κ. Χαράλαμπος, έκπτωση 1% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ήτοι 2.524,50 € πλέον Φ.Π.Α..
 6.-Η έγκριση της δαπάνης για αμοιβή συμβολαιογράφου και λοιπών συμβολαιογραφικών εξόδων, για τη σύνταξη συμβολαίου.

  Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται:
 1.-Να ανατεθεί η προμήθεια ειδών εστίασης (καφέδες, αναψυκτικά, δεκατιανό κλπ) για τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών που θα συμμετέχουν στις εκλογές της 07/11/2010 καθώς και στις (πιθανές) επαναληπτικές της 14/11/2010, μέχρι ποσού 1.500,00 € συνολικά πλέον Φ.Π.Α., στην «Αλεξανδρή Χαράλ. Μαρία», να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6699.0001 και να συγκροτηθεί Επιτροπή παραλαβής αποτελούμενη από τους: α)Θεοδοσιάδη Δημήτριο ως Πρόεδρο, β)Αργυρόπουλο Παναγιώτη ως μέλος & γ)Ραμπίδη Ελευθέριο ως μέλος με αναπληρωτές τους, τους δ)Κεϊσίδου Δήμητρα, ε)Πανοτόπουλο Παναγιώτη & στ)Κασιμάτη Αλέξανδρο, αντίστοιχα.
 2.-Να ανατεθεί η προμήθεια ειδών εστίασης (μεσημεριανό) για τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών που θα συμμετέχουν στις εκλογές της 07/11/2010 καθώς και στις (πιθανές) επαναληπτικές της 14/11/2010, μέχρι ποσού 1.300,00 € συνολικά πλέον Φ.Π.Α., στην «Αφοί Ελευθεριάδη Ο.Ε.», να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6699.0001 και να συγκροτηθεί Επιτροπή παραλαβής αποτελούμενη από τους: α)Θεοδοσιάδη Δημήτριο ως Πρόεδρο, β)Αργυρόπουλο Παναγιώτη ως μέλος & γ)Ραμπίδη Ελευθέριο ως μέλος με αναπληρωτές τους, τους δ)Κεϊσίδου Δήμητρα, ε)Πανοτόπουλο Παναγιώτη & στ)Κασιμάτη Αλέξανδρο, αντίστοιχα.
 3.-Να ανατεθεί η προμήθεια ειδών εστίασης (βραδινό) για τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών που θα συμμετέχουν στις εκλογές της 07/11/2010 καθώς και στις (πιθανές) επαναληπτικές της 14/11/2010, μέχρι ποσού 1.300,00 € συνολικά πλέον Φ.Π.Α., στην «Μπαλάφα Θ. Αριστέα», να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6699.0001 και να συγκροτηθεί Επιτροπή παραλαβής αποτελούμενη από τους: α)Θεοδοσιάδη Δημήτριο ως Πρόεδρο, β)Αργυρόπουλο Παναγιώτη ως μέλος & γ)Ραμπίδη Ελευθέριο ως μέλος με αναπληρωτές τους, τους δ)Κεϊσίδου Δήμητρα, ε)Πανοτόπουλο Παναγιώτη & στ)Κασιμάτη Αλέξανδρο, αντίστοιχα.
 4.-Να ανατεθεί η προμήθεια χειμερινών στολών για τους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας, μέχρι ποσού 8.200,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Γεωργιοπούλου Γεωργία & ΣΙΑ Ε.Ε., να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 50.6063 και να συγκροτηθεί Επιτροπή παραλαβής αποτελούμενη από τους: α)Θεοδοσιάδη Δημήτριο ως Πρόεδρο, β)Ραμπίδη Ελευθέριο ως μέλος & γ)Αργυρόπουλο Παναγιώτη ως μέλος με αναπληρωτές τους, τους δ)Κεϊσίδου Δήμητρα, ε)Πανοτόπουλο Παναγιώτη & στ)Κασιμάτη Αλέξανδρο, αντίστοιχα.
