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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 11ης/2013 τακτικής συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αλεξάνδρειας

Αριθµός Απόφασης:  218/2013

ΘΕΜΑ:
Λήψη  απόφασης  για  την  απευθείας  ανάθεση
προµηθειών:

α) επίπλων και σκευών (υφασµάτινες περσίδες) και

β) διαφόρων καρτών για το δανεισµό βιβλίων από τη
∆ηµ. Βιβλιοθήκη

Στην  Αλεξάνδρεια  και  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  που
βρίσκεται  στο ∆ηµοτικό κατάστηµα,  σήµερα στις 27 του µηνός  Μαίου του έτους  2013
ηµέρα  ∆ευτέρα  και  ώρα  20:00 συνήλθε σε δηµόσια,  τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Αλεξάνδρειας ύστερα από την µε αριθ. πρωτ.  17967/22-05-2013 έγγραφη
πρόσκληση του προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  η οποία επιδόθηκε  στα µέλη και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'
87)

∆ιαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι  σε σύνολο
τριάντα τριών (33) µελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι οκτώ (28)
µέλη και ονοµαστικά οι

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

          
1.Κούγκας Αθανάσιος 18.Κούτσιας Νικόλαος
2.Γκιουρτζης Ιωάννης 19.Μπούτσης Παναγιώτης
3.Γκαβαρδίνας Νικόλαος 20.Γκιόνογλου Χαράλαµπος
4.Βασιλόπουλος ∆ηµήτριος 21.ΝαλµπάντηςΚων/νος-Αντιπρόεδρος
5.Βενιόπουλος Κωνσταντίνος 22.Χαλκίδης Ισαακ
6.Μοσχοπούλου Ολγα-Πρόεδρος 23.Βουλγαροπούλου Μαρία
7.Ανδρονίδης Σάββας 24.∆ριστάς Στέφανος
8.Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος  25.Ανεσίδης Νικόλαος
9.Παντόπουλος Χρήστος 26.Τασιόπουλος Αναστάσιος
10.Ματσούκας Αριστείδης 27.Απατσίδης Ιωάννης
11.∆ιακόπουλος Κωνσταντίνος 28.Αλευράς Χρήστος
12.Γκιορτζής ∆ηµήτριος
13.Κωτούλας Χρήστος
14.Τζίλας Γεώργιος
15.Κιοσέογλου Ιερεµίας

16.Στεργιόπουλος Γρηγόριος

17.Μητρόπουλος Ευάγγελος
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Απόντες

1.Τσιφόπουλος Ευθύµιος

2.Κιρκιλιανίδης Ιωλαννης

3.Λαµπίρη Αννα

4.Σαρακατσιάνος Νικόλαος

5.Σπυρίδης Γεώργιος-Γραµµατέας

Κατά την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 στη συνεδρίαση παρέστη και ο ∆ήµαρχος

κ. Φώτιος ∆ηµητριάδης.

Από   το  σύνολο  των  τεσσάρων  (04)  Προέδρων  των  ∆ηµοτικών  Κοινοτήτων  βρέθηκαν

παρόντες οι δύο (02), ήτοι:

Παρόντες

1.Ρεσινιώτης Απόστολος

2.Μητσόπουλος Βασίλειος

Απόντες:

1.Μαντζώλας Γεώργιος

2.Κιορογλίδης Κωνσταντίνος

Από  το  σύνολο  των  είκοσι  έναν  (21)  Προέδρων  των  Τοπικών  Κοινοτήτων  βρέθηκαν

παρόντες οι δέκα (10), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:           

1.Παπαδοπούλου Ανθία 

2.Χατζόπουλος Σωτήριος

3.Γιαννέκας Χρήστος

4.Κατράνας Αθανάσιος

5.Καραγιάννης Σωτήριος

6.Βεσυροπούλου Ζωή

7.Θυµιόπουλος ∆ηµήτριος

8.Παπαδηµητρίου Βασίλειος

9.Τσεκούρας Αθανάσιος

10.Κασνακίδης ∆ήµος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1.Κεµπαπίδης Ιωάννης    

2. Αργιαντόπουλος Στέφανος     

3.Σπανός Νικόλαος

4.Καρυτόπουλος Θωµάς

5.Τάνης Αθανάσιος

6.Μουρατίδης Θεοχάρης

      

7.Θυµιόπουλος Γρηγόριος

8.Γιαννόπουλος Σωτήριος

9.Παναγιωτίδης Κυριάκος

10.Κωστόπουλος Ματθαίος

11.Γκούντας Βασίλειος
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Τα  πρακτικά  τηρήθηκαν  από  την  κ.  Πελαγία  ∆ηµητρίου,  τακτική  υπάλληλο  του  δήµου

Αλεξάνδρειας, του κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού µε Γ’ βαθµό.

