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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -8/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.
Αριθμός απόφασης: 209 /2013
ΘΕΜΑ: «Έγκριση κατασκευής και ορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: Καθαρισμός
παραλίας 2013»
Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22η του μήνα Απριλίου, του έτους
2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 8/12954/18.04.2013 έγγραφης πρόσκλησης του
Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.
Παρόντος τού δήμαρχου κ. Γιάννη Λυμπέρη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «18», και ονομαστικά οι:
1. Νικολόπουλος Νικόλαος
2. Μπούρας Αβραάμ
3. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων.
4. Κλειδέρης Παναγιώτης
5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος
6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος
Διοίκησης & Οικονομικών
7. Δούλος Παντελής
8. Ντάνασης Χαράλαμπος
9. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών.
10. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος
11. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος
12. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας & Πρασίνου.
13. Παπαδάτος Πέτρος
14. Παρασκευόπουλος Γεώργιος
15. Νικολόπουλος Χρήστος
*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής
παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε
στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ΄αριθμ.
123/13.12.2011
Απόφασης
Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

16. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Ήλιδας»
17. Κόλλιας Ευστάθιος
18. Μητσόπουλος Σωτήριος
*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής
παράταξης «Σάκης Κότσιφας ΄Ηλιδα») δεν
κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της
υπ΄αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

Απόντες
1. Βασιλόπουλος Θεόδωρος, 2. Προκόπης Πέτρος, 3. Λάβδα-Πατσού Βασιλική (Γραμματέας), 4.
Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 5. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας (παράταξη
«Σάκης Κότσιφας ΄Ηλιδα- Νέα πορεία») 6. Μπιλίρης Νικόλαος, 7. Παναγόπουλος Χρήστος, 8.
Παναγιωτάρας Παναγιώτης-Αντιπρόεδρος, 9. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη, 10. Χριστόπουλος

Ιωάννης, 11. Χριστόπουλος Γεώργιος, 12. Νικολόπουλος Γεώργιος (Επικεφαλής παράταξης
«Αδέσμευτο κίνημα πολιτών»), 13. Νικολοπούλου Μαρία.
Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας, αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν παραβρέθηκε στη
συνεδρίαση.
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.
Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 12ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον
αντιδήμαρχο κ. Χριστοφόρου.
Ο αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την εκτέλεση της εργασίας: Καθαρισμός παραλίας 2013, με
απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με την έκθεση τεχνικών προδιαγραφών τής Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει:
«Οι Τεχνικές προδιαγραφές προϋπολογισμού 6.000,00 € με Φ.Π.Α αφορούν την εκτέλεση της
εργασίας : ‘Καθαρισμός Παραλίας 2013’.
Συγκεκριμένα, θα γίνει καθαρισμός της παραλίας στα Γεωγραφικά όρια του Δήμου από το Τ.Δ.
Σαβαλίων έως τα όρια του Τ.Δ. Δουνεΐκων σε συνολικό μήκος l= 15 km περίπου.
Ο καθαρισμός θα γίνει με τον κατάλληλο Μηχανολογικό εξοπλισμό ή Μηχανήματα έργων, ο οποίος
περιλαμβάνει την απομάκρυνση κάθε είδους υλικού (όπως προϊόντα περιβαλλοντικής ρύπανσης
ανθρωπογενούς προέλευσης, ξύλα, πλαστικά, χαρτιά, γυαλιά, μεταλλικά αντικείμενα, βαριά αντικείμενα,
εγκαταλελειμμένες βάρκες, μεγάλες πέτρες κ.λ.π.).
Θα γίνει φόρτωση των παραπάνω υλικών και εναπόθεσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση κριθεί
απαραίτητο, σύμφωνα με τις υποδείξεις του φορέα. Τα απορρίμματα θα απομακρυνθούν με ταυτόχρονο
κοσκίνισμα και διάστρωση της άμμου.
Κατά την εκτέλεση της εργασίας δεν επιτρέπεται να θιγεί η βλάστηση που πιθανόν υπάρχει στις ακτές.
Τα φύκια θα απομακρύνονται μόνο όταν έχουν εκβρασθεί στην ακτή.
Θα χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό της παραλίας το κατάλληλο μηχάνημα που διαθέτει ο Δήμος
και το οποίο θα προσαρμοστεί στον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν βλάβες του μηχανήματος.
Η εργασία θα γίνει με απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80 και τις
παράγραφο 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 από αναγνωρισμένο επαγγελματία χωματουργικών εργασιών
ή εργολάβους Δ.Ε. εγγεγραμμένους στα οικεία επιμελητήρια και επαγγελματικές οργανώσεις.
Οι ημέρες εργασίας ανέρχονται στα 12 ημερομίσθια, με οκτώ ώρες εργασίας ανά ημέρα.
Ο εκτελών την εργασία υποχρεούται να λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση της
εργασίας για την αποφυγή ατυχήματος.
Η δαπάνη της εργασίας θα καλυφθεί από τον Κωδικό 20.7336.10006».
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.
Οι κ. Κολόσακας, Κόλλιας, Μητσόπουλος ψήφισαν λευκό ως προς τον τρόπο ανάθεσης.
Τo Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τη μελέτη και την τεχνική έκθεση της
υπηρεσίας,
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός παραλίας 2013», προϋπολογισμού
δαπάνης € 6.000,00.
2. Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας την απευθείας ανάθεση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -209- έτους 2013

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Αμαλιάδα, 23/04/2013
Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης

