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Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

   Πρακτικό 7/2010 συνεδριάσεως της Δημαρχιακής Επιτροπής
   Σήμερα στις 13 του μηνός Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ. ,  
η Δημαρχιακή Επιτροπή, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημαρχείο ύστερα 
από την  πρόσκληση του Προέδρου του κ. Γκουντάρα Αντωνίου, στα Μέλη αυτής 
(άρθρο 105 Ν.3463/06) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα της 
ημερήσιας διάταξης                                         
   Στην συνεδρίαση ήταν:  

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                              ΑΠΟΝΤΕΣ:

1.- Γκουντάρας Αντώνιος                              1) Καλαγιάς Γρηγόγιος
2.- Κορτέσης Κων/νος
3.- Δημηνίκος Γεώργιος
4.- Μπελιάς Αντώνιος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 66/2010

ΘΕΜΑ: « Απευθείας Ανάθεση εργασιών».-

 Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν. 28/80, του 2539/97 & 2623/98
2) Την αρίθμ. 5/2009απόφαση Δ.Ε για ψήφιση πιστώσεων πρ/σμού έτους 2009
Τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής έχοντας υπόψη το άρθρο 103 του Ν.3463/2006,
το άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87 όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 του
Π.Δ. 229/99 ΦΕΚ-194Α, τον Ν.1418/84 και μετα από διαλογική συζήτηση

                                    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

1.-Την  απευθείας ανάθεση της εργασίας, συν/ση οχημάτων καθαριότητας
    (ΚΑΕ 20-6263 )  στο ποσό των 150 € 
    στον «ΕΞΠΡΕΣ ΣΕΡΒΙΣ»

2.-Την  απευθείας ανάθεση της εργασίας,  μυοκτονία
    (ΚΑΕ 10-6633 )  στο ποσό των  75 € 
    στον « HYGIENE SERVIS  »  

3.-Την  απευθείας ανάθεση της εργασίας, μίσθωση απορριμματοφόρου
    (ΚΑΕ 20-7131.02 )  στο ποσό των 7872 € 
    στον « Δ.Διονυσόπουλος @ Σια Ε.Ε.

4.-Την  απευθείας ανάθεση της εργασίας, δημοσιεύσεις
    (ΚΑΕ 10-6463 )  στο ποσό των 1.471  €, 
    στην εφημερίδα « Ημερήσιος Κήρυκας»



5.-Την  απευθείας ανάθεση της εργασίας, δημοσιεύσεις
    (ΚΑΕ 10-6463 )  στο ποσό των  406  €, 
    στην εφημερίδα « Κόσμος»

6.-Την  απευθείας ανάθεση της εργασίας, δημοσιεύσεις
    (ΚΑΕ 10-6463 )  στο ποσό των  48  €, 
    στην εφημερίδα « Ελευθερία»

7.-Την  απευθείας ανάθεση της εργασίας,  αναλύσεις νερού για γαλάζιες σημαίες , 
(ΚΑΕ 00-6495 )  στο ποσό των  1661  €, 

      στον « Χημικά Γούναρης»

8.-Την  απευθείας ανάθεση της εργασίας, ασφάλιστρα οχημάτων
    (ΚΑΕ 10-6253 )  στο ποσό των  1.031  €, 
    στην  « Εθνική ασφαλιστική»

9.-Την  απευθείας ανάθεση της εργασίας, ασφάλιστρα οχημάτων
    (ΚΑΕ 10-6253 )  στο ποσό των  296  €, 
    στην  « Ευρωπαϊκή πίστη»

8.-Την  απευθείας ανάθεση της εργασίας, ασφάλιστρα οχάματος ΕΣΕΠΑ
    (ΚΑΕ 10-6253 )  στο ποσό των  600  €, 
        στην  « Ευρωπαϊκή πίστη»

 9.-Την  απευθείας ανάθεση της εργασίας, αμοιβές Νομικών
    (ΚΑΕ 00-6111 )  στο ποσό των  6.448  €, 
    στον  « Δημηνίκο Βασίλειο»

10.-Την  απευθείας ανάθεση της εργασίας,βαφή Κοιν. Γραφείου Σκλήθρου
    (ΚΑΕ 30-7331.05 )  στο ποσό των  424  €, 
    στον  « Μπλιάμπλια Αθανάσιο»

11.-Την  απευθείας ανάθεση της εργασίας, συν/ση γηπέδου Μελιβοίας
    (ΚΑΕ 35-7336.01 )  στο ποσό των  412  €, 
    στον  « Ρεντόπουλο Ελευθέριο»

12.-Την  απευθείας ανάθεση της εργασίας, διαφήμιση σε περιοδικό
    (ΚΑΕ 00-6435.03 )  στο ποσό των 1452  €, 
    στον  « Πολύζος-Μπατάλας Ο.Ε.»

13.-Την  απευθείας ανάθεση της εργασίας, μεταφορά μαθητών,
    (ΚΑΕ 15-6471 )  στο ποσό των  1.758  €, 
    στην  « Ε  filian     travel  »  

14.-Την  απευθείας ανάθεση της εργασίας, φιλοξενία μαθητών
    (ΚΑΕ 15-6471 )  στο ποσό των  2856  €, 
    στην  « Φαλίδης Χρήστος @ Σια ΕΠΕ

15.-Την  απευθείας ανάθεση της εργασίας, μεταφορά μαθητών,
    (ΚΑΕ 15-6471 )  στο ποσό των  250  €, 
    στο  « Υπεραστικό ΚΤΕΛ Λάρισας»

16.-Την  απευθείας ανάθεση της εργασίας, βιντεοσκόπιση,
    (ΚΑΕ 15-6471 )  στο ποσό των  369  €, 
    στην  « Μποντικούλη Αλέξανδρο»



17.-Την  απευθείας ανάθεση της εργασίας, σύνταξη μελέτης  (χωροταξικές και 
ρυθμιστικές μελέτες) για τροποποίηση μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

    (ΚΑΕ  30-7411.05 )  στο ποσό των  10.000  €, 
    στη  « Ζήση Κασσιανή

18.-Την  απευθείας ανάθεση της εργασίας, σύνταξη μελέτης  (Πολεοδομικές και 
Ρυμοτομικές  μελέτες) για τροποποίηση μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

    (ΚΑΕ  30-7411.05 )  στο ποσό των  5..000  €, 
    στη  « Ζήση Κασσιανή

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

   Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ
                          1) ΚΟΡΤΕΣΗΣ Κ.

                                                                          2) ΔΗΜΗΝΙΚΟΣ Γ.
                                                                          3) ΜΠΕΛΙΑΣ ΑΝΤ..

                 ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ               
 


	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
	Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
	                   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ


