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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ
ΔΗΜΟ ΚΑΟΤ

Αρηζ. Απόθ: 10/2013

Α Π Ο  Π Α  Μ Α
από ηο 6 πραθηηθό ζσλεδρίαζες ηες Οηθολοκηθής Επηηροπής ηοσ
Δήκοσ Κάζοσ
ο

Θέκα : ύλαυε ζύκβαζες κε εηαηρεία Σατσκεηαθοράς
ηελ Κάζν θαη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 15ε Μαξηίνπ 2013 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα
12:00 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή Δήκνπ Κάζνπ, κεηά από πξόζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο κε αξηζ. Πξση: 687/4-3-2013, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν -7- κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα -6 - κέιε:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΑΡΟΝΣΕ
Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο, Πξόεδξνο
Επαγγειία Δεκεηξίνπ, Αληηπξόεδξνο
Μαξία Φξαγθνύιε, Μέινο
Μελάο Ιεξνκόλαρνο, Μέινο
Κσλζηαληίλνο Μελάο, Μέινο
Εκκαλνπήι νθίιιαο, Μέινο

ΑΠΟΝΣΕ
1.- Ηιίαο Γαιαλάθεο, εθηόο Κάζνπ

Ο Πξόεδξνο πξόηεηλε ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, ζεσξώληαο ην θαηεπείγνλ θαη θάιεζε ην ώκα λα
απνθαζίζεη γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο.
Σν ώκα δέρζεθε λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο θαηεπείγνλ.
Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην πξν εκεξεζίαο ζέκα έζεζε ππόςε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηα εμήο :
Πξέπεη λα πξνβνύκε ζηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο – ππεξεζίαο ηαρπκεηαθνξάο γηα ηελ αιιεινγξαθία
ηνπ Δήκνπ καο, πνπ δηαθηλείηαη εθηόο Κάζνπ
ην άξζξν 17 παξ. 2 ηνπ Ν.2539/97, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 9 παξ. 9 ηνπ Ν.2623/98
νξίδνληαη ηα εμήο :
Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή κπνξεί κε απόθαζή ηεο λα αλαζέηεη κε πξόρεηξν δηαγσληζκό, εθαξκόδνληαο
αλάινγα ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ ΠΔ 28/80 ή θαη απ απεπζείαο ρσξίο δηαγσληζκό
ηελ εθηέιεζε εξγαζίαο, κεηαθνξάο ή πξνκήζεηαο αλ ε αμία θαζελόο από απηά δελ ππεξβαίλεη ην πνζό
ησλ 8.804,11 επξώ, γηα ηνπο Δήκνπο, όπσο ν Δήκνο Κάζνπ. ην παξαπάλσ πνζό δελ πεξηέρεηαη ν
αλαινγνύλ ΦΠΑ.
Γηα ηελ παξαπάλσ εξγαζία έρνπλ ζπιιερζεί νη εμήο πξνζθνξέο :
1.- Εηαηξεία ΓΕΝΙΚΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ
2.- Εηαηξεία ACS
O Πξόεδξνο απνζθξάγηζε ηηο δύν πξνζθνξέο θαη πξόηεηλε λα αλαηεζεί ε ππεξεζία ζηελ εηαηξεία
ACS θαη αηηηνιόγεζε ηελ πξόηαζή ηνπ ιέγνληαο όηη ε πξνζθνξά ηεο είλαη πην ζπκθέξνπζα αθνύ ε
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ρξέσζε είλαη 4,90 επξώ έλαληη 6,00 επξώ ηεο ΓΕΝΙΚΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ κέρξη 2 θηιά βάξνπο θαη
θάιεζε ηελ Επηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ
θαη έιαβε ππ όςε ηεο:
1.- Σν άξζξν 17 παξ. 2 ηνπ Ν.2539/97, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 9 παξ. 9 ηνπ Ν.2623/98
2.- Σελ αλάγθε ηνπ Δήκνπ γηα ηελ εξγαζία - ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ Δήκνπ
3.- Σν άξζξν 6 ηνπ ΠΔ 28/80
4.- Σηο πξνζθνξέο πνπ ζπγθεληξώζεθαλ
5.- Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/06 όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22
ηνπ Ν.3536/07.
Αποθαζίδεη

Οκόθφλα:

1.- Εγθξίλεη ηελ απ επζείαο αλάζεζε ηεο εξγαζίαο - ππεξεζίαο ηαρπκεηαθνξάο ηεο αιιεινγξαθίαο
ηνπ Δήκνπ ζηελ εηαηξεία ACS, γηα ρεξζαίνπο θαη λεζησηηθνύο πξννξηζκνύο εληόο Ειιάδνο (βάξνπο
έσο 2 θηιά) 4,90 επξώ/απνζηνιή.
2.- Φεθίδεη πίζησζε 1.5000,00 επξώ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α 00/6224 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ
Κάζνπ νηθ. Έηνπο 2013 γηα ηελ παξαπάλσ αηηία. Σα νηθεία ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο ζα
εθδίδνληαη ζην όλνκα ηεο δηθαηνύρνπ εηαηξείαο.
3.- Εμνπζηνδνηεί ηνλ Δήκαξρν Κάζνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο νηθείαο ζύκβαζεο.
Η απόθαζε πήξε α/α 10/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
σπ: Γεώργηος Εκκ. Κοσρηαληάθες

φζηό απόζπαζκα από
ηο βηβιίο πραθηηθώλ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Ο. Ε ΚΑΟΤ

Γεώργηος Εκκ. Κοσρηαληάθες

ΣΑ ΜΕΛΗ
σπ: Εσαγγειία Δεκεηρίοσ
σπ: Μαρία Φραγθούιε
σπ: Μελάς Ιεροκόλατος
σπ: Κφλζηαληίλος Μ. Μελάς
σπ: Εκκαλοσήι οθίιιας