Παρατηρήσεις:

1. Ο  ∆ηµοτικός  Σύµβουλος  κ   Χαλκίδης  Ισαάκ  αποχώρησε  κατά  τη  συζήτηση  του  2ουθέµατος  εκτός  της
ηµερήσιας διάταξης  

2. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Γκιορτζής ∆ηµήτριος, ∆ριστάς Στεφανος και Ανεσίδης Νικόλαος αποχώρησαν

κατά  τη  συζήτηση  του  5ουθέµατος  εκτός  της  ηµερήσιας  διάταξης   και  επέστρεψαν  οι  κ.κ.  Γκιορτζής
∆ηµήτριος και Ανεσίδης Νικόλαος   κατά τη συζήτηση του 1ουθέµατος  της ηµερήσιας διάταξης

3. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ  Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6ουθέµατος εκτός
της ηµερήσιας διάταξης και  επέστρεψε  κατά τη συζήτηση του 1ουθέµατος  της ηµερήσιας διάταξης

4. Οι  ∆ηµοτικοί  Σύµβουλοι  κ.κ.  Μοσχοπούλου  Όλγα,  Γκαβαρδίνας  Νικόλαος,  Γκιόνογλου  Χαράλαµπος,
Ναλµπάντης  Κωνσταντίνος,  Βουλγαροπούλου  Μαρία,  Ανεσίδης  Νικόλαος,  Αλευράς  Χρήστος

αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του  2ουθέµατος της ηµερήσιας διάταξης  και επέστρεψαν ο κ. Ανεσίδης

Νικόλαος  κατά τη συζήτηση του  3ουθέµατος  της ηµερήσιας διάταξης και ο κ. Αλευράς Χρηστός κατά τη
συζήτηση του  του 4ουθέµατος  της ηµερήσιας διάταξης

5. Ο  ∆ηµοτικός  Σύµβουλος  κ   Απατσίδης  Ιωάννης  αποχώρησε  κατά  τη  συζήτηση  του  5ουθέµατος  της
ηµερήσιας διάταξης και  επέστρεψε  κατά τη συζήτηση του 6ουθέµατος  της ηµερήσιας διάταξης

6. Ο  ∆ηµοτικός  Σύµβουλος  κ   Γκιουρτζής  Ιωάννης  αποχώρησε  κατά  τη  συζήτηση  του  12ουθέµατος  της
ηµερήσιας διάταξης 

7. Μετά την αποχώρηση της προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κας Μοσχοπούλου Όλγας η αναπλήρωσή

της,  λόγω  αποχώρησης  και  του  Αντιπροέδρου  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  κ.  Ναλµάντη  Κωνσταντίνου,
πραγµατοποιήθηκε από τον παρόντα στη συνεδρίαση δηµοτικό σύµβουλο του επιτυχόντος συνδυασµού µε
τις περισσότερες ψήφους, κ. Κούγκα Αθανάσιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του
Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αλεξάνδρειας

Η Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η απαιτούµενη από το νόµο απαρτία κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης

Ο  προεδρεύων  σύµβουλος,  κ.  Κούγκας  Αθανάσιος,   εισηγούµενος  το  13ο  θέµα  της
ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το από 24-04-2013 εισηγητικό
σηµείωµα(αριθ. Πρωτ. 15025) το οποίο έχει ως εξής:

