ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 2εο ζπλεδξίαζεο ηεο λέαο δεκνηηθήο
πεξηόδνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ζιηνύπνιεο

ήκεξα 2 Οθησβξίνπ 2014, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 16:30 ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε ην
Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά από ηελ 38251/26-9-2014 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ.
Κσλζηαληίλνπ Γ. εθηειή πνπ δόζεθε ζε θάζε ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 64 θαη 74 ηνπ Ν. 3852/2010.
Μεηά ηε δηαπίζησζε όηη ην πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν κειώλ ζαξάληα ελόο
είλαη παξόληα ζαξάληα έλα, δει. νη θ.θ. 1. εθηειήο Κσλ/λνο, Πξόεδξνο, 2. Καιαληίδεο Γεκήηξηνο,
Αληηπξόεδξνο, 3. Κνπξή Μαξία, Γξακκαηέαο, 4. Γηαλλάθεο Υξήζηνο, 5. Υσκαηά Αηθαηεξίλε, 6. Υαηδεδάθεο
Γεώξγηνο, 7. Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο, 8. Μαξθνπιάθε Αηθαηεξίλε, 9. Φπξξόπνπινο Δπζηάζηνο, 10.
Παληαδόπνπινο Ζιίαο, 11. εξέηε Υξηζηίλα, 12. Καιαξξύηεο Υξήζηνο, 13. Εαλληά Δπθεκία, 14. Αληδηλάο
Ησάλλεο, 15. Βηδάιεο Παλαγηώηεο, 16. Γηαλλόπνπινο Θεκηζηνθιήο, 17. Γεκεηξόπνπινο Άγγεινο, 18. Κνξκά –
Γθνπηδηάλα Γήκεηξα, 19. Καινύδεο Κσλ/λνο, 20. Μπαζνύξεο Μαξίλνο, 21. Κνύξηεο Αλδξέαο,

22.

Παλαγηώηαξεο Αλαζηάζηνο, 23. Νηθεθόξνο Ησάλλεο, 24. Γξεγνξέαο Ησάλλεο, 25. Γεσξγίνπ Γεκήηξηνο, 26.
Καπίξε Διέλε, 27. Κνθνηίλεο Υξήζηνο, 28. Αζβεζηάο Γεκήηξηνο, 29. Υξπζνπιάθεο Φώηηνο, 30. Αληύπαο
Γεώξγηνο, 31. Γνπβή Αγγειηθή, 32. Αλαγλώζηνπ Ησάλλεο, 33.Αγαδάθνο Γεώξγηνο, 34. Σζαηζνύιε Αλαζηαζία,
35. Μαξγαξώλεο Παλαγηώηεο, 36. Δπζηαζίνπ Αλαζηάζηνο, 37. Κνπξήο Μηραήι, 38. Παληαδόπνπινο Γεκήηξηνο,
39. Πνύινο Ησάλλεο, 40. Πίθνπια Αξγπξώ θαη 41. όθεο Γεώξγηνο, όηη ν Γήκαξρνο, θ. Βαζίιεηνο
Βαιαζόπνπινο, είλαη παξώλ,ν θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε είλαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, θ. Γεκήηξηνο Αλαζηόπνπινο θαη ν
Ννκηθόο ύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Κσλ/λνο Μαληαδάθεο, θαη ν δηεπζπληήο θ. Γνπξιήο.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ε κόληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Καιπνπδάλε Ακαιία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 213/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αλαιήςεηο λνκηθώλ δεζκεύζεσλ θαη θαζνξηζκόο ηξόπν εθηέιεζεο.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη γηα ηελ αλάγθε λα ζπδεηεζεί
ην ζέκα πνπ αθνξά ζε αλαιήςεηο λνκηθώλ δεζκεύζεσλ θαη ζηνλ θαζνξηζκό ηξόπν εθηέιεζεο, εθηόο εκεξεζίαο
δηαηάμεσο.
Ο Αληηδήκαξρνο θ. Καιαξξύηεο, πνπ εηζεγήζεθε ηελ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ην ππ’ αξηζκ. πξση. 38949/2014 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο ζην νπνίν
αλαθέξνληαη ηα εμήο :
αο παξαθαινύκε λα εηζεγεζείηε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην , ηελ ιήςε ή ηεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε
:
Σεο αλάιεςε λνκηθήο δέζκεπζεο γηα ηηο «εξγαζίεο δηελέξγεηεο ςεθαζκώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο
πηηπνθάκπεο ησλ πεύθσλ» ζπλνιηθνύ πνζνύ 7.000,00 € ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 35.6162.0018 θαη ηνλ θαζαξηζκό
ηξόπνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ κε απ’ επζείαο αλάζεζε.
Δπίζεο έζεζε ππόςε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ην ππ’αξηζκ. πξση. 38948/2014 έγγξαθν ηεο
Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα εμήο :
1

