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ΝΟΜΟ ΗΛΕΘΑ
ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΘΣΑΘΝΑ -ΚΡΕΣΕΝΧΝ
Έδξα: Κξέζηελα
Σαρ. Γ/λζε : Αγ. Γεσξγίνπ 22
Σαρ. Κώδηθαο : 27055
Σειέθσλν : 2625023220
FAX:
26250-23220
Σκήκα Γνηθεηηθνύ –Οηθνλνκηθνύ
Πιεξνθνξίεο: Νίθνο Καξάκπειαο
e-mail: dkresten@otenet.gr

Κξέζηελα 14/ 07 / 2011
Αξ. Πξση : 12006
ΠΡΟ :
Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε Πειoπνλλήζνπ
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ
Γεληθή Γ/λζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο
Γ/λζε Γηνίθεζεο

ΘΕΜΑ : « Τποβολή Απόθαζηρ για έλεγσο».

αο ππνβάιινπκε έγθπξν απόζπαζκα από ην ππ’ αξηζ. 14/2011 πξαθηηθό
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο ηεο 7εο Ηνπιίνπ 2011 , πνπ
πεξηέρεη ηελ κε αξηζκό 95/2011 απόθαζή καο κε ηίηιν ζέκαηνο: «Αλάζεζε εξγαζηώλ
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη fax», κε ην ζρεηηθό
απνδεηθηηθό δεκνζίεπζεο θαη παξαθαινύκε γηα ην λόκηκν έιεγρν ηεο απόθαζεο
απηήο.
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ

ΔΘΟΝΤΘΟ ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ
ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ:
ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΕΧΣΕΡΘΚΗ ΔΘΑΝΟΜΗ:
1.
ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
2.
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΝΟΜΟ ΗΛΕΘΑ
ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΘΣΑΘΝΑ -ΚΡΕΣΕΝΧΝ
Α Π Ο  Π Α  Μ Α
Από ην πξαθηηθό ηεο 14εο ζπλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο -Κξεζηέλσλ, έηνπο 2011.
Απιθμόρ Απόθαζηρ :95
ΠΕΡΘΛΗΦΗ
ΘΕΜΑ:«Ανάθεζη επγαζιών
ςπολογιζηών και fax».

ζςνηήπηζηρ

και

επιζκεςήρ

ηλεκηπονικών

ηα Κξέζηελα θαη ην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ , ζήκεξα
ηελ 7ε ηνπ κελόο Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 1 :00 κ.κ. ζπλήιζε
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο –Κξεζηέλσλ ,
κεηά από ηελ ΑΠ 11348/30-06-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο , ε νπνία
επηδόζεθε ζε όια ηα κέιε.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7 ) κειώλ ηεο
βξέζεθαλ παξόληα πέληε (5) κέιε , δειαδή :
ΠΑΡΟΝΣΕ
1) Υειμώναρ Ανδπέαρ
2) Γεωπγιλέρ Γεώπγιορ
3) Καπανηώνηρ Παναγιώηηρ
4) Κωζηόποςλορ Γεώπγιορ
5) Γεωπγακόποςλορ Μιληιάδηρ

ΑΠΟΝΣΕ
1) Μπαλιούκορ Διονύζιορ, Ππόεδπορ
2) Νικολακόποςλορ Γεώπγιορ, Ανηιππόεδπορ

Λόγσ ηεο δηθαηνινγεκέλεο απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Πξνεδξεύσλ αλέιαβε ν θ. Υεηκώλαο Αλδξέαο, ζύκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 , ηνπ Ν. 3852/2010 όπνπ νξίδεηαη όηη «αλ
απνπζηάδεη ή θσιύεηαη ν πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο, πξνεδξεύεη ν αληηπξόεδξνο θαη ζε
πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο ηνπ αληηπξνέδξνπ ην κέινο ηεο πιεηνςεθίαο ην
νπνίν έρεη εθιεγεί κε ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο».
Ο Πξνεδξεύσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ύζηεξα από ηε δηαπίζησζε απαξηίαο
θαη κε ηελ παξνπζία ησλ Αληηδεκάξρσλ θ.θ. Γάγθαξε Ησάλλε, Γηακαληόπνπινπ
Βαζίιε, Κσζηόπνπινπ Αζαλαζίνπ , ηεο ππαιιήινπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαο
Σξπθσλνπνύινπ Φαλήο , θαζώο θαη ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ Καξάκπεια Νηθόιανπ
γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Ο Πξνεδξεύσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υεηκώλαο Αλδξέαο γηα ην 3ν ζέκα,
εηζεγήζεθε ην ζέκα ζηελ Δπηηξνπή σο εμήο:
«Γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ , ζα πξέπεη λα
αλαζέζνπκε ηε ζπληήξεζε θη επηζθεπή ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ
θαη
κεραλεκάησλ fax ζηα θαηαζηήκαηα από όπνπ ηα έρνπκε πξνκεζεπηεί, ώζηε λα
αληηκεησπίδνληαη ρσξίο θαζπζηεξήζεηο , νη βιάβεο θαη νη ζπληεξήζεηο ησλ
κεραλεκάησλ απηώλ θαη λα εμαμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο , ε
παξνρή ππεξεζηώλ ζηνπο πνιίηεο , λα δηεπθνιύλεηαη ε εξγαζία ησλ ππαιιήισλ θαη
ησλ αηξεηώλ ζηα δεκνηηθά θαηαζηήκαηα.
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Ζ αλάζεζε ζα πξέπεη λα γίλεη ζε όια ηα θαηαζηήκαηα – αληηπξνζσπείεο απ’ όπνπ
ηα έρνπκε πξνκεζεπηεί, ιόγσ δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο θαη κέρξη ηνπ πνζνύ πνπ
πξνβιέπεηαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό , αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθύςνπλ, δηόηη
νη βιάβεο ησλ κεραλεκάησλ είλαη απξόβιεπηεο. Γηα ην ιόγν απηό ν λόκνο ( Π.Γ.
28/80 ) δελ απαηηεί κειέηε γηα ζπληεξήζεηο, επηζθεπέο γηα ηα κεραλήκαηα .
Έηζη, δελ ζα ρξεηάδεηαη λα ζπλεδξηάδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα θάζε εξγαζία
ζπληήξεζεο & επηζθεπήο.
ηνλ Κ.Α. 10-6264.002 έρνκε γξάςεη πίζησζε 1.000,00€ γηα ηε «ζπληήξεζε θαη
επηζθεπή ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη fax».
Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ έρνπκε αγνξάζεη ηα ελ ιόγσ
κεραλήκαηα:
α)Γεώξγηνο Καξαπαλαγηώηεο, β)Υξήζηνο Εαξηθόπνπινο,
γ)Μεραλνγξαθηθή Ζιείαο ΔΠΔ θαη δ) Κόηζηθαο Μ. – Κσλζηαληόπνπινο Αιθ.
Ζ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80 θαη ηνπ
άξζξνπ 9 ηνπ Ν.2623/1998.
Δπηπιένλ ζα πξέπεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα ςεθίζεη θαη ηελ αλάινγε πίζησζε,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ 3852/2010 , παξ. δ».
Ο Πξνεδξεύσλ δήηεζε από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά κε ην
ζέκα.
Η Οικονομική Επιηποπή
αθνύ άθνπζε ηνλ Πξoεδξεύνληα θαη έιαβε ππόςε:
ηηο δηαηάμεηο Ν.2539/97, ηνπ Ν. 2623/98 , ηνπ Ν 3852/2010 , ηνπ ΠΓ 28/1980
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΧΝΑ
1) Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε εξγαζηώλ κε ηίηιν «ζςνηήπηζη και επιζκεςή
ηλεκηπονικών ςπολογιζηών και fax» γηα ην έηνο 2011, ζηνπο θάησζη:
α)Γεώξγηνο Καξαπαλαγηώηεο, β)Υξήζηνο Εαξηθόπνπινο,
γ)Μεραλνγξαθηθή Ζιείαο ΔΠΔ θαη δ) Κόηζηθαο Μ. – Κσλζηαληόπνπινο Αιθ. ,
κέρξη ηνπ πνζνύ 1.000,00€ πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ ΚΑ 10-6264.002 γηα ην ζθνπό
απηό, θαη ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ.
2) Φεθίδεη , εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο πνζνύ 1.000,00 € ζε
βάξνο ηνπ Κ.Α. 10-6264.002 ηνπ νηθείνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2011 γηα ηελ «ζςνηήπηζη
και επιζκεςή ηλεκηπονικών ςπολογιζηών και fax».
3) Ζ ππνγξαθή ηεο νηθείαο ύκβαζεο , ζε θάζε πεξίπησζε, ζα γίλεη από ην Γήκαξρν
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 , παξ. 1ζη. ηνπ Ν 3852/2010.
Η απόθαζη αςηή έλαβε αύξονηα απιθμό 95/2011
Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο
αθνινύζσο:
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΤΧΝ
ΥΕΘΜΏΝΑ ΑΝΔΡΕΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
ΝΘΚΟλΑΟ

ΣΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΡΑΝΣΧΝΗ ΠΑΝΑΓΘΧΣΗ
ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ
ΓΕΧΡΓΘΛΕ ΓΕΧΡΓΘΟ
ΓΕΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΜΘΛΣΘΑΔΗ

Ακπιβέρ Απόζπαζμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ο.Ε.
ΔΘΟΝΤΘΟ ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ
ΔΗΜΑΡΥΟ
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