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ΠΡΟΣ 
Τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βισαλτίας

Καλείστε  να προσέλθετε  στη δημόσια  τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής,  που 
θα διεξαχθεί  στη   Νιγρίτα και  στο  Δημοτικό Κατάστημα την  22      η       μηνός  Μαίου έτους 2012,   
ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  12.00  μ.μ.   για  τη  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στο  παρακάτω 
θέματα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(δημοτικό 
αναψυκτήριο Νιγρίτας)

2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ξύλευση δένδρων λεύκης.

3. Διάθεση πιστώσεων

4. Σύνταξη μελέτης Πίνακα Υλοτομίας Δημοτικού Δάσους ΤΚ Βέργης της ΔΕ Βισαλτίας 
έτους 2012

5. Σύνταξη  μελέτης  Πίνακα  Υλοτομίας  Δημοτικού  Δάσους  ΤΚ  Αηδονοχωρίου  της  ΔΕ 
Τραγίλου έτους 2012

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής

• ΔΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ

• ΔΟΒΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ

• ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

• ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

• ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

• ΜΠΑΝΤΗ ΘΩΜΑΗ
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Θέματα       10      ης       συνεδρίασης  

Στη Νιγρίτα Σερρών, σήμερα την 22η του μηνός Μαίου έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 η Οικονομική 
Επιτροπή Δήμου Βισαλτίας συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.11910/16-05-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρ.75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α 87)

Αριθμός Απόφασης 70/2012:

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(δημοτικό 
αναψυκτήριο Νιγρίτας)

Κηρύσσοντας ο πρόεδρος τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Την  10/05/2012 πραγματοποιήθηκε (βάσει  της  αριθμ.112α/2012 Α.Δ.Σ  και  της 
αριθμ.60/2012 Α.Ο.Ε.)  για  την  εκμίσθωση  του  δημοτικού  Δημοτικό  αναψυκτήριο  Νιγρίτας  και 
διάρκεια μίσθωσης τέσσερα  (4) έτη, αρχομένης από της υπογραφής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού 
Μίσθωσης έως την 31-12-2015 με ποσό πρώτης προσφοράς 140€ μηνιαίως. Η δημοπρασία απέβη 
άκαρπη καθώς  ενώ  υπήρξε  ενδιαφερόμενος  το  ποσό  θεωρήθηκε  υπερβολικό.  Κατόπιν  αυτού 
προτείνω  να  γίνει  επαναληπτική  την  Παρασκευή 01-06-2012 με  τους  όρους  όπως  αυτοί 
ορίσθηκαν  με  την προηγούμενη  μας  αριθμ.60/2012 και  τιμή πρώτης  προσφοράς  το ποσό των 
………….€ 

Αριθμός Απόφασης 71/2012:

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ξύλευση δένδρων λεύκης
Κηρύσσοντας ο πρόεδρος τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Την  14/05/2012 πραγματοποιήθηκε (βάσει  της  αριθμ.129/2012 Α.Δ.Σ  και  της 
αριθμ.66/2012 Α.Ο.Ε.)  για  την  ξύλευση  172  δένδρων τα  οποία  έχουν  ώριμη  προς  υλοτομία 
διάμετρο και ενδεικτικά εκτιμήθηκαν  288 κ.μ. ξυλώδους όγκου λεύκης,  τα οποία εκτιμήθηκαν 
συνολικά με το ποσό των 3.753,00€. Τελευταίος πλειοδότης αναδείχθηκε ο Αριτζής Ηλίας που 
προσέφερε το ποσό των 5.000€ 

Αριθμός Απόφασης 72/2012:

Διάθεση πιστώσεων
Κηρύσσοντας ο πρόεδρος τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το αρθμ.72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την 
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που 
σύμφωνα με  τις  κείμενες  διατάξεις  αποφασίζει  το  δημοτικό  συμβούλιο,  καθώς επίσης  αποφασίζει 
αιτιολογημένα  και  για  τις  περιπτώσεις  απευθείας  ανάθεσης  προμηθειών,  παροχής  υπηρεσιών, 
εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,

Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε 
με χωριστές  αποφάσεις  της,  για κάθε  περίπτωση, κατά τη διάρκεια  του οικονομικού έτους,  ή να 
διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή 
είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να 
πραγματοποιηθεί η δαπάνη 

