
 

 
  

 
 

 

 

 

                                                                                                                          ΟΘΘ  ΕΡΑΝΑΛΘΨΘ 

 

Α Ρ Ο Σ Ρ Α Σ Μ Α 

 

        Από το πρακτικό τθσ αρικμ. 14/19-06-2019  τακτικισ  ςυνεδρίαςθσ του Δημοτικοφ 
Συμβουλίου. 
 

        Στισ Μοίρεσ ςιμερα τθν 19-06-2019 θμζρα Τετάρτθ το Δθμοτικό Συμβοφλιο του Διμου 
ςυνιλκε ςε δθμόςια τακτικι ςυνεδρίαςθ ςτθν αίκουςα του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ του 
Διμου, φςτερα από τθν αρικμ. 8355/14-06-2019 Ρρόςκλθςθ του Ρροζδρου του Δ.Σ. που 
δθμοςιεφκθκε ςτον ειδικό χϊρο ανακοινϊςεων του Διμου, και επιδόκθκε με αποδεικτικό ςτουσ 
Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ αυτοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010, για τθ ςυηιτθςθ 
και λιψθ αποφάςεων ςτο παρακάτω κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.  
        Ρριν από τθ ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ αυτισ ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. διαπίςτωςε ότι ςε ςφνολο 
είκοςι επτά (27) Δθμοτικϊν Συμβοφλων ιταν: 
                     ΡΑΟΝΤΕΣ                                                                                           ΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Νικολακάκθσ Ιωάννθσ                                                                 1.  Τιτάκθ-Λεονταράκθ Ελζνθ 

2. Μαυράκθσ Γεϊργιοσ                                                                   2.  Τςικνάκθ Αλεξάνδρα 

3. Κουτεντάκθσ Χαράλαμποσ                                                         3.  Χουςτουλάκθσ Φανοφριοσ 

4. Ρουλινάκθσ Μνοφςοσ                                                                 4.  Τςικνάκθσ Γεϊργιοσ 

5. Χαριτάκθσ Εμμανουιλ                                                                5.  Μανιαδάκθσ Ιωάννθσ 

6. Γκιαουράκθ-Ματκαιάκθ Ραραςκευι                                      6.  Κουλεντάκθσ Ιωάννθσ 

7. Ξθρουδάκθσ Ιωάννθσ                                                                  7.  Φραγκιαδάκθσ Διονφςιοσ 

8. Κουκουλάκθσ Ιωάννθσ                                                                8.  Ραπουτςάκθσ Νικόλαοσ 

9. Κουρτάκθσ Νικόλαοσ 

10. Χαλκιαδάκθσ Ηαχαρίασ 

11. Ρετρακογιϊργθ-Ανυφαντάκθ Μαρία 

12. Φαςομυτάκθσ Ιωάννθσ 

13. Νικολιδάκθσ Γρθγόριοσ 

14. Καργάκθσ Νικόλαοσ 

15. Κοκαράκθσ Χαρίλαοσ 

16. Καμπουράκθσ Σάββασ 

17. Μερωνιανάκθσ Γεϊργιοσ 

18. Μανιουδάκθσ Κων/νοσ 

19. Σπινκάκθσ Μιχαιλ 

        Στθ ςυνεδρίαςθ παρόντεσ ιταν ο Διμαρχοσ, οι Ρρόεδροι των Δθμοτικϊν και Τοπικϊν 
Κοινοτιτων και ο γραμματζασ του Διμου Τηεκάκθσ Στυλιανόσ για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν. 

                      Ο Ρρόεδροσ φςτερα από τθ διαπίςτωςθ απαρτίασ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και είπε  
                    Πτι ζχουν προκφψει  τζςςερα κζματα εκτόσ θμεριςιασ διάταξθσ και ανζλυςε ςτο ςϊμα τουσ  
                   λόγουσ του κατεπείγοντοσ.  
 Θ λιψθ τθσ  ςυγκεκριμζνθσ απόφαςθσ απαιτείται να πραγματοποιθκεί  άμεςα ςτθν παροφςα περίοδο παρά τα 
αναφερόμενα ςτο   άρκρο 65 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87Α') (όπωσ    τροποποιικθκε με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 1 
του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Αϋ 93/2014), ορίηεται ότι:  «Ζνα (1) μινα       πριν από τθ διενζργεια των εκλογϊν και μζχρι τθν 
εγκατάςταςθ των νζων δθμοτικϊν αρχϊν, το δθμοτικό  ςυμβοφλιο αποφαςίηει μόνο για κζματα που αναφζρονται ςε 
ζκτακτεσ περιπτϊςεισ εξαιρετικά επείγουςασ και     απρόβλεπτθσ ανάγκθσ, κακϊσ και για κζματα που αφοροφν ςτθν 
υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων»,   , για το λόγο  ότι υπάρχει προκεςμία και  δεν μπορεί να γίνει διακοπι τθσ 
διαδικαςίασ και τθσ εκτζλεςθσ του ςυγκεκριμζνου ζργου ,  είναι προαπαιτοφμενθ προχπόκεςθ για τθν ζνταξθ  του ςε 
ςυγχρθματοδοτοφμενο πρόγραμμα. 
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                  Το ςϊμα ενζκρινε το κατεπείγον και αποφαςίςτθκε ομόφωνα να ςυηθτθκοφν. Στθ ςυνζχεια 
ςυηθτικθκαν τα κζματα  τθσ θμεριςιασ  διάταξθσ. 

                        Ο Δ.Σ. Καμπουράκθσ Σάββασ αποχϊρθςε από τθ ςυνεδρίαςθ μετά τθν ενθμζρωςθ του Δθμάρχου και πριν 
από       τθν ζναρξθ ςυηιτθςθσ των εκτόσ θμεριςιασ διάταξθσ κεμάτων. 

                        

                 Θέμα 1ον    ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:      Ζγκριςη μελέτησ και παραλαβή του αντικειμένου τησ 
ςφμβαςησ τησ    «Μελέτη ςκοπιμότητασ τησ αντιςειςμικήσ αποκατάςταςησ Δημοτικοφ Σχολείου Γαλιάσ» . 

    

Αριθμ. Απόφαςησ: 101/2019 

 

Ο Γήκαξρνο. θ. Αξκνπηάθεο Γεώξγηνο εηζεγήζεθε ην  ζέκα θαη είπε: 
 
Με ηελ ππ’ αξ. 217/2018 Απόθαζε Γ.. Φαηζηνύ εγθξίζεθαλ: 
 
 
.  Ζ πξνεθηίκεζε ακνηβήο πνπ αθνξά ηελ κειέηε ηνπ ζέκαηνο 
.  Καηαξηίζηεθαλ νη όξνη ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ 
.  Οξίζηεθε ε επηηξνπή δηαγσληζκνύ 
 
Με ηελ ππ’ αξ. 242/2018 Απόθαζε Ο.Δ. Γήκνπ Φαηζηνύ εγθξίζεθε ην 1ν πξαθηηθό/06-11-
2018 ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ θαη νξίζηεθε πξνζσξηλόο αλάδνρνο εθπόλεζεο ηεο 
κειέηεο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο «Μ. Φαιηάθεο – η. Μαπξάθεο». 
 
Με ηελ ππ’ αξ. 281/2018 Απόθαζε Ο.Δ. Γήκνπ Φαηζηνύ εγθξίζεθε ην 2ν πξαθηηθό ηεο 
επηηξνπήο δηαγσληζκνύ θαη ν νξηζκόο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «Μ. Φαιηάθεο – η. 
Μαπξάθεο» σο νξηζηηθόο αλάδνρνο. 
 
Τπνγξάθεθε ε από 04-01-2019 ζύκβαζε (ΑΓΑΜ 19SYMV004305300 2019-01-07) 
πνζνύ 10.071,20 επξώ θαη ζπλνιηθό ρξόλν εθπόλεζεο ηξεηο κήλεο, δειαδή έσο 04-04-
2019. 
 
Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθόο θνξέαο κε ηελ ππ’ αξ. 4210/04-04-2019 αίηεζε ηνπ ππνβάιιεη 
εκπξόζεζκα ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο ήηνη ηελ ηνπνγξαθηθή θαη ηελ ζηαηηθή κειέηε. 
 
Θέηνπκε ππόςε ζαο ηα αλσηέξσ θαη ζαο γλσξίδνπκε όηη ε ππνβιεζείζα κειέηε έγηλε 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΠΓ 696/74. 
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 189 ηνπ Ν. 4412/16 θαζώο θαη ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν.3852/2010 
 
          ΠΡΟΣΔΗΝΔΣΑΗ 
 
Ζ έγθξηζε θαη παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο ηεο «Μειέηε ζθνπηκόηεηαο ηεο 
αληηζεηζκηθήο απνθαηάζηαζεο Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Γαιηάο», δειαδή ηεο: 
 
.  Σνπνγξαθηθή κειέηε κε ζπληάμαληα ηνλ θ. ηπιηαλό Μαπξάθε, Σνπνγξάθν Μεραληθό 
.  ηαηηθή κειέηε κε ζπληάμαληα ηνλ θ. Μηραήι Φαιηάθε Πνιηηηθό Μεραληθό  
 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ θαη κεηά από 
δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
 
                                                  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α 

 
Σελ έγθξηζε θαη παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο ηεο «Μειέηε ζθνπηκόηεηαο ηεο 
αληηζεηζκηθήο απνθαηάζηαζεο Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Γαιηάο», δειαδή ηεο: 
 
.  Σνπνγξαθηθή κειέηε κε ζπληάμαληα ηνλ θ. ηπιηαλό Μαπξάθε, Σνπνγξάθν Μεραληθό 
.  ηαηηθή κειέηε κε ζπληάμαληα ηνλ θ. Μηραήι Φαιηάθε Πνιηηηθό Μεραληθό  
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      Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ. 
 
                                                       ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ  ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
 
         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  Γ..                                                                           Ο 
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
     ΝΗΚΟΛΑΚΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ                                                              ΜΔΡΧΝΗΑΝΑΚΖ  
ΓΔΧΡΓΗΟ 
                                                                   ΣΑ  ΜΔΛΖ 

1)Μαπξάθεο Γεώξγηνο, 2)Κνπηεληάθεο Υαξάιακπνο, 3)Πνπιηλάθεο Μαλνύζνο, 
4)Υαξηηάθεο Δκκαλνπήι, 5)Γθηανπξάθε-Μαηζαηάθε Παξαζθεπή, 6)Ξεξνπδάθεο 
Ησάλλεο, 7)Κνπθνπιάθεο Ησάλλεο, 8)Κνπξηάθεο Νηθόιανο, 9)Υαιθηαδάθεο Εαραξίαο, 
10)Πεηξαθνγηώξγε-Αλπθαληάθε Μαξία, 11)Φαζνκπηάθεο Ησάλλεο, 12)Νηθνιηδάθεο 
Γξεγόξηνο, 13)Καξγάθεο Νηθόιανο, 14)Κνθαξάθεο Υαξίιανο, 15)Μαληνπδάθεο 
Κσλ/λνο, 
16)πηλζάθεο Μηραήι. 
                Αθξηβέο Απόζπαζκα 

                       Ο Πξόεδξνο Γ.. 
 
 
                        ΝΗΚΟΛΑΚΑΚΖ  ΗΧΑΝΝΖ 
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