αο παξαθαινύκε λα εηζεγεζείηε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην , ηελ ιήςε ή ηεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε
:
Σεο αλάιεςε λνκηθήο δέζκεπζεο γηα ηηο «Δξγαζίεο γηα ην θιάδεκα θαη ηελ θνπή ςειώλ δέληξσλ»
ζπλνιηθνύ πνζνύ 10.000,00 € ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 35.6162.0004 θαη ηνλ θαζαξηζκό ηξόπνπ εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηώλ κε απ’ επζείαο αλάζεζε.
ηελ ζπλέρεηα ν θ. Αληηδήκαξρνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ην ππ’ αξηζκ.πξση.
36979/2014 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Καζαξηόηεηαο ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα εμήο :
αο παξαθαινύκε λα εηζεγεζείηε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ ιήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε λνκηθήο
δέζκεπζεο γηα ηελ εξγαζία «Έμνδα κεηαθνξάο αθηλεηνπνηεκέλσλ νρεκάησλ ησλ Γήκνπ ιόγσ δεκηάο» (Α.Μ.
35/2014) πνζνύ 4.999,95 € κε απεπζείαο αλάζεζε από ηνλ Γήκαξρν βάζεη ηνπ ΠΓ 28/80, πνπ ζα βαξύλεη ηνλ
ΚΑ 20.6411.0006 «έμνδα κεηαθνξάο αθηλεηνπνηεκέλσλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ ιόγσ δεκηάο» Υξεκαηνδόηεζε
από ίδηνπο πόξνπο.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην
αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 67 θαη 69 ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ Ν. 3463/2006
Οκόθσλα απνθαζίδεη
1. Εγκρίνει τθν εκτός θμερισιας διάταξθς συηιτθσθ του κζματος.
2. Δγθξίλεη ηελ αλάιεςε λνκηθήο δέζκεπζεο γηα ηηο «εξγαζίεο δηελέξγεηεο ςεθαζκώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε
ηεο πηηπνθάκπεο ησλ πεύθσλ» ζπλνιηθνύ πνζνύ 7.000,00 € ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 35.6162.0018 θαη ηνλ
θαζαξηζκό ηξόπνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ κε απ’ επζείαο αλάζεζε.
3. Δγθξίλεη ηελ αλάιεςε λνκηθήο δέζκεπζεο γηα ηηο «Δξγαζίεο γηα ην θιάδεκα θαη ηελ θνπή ςειώλ δέληξσλ»
ζπλνιηθνύ πνζνύ 10.000,00 € ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 35.6162.0004 θαη ηνλ θαζαξηζκό ηξόπνπ εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηώλ κε απ’ επζείαο αλάζεζε
4. Δγθξίλεη ηελ λνκηθήο δέζκεπζεο γηα ηελ εξγαζία «Έμνδα κεηαθνξάο αθηλεηνπνηεκέλσλ νρεκάησλ ησλ
Γήκνπ ιόγσ δεκηάο» (Α.Μ. 35/2014) πνζνύ 4.999,95 € κε απεπζείαο αλάζεζε από ηνλ Γήκαξρν βάζεη ηνπ
ΠΓ 28/80, πνπ ζα βαξύλεη ηνλ ΚΑ 20.6411.0006 «έμνδα κεηαθνξάο αθηλεηνπνηεκέλσλ νρεκάησλ ηνπ
Γήκνπ ιόγσ δεκηάο» Υξεκαηνδόηεζε από ίδηνπο πόξνπο.

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 213/2014 θαη είλαη αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν.
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 6.10.2014

Η.Αληδηλάο, Π.Βηδάιεο, Θ.Γηαλλόπνπινο, Α.Γεκεηξόπνπινο,Γ.Κνξκά-Γθνπηδηάλα
Κ.Καινύδεο, Μ.Μπαζνύξεο, Α.Κνύξηεο, Μ.Κνπξή, Α.Παλαγηώηαξεο,

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Η.Νηθεθόξνο, Η.Γξεγνξέαο, Γ. Γεσξγίνπ, Δ.Καπίξε,
Υ.Κνθνηίλεο, Γ.Καιαληίδεο, Γ.Αζβεζηάο, Φ.Υξπζνπιάθεο, Γ.Αληύπαο,
Α.Γνπβή, Η.Αλαγλώζηνπ, Γ. Αγαδάθνο, Α.Σζαηζνύιε, Π.Μαξγαξώλεο,

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. ΔΦΣΔΛΖ

Α.Δπζηαζίνπ, Μ.Κνπξήο, Γ.Παληαδόπνπινο, Η.Πνύινο, Α.Πίθνπια, Γ.όθεο
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