ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Απόσπασμα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

από το πρακτικό της 20ης συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 15 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, μετά από την οικ.30667/9.10.2015 πρόσκληση του 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 έξι, δηλ. οι κ.κ. 1. Σεφτελής Κων/νος, Πρόεδρος, 2. Καλαντίδης Δημήτριος,
Αντιπρόεδρος, 3. Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Χατζηδάκης Γεώργιος, 6.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 7. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 8. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 9. Πανταζόπουλος
Ηλίας, 10. Σερέτη Χριστίνα, 11. Καλαρρύτης Χρήστος, 12. Ζαννιά Ευφημία, 13. Αντζινάς Ιωάννης, 14.
Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 15. Δημητρόπουλος Άγγελος, 16. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 17.
Καλούδης Κων/νος, 18. Μπασούρης Μαρίνος, 19. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 20. Γρηγορέας Ιωάννης, 21.
Γεωργίου Δημήτριος, 22. Καπίρη Ελένη, 23. Κοκοτίνης Χρήστος, 24. Ασβεστάς Δημήτριος, 25.
Χρυσουλάκης Φώτιος, 26. Αντύπας Γεώργιος, 27. Δουβή Αγγελική, 28. Αναγνώστου Ιωάννης, 29.
Αγαδάκος Γεώργιος, 30. Τσατσούλη Αναστασία, 31. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 32. Κουρής Μιχαήλ, 33.
Πανταζόπουλος Δημήτριος, 34. Πούλος Ιωάννης, 35. Πίκουλα Αργυρώ και 36. Σόφης Γεώργιος, ότι οι κ.κ.
1. Χωματά Αικατερίνη, 2. Βιδάλης Παναγιώτης, 3. Κούρτης Ανδρέας, 4. Νικηφόρος Ιωάννης, 5. Ευσταθίου
Αναστάσιος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος,
είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Αναστόπουλος Δημήτριος, ο
Νομικός Σύμβουλος του Δημάρχου, κ. Μανταδάκης Κων/νος και ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου, κ.
Παπαγεωργίου Κίμωνας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 301/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νομικές δεσμεύσεις, έγκριση μελετών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, προμηθειών,
εργασιών κλπ. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αναγνώστου, Αγαδάκος και Πούλος)
Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 19ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη
του Συμβουλίου τα υπ’ αριθ. 29645/2015, 30756/2015, 30757/2015, 30758/2015, 30773/2015, 30785/2015
και 31317/2015 έγγραφά του σχετικά με εγκρίσεις νομικών δεσμεύσεων, μελετών, καθορισμός τρόπου
εκτέλεσης έργων, προμηθειών, εργασιών κλπ. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και το κάλεσε να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
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αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006
Ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων, μελετών, καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης έργων, προμηθειών,
εργασιών κλπ. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και ειδικότερα που έχουν ως εξής:
1. Εγκρίνει τη νόμιμα συνταγμένη και θεωρημένη 54/2015 μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου σχετικά με
τις «Δαπάνες για ρευματοδότηση δημοτικού χώρου στάθμευση στην οδό Κανάρη», προϋπολογισμού
δαπάνης 1.000,00 €
2. Εγκρίνει τη νομική δέσμευση ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00) σε βάρος του Κ.Α. 30.6279.0005 του
ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για «Δαπάνες για ρευματοδότηση δημοτικού χώρου στάθμευση
στην οδό Κανάρη» (ΑΑΥΣΥΜ 445/2015) και καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης των ανωτέρω με τη
διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης προς τρίτους
3. Εγκρίνει τη νομική δέσμευση ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00) σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0007
του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση των
μηχανημάτων των σιντριβανιών του Δήμου» (ΑΑΥΣΥΜ 369/2015)
4.

Εγκρίνει τη νόμιμα συνταγμένη και θεωρημένη 57/2015 μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου σχετικά με
την εκτέλεση του έργου «Περιφράξεις δημοτικών χώρων», προϋπολογισμού δαπάνης 12.500,00 €

