
                                   

                                     Α    Π    Ο        Π    Α        Μ    Α 

                                  ------------------------------------------- 

από ην 4
ν
 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 18/2011. 

                                                               Π ε ξ ί ι ε ς ε  

                                                               ------------------ 

                          ύλαςε ζύκβαζεο κε εηαηξεία Σαρπκεηαθνξάο  

                                              

ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 20ε Μαίνπ 2011 εκέξα 

Παξαζθεπή  θαη ώξα   13:00   ζπλήιζε   ζε   ζπλεδξίαζε   ε  Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή 

Κάζνπ, κεηά από   κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο κε αξηζ. Πξση. 1469/16-

5-2011, πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα από ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζύκθσλα 

κε ην  άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10. 

        Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν –7- 

κειώλ βξέζεθαλ παξόληα –5- κέιε: 

 

               Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ                                                     Α Π Ο Ν Σ Δ  

              --------------------                                                      ------------------ 

1.- Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο, Πξόεδξνο             1.- Ισάλλεο Νηθνιάνπ,    

2.- Ηιίαο  Γαιαλάθεο, Αλη/δξνο                        2.- Μελάο Ιεξνκόλαρνο λα θαη   

3.- Μαξία  Φξαγθνύιε, Μέινο                                λόκηκα πξνζθιήζεθαλ 

4.- Κσλ/λνο Μ. Μελάο, Μέινο 

5.- Ισάλλεο Μνλδάλνο, Μέινο                                       

      Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ Γεκνηηθό ππάιιειν Βηληηάδε Βαζίιεην. 

      Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 3
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο  έζεζε ππόςε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηα εμήο : Πξέπεη λα πξνβνύκε ζηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο – 

ππεξεζίαο ηαρπκεηαθνξάο γηα ηελ αιιεινγξαθία ηνπ Γήκνπ 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 Δπηηξνπή κπνξεί κε απόθαζή ηεο λα αλζέηεη κε πξόρεηξν δηαγσληζκό, 

εθαξκόδνληαο αλάινγα ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ ΠΓ 28/80 ή θαη 

απ πεζείαο 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 Γήκνπο, 

όπσο ν Γήκνο Κάζνπ. ην παξαπάλσ πνζό δελ πεξηέρεηαη ν αλαινγνύλ ΦΠΑ. 

Γηα ηελ παξαπάλσ εξγαζία έρνπλ ζπιιερζεί νη εμήο πξνζθνξέο : 

1.- Δηαηξεία ΓΔΝΙΚΗ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΗ 

2.- Δηαηξεία ACS  

O Πξόεδξνο απνζθξάγηζε ηηο δύν πξνζθνξέο θαη πξόηεηλε λα αλαηεζεί  ε ππεξεζία 

ζηελ εηαηξεία ΓΔΝΙΚΗ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΗ θαη αηηηνιόγεζε ηελ πξόηαζή ηνπ ιέγνληαο 

όηη  ε πξνζθνξά ηεο είλαη ζπκθεξόηεξε αθνύ  ε ρξέσζε είλαη 6,00 επξώ έλαληη 6,50 

επξώ ηεο ACS  κέρξη 2 θηιά βάξνπο θαη θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

     Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, 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 αληηθαηαζηάζζεθε από ην άξζξν 9 παξ. 

9 ηνπ Ν.2623/98 

2.- Σελ αλάγθε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εξγαζία - ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο ηεο 

αιιεινγξαθίαο ηνπ Γήκνπ  

3.-  Σν άξζξν 6 ηνπ ΠΓ 28/80 



4.-  Σηο  πξνζθνξέο πνπ ζπγθεληξώζεζαλ  

5.-   Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/06 όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3536/07, 

 

                                           Α π ν θ  α ζ ί δ ε η   Ο κ ό θ σ λ α  : 

 

1.-  Δγθξίλεη ηελ απ επζείαο αλάζεζε ηεο εξγαζίαο - ππεξεζίαο ηαρπκεηαθνξάο ηεο 

αιιεινγξαθίαο ηνπ Γήκνπ ζηελ εηαηξεία ΓΔΝΙΚΗ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΗ, γηα ρεξζαίνπο 

θαη λεζησηηθνύο πξννξηζκνύο εληόο Διιάδνο (βάξνπο έσο 2 θηιά) 6,00 

επξώ/απνζηνιή. 

2.- Φεθίδεη πίζησζε 6.000,00 επξώ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.Δ. 00/6264 ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Κάζνπ νηθ. Έηνπο 2011 γηα ηελ παξαπάλσ αηηία. Σα 

νηθεία ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο ζα εθδίδνληαη ζην όλνκα ηεο δηθαηνύρνπ 

εηαηξείαο. 

3.- Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Κάζνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο νηθείαο ζύκβαζεο. 

 

    Η απόθαζε πήξε α.α.  18/2011. 

 

 

 

          Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                          ΣΑ ΜΔΛΗ 

ππ: Γ.Δ.ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ                       ππ: Η.Ι.ΓΑΛΑΝΑΚΗ 

                                                                   ππ: Μ.Δ.ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ 

                                                                   ππ: Κ.Μ.ΜΗΝΑ 

                                                                   ππ: I. A. ΜΟΝΓΑΝΟ 

                                                                    

 

       ΧΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ 

       ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΧΝ                                   Ο ΔΙΓΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΟΙΚ. ΔΠ. ΚΑΟΤ 

 

 

 

    ΓΔΧΡΓΙΟ  ΔΜΜ. ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ                    ΒΑΙΛΔΙΟ Γ. ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

 

 


