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ΑΔΑ: ΩΗ60ΩΡ1-Η5Π

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΝΟΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
Απηζ. Αποθ. 197/2019
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Ππαθηηθό 40ερ /15-11-2019 Σαθηηθήρ ςνεδπίαζερ ηερ Οηθονομηθήρ
Επηηποπήρ ηος Δήμος Ζαθύνζος.
ΘΕΜΑ: «Έγθπηζε ζςδήηεζερ ζεμάηων εθηόρ εμεπήζηαρ δηάηαξερ»
Σηε Εάθπλζν, ζήκεξα ηελ 15ε Ννεκβξίνπ 2019 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 11.00
π.κ. ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Εαθχλζνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε
ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Εαθχλζνπ, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. πξση.
26186/11-11-2019 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, πνπ επηδφζεθε λφκηκα κε
απνδεηθηηθφ ζηα κέιε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζχλνιν ελλέα (9) κειψλ βξέζεθαλ
παξφληα νθηψ (8), ήηνη:
ΠΑΡΟΝΣΕ
1.- Αξεηάθεο Νηθήηαο , Πξφεδξνο
2.- Σεβαζηηάδεο Δπάγγεινο
3.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
4.- Καθνιχξεο Σηαχξνο
5.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
6.- Αξκέλεο Γεψξγηνο
7.- Καξαθάο Σσηήξηνο
8.- Αβξάκεο Παλαγηψηεο

ΑΠΟΝΣΕ
1.- Κφθιαο Φψηεο

Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ θ. Μπηδηληή Θενδψξα , δεκνηηθή ππάιιειν.
Ο θ. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο αλαπιεξψζεθε λνκίκσο απφ ηνλ θ. Σεβαζηηάδε
Δπάγγειν.
Ο θ. Ξέλνο Αλδξέαο αλαπιεξψζεθε λνκίκσο απφ ηνλ θ. Αξκέλε Γεψξγην
Οη θ.θ. Καθνιχξεο θαη Αβξάκεο απνρψξεζαλ κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαθέξεη
φηη:
Με ηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10 νξίδνληαη ηα εμήο:
«5.Ο πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο θαιεί ηα κέιε ηεο ζε ζπλεδξίαζε κε γξαπηή
πξφζθιεζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φπνηε ην
δεηήζεη ν δήκαξρνο ή ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ
κειψλ ηεο. ……»
6. Ζ πξφζθιεζε δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. Ζ πξφζθιεζε επηδίδεηαη ή
γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα
πνπ νξίδεηαη γηα ηε ζπλεδξίαζε. Σε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε πξφζθιεζε απηή
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κπνξεί λα επηδνζεί ή λα γλσζηνπνηεζεί ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. Σηελ πξφζθιεζε
πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ζπλεδξίαζε έρεη θαηεπείγνληα
ραξαθηήξα. Πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ε επηηξνπή απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ ησλ
ζεκάησλ.»
Τα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο παξνχζαο ζπλεδξίαζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη
ζηελ κε αξηζκ. πξση. 26186/11-11-2019 πξφζθιεζε πνπ ζαο έρεη απνζηαιεί.
Δλ ησ κεηαμχ κεηά ηελ έθδνζε ηεο πξφζθιεζεο έρνπλ πξνθχςεη θάπνηα ζεκαληηθά
ζέκαηα , ηα νπνία ζεσξψ θαηεπείγνληα θαη πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ θαηά
πξνηεξαηφηεηα θαη αθνξνχλ:
1.- Οξζή επαλάιεςε ηεο ππ αξηζκ. 178/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
γηα «Μεηαθίλεζε αηξεηψλ»
2.- Οξζή επαλάιεςε ηεο ππ αξηζκ. 184/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
γηα «Οξηζκφ επηηξνπήο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: Δμσξατζκφο
θαη δηακφξθσζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γ.Δ. Αξθαδίσλ 2017»
3.- Έγθξηζε ησλ κε αξηζκ. 463/2019 θαη 566/2019 απνθάζεσλ Γεκάξρνπ ζρεηηθά κε
α) Έγθξηζε ηεπρψλ κειέηεο θαη β) απ επζείαο αλάζεζε ηνπ έξγνπ «Γηακφξθσζε
γεπέδνπ ζηε πεξηνρή ΛΗΒΑ (ΣΑΤΑ 2017)
4.- 5ε απνδνρή ρξεκαηνδφηεζεο θαη αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ (Γεκ. Παηδηθνί
θαη Βξεθνλεπηαθνί Σηαζκνί ΝΠΓΓ Γήκνπ Εαθχλζνπ)».
5.- Οξηζκφο δηθεγφξνπ
6.-Έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρψλ ηνπ έξγνπ «Αληηθαηάζηαζε θεληξηθνχ αγσγνχ
πδξνδφηεζεο Αγ. Λένληαο-Έμσ Χψξαο»
7.- Έγθξηζε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή ΟΔΓΑ Εαθχλζνπ»
Με βάζε ηα παξαπάλσ ζαο θαιψ λα ςεθίζνπκε ζρεηηθά
Η Οηθονομηθή Επηηποπή
Αθνχ έιαβε ππφςε ηεο
 ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ,
 ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/10
 ην πεξηερφκελν ηνπ ζέκαηνο, ην νπνίν αλ θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ
εκεξήζηα δηάηαμε πξέπεη λα ζπδεηεζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα, ιφγσ ηεο
θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ
Ομόθωνα
Αποθαζίδεη, ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ θαη αθνξνχλ
1.- Οξζή επαλάιεςε ηεο ππ αξηζκ. 178/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
γηα «Μεηαθίλεζε αηξεηψλ»
2.- Οξζή επαλάιεςε ηεο ππ αξηζκ. 184/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
γηα «Οξηζκφ επηηξνπήο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: Δμσξατζκφο
θαη δηακφξθσζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γ.Δ. Αξθαδίσλ 2017»
3.- Έγθξηζε ησλ κε αξηζκ. 463/2019 θαη 566/2019 απνθάζεσλ Γεκάξρνπ ζρεηηθά κε
α) Έγθξηζε ηεπρψλ κειέηεο θαη β) απ επζείαο αλάζεζε ηνπ έξγνπ «Γηακφξθσζε
γεπέδνπ ζηε πεξηνρή ΛΗΒΑ (ΣΑΤΑ 2017)
4.- 5ε απνδνρή ρξεκαηνδφηεζεο θαη αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ (Γεκ. Παηδηθνί
θαη Βξεθνλεπηαθνί Σηαζκνί ΝΠΓΓ Γήκνπ Εαθχλζνπ)».
5.- Οξηζκφο δηθεγφξνπ
6.-Έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρψλ ηνπ έξγνπ «Αληηθαηάζηαζε θεληξηθνχ αγσγνχ
πδξνδφηεζεο Αγ. Λένληαο-Έμσ Χψξαο»
7.- Έγθξηζε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή ΟΔΓΑ Εαθχλζνπ»
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 197/2019.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
TA ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
Νηθήηαρ Απεηάθερ

1.- Σεβαζηηάδεο Δπάγγεινο
2.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
3.- Καθνιχξεο Σηαχξνο
4.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
5.- Αξκέλεο Γεψξγηνο
6.- Καξαθάο Σσηήξηνο
7.- Αβξάκεο Παλαγηψηεο
Αθπηβέρ απόζπαζμα
Ο Ππόεδπορ
Νηθήηαρ Απεηάθερ
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