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------------------------------------------απφ ην 3ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ.
Αξηζκφο απφθαζεο 13/2012.
Πεξίιεςε
Φηινμελία ηζηνζειίδαο Γήκνπ.
ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα 2α Μαξηίνπ 2012 εκέξα
Παξαζθεπή θαη ψξα 10:00 π.κ. ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή Κάζνπ, κεηά απφ κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο κε αξηζ. Πξση.
532/28-2-2012, πνπ επηδφζεθε ζε θαζέλα απφ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν –7κειψλ βξέζεθαλ παξφληα - 4 - κέιε:
ΠΑΡΟΝΣΔ
-------------------1.- Γεψξγηνο Κνπξηαληάθεο, Πξφεδξνο
2.- Μελάο Ιεξνκφλαρνο, Μέινο
3.- Κσλ/λνο Μελάο, Μέινο
4.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ, Μέινο

ΑΠΟΝΣΔ
-----------------1.- Ηιίαο Γαιαλάθεο. Δθηφο Κάζνπ
2.-Μαξία Φξαγθνχιε, ιφγσ αζζελείαο
3.- Ισάλλεο Μνλδάλνο, αλ θαη λφκηκα
πξνζθιήζεθε

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηνλ Γεκνηηθφ ππάιιειν Βηληηάδε Βαζίιεην.
Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηεο
Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο ηα εμήο:
ην Γήκν καο πξέπεη λα γίλεη ε εξγαζία ΄΄ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΗΜΟΤ
ΚΑΙ ΑΝΑΝΔΧΗ DOMAIN΄΄ .
ην άξζξν 17 παξ.2 ηνπ Ν.2539/97, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 9 παξ.9 ηνπ
Ν. 2623/98 νξίδνληαη ηα εμήο:
χκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 2539/97, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2623/98 «Η δεκαξρηαθή
επηηξνπή, ην θνηλνηηθφ ζπκβνχιην, γηα δε ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
266 ηνπ π.δ. 410/95, ην δηνηθεηηθφ ηνπο ζπκβνχιην, κπνξνχλ κε απφθαζή ηνπο λα
αλαζέηνπλ, κεηά απφ πξφρεηξν δηαγσληζκφ, εθαξκφδνληαο αλάινγα ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ π.δ. 28/80 (ΦΔΚ-11 Α') ή θαη απεπζείαο ρσξίο δηαγσληζκφ,
ηελ εθηέιεζε εξγαζίαο, κεηαθνξάο ή πξνκήζεηαο, αλ ε αμία θαζελφο απφ απηά δελ
ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ (4.000.000) δξαρκψλ (11.738,81
επξψ) γηα ηνπο Γήκνπο Αζελαίσλ, Πεηξαηψο θαη Θεζ/λίθεο, ησλ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ
(3.000.000) δξαρκψλ (8.804,11 επξψ) γηα ηνπο ινηπνχο δήκνπο θαη ηνπ ελάκηζη
εθαηνκκπξίνπ (1.500.000) δξαρκψλ (4.402,05 επξψ)γηα ηηο θνηλφηεηεο θαη ηνπο
ινηπνχο θνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ π.δ. 410/95. ηα παξαπάλσ πνζά δελ
πεξηέρεηαη ν αλαινγψλ ΦΠΑ.
Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06 φπσο
αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3536/07, νη κειέηεο παξνρήο
ππεξεζηψλ θαη ηα ηεχρε (πεξηγξαθή, ζπγγξαθέο ππνρξεψζεσλ θαη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο) πξνκεζεηψλ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ νπνίσλ δελ απαηηνχληαη, ιφγσ ηεο
θχζεο ηνπο, ηερληθέο γλψζεηο ή ηερληθή εκπεηξία, κπνξεί λα ζπληάζζνληαη απφ

ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ πίζησζε, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο θαη λα ζεσξνχληαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο αληίζηνηρεο θαηά πεξίπησζε
αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Ο.Σ.Α., ηεξνπκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ ηζρπνπζψλ
δηαηάμεσλ. Η επίβιεςε, ε παξαθνινχζεζε θαη επνπηεία ησλ αλσηέξσ ζπκβάζεσλ
γίλεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο θαζ’ χιελ αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ο.Σ.Α., κε αλάινγε
εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. Γηα ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο θαη πξνκήζεηεο, πνπ
ε δαπάλε ηνπο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ, κέρξη ηνπ νπνίνπ γίλεηαη απεπζείαο αλάζεζε,
ε αλάζεζε γίλεηαη κε βάζε ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε, ηελ πεξηγξαθή ηεο
ππεξεζίαο, ηελ πεξηγξαθή ηεο πξνκήζεηαο θαη ηα ηπρφλ ινηπά ζηνηρεία, ηα νπνία
πεξηέρνληαη ζε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο, πνπ ππνθαζηζηνχλ ηε
κειέηε θαη ηα αλσηέξσ ηεχρε
ηνλ ΚΑ 10/6474.1 πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Κάζνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012
έρεη εγγξαθεί εμεηδηθεπκέλε πίζησζε 3.000,00 επξψ, γηα ηελ εξγαζία ΄΄ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ
– ΤΝΣΗΡΗΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ΄΄.
Απφ έξεπλα αγνξάο, πνχ έγηλε, δηαπηζηψζεθε φηη εμεηδηθεπκέλν γξαθείν ζε
παξφκνηεο εξγαζίεο θαη κε εκπεηξία ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε είλαη ε εηαηξία κε ηελ
επσλπκία GREATIVE IDEAS – ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΔΠΗ πνπ εδξεχεη ζην Παιαηφ
Φάιεξν – Γεκεηξαθνπνχινπ 35 Κ.Α. 17563, Α.Φ.Μ. 102880279, Γ.Ο.Τ. Π.
ΦΑΛΗΡΟΤ, ε ακνηβή ηεο νπνίαο (θαζαξή αμία ρσξίο Φ. Π. Α. 23%), θαηά ηελ
πξνζθνξά ηεο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 200,00 επξψ.
ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο είπε φηη ε πξνηεηλφκελε εηαηξία παξνπζηάδεηαη αμηφπηζηε
θαη ε ακνηβή ηεο βξίζθεηαη κέζα ζε ινγηθά πιαίζηα θαη θάιεζε ηελ επηηξνπή λα
απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Η Οηθνλνκηθή επηηξνπή
Αθνχ έιαβε ππφςε:
1. ην άξζξν 17 παξ.2 ηνπ Ν.2539/97, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 9 παξ.9
ηνπ Ν. 2623/98
2. ην άξζξν 6 ηνπ ΠΓ 28/80
3. ηελ αλάγθε ηνπ δήκνπ γηα ηελ εξγαζία ΄΄ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΗΜΟΤ
ΚΑΙ ΑΝΑΝΔΧΗ DOMAIN΄΄ .
4.- ηελ πξνζθνξά πνπ θαηαηέζεθε
6. ηελ παξ 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06 φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ
άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3536/07
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:
1. Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ΄΄ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ ΙΣΟΔΛΙΓΑ
ΓΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΝΔΧΗ DOMAIN΄΄ ζηελ εηαηξία κε ηελ επσλπκία GREATIVE
IDEAS – ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΔΠΗ
πνπ εδξεχεη ζην Παιαηφ Φάιεξν –
Γεκεηξαθνπνχινπ 35 Κ.Α. 17563, Α.Φ.Μ. 102880279, Γ.Ο.Τ. Π. ΦΑΛΗΡΟΤ,
έλαληη ακνηβήο 200,00 επξψ (ρσξίο Φ. Π. Α. 23%).
2. Φεθίδεη πίζησζε 246,00 επξψ ζε βάξνο ηνπ Κ. Α. 10/6474.1 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012 γηα ηελ παξαπάλσ αηηία.
Σα νηθεία ρξεκαηηθά εληάικαηα ζα εθδίδνληαη ζην φλνκα ηεο δηθαηνχρνπ εηαηξίαο.
3. Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο νηθείαο ζχκβαζεο.
Η απφθαζε πήξε α/α 13/2012.
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