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      ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ                                                                                                                                                   
           ΝΟΜΟ ΗΛΕΘΑ                                                         Κξέζηελα 15 / 07  / 2011 
    ΔΗΜΟ  ΑΝΔΡΘΣΑΘΝΑ -ΚΡΕΣΕΝΧΝ                           Αξ. Πξση : 12051 

                                                                       
Έδξα: Κξέζηελα                                                          ΠΡΟ :                    
Σαρ. Γ/λζε : Αγ. Γεσξγίνπ 22                          Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε Πειoπνλλήζνπ 
Σαρ. Κώδηθαο : 27055                                                 Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ  
Σειέθσλν : 2625023220                                  Γεληθή Γ/λζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο 
FAX:        26250-23220                                                       Γ/λζε Γηνίθεζεο    
Σκήκα Γνηθεηηθνύ –Οηθνλνκηθνύ 
Πιεξνθνξίεο: Νίθνο Καξάκπειαο 
e-mail: dkresten@otenet.gr       
 
 
ΘΕΜΑ :  « Τποβολή Απόθαζηρ για έλεγσο». 
 
               
 
   αο ππνβάιινπκε έγθπξν απόζπαζκα από ην ππ’ αξηζ. 14/2011 πξαθηηθό 

ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο  ηεο 7εο Ινπιίνπ 2011 , πνπ 

πεξηέρεη ηελ κε αξηζκό 92/2011 απόθαζή καο κε ηίηιν ζέκαηνο: «Αλάζεζε εξγαζηώλ 

ζπληήξεζεο πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ γξαθείσλ Γ.Δ. Αλδξίηζαηλαο», κε ην ζρεηηθό 

απνδεηθηηθό δεκνζίεπζεο θαη παξαθαινύκε γηα ην λόκηκν έιεγρν ηεο απόθαζεο 

απηήο. 

        
                                                                                                                      
                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΥΟ  
 
                                                                                                                           
 
 
 
                                                                                       ΔΘΟΝΤΘΟ ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ  
 
ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ: 
ΑΝΑΓΟΥΟ 
 
ΕΧΣΕΡΘΚΗ ΔΘΑΝΟΜΗ: 
1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ  
ΝΟΜΟ  ΗΛΕΘΑ      
ΔΗΜΟ  ΑΝΔΡΘΣΑΘΝΑ -ΚΡΕΣΕΝΧΝ 
 
 

Α  Π  Ο    Π  Α    Μ  Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 14εο ζπλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο -Κξεζηέλσλ, έηνπο 2011. 

 
Απιθμόρ Απόθαζηρ :92 
 
   Π Ε Ρ Θ Λ Η Φ Η  
ΘΕΜΑ:«Ανάθεζη επγαζιών ζςνηήπηζηρ ςδπαςλικών εγκαηαζηάζεων 

γπαθείων Δ.Ε. Ανδπίηζαιναρ». 
 
 ηα Κξέζηελα θαη ην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ , ζήκεξα 

ηελ 7ε ηνπ κελόο Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Πέκπηε  θαη ώξα 1 :00 κ.κ. ζπλήιζε 
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο –Κξεζηέλσλ , 
κεηά από ηελ ΑΠ 11348/30-06-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο , ε νπνία 
επηδόζεθε ζε όια ηα κέιε. 

     Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7 ) κειώλ ηεο 
βξέζεθαλ παξόληα πέληε (5) κέιε : 

 
      Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε            Α Π Ο Ν Σ Ε   
1) Υειμώναρ Ανδπέαρ          1) Μπαλιούκορ Διονύζιορ, Ππόεδπορ 
2) Γεωπγιλέρ Γεώπγιορ                  2) Νικολακόποςλορ Γεώπγιορ, Ανηιππόεδπορ           
3) Καπανηώνηρ Παναγιώηηρ 
4) Κωζηόποςλορ Γεώπγιορ       
5) Γεωπγακόποςλορ Μιληιάδηρ    
 
Λόγσ ηεο δηθαηνινγεκέλεο απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Πξνεδξεύσλ αλέιαβε  ν θ. Υεηκώλαο Αλδξέαο, ζύκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 , ηνπ Ν. 3852/2010 όπνπ νξίδεηαη όηη «αλ 
απνπζηάδεη ή θσιύεηαη ν πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο, πξνεδξεύεη ν αληηπξόεδξνο θαη ζε 
πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο ηνπ αληηπξνέδξνπ ην κέινο ηεο πιεηνςεθίαο ην 
νπνίν έρεη εθιεγεί κε ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο». 

