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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ  
ΝΟΜΟ  ΗΛΕΘΑ 
ΔΗΜΟ  ΑΝΔΡΘΣΑΘΝΑ -ΚΡΕΣΕΝΧΝ 
 
 
    Α  Π  Ο    Π  Α    Μ  Α  

Από ην πξαθηηθό ηεο 6εο ζπλεδξίαζεο  
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο -Κξεζηέλσλ, έηνπο 2011. 
 
 Απιθμόρ Απόυασηρ :38 
 

Π Ε Ρ Θ Λ Η Φ Η 
 

ΘΕΜΑ: «Μεηαθνξά νρήκαηνο JCB  από ηελ ππεξεζία ηεο απνρέηεπζεο 
ζηελ ππεξεζία ηεο θαζαξηόηεηαο». 

 
 ηα Κξέζηελα θαη ην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ, 

ζήκεξα ηελ 11ε ηνπ κελόο Απξηιίνπ  ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Γεπηέξα  θαη ώξα 
12: 00 κ.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 
Αλδξίηζαηλαο –Κξεζηέλσλ , κεηά  από ηελ ΑΠ 3762/7-4-2011 έγγξαθε 
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ε νπνία επηδόζεθε εκπξόζεζκα ζε όια ηα κέιε, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 75 ηνπ Ν 3852/2010. 

     Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7 ) 
κειώλ ηεο βξέζεθαλ παξόληα  θαη ηα επηά κέιε  (7), ήηνη : 

 
          Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε                                             Α Π Ο Ν Σ Ε   
1) Μπαιηνύθνο Γηνλύζηνο , Πξόεδξνο      Οπδείο  
2) Καξαληώλεο Παλαγηώηεο 
3) Κσζηόπνπινο Γεώξγηνο       
4) Χεηκώλαο Αλδξέαο   
5) Γεσξγηιέο Γεώξγηνο 
6) Νηθνιαθόπνπινο Γεώξγηνο 
7) Γεσξγαθόπνπινο Μηιηηάδεο    
 
 ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ:, νη Αληηδήκαξρνη θ.θ. Γάγθαξεο Ισάλλεο, 

Γηακαληόπνπινο Βαζίιεηνο , θαζώο θαη ν ππαιιήινο ηνπ Γήκνπ Νηθόιανο 
Καξάκπειαο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

 
Ο Πξόεδξνο κεηά από ηε δηαπίζησζε απαξηίαο θήξπμε  ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη πξόηεηλε λα ζπδεηεζεί εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο , ιόγσ ηνπ 
θαηεπείγνληνο , ην ζέκα «Μεηαθνξά νρήκαηνο JCB  από ηελ ππεξεζία ηεο 
απνρέηεπζεο ζηελ ππεξεζία ηεο θαζαξηόηεηαο» δεδνκέλνπ όηη ύζηεξα από 
πξόζθαηεο αλάγθεο πνπ πξνέθπςαλ , δηαπηζηώζακε όηη ην ελ ιόγσ όρεκα 
πξέπεη λα ρξεζηκπνηεζεί ζε άιιεο εξγαζίεο από εθείλεο πνπ αξρηθά ην 
θαηαηάμακε , ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζ. 29/5-3-2011 απόθαζή καο. Οη εξγαζίεο 
πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνύλ κε ην όρεκα απηό  είλαη επείγνπζεο. 

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».  
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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 «Μεηαθνξά νρήκαηνο JCB  από ηελ 
ππεξεζία ηεο απνρέηεπζεο ζηελ ππεξεζία ηεο θαζαξηόηεηαο» 

 
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο εηζεγήζεθε σο εμήο ην ζέκα: 
«Κύξηνη ύκβνπινη ,  
πξέπεη λα κεηαθέξνπκε ην όρεκα κε ηα ζηνηρεία : Δθζθαθέαο-Φνξησηήο JCB, 

κε αξηζκό ME 115407, ΗΡ 101  PS,  θαύζηκν πεηξέιαην, από ηελ ππεξεζία ηεο 
απνρέηεπζεο ζηελ ππεξεζία θαζαξηόηεηαο, δεδνκέλνπ όηη πξέπεη λα γίλνπλ 
εξγαζίεο άκεζα ζηελ θαζαξηόηεηα , ηηο νπνίεο κπνξεί λα εθηειέζεη κόλν ην ελ 
ιόγσ κεράλεκα. Γεληθόηεξα , ην όρεκα απηό ρξεζηκεύεη ζηελ θαζαξηόηεηα θαη 
εθεί πξέπεη λα ηα εληάμνπκε. 

 
Καιώ ηελ Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη γηα ην ζέκα,  

Η Οικονομική Επιτποπή 
αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ θαη έιαβε ππόςε ηεο ηηο αλάγθεο 

ηνπ Γήκνπ 
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΧΝΑ  

Σε κεηαθνξά ηνπ νρήκαηνο JCB κε ζηνηρεία: Δθζθαθέαο-Φνξησηήο JCB-κε 
αξηζκό ME 115407- ΗΡ 101  PS-  θαύζηκν πεηξέιαην ,  από ηελ ππεξεζία ηεο 
απνρέηεπζεο ζηελ ππεξεζία ηεο θαζαξηόηεηαο, ηξνπνπνηώληαο ηελ ππ΄ αξηζκ. 
29/5-3-2011 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  

 
  Η απόυαση αςτή έλαβε αύξοντα απιθμό 38/2011 . 
   Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο  

αθνινύζσο:  
 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΑ ΜΕΛΗ 

ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ  ΔΘΟΝΤΘΟ 
 

ΝΘΚΟΛΑΟ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΚΑΡΑΝΣΧΝΗ ΠΑΝΑΓΘΧΣΗ                                                                                          

  ΓΕΧΡΓΘΛΕ ΓΕΧΡΓΘΟ 
 

 
 

 ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ 

  ΥΕΘΜΧΝΑ ΑΝΔΡΕΑ 
 

 
 

 ΝΘΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ 

  ΓΕΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΜΘΛΣΘΑΔΗ 
 

                                           
Ακπιβέρ  Απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ο.Ε. 
 
 
 

ΔΘΟΝΤΘΟ ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ 


