ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα 31 Αυγούστου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 34040/26.8.2011 πρόσκληση της κ. Προέδρου, που
δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα
ενός είναι παρόντα τριάντα εννέα, δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης
Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος, 3. Ανδρούλακη – Λιάπη Μαρία, Γραμματέας, 4. Σεφτελής Κων/νος, 5.
Γεωργάκης Ευάγγελος, 6. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Αντωνίου
Ευαγγελία, 9. Βιδάλης Παναγιώτης, 10. Νικηφόρος Ιωάννης, 11. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 12.
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 13. Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 14. Χατζηδάκης Γεώργιος, 15.
Δημητρόπουλος Άγγελος, 16. Γιαννάκης Χρήστος, 17. Καλλαρύτης Χρήστος, 18.

Γιαννόπουλος

Γεώργιος, 19. Αντζινάς Ιωάννης, 20. Κυριακουλέας Παύλος, 21. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 22. Βασιλείου
Ανδρέας, 23. Καλούδης Κων/νος, 24. Σερέτη Χριστίνα, 25. Καπίρη Ελένη, 26. Αναγνώστου Ιωάννης,
27. Ευσταθίου Αναστάσιος, 28. Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 29. Κωνσταντέας Αναστάσιος, 30.
Αραμπατζής Γαβριήλ, 31. Τσατσούλη Αναστασία, 32. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 33. Λαγκαδινός
Θεοφάνης, 34. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 35. Μπενάς Γεώργιος, 36. Πούλος Ιωάννης, 37. Πίκουλα
Αργυρώ, 38. Κοκοτίνης Χρήστος και 39. Σόφης Γεώργιος, ότι οι κ.κ. 1. Βασιλακόπουλος Βασίλειος και
2. Πατσαβός Παναγιώτης, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος
Βαλασόπουλος, είναι παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, κ. Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 341/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση προμήθειας τριών (3) αστικών λεωφορείων από δημοπρασία της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
(Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο κ. Πανταζόπουλος)
Ο Αντιδήμαρχος κ. Σεφτελής που εισηγήθηκε το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Με
την 177/2011 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή εξουσιοδότησε τον Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής
για την συμμετοχή για λογαριασμό του Δήμου στην δημοπρασία πλειοδοτικού διαγωνισμού, ενώπιον
αρμόδιας Επιτροπής του Ο.ΣΥ. Α.Ε. για την προμήθεια τεσσάρων (4) αστικών λεωφορείων σε
συμφέρουσα τιμή και με όριο έως και 1.000, 00 € κατά περίπτωση πάνω από το προεκτιμιθέν από τον
Ο.ΣΥ. όριο εκκίνησης και παρέπεμψε το θέμα για την τελική απόφαση επικύρωσης προμήθειας των
λεωφορείων μετά την δημοπρασία και το αποτέλεσμα αυτής στο Δημοτικό Συμβούλιο.
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Παρακαλούμε λοιπόν, να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση αγοράς και
αποτελεσμάτων δημοπρασίας (3) τριών λεωφορείων Ι.Χ. αστικού τύπου κατά την διαδικασία
δημοπρασίας από την Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Κατά την διαδικασία δημοπρασίας παρέστη ο Αντιδήμαρχος κ. Σεφτελής Κων/νος, ενώπιον της
αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού και πλειοδότησε για λογαριασμό του Δήμου σε τρία (3) Λ.Ι.Χ. αστικού
τύπου τα οποία προεπελέγησαν από τις υπηρεσίες του Δήμου.
Το αριθ. ΥΕΗ 7401 έναντι του ποσού των 9.600 € πλέον 23 % Φ.Π.Α. 2.208 €
Το αριθ. ΥΕΗ 7415 έναντι του ποσού των 9.550 € πλέον 23% Φ.Π.Α. 2.169,50 €
Το αριθ. ΥΕΗ 7422 έναντι του ποσού των 9.650 € πλέον 23% Φ.Π.Α. 2.220 €
Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί μετρητά στο Ταμείο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. με ένταλμα προπληρωμής
που θα εκδοθεί στο όνομα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου, Κακάτσιου Γεωργίου και σε βάρος του
Κ.Α. 15.7132.0003. του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου, ποσού 36.000 € καθώς επίσης και σε
βάρος του Κ.Α. 15.6331.0001 για τα λοιπά έξοδα μεταβίβασης, ταξινόμησης, τελωνείου κλπ., ποσού
8.000 €, τους οποίους κωδικούς και κάνει δεκτικούς για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.
Η ανωτέρω προμήθεια με την διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η πλέον συμφέρουσα
οικονομικά για το Δήμο μας, αφού από τη σχετική μελέτη των υπηρεσιών προκύπτει σαφώς.
Για την ολοκλήρωση των διαδικασιών, της μεταβίβασης και έκδοσης σχετικών πινακίδων,
ζητείται από το Σώμα να εξουσιοδοτήσει τους τακτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Καθαριότητας του
Δήμου, κ.κ. Κακάτσιο Γεώργιο, Σαφάκα Δέσποινα και Δασκαλέλη Βασίλειο.
Επίσης, πρέπει να οριστεί Επιτροπή Παραλαβής των οχημάτων αποτελούμενη από τρεις
τακτικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους.
Συνεχίζοντας, ζητάμε από το Σώμα την έγκρισή του για την ενσωμάτωση των ανωτέρω
οχημάτων στη ήδη υπάρχουσα λειτουργία της δημοτικής συγκοινωνίας η οποία έχει εγκριθεί με την
251/2001 και συμπληρώθηκε με την 95/2010 αποφάσεις του Δ.Σ.
Κλείνοντας ο εισηγητής, ζήτησε από το Σώμα να εγκρίνει: 1) την παροχή εξουσιοδοτήσεως
στους υπαλλήλους της Δ/νσης Καθαριότητας: 1) Κακάτσιο Γεώργιο του Σωκράτη, υπάλληλο του
κλάδου ΔΕ26 με Α΄ βαθμό, 2) Δασκαλέλη Βασίλειο του Εμμανουήλ υπάλληλο του κλάδου ΔΕ26 με Β΄
βαθμό και 3) Σαφάκα Δέσποινα του Ευαγγέλου υπάλληλο του κλάδου ΔΕ1 με Β΄ βαθμό να
προσέρχονται ενώπιον των υπηρεσιών Συγκοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας, ΚΤΕΟ, Περιφέρειας
Αττικής/ΔΤΥ, Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών συμπεριλαμβανομένων και των Τελωνιακών Αρχών και λοιπών
Υπηρεσιών του Δημοσίου, Συμβολαιογράφων, Αττική Οδό και Αττικές Διαδρομές Α.Ε και
Ασφαλιστικές Εταιρείες εκπροσωπώντας τον Δήμο, υπογράφοντας και παραλαμβάνοντας οτιδήποτε
σχετικά με την: α) έκδοση αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου, γεωργικών
μηχανημάτων κλπ., β) επιθεώρηση αυτοκινήτων από τα ΚΤΕΟ της χώρας, γ) επιθεώρηση μηχανημάτων
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έργου από πιστοποιημένους φορείς του Υπουργείου Ανάπτυξης, 2) την παροχή ειδικής
