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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 53. 1ο Έκτακτο 
Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτη-
σης με συνοπτικό διαγωνισμό της ερ-
γασίας : «Ανάθεση χωματουργικών 
και άλλων εργασιών με τη χρήση μη-
χανημάτων έργου και μεταφοράς 
υλικών με φορτηγά ΔΧ» και ψήφιση   
πιστώσεων  με  Κ.Α. 20.6262.02, 
30.6262.03, 35.6275.01, 45.6275.01, 
30.6262.17, 35.6262.15, 45.6262.07, και 
20.6277.03.  

Ομόφωνα 

2 54. 2ο Έκτακτο 
Ψήφιση πιστώσεων 

Κατά Πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-

πής κ. Ζαχαριάδη Παύλο, ο οποίος είπε ότι 
θα πρέπει να γίνει σταδιακή μείωση του πο-
σού. 

  Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, είπε ότι συμφωνεί με 
τον κύριο Ζαχαριάδη Παύλο. 
     Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Ηλιόπουλου Στέργιου ο οποίος κατα-
ψηφίζει διότι θεωρεί ότι θα πρέπει να μειωθεί 
στο ελάχιστο το ποσό κατά το ελάχιστον δυνα-
τόν κάτω από 500 €, αλλά και να μην υπήρχε 
καθόλου δεν θα τον πείραζε. 

3 55. Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου 
του συνοπτικού διαγωνισμού για 
την «Προμήθεια  γραφικής ύλης – 
λοιπών υλικών γραφείου & υλικού 
εκτυπώσεων (εκτυπωτικό χαρτί Α4, 
Α3).  

Ομόφωνα 

4 56. Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων 
του συνοπτικού διαγωνισμού για 
την «Προμήθεια  σπόρων, φυταρίων, 
δενδρυλλίων, οργανικού υλικού  
(τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), 
φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ»  

Ομόφωνα 

5 57. Έγκριση όρων εκμίσθωσης πέντε (5) 
καταστημάτων με αριθμό Νο 
1,12,14,19&20 και του Κυλικείου 
στην δημοτική λαχαναγορά Αρκαδι-
κού. 

Κατά Πλειοψηφία 
   Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, είπε ότι δεν πρέπει 
να κατεβούμε καθόλου γιατί κατεβαίνοντας την 
στιγμή που δεν υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί κα-
τεβαίνοντας στην ουσία δίνουμε μία λύση φθη-
νότερη για κάποιους και πιθανόν τα ακριβότε-
ρα να μείνουν αυτά. Μετά δηλαδή ανοίγουμε 
έναν δρόμο να κατεβαίνουν τα ενοίκια και δεν 
και δεν έχει να κάνει αυτό με την έλλειψη εν-
διαφέροντος λόγω της τιμής αλλά με την έλ-
λειψη ενδιαφέροντος ότι λόγω που δεν υπάρ-
χουν άνθρωποι που να τα χρειάζονται.  
    Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Ζαχαριάδη Παύλο, ο οποίος είπε ότι 
την στιγμή που ενδιαφερόμαστε για την εί-
σπραξη των χρημάτων του Δήμου όταν υπάρ-



χουν τρείς άγονες δημοπρασίες σε κάθε περί-
πτωση πρέπει να κατέβεις αλλά τώρα εάν είναι 
30 € δεν σημαίνει και τίποτα. Αλλά εάν το πά-
ρεις λογικά πρέπει να κατέβεις και να δοκιμά-
σεις σε ένα ποσό χαμηλότερο τι θα κάνει. Γιατί 
μπορεί να κατηγορηθείς ότι έχεις αυξημένες 
τιμές και χάνεις λόγω κωλυσιεργίες λόγω συ-
νεχών δημοπρασιών. Επίσης διαφωνεί με την 
πρόταση της υπηρεσίας για την χρονική διάρ-
κεια μίσθωσης γιατί το έλεγε και παλιά για την 
ενοικίαση των μαγαζιών τα κάνουμε τρία έτη 
και ‘έλεγε ότι επειδή υπάρχουν μαγαζιά που 
γίναν διαγωνισμοί για τρία έτη και επειδή δεν 
έχει λήξει κάποια μίσθωση ώστε να δούμε δια-
χειρίζεται γιατί ήταν ακόμη θολό το Νομικό κα-
θεστώς . Εάν μπορεί με αίτηση του ο ενδιαφε-
ρόμενος και εφόσον είναι καλοπληρωτής να 
συνεχίσει και για πόσα χρόνια μπορεί να γίνει 
παράταση της μίσθωσης. Εντάξει εδώ δεν τί-
θεται θέμα αλλά σε μαγαζιά που κάποιος θα 
χρειάζεται να ρίξει 20&30.000€ , θεωρεί ότι θα 
πρέπει να συμβαδίζει με την παλιά εμπορική 
μίσθωση των 12 ετών και ανά πάσα στιγμή 
θέλει ο ίδιος να μπορεί να αποχωρήσει , πλη-
ρώνει ένα μήνα και φεύγει δεν τον δεσμεύεις 
σε κάτι με τον χρόνο. Αλλά τουλάχιστον να 
ξέρει ότι βρέξει χιονίσει όποια Δημοτική αρχή 
είναι ή όποιος του δημιουργεί πρόβλημα ή ό-
ποιος θέλει να το πάρει ποιο ακριβά, ότι για 
δώδεκα χρόνια δεν μπορεί να κουνηθεί.  
     Μειοψηφούντος του μέλους της επιτρο-
πής κ. Ηλιόπουλου Στέργιου ο οποίος είπε 
ότι συμφωνεί με τον κύριο Ζαχαριάδη με την 
μόνη διαφορά εάν υπάρχει η δυνατότητα στα 
τρία χρόνια να υπάρχει επαναπροσδιορισμός 
του μισθώματος από την αρχή του μισθώματος 
δίνοντας  το κατ’ ευθείαν σ’ αυτόν.  

6 58. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού δια-
γωνισμού της εργασίας : «Εργασία 
υποστήριξης και συντήρησης των 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστά-
σεων δημοτικών μεγάρων παλαιού 
και νέου και συντήρησης και επι-
σκευής των ηλεκτρομηχανολογικών 
των αθλητικών εγκαταστάσεων»  

Ομόφωνα 

7 59. Έγκριση  όρων   διεξαγωγής συνοπτι-
κού   διαγωνισμού για «Εργασία κα-
τεδάφισης   επικινδύνων  και ρυμο-
τομουμένων κτισμάτων, ψήφιση πι-
στώσεων και Α.Α.Υ. 

Ομόφωνα 
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