                                  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σύµφωνα µε τις 178/2012 και  184/2012  πρόσφατες Πράξεις του Ελ. Συν. Κλιµ. Τµ. 7
κρίθηκαν  τα  ακόλουθα:  “Το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο,  ως  όργανο  διοίκησης  των  Ο.Τ.Α.  α΄
βαθµού, έχει γενική αρµοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέµα σχετικό µε τις αρµοδιότητες
του  οικείου  Ο.Τ.Α.,  εκτός  από  τα  θέµατα  που,  βάσει  ρητής  διάταξης,  ανήκουν  στην
αρµοδιότητα  των  λοιπών  οργάνων  του  ∆ήµου.  Όσον  αφορά  ειδικότερα  στην  έγκριση
διενέργειας  ορισµένης  δηµοτικής  προµήθειας,  η  αρµοδιότητα  ανήκει  στο  ∆ηµοτικό
Συµβούλιο και µόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προµήθεια διενεργείται µε απευθείας ανάθεση
λόγω της συνδροµής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρµόδιο όργανο,  για την έγκρισή
της είναι η Οικονοµική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονοµική Επιτροπή) είναι, καταρχήν,
αρµόδιο για την έγκριση µιας δαπάνης και  τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (33/2012
πραξ.  VII Τµηµ. Ελ. Συν.). Περαιτέρω, από τις ίδιες διατάξεις προκύπτει ότι η  απόφαση
του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου,  µε  την  οποία  ανατίθεται  η  προµήθεια  υλικού,  που
συνιστά   την  γενεσιουργό  αιτία  καταβολής  της  σχετικής  δαπάνης  (διοικητική
ανάληψη  της   υποχρέωσης),  πρέπει  να  προηγείται  της  υπογραφής  της  οικείας
σύµβασης  και  της  εκτέλεσής  της,  ήτοι  της  πραγµατοποίησης  της  δαπάνης,
δεδοµένου ότι  ως διοικητική πράξη ρυθµίζει ενεστώσες ή µελλοντικές ενέργειες
και όχι παρελθούσες (Σχετικές Πράξεις: IV Τµ.99/2007, VII Τµ.256/2009, 30/2012). 

Α. Με βάση τα ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη: 

1)Το γεγονός ότι ο ∆ήµος µας απαιτείται να προβεί στην προµήθεια επίπλων και σκευών
(υφασµάτινες περσίδες), για το ∆ηµοτικό κατάστηµα της ∆ηµ. Κοινότητας Πλατέος.

2)  Την  αριθµ.46/2013  απόφαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  µε  την  οποία  εγκρίθηκε  η
διενέργεια της συγκεκριµένης δαπάνης

3) Την αριθµ. 22/2013  τεχνική έκθεση-προδιαγραφές
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4) Την αριθµ.94/2013 απόφαση της Οικον. Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης

5) Την αριθµ.13405/15-04-2013 απόφαση του ∆ηµάρχου έγκρισης της ανωτέρω τεχνικής
έκθεσης-προδιαγραφές

6)Τις προσφορές που υποβλήθηκαν

7)Την από 22/04/2013 γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
αποτελεσµάτων  διαγωνισµών  και  αξιολόγησης  αποτελεσµάτων  απευθείας  ανάθεσης
προµηθειών του ∆ήµου, για το έτος 2013

Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Α.  Να αποφασίσει την απ’ ευθείας ανάθεση προµήθειας των παρακάτω υλικών και για τις
ποσότητες  που  επίσης  αναφέρονται  συνολικής  αξίας  ποσού  1.102,57 ευρώ  στον
προµηθευτή ΠΕΝΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΣ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ- Εµπορία ειδών Κορνιζοποιϊας- Στορ-
Περσίδων & συναφών ειδών-,  ∆/νση: Κεντρικής 218-Βέροια -ΑΦΜ: 033199846-
∆ΟΥ Βέροιας: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΚΟΣΤΟΣ

1
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ  ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ
ΠΕΡΣΙ∆Α (Νο 64)

47,50 µ2 17,89 849,78

2 Ο∆ΗΓΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 28,60µ 1,63 46,62

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 896,40

ΦΠΑ 23% 206,17

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1.102,57

Α1.Ο προµηθευτής πρέπει  να παραδώσει  τα ανωτέρω είδη στα κατά τόπους κτίρια του
∆ήµου µέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή του συµφωνητικού
και  η  παραλαβή  θα  γίνει  από  την  αρµόδια  επιτροπή  παραλαβής  προµηθειών  που
συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 47/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για το έτος
2013.

Α2. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.

Β. Λαµβάνοντας υπόψη:

1)Το γεγονός ότι ο ∆ήµος µας απαιτείται να προβεί στην προµήθεια διαφόρων καρτών για
το δανεισµό βιβλίων από τη ∆ηµ. Βιβλιοθήκη

2)  Την  αριθµ.46/2013  απόφαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  µε  την  οποία  εγκρίθηκε  η
διενέργεια της συγκεκριµένης δαπάνης

3) Την αριθµ. 11155/27-03-2013  τεχνική έκθεση-προδιαγραφές

4) Την αριθµ.96/2013 απόφαση της Οικον. Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης

5) Την αριθµ. 11384/12-04-2013 απόφαση του ∆ηµάρχου έγκρισης της ανωτέρω τεχνικής
έκθεσης-προδιαγραφές

6)Τις προσφορές που υποβλήθηκαν

7)Την από 22/04/2013 γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
αποτελεσµάτων  διαγωνισµών  και  αξιολόγησης  αποτελεσµάτων  απευθείας  ανάθεσης
προµηθειών του ∆ήµου, για το έτος 2013
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Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Β.  Να αποφασίσει την απ’ ευθείας ανάθεση προµήθειας των παρακάτω υλικών και για τις
ποσότητες που επίσης αναφέρονται συνολικής αξίας ποσού 123,00 ευρώ στον προµηθευτή
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟ  ΚΩΝ/ΝΟ-  Τυπογραφείο-βιβλιοχαρτοπωλείο-  φωτοαντίγραφα- µε
έδρα Αλεξάνδρεια Ηµαθίας- ΑΦΜ 033945270  –∆ΟΥ Αλεξάνδρειας: 

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα Τιµή
Μονάδας

Καθαρή Αξία

1 ΚΑΡΤΑ  (∆ΕΛΤΙΟ  ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ)
∆ΙΠΛΗΣ  ΟΨΗΣ  ΜΕ  ΤΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΟΥ  ΚΑΤΟΧΟΥ,   ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
8Χ12CM

1000 0,035

         

 35,00   

2 ΚΑΡΤΑ  ΒΙΒΛΙΟΥ  ME  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ,  ∆ΙΠΛΗΣ  ΟΨΗΣ,
∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 8Χ12CM

1000 0,035

           

  35,00        

3 ΚΑΡΤΑ  ΜΙΑΣ  ΟΨΗΣ  ΜΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ,
∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 8Χ12CM

1000 0,03

        

    30,00       

ΣΥΝΟΛΟ 100,00

Φ.Π.Α.
23%

  23,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

123,00

Β1.Ο  προµηθευτής  πρέπει  να  παραδώσει  τα  ανωτέρω  είδη  µέσα  σε  δεκαπέντε  (15)
ηµερολογιακές  ηµέρες από την ανακοίνωση κατακύρωσης της προµήθειας σ΄αυτόν και η
παραλαβή θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής προµηθειών που συγκροτήθηκε µε
την αριθµ. 48/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για το έτος 2013.

                                                            Ο ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                 ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ

Στη συνέχεια ο προεδρεύων σύµβουλος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη του:

1.Την εισήγηση του Προέδρου
2.Τις 178/2012 και 184/2012 πρόσφατες Πράξεις του Ελ. Συν. Κλιµ. Τµ. 7
3.Τις  αριθ.  33/2012  πραξ.  VII Τµηµ.  Ελ.  Συν.  καθώς  και  τις  Σχετικές  Πράξεις:  IV
Τµ.99/2007, VII Τµ.256/2009, 30/201
4.Την αριθµ.46/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
5.Την αριθµ. 22/2013  τεχνική έκθεση-προδιαγραφές
6.Την αριθµ.94/2013 απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής 
7.Την αριθµ.13405/15-04-2013 απόφαση του ∆ηµάρχου 
8.Την αριθµ. 11155/27-03-2013  τεχνική έκθεση-προδιαγραφές
9.Την αριθµ.96/2013 απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής 
10.Την αριθµ. 11384/12-04-2013 απόφαση του ∆ηµάρχου 
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11.Την από 22/04/2013 γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
αποτελεσµάτων  διαγωνισµών  και  αξιολόγησης  αποτελεσµάτων  απευθείας  ανάθεσης
προµηθειών του ∆ήµου, για το έτος 2013
12.Το γεγονός ότι ο ∆ήµος µας απαιτείται να προβεί στην προµήθεια επίπλων και σκευών
(υφασµάτινες περσίδες), για το ∆ηµοτικό κατάστηµα της ∆ηµ. Κοινότητας Πλατέος.
13.Το γεγονός ότι ο ∆ήµος µας απαιτείται να προβεί στην προµήθεια διαφόρων καρτών για
το δανεισµό βιβλίων από τη ∆ηµ. Βιβλιοθήκη
14.Τις προσφορές που υποβλήθηκαν

