ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΔΑΣ
4η/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
{Απόφαση: 67-91}

ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ-ΘΕΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας, 2ου
τακτοποιητικού ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ
του έργου ‘ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
& ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΟΧΙΑΣ –
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ’
2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του
έργου ‘ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
2ου
ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ’.
3. Έγκριση μελέτης ‘Στατικός έλεγχος
προβολικού
τμήματος
γέφυρας
κιβωτιοειδούς
διατομής
(Πηνειού
Ηλείας)’
4. Περί Ολυμπίας Οδού
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
1. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 3/2015
απόφασης του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» με
θέμα ‘Αποδοχή χρηματοδότησης ΕΣΠΑ,
ποσού 20.160,00 € (4η΄δόση)’.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνει:
Α) Παράταση προθεσμίας περαίωσης του
έργου, έως 09/04/2015.
Β) Το 2ο ΠΚΤΜΝΕ και τον 2ο
τακτοποιητικό ΑΠΕ του παραπάνω
έργου, συνολικής δαπάνης 2.700.388,52
€
Εγκρίνει
παράταση
προθεσμίας
περαίωσης του έργου, έως 15.04.2015
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Εγκρίνει τη μελέτη.
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Εκφράζει τη διαμαρτυρία του σε
ενδεχόμενη ακύρωση της υλοποίησης
του έργου που αφορά το τμήμα ΠατρώνΑθηνών τής Ολυμπίας Οδού, και
αποφασίζει την υποβολή τού θέματος
στα όργανα της ΠΕΔ και της ΚΕΔ, και τον
ορισμό συνάντησης των δημάρχων και
των βουλευτών τού νομού με τον
αρμόδιο υπουργό κ. Σταθάκη, με αίτημα
τη διεξαγωγή τής δημοπρασίας που έχει
οριστεί για τις
31/3/2015, χωρίς
κατάτμηση του έργου και με τον αρχικό
προϋπολογισμό.
Εγκρίνει την Απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ «Ο
ΗΛΕΙΟΣ», η οποία έχει ως εξής:
«-Αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού
20.160,00 € από το ΕΣΠΑ για την
υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΖΩΗΣ» στα πλαίσια της υπ΄αρ.1360/19-62013 πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ Α.Ε»
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2. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 13/2015
απόφασης του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» με
θέμα ‘1η αναμόρφωση προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2015’.
3. Συμμετοχή
τού
δήμου
στην
πρωτοβουλία τού Συμφώνου των
Δημάρχων.
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4. Σχετικά με αγορά ιδιοκτησίας Μιχαήλ
Ανυφαντή κ.λπ.
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5. Τροποποίηση
συστατικής
πράξης
Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
΄Ηλιδας [ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 1292/2011],
κατόπιν της υπ΄αριθμ. 41/2015 ΑΔΣ με
θέμα
‘Επί
αιτήματος
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ.ΗΛΙΔΑΣ για ισόποση κατανομή τού
ποσού τής κρατικής επιχορήγησης και
στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης’.
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6. Ανανέωση επαγγελματικών
πωλητών λαϊκών αγορών.

