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ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για τη
«Συντήρηση Ψυκτών Πόσιµου Νερού» του ∆ήµου ∆ιονύσου
Έχοντας υπόψη:
α). τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η Οικονοµική
Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το
δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης
προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά
επείγουσες περιπτώσεις),
β). τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και 209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» του
Ν.3463/06,
γ). τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την εγκύκλιο
30/19664/20.4.11,
δ) την 16/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η «Συντήρηση
Ψυκτών Πόσιµου Νερού», για συνολικά επτά (7) ψύκτες νερού, οι οποίοι βρίσκονται
εγκατεστηµένοι και λειτουργούν στο ∆ηµαρχείο, στο Παράρτηµα ∆ηµοτικού Κατατήµατος
Αγίου Στέφανου, στο Πολύ-ιατρείο, στην Πυρασφάλεια, στο Αµαξοστάσιο, στο ΚΕΠ ∆ροσιάς
και στο ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου, και οι οποίοι κάθε εξάµηνο ή έτος (ανάλογα µε το µοντέλο)
χρειάζονται συντήρηση η οποία συνίσταται στην αντικατάσταση αναλωσίµων (π.χ. φίλτρα,
κλπ) µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης 1.800 €, την οποία (συντήρηση) θα αναλάβει η
εταιρία RAINBOW WATERS ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΕ για τους µεν
τρεις (3) ψύκτες που λειτουργούν στο Αµαξοστάσιο, στο ΚΕΠ ∆ροσιάς και στο ΚΕΠ Αγίου
Στεφάνου, λόγω της σύµβασης που έχει συνάψει ο ∆ήµος µε τη συγκεκριµένη εταιρία (αρ.
πρωτ. 40273/22.12.2014) η οποία τους έχει εγκαταστήσει, και όποια εταιρία δώσει τη
χαµηλότερη οικονοµική προσφορά για τους υπόλοιπους τέσσερεις (4) ψύκτες που
λειτουργούν στο ∆ηµαρχείο, στο Παράρτηµα ∆ηµοτικού Κατατήµατος Αγίου Στέφανου, στο
Πολύ-ιατρείο και στην Πυρασφάλεια,
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση
συνολικής πίστωσης 1.800 € για την «Συντήρηση Ψυκτών Πόσιµου Νερού», µε χρέωση του
Κ.Α. 10.6265.0009 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Κλιµατιστικών Μονάδων, Ψυκτών κλπ
∆ηµοτικών Κτιρίων».
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