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      ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ                                                                                                                                                   
           ΝΟΜΟ ΗΛΕΘΑ                                                         Κξέζηελα 18/ 07  / 2011 
    ΔΗΜΟ  ΑΝΔΡΘΣΑΘΝΑ -ΚΡΕΣΕΝΧΝ                           Αξ. Πξση : 12063 

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

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

πεξηέρεη ηελ κε αξηζκφ 96/2011 απφθαζή καο κε ηίηιν ζέκαηνο: «Σξνπνπνίεζε ηεο 

ππ’ αξηζ. 56/2011 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πεξί αλάζεζεο εξγαζηψλ 

εθηχπσζεο ζρεδίσλ εθδφζεσλ θαη  βηβιηνδεηήζεσλ», κε ην ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ 

δεκνζίεπζεο θαη παξαθαινχκε γηα ην λφκηκν έιεγρν ηεο απφθαζεο 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 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 14εο ζπλεδξίαζεο 

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

 
Απιθμόρ Απόθαζηρ :96 
 
   Π Ε Ρ Θ Λ Η Φ Η  
ΘΕΜΑ:«Σποποποίηζη ηηρ ςπ’ απιθ. 56/2011 απόθαζηρ ηηρ Οικονομικήρ 

Επιηποπήρ, πεπί ανάθεζηρ επγαζιών εκηύπωζηρ ζσεδίων εκδόζεων και  
βιβλιοδεηήζεων». 

 
 ηα Κξέζηελα θαη ην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ , ζήκεξα 

ηελ 7ε ηνπ κελφο Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Πέκπηε  θαη ψξα 1 :00 κ.κ. ζπλήιζε 
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο –Κξεζηέλσλ , 
κεηά απφ ηελ ΑΠ 11348/30-06-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο , ε νπνία 
επηδφζεθε ζε φια ηα κέιε. 

     Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν επηά (7 ) κειψλ ηεο 
βξέζεθαλ παξφληα πέληε (5) κέιε , δειαδή : 

 
      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    
 
Λφγσ ηεο δηθαηνινγεκέλεο απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Πξνεδξεχσλ αλέιαβε  ν θ. Υεηκψλαο Αλδξέαο, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 , ηνπ Ν. 3852/2010 φπνπ νξίδεηαη φηη «αλ 
απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο, πξνεδξεχεη ν αληηπξφεδξνο θαη ζε 
πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηνπ αληηπξνέδξνπ ην κέινο ηεο πιεηνςεθίαο ην 
νπνίν έρεη εθιεγεί κε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο». 

 Ο Πξνεδξεχσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ ηε δηαπίζησζε απαξηίαο  
θαη κε ηελ παξνπζία ησλ Αληηδεκάξρσλ θ.θ. Γάγθαξε Ισάλλε, Γηακαληφπνπινπ 
Βαζίιε, Κσζηφπνπινπ Αζαλαζίνπ , ηεο ππαιιήινπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαο 
Σξπθσλνπνχινπ Φαλήο , θαζψο θαη ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ Καξάκπεια Νηθφιανπ 
γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 
Ο Πξνεδξεχσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υεηκψλαο Αλδξέαο γηα ην 4ν ζέκα, 

ελεκέξσζε  φηη ν Πξντζηάκελνο ησλ Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. 
Φσηφπνπινο καο ελεκεξψλεη φηη:: 

«Με ηελ ππ’ αξηζ. 56/2011 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο είρακε αλαζέζεη ηηο 
εξγαζίεο εθηχπσζεο ζρεδίσλ εθδφζεσλ θαη  βηβιηνδεηήζεσλ ζηελ θα Αξαβαληηλνχ 
Μαξία πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο καο λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ζε εθηχπσζε, αλαπαξαγσγή 
θαη θσηνηππίεο ζρεδίσλ γηα ηηο κειέηεο, ηελ πξνψζεζε ησλ αδεηνδνηήζεσλ ησλ 
έξγσλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 
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Η αλάζεζε έγηλε ζχκθσλα  κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80 θαη ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ 
Ν.2623/1998. 
Δπεηδή φκσο άιιαμε ε επσλπκία ηνπ θαηαζηήκαηνο , πιένλ είλαη ζην φλνκα ηνπ θ. 
Αγγειφπνπινπ Ξελνθψληα ηνπ Γεσξγίνπ, πξέπεη λα απνθαζίζνπκε γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. 56/2011 απφθαζή καο θαη πξνηείλνπκε λα αλαζέζνπκε ηηο 
εξγαζίεο ζηνλ θ. Αγγειφπνπιν Ξελνθψλ ηνπ Γεσξγίνπ , ιφγσ ηεο πξνεγνχκελεο 
νκαιήο θαη θαιήο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ηθαλνπνηεηηθήο ηηκήο. 

Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ νηθείν πξνυπνινγηζκφ 2011 , ην Κ.Α.10-6615 κε ηίηιν: 
«Δθηππψζεηο, εθδφζεηο, βηβιηνδεηήζεηο». 

Ο Πξνεδξεχσλ δήηεζε απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά κε ην 
ζέκα. 

Η Οικονομική Επιηποπή 
αθνχ άθνπζε ηνλ Πξoεδξεχνληα θαη έιαβε ππφςε: 
ηηο δηαηάμεηο Ν.2539/97, ηνπ Ν. 2623/98 , ηνπ  Ν 3852/2010 , ηνπ ΠΓ 28/1980 , ηελ 

εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ησλ Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. 
Φσηφπνπινπ 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΧΝΑ 
1) Σξνπνπνηεί ηελ ππ’ αξηζκ. 56/2011 θαη εγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε εξγαζηψλ 

εθηχπσζεο ζρεδίσλ εθδφζεσλ θαη βηβιηνδεηήζεσλ ζηνλ θ. Αγγειφπνπιν Ξελνθψλ ηνπ 
Γεσξγίνπ ιφγσ αιιαγήο επσλπκίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο, πξηλ ήηαλ Αξαβαληηλνχ Μαξία, 
κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ απνκέλεη απφ ηνλ Κ.Α.10-6615 κε ηίηιν: «Δθηππψζεηο, εθδφζεηο, 
βηβιηνδεηήζεηο» . 

2) Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.10-6615 ζηνλ νπνίν έρεη εγγξαθεί πίζησζε 
2.194,54 € κε ηίηιν: «Δθηππψζεηο, εθδφζεηο, βηβιηνδεηήζεηο» ηνπ νηθείνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο. 
 3) Η ππνγξαθή ηεο νηθείαο χκβαζεο , ζε θάζε πεξίπησζε, ζα γίλεη απφ ην Γήκαξρν 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 , παξ. 1ζη.  ηνπ Ν 3852/2010. 

 
   Η απόθαζη αςηή έλαβε αύξονηα απιθμό 96/2011 
   Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο  

αθνινχζσο:  
 

        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 


