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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 15 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.289119.2.2018 πρόσκληση του 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 τέσσερα, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Κορμά – Γκουτζιάνα
Δήμητρα, Γραμματέας, 3. Γιαννάκης Χρήστος, 4. Χατζηδάκης Γεώργιος, 5. Παπαδόπουλος Κων/νος, 6.
Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 7. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 8. Σερέτη Χριστίνα, 9. Καλαρρύτης Χρήστος, 10.
Ζαννιά Ευφημία, 11. Αντζινάς Ιωάννης, 12. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 13. Δημητρόπουλος Άγγελος, 14.
Καλούδης Κων/νος, 15. Μπασούρης Μαρίνος, 16. Κούρτης Ανδρέας, 17. Κουρή Μαρία, 18. Παναγιώταρης
Αναστάσιος, 19. Νικηφόρος Ιωάννης, 20. Γρηγορέας Ιωάννης, 21. Καπίρη Ελένη, 22. Κοκοτίνης Χρήστος,
23. Ασβεστάς Δημήτριος, 24. Αντύπας Γεώργιος, 25. Δουβή Αγγελική, 26. Αγαδάκος Γεώργιος, 27.
Τσατσούλη Αναστασία, 28. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 29. Ευσταθίου Αναστάσιος, 30. Κουρής Μιχαήλ, 31.
Πανταζόπουλος Δημήτριος, 32. Πούλος Ιωάννης, 33. Πίκουλα Αργυρώ, 34. Σεφτελής Κων/νος, ότι οι κ.κ. 1.
Χρυσουλάκης Φώτιος, Αντιπρόεδρος, 2. Χωματά Αικατερίνη, 3. Βιδάλης Παναγιώτης, 4. Γεωργίου
Δημήτριος, 5. Καλαντίδης Δημήτριος, 6. Αναγνώστου Ιωάννης, 7. Σόφης Γεώργιος, 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, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μανταδάκης κα ο κ. Κοντονίκας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 31/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασιών διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού, πολυετούς
δέσμευσης ή μη για εγγραφή πιστώσεων και ανάληψη υποχρεώσεων της προμήθειας και παραπομπή ή
μη του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 για την
«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» (ΑΜ.:K5/2018).

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Αγαδάκος, Δουβή, Πούλος και Δ.Πανταζόπουλος)
Ο Αντιδήμαρχος κ. Αντζινάς που εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.2800/2018 έγγραφό του, το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο βάσει των διατάξεων του Ν.3852/10, του Ν.
3463/06 και του Ν.4412/2016 τα εξής:
1. Την έγκριση ή μη κίνησης των διαδικασιών και της διενέργειας της «Προμήθειας κάδων απορριμμάτων»,
με ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.4412/2016 (άρθρο 4 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ και Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2170)
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2. Την δέσμευση ή μη για εγγραφή πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης της προμήθειας για τις ανάγκες του
Δήμου στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 για τον παρακάτω Κ.Α. ως ακολούθως:
Α/Α
1

Κ.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

35.7135.0015

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των

ΠΟΣΟ (……€)
396.800,00

πεντακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ

(595.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.7135.0015 για ποσό
198.400,00 € του ισχύοντος Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου.
3.

Την παραπομπή ή μη του θέματος

στην Οικονομική επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 65§1

του

Ν.3852/2010 και την εξουσιοδότηση αυτής για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου σε θέματα
αρμοδιότητας καθ΄ όλη τη διάρκεια των προβλεπόμενων στην §5 του ως άνω άρθρου για προμήθειες,
υπηρεσίες και έργα.
4.

Η εν λόγω προμήθεια θα συντελέσει στην αντικατάσταση των κάδων απορριμμάτων της πόλης. Επίσης

κρίνεται αναγκαία λαμβάνοντας υπόψη ότι:
α) Ο Δήμος δεν έχει προμηθευτεί κάδους απορριμμάτων τα τελευταία 15 χρόνια και
β) Οι ήδη υπάρχοντες κάδοι είναι σε άσχημη κατάσταση με αποτέλεσμα να τους επισκευάζουμε συνεχώς.
Στη συνέχεια, το λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και οι δημοτικοί
σύμβουλοι οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους και τοποθετήθηκαν επί του θέματος.
Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται λεπτομερώς στα πρακτικά,
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006,
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(δηλώνοντας λευκό οι κ.κ. Κοκοτίνης, Ασβεστάς, Αντύπας, Σεφτελής, μειοψηφούντων των κ.κ. Τσατσούλη,
Μαργαρώνης, Ευσταθίου, Κουρής, ενώ κατά την ψηφοφορία έχει αποχωρήσει η κ. Πίκουλα)
1. Εγκρίνει την κίνηση διαδικασιών και διενέργειας της «Προμήθειας κάδων απορριμμάτων», με ανοικτό
διαγωνισμό άνω των ορίων σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.4412/2016 (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ
και Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2170)
2. Εγκρίνει την δέσμευση για εγγραφή πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης της προμήθειας για τις
ανάγκες του Δήμου στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 για τον παρακάτω Κ.Α. ως
ακολούθως:
Α/Α
1

Κ.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ (……€)

35.7135.0015

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

396.800,00

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ
(595.200,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.7135.0015 για ποσό
198.400,00 € του ισχύοντος προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου.
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3. Την παραπομπή του θέματος στην Οικονομική επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 65§1 του Ν.3852/2010
και την εξουσιοδότηση αυτής για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου σε θέματα αρμοδιότητας
καθ΄ όλη τη διάρκεια των προβλεπόμενων στην §5 του ως άνω άρθρου για προμήθειες, υπηρεσίες και έργα.
Η εν λόγω προμήθεια θα συντελέσει στην αντικατάσταση των κάδων απορριμμάτων της πόλης. Επίσης
κρίνεται αναγκαία λαμβάνοντας υπόψη ότι:
α) Ο Δήμος δεν έχει προμηθευτεί κάδους απορριμμάτων τα τελευταία 15 χρόνια και
β) Οι ήδη υπάρχοντες κάδοι είναι σε άσχημη κατάσταση με αποτέλεσμα να επισκευάζονται συνεχώς.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 31/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Δ.ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ

Χ.Γιαννάκης, Γ.Χατζηδάκης, Α.Μαρκουλάκη, Ε.Ψυρρόπουλος,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Κ.Παπαδόπουλος, Ι.Αντζινάς, Ε.Ζαννιά,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 21.2.2018

Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος, Κ.Καλούδης Μ.Μπασούρης,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α.Κούρτης, Μ.Κουρή, Α.Παναγιώταρης, Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας,
Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης, Δ.Ασβεστάς, Γ.Αντύπας, Α.Τσατσούλη,
Π.Μαργαρώνης, Α.Ευσταθίου, Μ. Κουρής, Κ.Σεφτελής,

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
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