 5.-Να ανατεθεί η προμήθεια επίπλων γραφείου για την Δημοτική Αστυνομία, μέχρι ποσού 1.100,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Αντώνιος Δεμερούτης & ΣΙΑ Ε.Ε., να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 50.7133 και να συγκροτηθεί Επιτροπή παραλαβής αποτελούμενη από τους: α)Θεοδοσιάδη Δημήτριο ως Πρόεδρο, β)Ραμπίδη Ελευθέριο ως μέλος & γ)Αργυρόπουλο Παναγιώτη ως μέλος με αναπληρωτές τους, τους δ)Κεϊσίδου Δήμητρα, ε)Πανοτόπουλο Παναγιώτη & στ)Κασιμάτη Αλέξανδρο, αντίστοιχα.
 6.-Να ανατεθεί η προμήθεια ασυρμάτων VHF για τους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας, μέχρι ποσού 1.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Ιωάννη Στ. Κονταρίνη, να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 50.7131 και να συγκροτηθεί Επιτροπή παραλαβής αποτελούμενη από τους: α)Θεοδοσιάδη Δημήτριο, β)Κασιμάτη Αλέξανδρο & γ)Σίμο Παναγιώτη με αναπληρωτές τους, τους δ)Κεϊσίδου Δήμητρα, ε)Πανοτόπουλο Παναγιώτη & στ)Ραμπίδη Ελευθέριο.
 7.-Να ανατεθεί η προμήθεια καυσίμων κίνησης, λιπαντικών κλπ ειδών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου, μέχρι ποσού 12.190,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Αντώνιο Αν. Μπούρα (με τους ίδιους περυσινούς όρους, ήτοι, έκπτωση, 0,5 % επί του τζίρου για τα καύσιμα κίνησης και τα λοιπά είδη που έχει στο κατάστημά του και 10€, 15€, 14€ και 24€ για πλύσιμο εξωτερικό, εξωτερικό-εσωτερικό, μηχανής και γενικό, αντίστοιχα), να ψηφισθεί η πίστωση της δαπάνης στους Κ.Α.: 10.6641, 20.6641 & 25.6641 και να συγκροτηθεί Επιτροπή παραλαβής από τους: α)Θεοδοσιάδη Δημήτριο, β)Κασιμάτη Αλέξανδρο & γ)Σίμο Παναγιώτη με αναπληρωτές τους, τους δ)Κεϊσίδου Δήμητρα, ε)Πανοτόπουλο Παναγιώτη & στ)Ραμπίδη Ελευθέριο.
 8.-Να ανατεθεί η αντικατάσταση του πίλαρ και του πίνακα φωτισμού, της Πλατείας Ποντιακού Ελληνισμού λόγω παλαιότητας, μέχρι ποσού 750,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Κυριακάκης Χρ. & ΣΙΑ Ε.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 20.6262.0002.
 9.-Να ανατεθεί το «Κλάδεμα & κοπή ξερών δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου», αντί του ποσού των 2.499,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Αριστείδη Γ. Μαλλιάκο, ο οποίος έδωσε τη συμφερότερη προσφορά και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 35.7336.0002.
 10.-Να ανατεθεί στην συμβολαιογράφο Αγ. Στεφάνου Κα Βασιλική Νικ. Βόγκα το γένος Ανδρόνικου Μπαλάσκα, η σύνταξη του συμβολαίου αγοράς-αποζημίωσης του ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Κύπρου αρ. 3, στο Ο.Τ. 103 του Δήμου, ιδιοκτησίας Κας Αλεξάνδρας Μολφέτα, έναντι αμοιβής μέχρι 2.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. και να ψηφιστεί η πίστωσή της στον Κ.Α.: 00.6111.
   Μετά την ανάγνωση της εισήγησης και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, η Δημαρχιακή Επιτροπή