5. Εγκρίνει τη νομική δέσμευση ποσού δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (12.500,00) σε βάρος του
Κ.Α. 30.7331.0041 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για την εκτέλεση του έργου
«Περιφράξεις δημοτικών χώρων» (ΑΑΥΣΥΜ 610/2015) και καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης του
ανωτέρω έργου με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης προς τρίτους
6. Εγκρίνει τη νόμιμα συνταγμένη και θεωρημένη 56/2015 μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου σχετικά με
την εκτέλεση του έργου «Αντιστηρίξεις και διαμορφώσεις οδών σε περιφερειακά σημεία της πόλης»,
προϋπολογισμού δαπάνης 12.600,00 €
7. Εγκρίνει τη νομική δέσμευση ποσού δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (12.600,00) σε βάρος του Κ.Α.
30.7323.0036 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Αντιστηρίξεις
και διαμορφώσεις οδών σε περιφερειακά σημεία της πόλης» (ΑΑΥΣΥΜ 109/2015) και καθορίζει τον
τρόπο εκτέλεσης του ανωτέρω έργου με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης προς τρίτους
8. Εγκρίνει τη νομική δέσμευση ποσού δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και τριάντα δύο
λεπτών (2.732,32) σε βάρος του ΚΑ. 30.7135.0010 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για την
«Προμήθεια οργάνου μέτρησης για έκδοση Υ.Δ.Ε.» σύμφωνα με την Υ.Α. Φ50/503/168/19.4.2011
(ΑΑΥΣΥΜ 611/2015) και καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης του ανωτέρω έργου με τη διαδικασία της απ’
ευθείας ανάθεσης προς τρίτους
9. Εγκρίνει τη νομική δέσμευση ποσού δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00) σε βάρος του ΚΑ.
30.6662.0001 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για την «Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ.
οριοδεικτών, πινακίδων ονοματοθεσίας» (Α.Μ. 60/2015) (ΑΑΥ 606/2015) και καθορίζει τον τρόπο
εκτέλεσης του ανωτέρω έργου με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης προς τρίτους
10. Εγκρίνει τη νομική δέσμευση ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00) σε βάρος του Κ.Α. 30.6262.0005
του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για την εργασία «Συντήρηση δικτύου, αποχέτευσης» και
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καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω με τη διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης σε τρίτους (ΑΑΥ
602/2015)
11. Εγκρίνει τη νομική δέσμευση ποσού οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.500,00) σε βάρος του Κ.Α.
30.6261.0001 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για «Εργασίες συντήρησης, καθαρισμού και
επισκευής εξωτερικών χώρων των αποθηκών του Δήμου», και καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της
ανωτέρω με τη διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης σε τρίτους (ΑΑΥ 604/2015)
12. Εγκρίνει τη νομική δέσμευση ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ εξακοσίων ευρώ (24.600,00) σε
βάρος του Κ.Α. 30.6279.0006 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για την εργασία «Δαπάνες
εγκατάστασης ασφαλειών προστασίας σε στύλους κοινοχρήστων χώρων» και καθορίζει τον τρόπο
εκτέλεσης της ανωτέρω εργασίας με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης σε τρίτους (ΑΑΥ
605/2015)
13. Εγκρίνει τη νομική δέσμευση ποσού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00) σε βάρος του Κ.Α.
10.6262.0003 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για την εργασία «Συντήρηση και επισκευή
εξωτερικών τηλεφωνικών δικτύων και κέντρων» και καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω
εργασίας με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης σε τρίτους (ΑΑΥ 603/2015)
14. Εγκρίνει τη νόμιμα συνταγμένη και θεωρημένη 44/2015 μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου σχετικά με
τις «Εργασίες συντήρησης στα κτίρια των ΚΕΠ», προϋπολογισμού δαπάνης 16.000,00 €
15. Εγκρίνει τη νομική δέσμευση ποσού δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00) σε βάρος του Κ.Α.
10.6262.0031 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για τις «Εργασίες συντήρησης στα κτίρια των
ΚΕΠ» και καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω εργασίας με τη διαδικασία της απ’ ευθείας
ανάθεσης σε τρίτους (ΑΑΥ 607/2015)

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 301/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

Χ.Γιαννάκης, Α.Χωματά, Γ. Χατζηδάκης, Κ Παπαδόπουλος, Α.Μαρκουλάκη

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε.Ψυρρόπουλος, Η.Πανταζόπουλος, Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε.Ζαννιά,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 21.10.2015

Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος,Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κ.Καλούδης, Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης, Μ.Κουρή, Α.Παναγιώταρης,
Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας, Δ. Γεωργίου, Ε.Καπίρη,
Χ.Κοκοτίνης, Δ.Καλαντίδης, Δ.Ασβεστάς, Φ.Χρυσουλάκης, Γ.Αντύπας,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

Α.Δουβή, Ι.Αναγνώστου, Γ. Αγαδάκος, Α.Τσατσούλη, Π.Μαργαρώνης,
Α.Ευσταθίου, Μ.Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος, Ι.Πούλος, Α.Πίκουλα, Γ.Σόφης
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