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

[υπερψήφισαν  οι ∆.Σ. κ.κ. Κούγκας Αθανάσιος,  Bασιλόπουλος ∆ηµήτριος, Βενιόπουλος
Κωνσταντίνος,  Ανδρονίδης  Σάββας,  Παπαδόπουλος  ∆ηµήτριος,  Παντόπουλος  Χρήστος,
Ματσούκας  Αριστείδης,  ∆ιακόπουλος  Κωνσταντίνος,  Γκιορτζής  ∆ηµήτριος,  Κωτούλας
Χρήστος,  Τζίλας  Γεώργιος,  Κιοσέογλου Ιερεµίας,Στεργιόπουλος  Γρηγόριος,  Μητρόπουλος
Ευάγγελος, Κούτσιας Νικόλαος, Μπούτσης Παναγιώτης,  Ανεσίδης Νικόλαος, Τασιόπουλος
Αναστάσιος,  Απατσίδης Ιωάννης, Αλευράς Χρήστος]

Α.1.  Την  απ’  ευθείας  ανάθεση  προµήθειας  των  παρακάτω  υλικών  και  για  τις
ποσότητες που επίσης αναφέρονται συνολικής αξίας ποσού 1.102,57 ευρώ στον
προµηθευτή ΠΕΝΟΠΟΥΛΟ  ΑΘΑΝΑΣ.  ΒΑΣΙΛΕΙΟ- Εµπορία  ειδών  Κορνιζοποιϊας-
Στορ-  Περσίδων  &  συναφών  ειδών-,  ∆/νση: Κεντρικής  218-Βέροια  -ΑΦΜ:
033199846-∆ΟΥ Βέροιας: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΚΟΣΤΟΣ

1
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ  ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ
ΠΕΡΣΙ∆Α (Νο 64)

47,50 µ2 17,89 849,78

2 Ο∆ΗΓΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 28,60µ 1,63 46,62

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 896,40

ΦΠΑ 23% 206,17

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1.102,57

Ο προµηθευτής πρέπει να παραδώσει τα ανωτέρω είδη στα κατά τόπους κτίρια του
∆ήµου  µέσα  σε  τριάντα  (30)  ηµερολογιακές  ηµέρες  από  την  υπογραφή  του
συµφωνητικού  και  η  παραλαβή θα γίνει  από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής
προµηθειών που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 47/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, για το έτος 2013.

Α2. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.

Β.  Την  απ’  ευθείας  ανάθεση  προµήθειας  των  παρακάτω  υλικών  και  για  τις
ποσότητες  που  επίσης  αναφέρονται  συνολικής  αξίας  ποσού  123,00  ευρώ στον
προµηθευτή ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟ  ΚΩΝ/ΝΟ-  Τυπογραφείο-βιβλιοχαρτοπωλείο-
φωτοαντίγραφα-  µε  έδρα  Αλεξάνδρεια  Ηµαθίας-  ΑΦΜ  033945270   –∆ΟΥ
Αλεξάνδρειας: 

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα Τιµή
Μονάδας

Καθαρή
Αξία

1 ΚΑΡΤΑ  (∆ΕΛΤΙΟ  ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ)
∆ΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΟΥ  ΚΑΤΟΧΟΥ,   ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
8Χ12CM

1000 0,035

         

 35,00   

2 ΚΑΡΤΑ  ΒΙΒΛΙΟΥ  ME
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ,
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∆ΙΠΛΗΣ  ΟΨΗΣ,  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
8Χ12CM

1000 0,035

           

  35,00        

3 ΚΑΡΤΑ  ΜΙΑΣ  ΟΨΗΣ  ΜΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ,
∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 8Χ12CM

1000 0,03

        

    30,00       

ΣΥΝΟΛΟ 100,00

Φ.Π.Α.
23%

  23,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

123,00

Ο προµηθευτής πρέπει να παραδώσει τα ανωτέρω είδη µέσα σε δεκαπέντε (15)
ηµερολογιακές   ηµέρες  από  την  ανακοίνωση  κατακύρωσης  της  προµήθειας
σ΄αυτόν  και  η  παραλαβή  θα  γίνει  από  την  αρµόδια  επιτροπή  παραλαβής
προµηθειών που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 48/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, για το έτος 2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 218/2013

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέµατα  της  ηµερήσιας  διάταξης,  λύθηκε  η  συνεδρίαση  και
υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος Τα  Μέλη

(έπονται οι υπογραφές)

Ακριβές απόσπασµα από το Πρακτικό

Αλεξάνδρεια, 28-05-2013

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

  ΦΩΤΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ
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