ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 17εο ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ζιηνύπνιεο

ήκεξα 31 Απγνύζηνπ 2015, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 16:30 ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε
εθηάθησο ην Γεκνηηθό πκβνύιην Ζιηνύπνιεο, κεηά από ηελ ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. 25364/26.8.2015
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζε θάζε ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 65 θαη 67 ηνπ Ν.
3852/2010.
Μεηά ηε δηαπίζησζε όηη ην πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν κειώλ ζαξάληα ελόο
είλαη παξόληα ηξηάληα δύν, δει. νη θ.θ. 1. εθηειήο Κσλ/λνο, Πξόεδξνο, 2. Καιαληίδεο Γεκήηξηνο,
Αληηπξόεδξνο, 3. Κνπξή Μαξία, Γξακκαηέαο, 4. Γηαλλάθεο Υξήζηνο, 5. Υαηδεδάθεο Γεώξγηνο, 6.
Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο, 7. Μαξθνπιάθε Αηθαηεξίλε, 8. Φπξξόπνπινο Δπζηάζηνο, 9. Παληαδόπνπινο
Ζιίαο, 10. εξέηε Υξηζηίλα, 11. Καιαξξύηεο Υξήζηνο, 12. Εαλληά Δπθεκία, 13. Αληδηλάο Ησάλλεο, 14.
Βηδάιεο Παλαγηώηεο, 15. Γηαλλόπνπινο Θεκηζηνθιήο, 16. Γεκεηξόπνπινο Άγγεινο, 17. Κνξκά –
Γθνπηδηάλα Γήκεηξα, 18. Μπαζνύξεο Μαξίλνο, 19. Νηθεθόξνο Ησάλλεο, 20. Καπίξε Διέλε, 21. Κνθνηίλεο
Υξήζηνο, 22. Αζβεζηάο Γεκήηξηνο, 23. Υξπζνπιάθεο Φώηηνο, 24. Αληύπαο Γεώξγηνο, 25. Γνπβή Αγγειηθή,
26. Αγαδάθνο Γεώξγηνο, 27. Σζαηζνύιε Αλαζηαζία, 28. Μαξγαξώλεο Παλαγηώηεο, 29. Κνπξήο Μηραήι, 30.
Παληαδόπνπινο Γεκήηξηνο, 31. Πίθνπια Αξγπξώ θαη 32. όθεο Γεώξγηνο, όηη νη θ.θ. 1. Υσκαηά
Αηθαηεξίλε, 2. Καινύδεο Κσλ/λνο, 3. Κνύξηεο Αλδξέαο, 4. Παλαγηώηαξεο Αλαζηάζηνο, 5. Γξεγνξέαο
Ησάλλεο, 6. Γεσξγίνπ Γεκήηξηνο, 7. Αλαγλώζηνπ Ησάλλεο, 8. Δπζηαζίνπ Αλαζηάζηνο, 9. Πνύινο Ησάλλεο,
δελ πξνζήιζαλ αλ θαη πξνζθιήζεθαλ λόκηκα, όηη ν Γήκαξρνο, θ. Βαζίιεηνο Βαιαζόπνπινο, είλαη παξώλ, ν
θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Παξώλ ζηε ζπλεδξίαζε είλαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ
Γήκνπ, θ. Αλαζηόπνπινο Γεκήηξηνο.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ε κόληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Καιπνπδάλε Ακαιία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 266/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ννκηθέο δεζκεύζεηο, θαζνξηζκόο ηξόπνπ εθηέιεζεο έξγσλ, πξνκεζεηώλ, εξγαζηώλ θ.ι.π. ηεο
Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ.
(Από ηε ζπλεδξίαζε έρεη απνρσξήζεη ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Αζβεζηάο)
Ο Αληηδήκαξρνο θ. Υαηδεδάθεο , πνπ εηζεγήζεθε ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηνπ
πκβνπιίνπ ηα ππ’ αξηζ. πξση. νηθ.23107/2015 θαη ην Γ.Τ./2015 έγγξαθα ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, πνπ
αθνξνύλ λνκηθέο δεζκεύζεηο, εγθξίζεηο κειεηώλ, θαζνξηζκό ηξόπνπ εθηέιεζεο έξγσλ, πξνκεζεηώλ, εξγαζηώλ
θ.ι.π. ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θαη θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην
αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 67 θαη 69 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ην Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ)
Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
(κεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Σζαηζνύιε θαη Μαξγαξώλεο θαη δειώλνληαο ιεπθό ν θ. όθεο)
1