 
 Ο Πξνεδξεύσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ύζηεξα από ηε δηαπίζησζε απαξηίαο  

θαη κε ηελ παξνπζία ησλ Αληηδεκάξρσλ θ.θ. Γάγθαξε Ισάλλε, Γηακαληόπνπινπ 
Βαζίιε, Κσζηόπνπινπ Αζαλαζίνπ , ηεο ππαιιήινπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαο 
Σξπθσλνπνύινπ Φαλήο , θαζώο θαη ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ Καξάκπεια Νηθόιανπ 
γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 
Ο Πξνεδξεύεσλ θ. Υεηκώλαο Αλδξέαο , κεηά θαη από πξόηαζε ηεο ηερληθήο 

ππεξεζίαο , πξόηεηλε λα ζπδεηεζεί εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο , ιόγσ ηνπ 
θαηεπείγνληνο, ην ζέκα «Ανάθεζη επγαζιών ζςνηήπηζηρ ςδπαςλικών 
εγκαηαζηάζεων γπαθείων Δ.Ε. Ανδπίηζαιναρ» δεδνκέλνπ όηη πξνέθπςαλ βιάβεο 
ζε  γξαθεία ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Αλδξίηζαηλαο θαη πξέπεη λα απνθαηαζηαζνύλ κε 
ηελ αλάζεζε εξγαζηώλ ζε εμσηεξηθό ζπλεξγάηε . ην Γήκν απαζρνιείηαη κε ζύκβαζε 
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ κεξηθήο απαζρόιεζεο έλα άηνκν θαη δελ επαξθεί λα 
θαιύςεη ηελ πιεζώξα ησλ θαζεκεξηλώλ πξνβιεκάησλ ζε όιν ην έπξνο ηνπ Γήκνπ. 
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Πξέπεη λα απνθαζίζνπκε αλ ζα ζπδεηήζνπκε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ δελ έρεη 
εγγξαθεί ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 75 
ηνπ Ν. 3852/2010 ».  

Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αθνύ άθνπζαλ ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  
 

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΝ ΟΜΟΦΧΝΑ 
Σν θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο,  θαη σο εθ ηνύηνπ απνθαζίδνπλ λα ζπδεηεζεί εθηόο 

εκεξεζίαο δηάηαμεο ην ζέκα «Ανάθεζη επγαζιών ζςνηήπηζηρ ςδπαςλικών 
εγκαηαζηάζεων γπαθείων Δ.Ε. Ανδπίηζαιναρ». 

 
ηε ζπλέρεηα ν Πξνεδξεύσλ ηεο Δπηηξνπήο εηζεγήζεθε σο εμήο ην ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο: 
«Η ηερληθή ππεξεζία καο ελεκεξώλεη όηη ζηνλ Κ.Α. 10-6261.008 ηνπ νηθείνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ 2011 έρνπκε εγγξάςεη πίζησζε 3.400,00 €  κε ηίηιν «ζςνηήπηζη 
ςδπαςλικών εγκαηαζηάζεων γπαθείων Δ.Ε. Ανδπίζηαιναρ». Έρνπλ πξνθύςεη 
δεκηέο θαη θζνξέο ζε δεκνηηθά γξαθεία ζηελ ελόηεηα ηεο Αλδξίηζαηλαο θαη πξέπεη λα 
αληηκεησπηζηνύλ άκεζα. Η εξγαζία απηή πξέπεη λα αλαηεζεί ζε εμσηεξηθό ζπλεξγάηε 
δεδνκέλνπ όηη ην έλα άηνκν κε γλώζεηο πδξαπιηθνύ ην νπνίν  απαζρνιείηαη ζην Γήκν 
κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ κεξηθήο απαζρόιεζεο  ηνπ Γήκνπ δελ 
επαξθεί γηα λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο απηέο ιόγσ ηνπ εύξνπο ηνπ Γήκνπ , ήηνη κηα 
Γεκνηηθή Κνηλόηεηα  θαη 31 Σνπηθέο Κνηλόηεηεο κε κεγάιε δηαζπνξά , πνιιέο από ηηο 
νπνίεο είλαη απνκαθξπζκέλεο, νξεηλέο θαη δύζβαηεο Σνπηθέο Κνηλόηεηεο.  

Πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζνπκε ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ πδξαπιηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ ζηα γξαθεία ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Αλδξίηζαηλαο , κε ζθνπό  ηελ 
απνθαηάζηαζε ησλ πξναλαθεξόκελσλ βιαβώλ αιιά θαη γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ 
απνθπγή λέσλ πξνβιεκάησλ θαη δπζιεηηνπξγηώλ ζηα αλσηέξσ θαηαζηήκαηα , 
πξνηείλσ λα αλαζέζνπκε ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνλ 
πδξαπιηθό θ. Παλαγόπνπιν Ηιία ηνπ Γεσξγίνπ, θάηνηθν Κξάλαο Ακπγδαιηώλ ηνπ 
Γήκνπ καο. Ο πξνηεηλόκελνο αλάδνρνο έρεη εκπεηξία ζε ηέηνηνπ είδνπο εξγαζίεο  , 
έρνπκε πξνεγνύκελε θαιή ζπλεξγαζία , θξίλνπκε όηη είλαη ηθαλόο θαη απνηειεζκαηηθόο 
θαη καο πξνζθέξεη νηθνλνκηθέο ιύζεηο. Δπηπιένλ πξέπεη λα ςεθίζνπκε ηελ πίζησζε 
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηελ παξαπάλσ εξγαζία». 

ηε ζπλέρεηα ν Πξνεδξεύσλ ηεο Δπηηξνπήο δήηεζε από ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ γηα 
ην ζέκα απηό. 

Η Οικονομική Επιηποπή 
αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε: 
ηηο δηαηάμεηο Ν.2539/97, ηνπ Ν. 2623/98 , ηνπ  Ν 3852/2010 , ηνπ ΠΓ 28/1980 θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ,  

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

1) Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε εξγαζηώλ κε ηίηιν «ζςνηήπηζη ςδπαςλικών 
εγκαηαζηάζεων γπαθείων Δ.Ε. Ανδπίηζαιναρ» ζηνλ πδξαπιηθό θ. 
Παλαγόπνπιν Ηιία ηνπ Γεσξγίνπ , θάηνηθν Κξάλαο, θαη κέρξη ηνπ πνζνύ 
3.400,00€ , αλάινγα κε ηηο εξγαζίεο πνπ ζα απαηηεζνύλ.  

2) Φεθίδεη , εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο πνζνύ 3.400,00 € ζε 
βάξνο ηνπ ΚΑ 10-6261.008 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2011 γηα ηε «ζπληήξεζε 
πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ γξαθείσλ Γ.Δ. Αλδξίηζαηλαο». 

3) Η ππνγξαθή ηεο νηθείαο ζύκβαζεο  ζα γίλεη από ην Γήκαξρν ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 , παξ. 1ζη.  ηνπ Ν 3852/2010. 

4) Η πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεη κε ρξεκαηηθό έληαικα πιεξσκήο 
ηνπ Γήκνπ καο ζην όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ βάζεη λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθώλ. 
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   Η απόθαζη αςηή έλαβε αύξονηα απιθμό 92/2011 
   Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο  

αθνινύζσο:  
 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΕΤΧΝ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΑ ΜΕΛΗ 
ΥΕΘΜΏΝΑ ΑΝΔΡΕΑ 
 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ 
ΝΘΚΟλΑΟ 

ΚΑΡΑΝΣΧΝΗ ΠΑΝΑΓΘΧΣΗ 

 
 

 ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ 

  ΓΕΧΡΓΘΛΕ ΓΕΧΡΓΘΟ 
 

  ΓΕΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΜΘΛΣΘΑΔΗ 

 
 
                                            Ακπιβέρ  Απόζπαζμα   
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ο.Ε.  
      
 
 
     ΔΘΟΝΤΘΟ ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ 
      ΔΗΜΑΡΥΟ 


