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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 16/2010 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 054/2010

ΘΕΜΑ 2Ο: Ανάθεση προμηθειών - εργασιών

   Στη Δροσιά, στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:30, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 016/09-12-2010 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: Εν όψει της λειτουργίας από 01/01/2011 του Καλλικρατικού Δήμου Διονύσου και της λήψης από τη νέα Διοίκηση σχετικών αποφάσεων ανάθεσης προμηθειών, εργασιών κλπ, και προκειμένου να λειτουργεί εύρυθμα η Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς το πρώτο τρίμηνο του 2011, θα πρέπει να αναθέσουμε την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών (των οποίων η διάρκεια λήγει την 31/12/2010) για τρεις (3) μήνες, σύμφωνα με τον Ν.3852/10 & τους Νόμους 3463/06, 2362/95 και τον ΕΚΠΟΤΑ.

   Οι προμήθειες και οι εργασίες προς ανάθεση, είναι:
 1.-Η προμήθεια γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς.
 2.-Η συντήρηση του ανελκυστήρα του κτιρίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς.
 3.-Η έκδοση-εκτύπωση καταστάσεων μισθοδοσίας, ΑΠ ΔΙΚΑ κλπ συναφών με τη μισθοδοσία των υπαλλήλων της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς.
 4.-Η συντήρηση του τεχνητού χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς.
 5.-Η συντήρηση του πρασίνου (πλατειών, παιδικών χαρών, Δημοτικών κτιρίων, νησίδων κλπ) της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς.

  Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται:

   1.-Να ανατεθεί η προμήθεια γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, για τρεις (3) μήνες (ήτοι από 31/12/2010 μέχρι και 31/03/2011), μέχρι του ποσού των 2.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην «Λακαφώσης Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε.». Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τους σχετικούς Κ.Α. του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού. Η Επιτροπή για την παραλαβή των υλικών, θα συγκροτηθεί από τον Καλλικρατικό Δήμο Διονύσου.

   2.-Να ανατεθεί η μηνιαία συντήρηση του ανελκυστήρα του κτιρίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, για τρεις (3) μήνες (ήτοι από 31/12/2010 μέχρι και 31/03/2011), μέχρι του  ποσού των 210,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον «Μιχαήλ Αθ. Παύλο». Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον σχετικό Κ.Α. του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού. Η Επιτροπή για την βεβαίωση της καλής εκτέλεσης των εργασιών, θα συγκροτηθεί από τον Καλλικρατικό Δήμο Διονύσου.

   3.-Να ανατεθεί η εκτύπωση-αποστολή καταστάσεων μισθοδοσίας, Α.Π.Δ. ΙΚΑ κλπ συναφών με τη μισθοδοσία των υπαλλήλων της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, για τρεις (3) μήνες (ήτοι από 31/12/2010 μέχρι και 31/03/2011), μέχρι του  ποσού των 1.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην «Ηλίας Μπερνιδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.». Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον σχετικό Κ.Α. του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού. Η Επιτροπή για την βεβαίωση της καλής εκτέλεσης των εργασιών, θα συγκροτηθεί από τον Καλλικρατικό Δήμο Διονύσου.

   4.-Να ανατεθεί η συντήρηση του τεχνητού χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, για τρεις (3) μήνες (ήτοι από 31/12/2010 μέχρι και 31/03/2011), μέχρι του  ποσού των 4.150,00 € πλέον Φ.Π.Α. (με τους ίδιους όρους και υποχρεώσεις που αναφέρονται στην από 18/12/2010 σύμβαση), στον «Κορακάκη Στυλ. Ιωάννη». Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον σχετικό Κ.Α. του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού. Η Επιτροπή για την βεβαίωση της καλής εκτέλεσης των εργασιών, θα συγκροτηθεί από τον Καλλικρατικό Δήμο Διονύσου.

   5.-Να ανατεθεί η συντήρηση του πρασίνου (πλατειών, παιδικών χαρών, Δημοτικών κτιρίων, νησίδων κλπ) της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, για τρεις (3) μήνες (ήτοι από 31/12/2010 μέχρι και 31/03/2011), μέχρι του  ποσού των 8.400,00 € πλέον Φ.Π.Α. (με τους ίδιους όρους και υποχρεώσεις που αναφέρονται στους από 28/05/2009 όρους διακήρυξης και στην από 09/07/2010 ισχύουσα σύμβαση), στον «Σταμούλη Αποστ. Ξενοφώντα». Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον σχετικό Κ.Α. του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού. Η Επιτροπή για την βεβαίωση της καλής εκτέλεσης των εργασιών, θα συγκροτηθεί από τον Καλλικρατικό Δήμο Διονύσου.

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

Ομόφωνα
αποφασίζει - εγκρίνει

   1.-Να ανατεθεί η προμήθεια γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, για τρεις (3) μήνες (ήτοι από 31/12/2010 μέχρι και 31/03/2011), μέχρι του ποσού των 2.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην «Λακαφώσης Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε.». Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τους σχετικούς Κ.Α. του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού. Η Επιτροπή για την παραλαβή των υλικών, θα συγκροτηθεί από τον Καλλικρατικό Δήμο Διονύσου.

   2.-Να ανατεθεί η μηνιαία συντήρηση του ανελκυστήρα του κτιρίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, για τρεις (3) μήνες (ήτοι από 31/12/2010 μέχρι και 31/03/2011), μέχρι του  ποσού των 210,00 € πλέον Φ.Π.Α., στον «Μιχαήλ Αθ. Παύλο». Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον σχετικό Κ.Α. του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού. Η Επιτροπή για την βεβαίωση της καλής εκτέλεσης των εργασιών, θα συγκροτηθεί από τον Καλλικρατικό Δήμο Διονύσου.

   3.-Να ανατεθεί η εκτύπωση-αποστολή καταστάσεων μισθοδοσίας, Α.Π.Δ. ΙΚΑ κλπ συναφών με τη μισθοδοσία των υπαλλήλων της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, για τρεις (3) μήνες (ήτοι από 31/12/2010 μέχρι και 31/03/2011), μέχρι του  ποσού των 1.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην «Ηλίας Μπερνιδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.». Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον σχετικό Κ.Α. του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού. Η Επιτροπή για την βεβαίωση της καλής εκτέλεσης των εργασιών, θα συγκροτηθεί από τον Καλλικρατικό Δήμο Διονύσου.

   4.-Να ανατεθεί η συντήρηση του τεχνητού χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, για τρεις (3) μήνες (ήτοι από 31/12/2010 μέχρι και 31/03/2011), μέχρι του  ποσού των 4.150,00 € πλέον Φ.Π.Α. (με τους ίδιους όρους και υποχρεώσεις που αναφέρονται στην από 18/12/2010 σύμβαση), στον «Κορακάκη Στυλ. Ιωάννη». Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον σχετικό Κ.Α. του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού. Η Επιτροπή για την βεβαίωση της καλής εκτέλεσης των εργασιών, θα συγκροτηθεί από τον Καλλικρατικό Δήμο Διονύσου.

   5.-Να ανατεθεί η συντήρηση του πρασίνου (πλατειών, παιδικών χαρών, Δημοτικών κτιρίων, νησίδων κλπ) της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, για τρεις (3) μήνες (ήτοι από 31/12/2010 μέχρι και 31/03/2011), μέχρι του  ποσού των 8.400,00 € πλέον Φ.Π.Α. (με τους ίδιους όρους και υποχρεώσεις που αναφέρονται στους από 28/05/2009 όρους διακήρυξης και στην από 09/07/2010 ισχύουσα σύμβαση), στον «Σταμούλη Αποστ. Ξενοφώντα». Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον σχετικό Κ.Α. του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού. Η Επιτροπή για την βεβαίωση της καλής εκτέλεσης των εργασιών, θα συγκροτηθεί από τον Καλλικρατικό Δήμο Διονύσου.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 054/2010 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