α/α Ποσό ΚΑ αιτία
1 3.500€ 30.6661.01 Προμήθεια δομικών υλών 
2 3.000€ 35.6262.02 Συντήρηση & επισκευή πάρκων 
3 4.860€ 25.6262.01 Συντήρηση δικτύου ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης 
4 5.000€ 10.6613.01 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανοργάνωσης κλπ. 
5 3.000€ 10.6662.01 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 
6 3.500€ 20.6277.02 Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων από ογκώδη 
7 5.740€ 00.6117.02 Τεχνική υποστήριξη λογισμικού GENESIS 
8 250€ 10.6611.01 Προμήθεια βιβλίων εφημερίδων και περιοδικών 
9 4.000€ 10.7134.01 Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής
10 1.500€ 10.6654.02 Προμήθεια αναλωσίμων πληροφορικής
11 2.000€ 30.7135.01 Προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης 
12 5.000€ 25.6662.04 Υλικά συντήρησης ύδρευσης 
13 2.680€ 10.7135.01 Λοιπός εξοπλισμός 
14 3.000€ 35.6693.01 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 
15 5.000€ 10.6634.01 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
16 3.000€ 35.6682.01 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης
17 3.600€ 10.6261.02 Συντήρηση & επισκευή λοιπών κτηρίων ακινήτων του Δήμου
18 5.000€ 20.6263.01 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων
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19 3.420€ 25.6261.01 Συντήρηση & επισκευή αντλιοστασίων

Αριθμός Απόφασης 73/2012

Σύνταξη μελέτης Πίνακα Υλοτομίας Δημοτικού Δάσους ΤΚ Βέργης της ΔΕ Βισαλτίας 
έτους 2012

Κηρύσσοντας ο πρόεδρος τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Ο Δήμος μας προκειμένου να εκτελέσει εργασίες υλοτόμησης στο δημοτικό δάσος Βέργης της ΔΕ 
Βισαλτίας ζήτησε με τα αριθμ.πρωτ.11395/10-5-2012 έγγραφο από το τμήμα οργάνωσης και τεχνικής 
υποστήριξης της αποκεντρωμένης διοίκησης Σερρών την σύνταξη σχετικής μελέτης ποσού 3.690€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το παραπάνω τμήμα απάντησε ότι υπάρχει αδυναμία σύνταξης της 
σχετικής μελέτης και επομένως καλούμαστε να την συντάξουμε με απευθείας ανάθεση. Προτείνω τον 
Δασολόγο Θεοχάρη Νικόλαο του Στέργιου με έδρα τις Σέρρες Τσαλοπούλου 5 με Α.Φ.Μ. 120116090 
και πτυχίο με Α.Μ. 17309 Δασικές μελέτες (24) και τηλ.6973990021.

Αριθμός Απόφασης 74/2012

Σύνταξη μελέτης Πίνακα Υλοτομίας Δημοτικού Δάσους ΤΚ Αηδονοχωρίου της ΔΕ 
Τραγίλου έτους 2012

Κηρύσσοντας ο πρόεδρος τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Ο Δήμος μας προκειμένου να εκτελέσει εργασίες υλοτόμησης στο δημοτικό δάσος Αηδονοχωρίου 
της ΔΕ Τραγίλου ζήτησε με τα αριθμ.πρωτ.11395/10-5-2012 έγγραφο από το τμήμα οργάνωσης και 
τεχνικής υποστήριξης της αποκεντρωμένης διοίκησης Σερρών την σύνταξη σχετικής μελέτης ποσού 
3.690€  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ.  Το  παραπάνω  τμήμα  απάντησε  ότι  υπάρχει  αδυναμία 
σύνταξης της σχετικής μελέτης και επομένως καλούμαστε να την συντάξουμε με απευθείας ανάθεση. 
Προτείνω τον Δασολόγο  Θεοχάρη Νικόλαο του Στέργιου  με  έδρα τις  Σέρρες  Τσαλοπούλου 5  με 
Α.Φ.Μ. 120116090 και πτυχίο με Α.Μ. 17309 Δασικές μελέτες (24) και τηλ.6973990021.

Αριθμός Απόφασης 75/2012

Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση των Ενεργειών Ι, ΙΙ 
και ΙΙΙ του έργου «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΝΑCT)» προϋπολογισμού 98.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Κηρύσσοντας ο πρόεδρος τη συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Με  την  47/2012 απόφαση  μας  αποφασίσαμε  και  εγκρίναμε  την  εκτέλεση  των  εργασιών 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΤΩΝ  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΜΟΡΦΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ENVIRONMENTAL ACTIONS FOR THE PROMOTION OF ALTERNATIVE FORMS 
OF TOURISM» με κωδικό 8352 και ακρωνύμιο  ENACT, που θα εκτελεστεί με μειοδοτικό ανοιχτό 
διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της αναλυτικής Διακήρυξης που περιλαμβάνονται στην σχετική 
μελέτη του Δήμου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής.
Επίσης ψηφίσαμε πίστωση ποσού 98.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6736.01 του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2012 και ορίσαμε την επιτροπή διαγωνισμού. 
Ο διαγωνισμός έγινε την Τρίτη 08-05-2012 
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