αδειών
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7. 3η
Αναμόρφωση
οικονομικού
προϋπολογισμού έτους 2015, βάσει
Απόφασης Ο.Ε.
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Εγκρίνει την Απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ «Ο
ΗΛΕΙΟΣ», η οποία έχει ως εξής:
«Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό τού
ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ», τρέχοντος έτους.
Εγκρίνει τη συμμετοχή τού δήμου
΄Ηλιδας στο Σύμφωνο των Δημάρχων τής
Ε.Ε για τη Βιώσιμη Ενέργεια, με υποβολή
τού
εντύπου
προσχώρησης
υπογεγραμμένο από τον δήμαρχο κ.
Χριστοδουλόπουλο.
-Δεν εγκρίνει την αγορά τού οικοπέδου
ιδιοκτησίας,
Μιχαήλ
Ανυφαντή,
Διονύσιου
Ανυφαντή,
Πηνελόπης
Ανυφαντή , Θεόδωρου Ανυφαντή, Σοφίας
Κολέττη, Γεώργιου Ανυφαντή, που
βρίσκεται επί της οδού Καρακανδά στην
Αμαλιάδα, κατά ποσοστό 5/6 εξ
αδιαίρετου αυτής, διότι δεν αποκτάται η
πλήρης κυριότητα του ακινήτου.
-Υποβάλει αίτημα προς την Οικονομική
Επιτροπή για τον ορισμό δικηγόρου, ο
οποίος θα γνωμοδοτήσει ως προς τις
κινήσεις που νομιμοποιείται να κάνει ο
δήμος, καθώς και για το ενδεχόμενο
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ως προς
το ποσοστό 1/6 εξ αδιαίρετου, το οποίο
δεν μεταβιβάζεται
Εγκρίνει την τροποποίηση της Συστατικής
Πράξης
«Σχολική
Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
΄Ηλιδας»
και
«Σχολική
Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
΄Ηλιδας», όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
υπ’ αριθμ. 1292/16.06.2011 τ. Β΄, στα
παρακάτω εδάφια:
Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
1.
Η
ετήσια
επιχορήγηση
του
Υπ.Εσ.Α.Η.Δ.
για
την
κάλυψη
λειτουργικών δαπανών σχολείων, η
κατανομή τής οποίας θα γίνεται κατά
ποσοστό 50% για τα σχολεία τής
Πρωτοβάθμιας και κατά ποσοστό 50%
για τα σχολεία τής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης,
μέχρι
ενδεχόμενης
τροποποίησής του, κατόπιν απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εγκρίνει
τη
θεώρηση
των
επαγγελματικών αδειών των παρακάτω
πωλητών λαϊκών αγορών:
Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό τού
δήμου, οικονομικού έτους 2015, ως
προς:
Β.- ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
Β1. Ως προς τα ανταποδοτικά τέλη

(καθαριότητας)
Β2. Ως προς τα ανταποδοτικά τέλη
(ύδρευσης)
Γ. Ως προς τα λοιπά
Μετά τα παραπάνω, το αποθεματικό οικ.
Έτους 2015 διαμορφώνεται σε ποσό
159.130,39-153.914,00 =5.216,39 €.
8. Συμμετοχή τού δήμου σε εκδηλώσεις Ψηφίσεις πιστώσεων.
9. Αναχρηματοδότηση δανείων τού δήμου
από το Ταμείο Παρ/κών & Δανείων.