1. Δγθξίλεη ηε λόκηκα ζπληαγκέλε θαη ζεσξεκέλε 40/2015 κειέηε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ ζρεηηθά κε
ηελ «Eηήζηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ θαη ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνύ»
πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 8.500,00 €
2. Δγθξίλεη ηε λνκηθή δέζκεπζε πνζνύ νθηώ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξώ (8.500) ζε βάξνο ησλ Κ.Α.
10.6262.0006, 10.6262.0008, 10.6262.0012

θαη 10.6262.0024 ηνπ ηζρύνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ

Γήκνπ γηα ηελ «Eηήζηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ θαη ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνύ»
(ΑΑΤΤΜ 502/15, ΑΑΤΤΜ 503/15, ΑΑΤΤΜ 504/15, ΑΑΤΤΜ 505/15 ζύκθσλα κε ηελ
160/2015 Ο.Δ.). Ζ ρξεκαηνδόηεζε ζα γίλεη από ίδηνπο πόξνπο.
3. Καζνξίδεη ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηεο «Eηήζηαο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ θαη
ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνύ» κε ηε δηαδηθαζία ηεο απ’επζείαο αλάζεζεο ζε ηξίηνπο.
4. Δγθξίλεη ηε λνκηθή δέζκεπζε πνζνύ δέθα πέληε ρηιηάδσλ επξώ (15.000,00) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.
30.7135.0026 ηνπ ηζρύνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ «Πξνκήζεηα ιπόκελνπ νηθίζθνπ»
(ΑΑΤΤΜ 519/2015)
5. Δγθξίλεη ηε λνκηθή δέζκεπζε πνζνύ εβδνκήληα ηξηώλ ρηιηάδσλ επξώ (73.000,00) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.
20.7135.0017 ηνπ ηζρύνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ (ΑΑΤΤΜ 520/2015) γηα ηελ «Πξνκήζεηα
ππόγεησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ»
6. Δγθξίλεη ηε λνκηθή δέζκεπζε πνζνύ δέθα ελλέα ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ επξώ (19.600,00) ζε βάξνο ηνπ
Κ.Α. 20.7135.0008