πληρεξουσιότητας στον τακτικό υπάλληλο κ. Κακάτσιο Γεώργιο του Σωκράτη και σε περίπτωση
κωλύματος του, αναπληρούμενο από την κ. Σαφάκα Δέσποινα του Ευαγγέλου, για την υπογραφή
συμβολαίων μεταβίβασης αυτοκινήτων στις υπηρεσίες συγκοινωνιών και των συμβολαιογράφων, τον
τελωνισμό οχημάτων και μηχανημάτων με μειωμένο τέλος και κάθε σχετικό ενώπιον των Τελωνιακών
Αρχών της χώρας. Την μεταβίβαση επ’ ονόματος του Δήμου και την παραλαβή παντός είδους οχημάτων
από τον Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. και λοιπών εταιρειών και υπηρεσιών, την υπογραφή συμβάσεων και λοιπών
εγγράφων με την «Αττική Οδό» και τις «Αττικές Διαδρομές» και 3) την παροχή ειδικής
πληρεξουσιότητας στον τακτικό υπάλληλο του Δήμου, Κακάτσιο Γεώργιο, για υπογραφή οποιουδήποτε
σχετικού με τη διαχείριση – υποβολή αιτημάτων παραλαβής υλικών και υπηρεσιών, ως εκπρόσωπος του
Δήμου, σε όλες τις υπηρεσίες Ο.Τ.Ε., Vodafone και Cosmote.
Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται στα πρακτικά,
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ), την ΚΥΑ
11389/903 (ΕΚΠΟΤΑ)
Ομόφωνα αποφασίζει
(απεχόντων των κ.κ. Τσατσούλη, Μαργαρώνη και Λαγκαδινού)
Ι) Εγκρίνει την αγορά και τα αποτελέσματα δημοπρασίας (3) τριών λεωφορείων Ι.Χ. αστικού
τύπου κατά την διαδικασία δημοπρασίας από την Ο.ΣΥ. Α.Ε., κατά την διαδικασία της οποίας παρέστη ο
Αντιδήμαρχος κ. Σεφτελής Κων/νος, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού και πλειοδότησε για
λογαριασμό του Δήμου σε τρία (3) Λ.Ι.Χ. αστικού τύπου τα οποία προεπελέγησαν από τις υπηρεσίες του
Δήμου.
Το αριθ. ΥΕΗ 7401 έναντι του ποσού των 9.600 € πλέον 23 % Φ.Π.Α. 2.208 €
Το αριθ. ΥΕΗ 7415 έναντι του ποσού των 9.550 € πλέον 23% Φ.Π.Α. 2.169,50 €
Το αριθ. ΥΕΗ 7422 έναντι του ποσού των 9.650 € πλέον 23% Φ.Π.Α. 2.220 €
Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί μετρητά στο Ταμείο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. με ένταλμα
προπληρωμής.
ΙΙ) Ψηφίζει πίστωση τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (36.000) σε βάρος του Κ.Α. 15.7132.0003 και
οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000) σε βάρος του Κ.Α. 15.6331.0001 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου
για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης αγοράς των ανωτέρω
οχημάτων καθώς και για τα λοιπά έξοδα μεταβίβασης, ταξινόμησης, τελωνείου κλπ., τους οποίους
κωδικούς και κάνει δεκτικούς για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα του τακτικού
υπαλλήλου του Δήμου, Κακάτσιου Γεωργίου, και με τρίμηνη απόδοση.
ΙΙΙ) Εξουσιδοτεί τον τακτικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου, κ. Κακάτσιο
Γεώργιο, και σε περίπτωση κωλύματός του την Σαφάκα Δέσποινα ή τον Δασκαλέλη Βασίλειο για την
ολοκλήρωση των διαδικασιών, της μεταβίβασης, έκδοσης σχετικών πινακίδων και ασφάλισης των
οχημάτων
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ΙV) Ορίζει Επιτροπή Παραλαβής των ανωτέρω οχημάτων αποτελούμενη από τους τακτικούς
υπαλλήλους του Δήμου με τους αναπληρωτές τους, ως εξής:


Κακάτσιος Γεώργιος, ΔΕ26 με Α΄ βαθμό, με αναπληρωτή του τον Δασκαλέλη Βασίλειο,
ΔΕ26 με Β΄ βαθμό



Βουσκουδάκης Δημήτριος, ΔΕ26 με Γ΄ βαθμό, με αναπληρωτή τον Σουγλέρη Θεόδωρο,
ΔΕ26 με Γ΄ βαθμό



Ραμιώτης Κων/νος, ΔΕ29 με Α΄ βαθμό, με αναπληρωτή του τον Χειλαδάκη Ιωάννη,
ΔΕ29 με Γ΄ βαθμό

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Κακάτσιος Γεώργιος και σε περίπτωση κωλύματός του
αντικαθίσταται από τον Ραμιώτη Κων/νο.
V) Εγκρίνει την ενσωμάτωση των ανωτέρω οχημάτων στη ήδη υπάρχουσα λειτουργία της
δημοτικής συγκοινωνίας η οποία έχει εγκριθεί με την 251/2001 και συμπληρώθηκε με την 95/2010
αποφάσεις του Δ.Σ. εκτελώντας τις ώρες αιχμής δρομολόγια, ενισχύοντας τα υπάρχοντα που
πραγματοποιούνται καθημερινά, εις τρόπον ώστε κινούμενα ανά 20 λεπτά αντίθετα από τα ήδη
κυκλοφορούντα για να εξυπηρετούν τους Δημότες, ενώ παράλληλα θα χρησιμοποιούνται ως εφεδρικά
σε περίπτωση βλάβης ή συντήρησης των υπαρχόντων.
VI) Εγκρίνει την παροχή εξουσιοδοτήσεως στους υπαλλήλους της Δ/νσης Καθαριότητας: 1)
Κακάτσιο Γεώργιο του Σωκράτη, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ26 με Α΄ βαθμό, 2) Δασκαλέλη Βασίλειο του
Εμμανουήλ υπάλληλο του κλάδου ΔΕ26 με Β΄ βαθμό και 3) Σαφάκα Δέσποινα του Ευαγγέλου
υπάλληλο του κλάδου ΔΕ1 με Β΄ βαθμό να προσέρχονται ενώπιον των υπηρεσιών Συγκοινωνιών των
Περιφερειών της Χώρας, ΚΤΕΟ, Περιφέρειας Αττικής/ΔΤΥ, Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων,
ΥΠΕΧΩΔΕ,

Υπηρεσίες

αρμοδιότητας

του

Υπουργείου

Οικονομίας

και

Οικονομικών

συμπεριλαμβανομένων και των Τελωνιακών Αρχών και λοιπών Υπηρεσιών του Δημοσίου,
Συμβολαιογράφων, Αττική Οδό και Αττικές Διαδρομές Α.Ε και Ασφαλιστικές Εταιρείες
εκπροσωπώντας τον Δήμο, υπογράφοντας και παραλαμβάνοντας οτιδήποτε σχετικά με την: α) έκδοση
αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου, γεωργικών μηχανημάτων κλπ., β)
επιθεώρηση αυτοκινήτων από τα ΚΤΕΟ της χώρας, γ) επιθεώρηση μηχανημάτων έργου από
πιστοποιημένους φορείς του Υπουργείου Ανάπτυξης
VII) Εγκρίνει την παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας στον τακτικό υπάλληλο κ. Κακάτσιο
Γεώργιο του Σωκράτη και σε περίπτωση κωλύματος του, αναπληρούμενο από την κ. Σαφάκα Δέσποινα
του Ευαγγέλου, για την υπογραφή συμβολαίων μεταβίβασης αυτοκινήτων στις υπηρεσίες συγκοινωνιών
και των συμβολαιογράφων, τον τελωνισμό οχημάτων και μηχανημάτων με μειωμένο τέλος και κάθε
σχετικό ενώπιον των Τελωνιακών Αρχών της χώρας. Την μεταβίβαση επ’ ονόματος του Δήμου και την
παραλαβή παντός είδους οχημάτων από τον Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε., την υπογραφή συμβάσεων και λοιπών
εγγράφων με την «Αττική Οδό» και τις «Αττικές Διαδρομές»
VIII) Εγκρίνει την παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας στον τακτικό υπάλληλο του Δήμου,
Κακάτσιο Γεώργιο, για υπογραφή οποιουδήποτε σχετικού με τη διαχείριση – υποβολή αιτημάτων
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παραλαβής υλικών και υπηρεσιών, ως εκπρόσωπος του Δήμου, σε όλες τις υπηρεσίες Ο.Τ.Ε., Vodafone
και Cosmote
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 341/2011 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Μ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ – ΛΙΑΠΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1.9.2011
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

