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Απιθμόρ Απόθαζηρ :59
ΠΕΡΘΛΗΦΗ
ΘΕΜΑ: «Αλάζεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο
θσηνηππηθψλ».
Σηα Κξέζηελα θαη ην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ ,
ζήκεξα ηελ 18ε ηνπ κελφο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:
00 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ
Αλδξίηζαηλαο –Κξεζηέλσλ , κεηά απφ ηελ ΑΠ 4125/14-04-2011 έγγξαθε
πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο πνπ επηδφζεθε ζε φια ηα κέιε.
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν επηά (7 ) κειψλ
ηεο βξέζεθαλ παξφληα θαη ηα επηά (7 ), ήηνη :
ΠΑΡΟΝΣΕ
ΑΠΟΝΣΕ
1) Μπαλιούκορ Διονύζιορ , Ππόεδπορ
Οςδείρ
2) Καπανηώνηρ Παναγιώηηρ
3) Κωζηόποςλορ Γεώπγιορ
4) Υειμώναρ Ανδπέαρ
5) Γεωπγιλέρ Γεώπγιορ
6) Νικολακόποςλορ Γεώπγιορ
7) Γεωπγακόποςλορ Μιληιάδηρ
Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ ηε δηαπίζησζε απαξηίαο
θαη κε ηελ παξνπζία ησλ Αληηδεκάξρσλ θ.θ. Γηακαληφπνπινπ Βαζηιείνπ , θαη
Τνπξή Τξχθσλα , ηνπ πξντζηακέλνπ ησλ Γ/θψλ θαη Οηθ/θψλ Υπεξεζηψλ θ.
Φσηφπνπινπ Κσλζηαληίλνπ , θαζψο θαη ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ Νίθνπ
Καξάκπεια γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο
θαη εηζεγήζεθε ην 16ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο εμήο:
«Κχξηνη Σχκβνπινη, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο καο,
γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ , ζα πξέπεη λα
αλαζέζνπκε ηε ζπληήξεζε θη επηζθεπή ησλ θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ ησλ
γξαθείσλ ηεο έδξαο, αιιά θαη ησλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ, ζηα θαηαζηήκαηα
απφ φπνπ ηα έρνπκε πξνκεζεπηεί, ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη ρσξίο
θαζπζηεξήζεηο , νη βιάβεο θαη νη ζπληεξήζεηο ησλ θσηνηππηθψλ θαη θαμ θαη λα
δηεπθνιχλεηαη ε εξγαζία ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ αηξεηψλ ζηα δεκνηηθά
θαηαζηήκαηα.
Ζ αλάζεζε, ζα πξέπεη λα γίλεη ζε φια ηα θαηαζηήκαηα – αληηπξνζσπείεο απ’
φπνπ ηα έρνπκε πξνκεζεπηεί, ιφγσ δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο θαη μέσπι ηνπ
πνζνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ , αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα
πξνθχςνπλ, δηφηη νη βιάβεο ησλ κεραλεκάησλ είλαη απξφβιεπηεο , γη' απηφ θαη ν
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λφκνο ( 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,
Γηα ην ιφγν απηφ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 2011 ηνπ Γήκνπ καο ν
Κ.Α. 10-6264.001 κε ην πνζφ ησλ 1.000,00 €.
Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ έρνπκε αγνξάζεη ηα ελ ιφγσ
κεραλήκαηα, ήηνη:
α)Γεψξγηνο Καξαπαλαγηψηεο, β)Φξήζηνο Εαξηθφπνπινο,
γ)Μεραλνγξαθηθή Ζιείαο ΔΠΔ θαη δ) Κφηζηθαο Μ. – Κσλζηαληφπνπινο Αιθ.
Ζ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα 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, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 , παξ. δ».
Σηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο δήηεζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη.
Η Οικονομική Επιηποπή
αθνχ έιαβε ππφςε φζα είπε ν Πξφεδξνο,ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, ηηο δηαηάμεηο
ηνπ ΠΓ 28/1980 , ηνπ Ν 2623/1998 θαη ηνπ Ν 3852/2010
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΧΝΑ
1)
Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε εξγαζηψλ «ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο
θσηνηππηθψλ)» ζηνπο θάησζη:
α)Γεψξγην Καξαπαλαγηψηε, β)Φξήζην Εαξηθφπνπιν,
γ)Μεραλνγξαθηθή Ζιείαο ΔΠΔ θαη δ) Κφηζηθα Μ. – Κσλζηαληφπνπιν Αιθ. ,
κέρξη ηνπ πνζνχ 1.000,00 € πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 2011 θαη
ζηνλ ΚΑ 10-6264.001 , γηα ην ππφινηπν ηνπ έηνπο.
2)
Δγθξίλεη θαη δηαζέηεη (ςεθίδεη) γηα ηελ παξαπάλσ αηηία πίζησζε 1.000,00€
γηα ππφινηπν ηνπ έηνπο , ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10-6264.001 κε ηίηιν: «ζπληήξεζε
θαη επηζθεπή θσηνηππηθνχ κεραλήκαηνο» πνπ εγγξάθεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
2011 ηνπ Γήκνπ καο.
3)
Ζ ππνγξαθή ηεο νηθείαο Σχκβαζεο ζα γίλεη απφ ην Γήκαξρν ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 , παξ. 1ζη. ηνπ Ν 3852/2010.
Η απόθαζη αςηή έλαβε αύξονηα απιθμό 59/2011
Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο
αθνινχζσο:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ
ΔΘΟΝΤΘΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΝΘΚΟ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ

ΣΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΡΑΝΣΧΝΗ ΠΑΝΑΓΘΧΣΗ
ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ
ΥΕΘΜΧΝΑ ΑΝΔΡΕΑ
ΓΕΧΡΓΘΛΕ ΓΕΧΡΓΘΟ
ΝΘΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ
ΓΕΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΜΘΛΣΘΑΔΗ

Ακπιβέρ Απόζπαζμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ο.Ε.
ΔΘΟΝΤΘΟ ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ
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