ηνπ ηζρύνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ

επόπηεπζεο εμσηεξηθώλ ρώξσλ πεξηκεηξηθά ηνπ δεκνηηθνύ ρώξνπ ζηάζκεπζεο» (ΑΑΤΤΜ521/2015)
7. Δγθξίλεη ηε λνκηθή δέζκεπζε πνζνύ πέληε ρηιηάδσλ επξώ (5.000,00) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10.7135.0015
ηνπ ηζρύνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ επόπηεπζεο εμσηεξηθώλ
ρώξσλ πεξηκεηξηθά ηνπ δεκαξρείνπ θαη ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο» (ΑΑΤΤΜ 522/2015)
8. Δγθξίλεη ηε λνκηθή δέζκεπζε πνζνύ δέθα πέληε ρηιηάδσλ επξώ (15.000,00) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.
20.7131.0008 ηνπ ηζρύνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε
Compact Βηνινγηθνύ Καζαξηζκνύ» (ΑΑΤΤΜ 523/2015)
9. Δγθξίλεη ηε λνκηθή δέζκεπζε πνζνύ είθνζη ρηιηάδσλ επξώ (20.000,00) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 15.6262.0012
ηνπ ηζρύνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ «Δξγαζία απνθαηάζηαζεο δεκηώλ θαη ζπληήξεζεο
δύν γεπέδσλ κπάζθεη ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο» (ΑΑΤΤΜ 524/2015).
10. Καζνξίδεη ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηεο «Δξγαζίαο απνθαηάζηαζεο δεκηώλ θαη ζπληήξεζεο δύν γεπέδσλ
κπάζθεη ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο» κε ηε δηαδηθαζία ηεο απ’ επζείαο αλάζεζεο πξνο ηξίηνπο από ην
Γήκαξρν
11. Δγθξίλεη ηε λνκηθή δέζκεπζε πνζνύ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξώ (4.000,00) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.
30.7135.0025 ηνπ ηζρύνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε
θσηηζηηθώλ αζθαιείαο θαη ππξνζβεζηηθώλ θσιηώλ» (ΑΑΤ ΤΜ 525/2015)
12. Δγθξίλεη ηε λνκηθή δέζκεπζε πνζνύ δέθα πέληε ρηιηάδσλ επξώ (15.000,00) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.
30.7135.0027 ηνπ ηζρύνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πιηθώλ γηα ηελ
θαηαζθεπή ελδηαηηεκάησλ κηθξώλ δώσλ» (ΑΑΤ ΤΜ 533/2015)
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13. Δγθξίλεη ηε λνκηθή δέζκεπζε πνζνύ ηξηώλ ρηιηάδσλ επξώ (3.000,00) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10.6274.0001
ηνπ ηζρύνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εξγαζία «Καζαξηζκόο κνθέηαο, απνιύκαλζε θαη
εμπγίαλζε ρώξνπ από κηθξνβηαθά θνξηία» (ΑΑΤ 534/2015)
14. Καζνξίδεη ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο «Καζαξηζκόο κνθέηαο, απνιύκαλζε θαη εμπγίαλζε ρώξνπ
από κηθξνβηαθά θνξηία» κε ηε δηαδηθαζία ηεο απ’ επζείαο αλάζεζεο από ην δήκαξρν
15. Δγθξίλεη ηε λνκηθή δέζκεπζε πνζνύ ρηιίσλ ηεηξαθνζίσλ είθνζη επξώ (1.420,00) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.
20.7331.0008 ηνπ ηζρύνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ζπλερηδόκελνπ έξγνπ
«Καηαζθεπή ηνηρίνπ αληηζηήξημεο ζην ζηαζκό κεηαθόξησζεο απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ» (Α.Μ.
30/2009) (ΑΑΤ 535/2015)
Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 266/2015 είναι αναρηηηέα ζηο διαδίκηυο.
Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. ΔΦΣΔΛΖ

Υ.Γηαλλάθεο, Α.Υσκαηά, Γ. Υαηδεδάθεο, Κ Παπαδόπνπινο, Α.Μαξθνπιάθε

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Δ.Φπξξόπνπινο, Ζ.Παληαδόπνπινο, Υ.εξέηε, Υ.Καιαξξύηεο, Δ.Εαλληά,

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 4.9.2015

Η.Αληδηλάο, Π.Βηδάιεο, Θ.Γηαλλόπνπινο, Α.Γεκεηξόπνπινο,Γ.Κνξκά-Γθνπηδηάλα

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Κ.Καινύδεο, Μ.Μπαζνύξεο, Α.Κνύξηεο, Μ.Κνπξή, Α.Παλαγηώηαξεο,
Η.Νηθεθόξνο, Η.Γξεγνξέαο, Γ. Γεσξγίνπ, Δ.Καπίξε,
Υ.Κνθνηίλεο, Γ.Καιαληίδεο, Γ.Αζβεζηάο, Φ.Υξπζνπιάθεο, Γ.Αληύπαο,

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. ΔΦΣΔΛΖ

Α.Γνπβή, Η.Αλαγλώζηνπ, Γ. Αγαδάθνο, Α.Σζαηζνύιε, Π.Μαξγαξώλεο,
Α.Δπζηαζίνπ, Μ.Κνπξήο, Γ.Παληαδόπνπινο, Η.Πνύινο, Α.Πίθνπια, Γ.όθεο
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