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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΚΑΛΥΨΩ»
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
Αριθ. Αποφ. 11/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΚΑΛΥΨΩ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ.
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση εργασιών σε εξωτερικό συνεργάτη
Σήμερα, την 2α Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 στην έδρα της
Δημοτικής Επιχείρησης στο Δημαρχείο, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό
Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αγιάς, ύστερα από την 8299/30-052011 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε
νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ
43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’), για λήψη απόφασης στο
παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης:
Απευθείας ανάθεση εργασιών σε εξωτερικό συνεργάτη
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
Ανδρίτσιου Δήμητρα
Βατζιάς Αντίγονος
Ουλής Θεόδωρος
Βαλάρης Βασίλειος
Σουλιώτης Θεόδωρος
Μπεϊνά Γεωργία
Αργυρούλης Ιωάννης
Μυλωνάς Δημήτριος
Γιανναρός Ηλίας
Μπερτζέμη Μαρία
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο κα. Κούκα Ελένη.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 11ο θέμα περί «Απευθείας ανάθεση εργασιών σε
εξωτερικό συνεργάτη» και είπε τα εξής:
1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 43254/31-7-2007
απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1492/Β΄/17-8-2007 και του
άρθρου 253 του Ν. 3463/06 το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς
Επιχείρησης «Καλυψώ» του Δήμου Αγιάς αποφασίζει για τον τρόπο ανάθεσης των
μελετών, εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των προμηθειών υλικών και
υπηρεσιών, αναθέτει τη σύνταξη των μελετών και την εκτέλεση των έργων και
εγκρίνει τις μελέτες και τις προμήθειες, στα πλαίσια της ισχύουσας για τις
επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής νομοθεσίας στο πλαίσιο του κανονισμού της
παρ. 2 του άρθρου 257 ΔΚΚ.
Στον προϋπολογισμό της Επιχείρησης, όπως αυτός ψηφίσθηκε με την υπ’
αριθμ.10/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και στον κωδικό αριθμό
προϋπολογισμού 6116 είναι γραμμένη η ακόλουθη πίστωση με τίτλο «Αμοιβές
συμβούλων επιχειρήσεων – ανάπτυξης» ποσού 30.000,00 €.
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Α/Α

Κ.Α.
ΠΡΟΥΠ

1)

6116

ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ

Απευθείας ανάθεση εργασιών για
την υποστήριξη της Δημοτική
Κοινωφελούς Επιχείρησης
«Καλυψώ» Δήμου Αγιάς στο αρχικό
στάδιο λειτουργίας της (ενδεικτικά:
επιμέλεια κατάρτισης
προϋπολογισμού, κανονισμών
οικονομικής διαχείρισης,
προσωπικού και υπηρεσιών, σχετικά
σχέδια αποφάσεων, επιμέλεια στο
αρχικό στάδιο οργάνωσης και
λειτουργίας του λογιστηρίου της
επιχείρησης) και τη σύνταξη του
διετούς επιχειρησιακού
προγράμματος δράσης της
επιχείρησης

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

BRAIN –
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΕ – ΑΦΜ
0999512780

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Από
2/6/2011
έως
31/12/2011

ΠΟΣΟ

10.000,00
πλέον του
αναλογούντος
ΦΠΑ

και έπειτα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των εργασιών όπως φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα με την αντίστοιχη πίστωση.
Α/Α

Κ.Α.
ΠΡΟΥΠ

1)

6116

ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ

Απευθείας ανάθεση εργασιών για την
υποστήριξη της Δημοτική
Κοινωφελούς Επιχείρησης
«Καλυψώ» Δήμου Αγιάς στο αρχικό
στάδιο λειτουργίας της (ενδεικτικά:
επιμέλεια κατάρτισης
προϋπολογισμού, κανονισμών
οικονομικής διαχείρισης, προσωπικού
και υπηρεσιών, σχετικά σχέδια
αποφάσεων, επιμέλεια στο αρχικό
στάδιο οργάνωσης και λειτουργίας
του λογιστηρίου της επιχείρησης) και
τη σύνταξη του διετούς
επιχειρησιακού προγράμματος
δράσης της επιχείρησης

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

BRAIN –
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΕ – ΑΦΜ
0999512780

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Από
2/6/2011
έως
31/12/2011

ΠΟΣΟ

10.000,00
πλέον του
αναλογούντος
ΦΠΑ

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Γκουντάρας Αντώνης
Βατζιάς Αντίγονος
Βαλάρης Βασίλειος
Μπεϊνά Γεωργία
Μυλωνάς Δημήτριος
Μπερτζέμη Μαρία
Ανδρίτσιου Δήμητρα
Ουλής Θεόδωρος
Σουλιώτης Θεόδωρος
Αργυρούλης Ιωάννης
Γιανναρός Ηλίας
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