***

Αποσύρεται
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10. Έγκριση υποβολής αιτήματος προς το
Τ.Π & Δ. για χρηματοδότηση αγοράς
οικοπέδων στην περιοχή τού έργου
‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΚΑΙ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ’.
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11. Επί αιτήσεως κ. Γκούση-Παπαδόπουλου
Παναγιώτη
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12. Έγκριση
μίσθωσης
ιδιωτικών
χωματουργικών μηχανημάτων για την
πρόληψη – αντιμετώπιση κινδύνων και
διαχείριση εκτάκτων αναγκών από
χιονοπτώσεις – παγετό – κατολισθήσεις
– καταπτώσεις – πλημμύρες – δασικές
πυρκαγιές κ.λ.π.
13. Ορισμός επιτροπής εκτίμησης αξίας
ακινήτου
ιδιοκτησίας
Δημήτριου
Τραγουστή του Φώτιου, στην Αμαλιάδα,
για την απευθείας αγορά του.
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Εγκρίνει την αναχρηματοδότηση από το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
των ήδη συναφθέντων δανείων τού
δήμου ΄Ηλιδας με αναγνωρισμένα
πιστωτικά ιδρύματα καθώς και του Τ.Π &
Δ, σε εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 81 του Ν. 4316/2014, με
απώτερο σκοπό, τη μείωση των ετήσιων
εισφορών, τη συγκέντρωση των δανείων
σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και την
αύξηση της ρευστότητας των ταμειακών
διαθεσίμων τού δήμου.
Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος προς το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για
χρηματοδότηση της αγοράς οικοπέδων
που βρίσκονται στην περιοχή που
εκτελείται το έργο ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ’, εφόσον ο
δήμος έχει αυτή τη δυνατότητα.
Απορρίπτει την αίτηση του κ. ΓκούσηΠαπαδόπουλου Παναγιώτη για μείωση
του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας του για
τα έτη 2008-2009-2011-2012, δεδομένου
ότι δεν προβλέπεται από τη σχετική
νομοθεσία
Εγκρίνει το ελάχιστο ημερήσιο μίσθωμα
(6,67
ώρες
εργασίας)
ιδιωτικών
χωματουργικών
μηχανημάτων,
σε
περίπτωση που προκύψει ανάγκη
εκτέλεσης έργων για την Πρόληψη –
αντιμετώπιση κινδύνων και Διαχείριση
εκτάκτων αναγκών ως εξής:
-Κρίνει αναγκαία την απευθείας αγορά
τού ακινήτου, ιδιοκτησίας Δημήτριου
Τραγουστή του Φώτιου, στην Αμαλιάδα,
με σκοπό την ολοκλήρωση του έργου
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΚΑΙ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ».
-Υποδεικνύει ως μέλη της επιτροπής
εκτίμησης του τιμήματος του ακινήτου,
τον δημοτικό σύμβουλο κ. Τζουλέκη
Σπύρο και την πρόεδρο της Δ.Κ
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14. Έγκριση 1ου Συγκριτικού πίνακα μελέτης
με τίτλο ‘Μελέτη Διευθέτησης κοίτης
Σοχιάς Αμαλιάδας’.
15. Oριστική παραλαβή της μελέτης
‘Τοπογραφική
μελέτη
αποχέτευση
λυμάτων του Τ.Κ. Κέντρου’.
16. Οριστική Παραλαβή μελέτης ‘Υδραυλική
μελέτη αποχέτευσης λυμάτων στην Τ.Κ.
Κέντρου’.
17. Έγκριση απ΄ ευθείας αγοράς ακινήτου
ιδιοκτησίας Νικολάου Σαφαρή του
Αλεξίου & Ευδοκίας συζ. Αλεξίου
Σαφαρή στην Αμαλιάδα
--Έγκριση
έκθεσης- γνωμοδότησης επιτροπής
εκτίμησης αξίας του.
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18. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής –
οριστικής παραλαβής του έργου
‘Αποκατάσταση ζημιών στο αγροτικό
δίκτυο πυρόπληκτων περιοχών Δήμου
Ήλιδας’ [αρ. μελ: 42/2009]
19. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής –
οριστικής παραλαβής του έργου
‘Βελτίωση ζωνών πυροπροστασίας Δ.Ε.
Πηνείας Δήμου Ήλιδας’, [αρ. μελ.
27/2013].
20. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής –
οριστικής παραλαβής του έργου
‘Αγροτική οδοποιία Δ.Δ. Λάττα (πρώην
Δήμου Πηνείας)’ [αρ. μελ:15/2008].
21. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής –
οριστικής παραλαβής του έργου
‘Αγροτική οδοποιία Δ.Δ. Λουκά (πρώην
Δήμου Πηνείας)’ [αρ. μελ:16/2008].
22. Έγκριση
πρωτοκόλλου
Οριστικής
παραλαβής του έργου ‘Ύδρευση
Οικισμού Κουρούτας’.
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Αμαλιάδας, κα Βαρελά Δήμητρα.
Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό πίνακα της
μελέτης, συνολικής δαπάνης 483.656,23
€
Πραγματοποιεί την οριστική παραλαβή
τής μελέτης.
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Πραγματοποιεί την οριστική παραλαβή
τής μελέτης.
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-Κρίνει αναγκαία την απευθείας αγορά
ακινήτου, με σκοπό την ολοκλήρωση του
έργου «Ανάπλαση και βιοκλιματική
αναβάθμιση
του
κέντρου
τής
Αμαλιάδας».
-Η εκτίμησης της αξίας τού ακινήτου θα
γίνει από Πιστοποιημένους Εκτιμητές οι
οποίοι είναι καταγεγραμμένοι στο
Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών τού
Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με
τις διατάξεις τού άρθρ. 1 παρ. Γ΄ Ν.
4152/13
Συγκροτεί Επιτροπή αποτελούμενη από
δημοτικούς
υπαλλήλους
και
συμβούλους.
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Συγκροτεί Επιτροπή αποτελούμενη από
δημοτικούς
υπαλλήλους
και
συμβούλους.
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Συγκροτεί Επιτροπή αποτελούμενη από
δημοτικούς
υπαλλήλους
και
συμβούλους.
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Συγκροτεί Επιτροπή αποτελούμενη από
δημοτικούς
υπαλλήλους
και
συμβούλους.

91

Εγκρίνει το πρωτόκολλο
παραλαβής τού έργου.
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οριστικής