Ομόφωνα
αποφασίζει - εγκρίνει

 1.-Να ανατεθεί η προμήθεια ειδών εστίασης (καφέδες, αναψυκτικά, δεκατιανό κλπ) για τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών που θα συμμετέχουν στις εκλογές της 07/11/2010 καθώς και στις (πιθανές) επαναληπτικές της 14/11/2010, μέχρι ποσού 1.500,00 € συνολικά πλέον Φ.Π.Α., στην «Αλεξανδρή Χαράλ. Μαρία», να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6699.0001 και να συγκροτηθεί Επιτροπή παραλαβής αποτελούμενη από τους: α)Θεοδοσιάδη Δημήτριο ως Πρόεδρο, β)Αργυρόπουλο Παναγιώτη ως μέλος & γ)Ραμπίδη Ελευθέριο ως μέλος με αναπληρωτές τους, τους δ)Κεϊσίδου Δήμητρα, ε)Πανοτόπουλο Παναγιώτη & στ)Κασιμάτη Αλέξανδρο, αντίστοιχα.

 2.-Να ανατεθεί η προμήθεια ειδών εστίασης (μεσημεριανό) για τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών που θα συμμετέχουν στις εκλογές της 07/11/2010 καθώς και στις (πιθανές) επαναληπτικές της 14/11/2010, μέχρι ποσού 1.300,00 € συνολικά πλέον Φ.Π.Α., στην «Αφοί Ελευθεριάδη Ο.Ε.», να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6699.0001 και να συγκροτηθεί Επιτροπή παραλαβής αποτελούμενη από τους: α)Θεοδοσιάδη Δημήτριο ως Πρόεδρο, β)Αργυρόπουλο Παναγιώτη ως μέλος & γ)Ραμπίδη Ελευθέριο ως μέλος με αναπληρωτές τους, τους δ)Κεϊσίδου Δήμητρα, ε)Πανοτόπουλο Παναγιώτη & στ)Κασιμάτη Αλέξανδρο, αντίστοιχα.

 3.-Να ανατεθεί η προμήθεια ειδών εστίασης (βραδινό) για τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών που θα συμμετέχουν στις εκλογές της 07/11/2010 καθώς και στις (πιθανές) επαναληπτικές της 14/11/2010, μέχρι ποσού 1.300,00 € συνολικά πλέον Φ.Π.Α., στην «Μπαλάφα Θ. Αριστέα», να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 10.6699.0001 και να συγκροτηθεί Επιτροπή παραλαβής αποτελούμενη από τους: α)Θεοδοσιάδη Δημήτριο ως Πρόεδρο, β)Αργυρόπουλο Παναγιώτη ως μέλος & γ)Ραμπίδη Ελευθέριο ως μέλος με αναπληρωτές τους, τους δ)Κεϊσίδου Δήμητρα, ε)Πανοτόπουλο Παναγιώτη & στ)Κασιμάτη Αλέξανδρο, αντίστοιχα.

  4.-Να ανατεθεί η προμήθεια χειμερινών στολών για τους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας, μέχρι ποσού 8.200,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Γεωργιοπούλου Γεωργία & ΣΙΑ Ε.Ε., να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 50.6063 και να συγκροτηθεί Επιτροπή παραλαβής αποτελούμενη από τους: α)Θεοδοσιάδη Δημήτριο ως Πρόεδρο, β)Ραμπίδη Ελευθέριο ως μέλος & γ)Αργυρόπουλο Παναγιώτη ως μέλος με αναπληρωτές τους, τους δ)Κεϊσίδου Δήμητρα, ε)Πανοτόπουλο Παναγιώτη & στ)Κασιμάτη Αλέξανδρο, αντίστοιχα.

 5.-Να ανατεθεί η προμήθεια επίπλων γραφείου για την Δημοτική Αστυνομία, μέχρι ποσού 1.100,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Αντώνιος Δεμερούτης & ΣΙΑ Ε.Ε., να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 50.7133 και να συγκροτηθεί Επιτροπή παραλαβής αποτελούμενη από τους: α)Θεοδοσιάδη Δημήτριο ως Πρόεδρο, β)Ραμπίδη Ελευθέριο ως μέλος & γ)Αργυρόπουλο Παναγιώτη ως μέλος με αναπληρωτές τους, τους δ)Κεϊσίδου Δήμητρα, ε)Πανοτόπουλο Παναγιώτη & στ)Κασιμάτη Αλέξανδρο, αντίστοιχα.

 6.-Να ανατεθεί η προμήθεια ασυρμάτων VHF για τους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας, μέχρι ποσού 1.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Ιωάννη Στ. Κονταρίνη, να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 50.7131 και να συγκροτηθεί Επιτροπή παραλαβής αποτελούμενη από τους: α)Θεοδοσιάδη Δημήτριο, β)Κασιμάτη Αλέξανδρο & γ)Σίμο Παναγιώτη με αναπληρωτές τους, τους δ)Κεϊσίδου Δήμητρα, ε)Πανοτόπουλο Παναγιώτη & στ)Ραμπίδη Ελευθέριο.

 7.-Να ανατεθεί η προμήθεια καυσίμων κίνησης, λιπαντικών κλπ ειδών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου, μέχρι ποσού 12.190,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Αντώνιο Αν. Μπούρα (με τους ίδιους περυσινούς όρους, ήτοι, έκπτωση, 0,5 % επί του τζίρου για τα καύσιμα κίνησης και τα λοιπά είδη που έχει στο κατάστημά του και 10€, 15€, 14€ και 24€ για πλύσιμο εξωτερικό, εξωτερικό-εσωτερικό, μηχανής και γενικό, αντίστοιχα), να ψηφισθεί η πίστωση της δαπάνης στους Κ.Α.: 10.6641, 20.6641 & 25.6641 και να συγκροτηθεί Επιτροπή παραλαβής από τους: α)Θεοδοσιάδη Δημήτριο, β)Κασιμάτη Αλέξανδρο & γ)Σίμο Παναγιώτη με αναπληρωτές τους, τους δ)Κεϊσίδου Δήμητρα, ε)Πανοτόπουλο Παναγιώτη & στ)Ραμπίδη Ελευθέριο.

 8.-Να ανατεθεί η αντικατάσταση του πίλαρ και του πίνακα φωτισμού, της Πλατείας Ποντιακού Ελληνισμού λόγω παλαιότητας, μέχρι ποσού 750,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην Κυριακάκης Χρ. & ΣΙΑ Ε.Ε. και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 20.6262.0002.

 9.-Να ανατεθεί το «Κλάδεμα & κοπή ξερών δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου», αντί του ποσού των 2.499,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον Αριστείδη Γ. Μαλλιάκο, ο οποίος έδωσε τη συμφερότερη προσφορά και να ψηφιστεί η πίστωση της δαπάνης στον Κ.Α.: 35.7336.0002.

10.-Να ανατεθεί στην συμβολαιογράφο Αγ. Στεφάνου Κα Βασιλική Νικ. Βόγκα το γένος Ανδρόνικου Μπαλάσκα, η σύνταξη του συμβολαίου αγοράς-αποζημίωσης του ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Κύπρου αρ. 3, στο Ο.Τ. 103 του Δήμου, ιδιοκτησίας Κας Αλεξάνδρας Μολφέτα, έναντι αμοιβής μέχρι 2.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. και να ψηφιστεί η πίστωσή της στον Κ.Α.: 00.6111.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 052/2010 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ
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                                        ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                        ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ




     Ακριβές Απόσπασμα
      Ο Πρόεδρος της
    Δημαρχιακής Επιτροπής




    Αβραάμ Πασιπουλαρίδης

