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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/30 Ιαν.2012

     Από το πρακτικό 1/30-1-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    Στην Ελαφόνησο σήμερα την   30  του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2012 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και 

ώρα  10:00΄ το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα 

συνεδριάσεων,  ύστερα  από  την  με  αριθμό   104/25-1-2012 πρόσκληση  του  Προέδρου  του 

Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αρώνη Γεωργίου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων 

του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους Δημ. Συμβούλους, σύμφωνα με το 

άρθρο 95 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α΄ 114/2006), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

     Στη  συνεδρίαση  ήταν  παρών  ο  Δήμαρχος  κ.  Παναγιώτης  Ψαρομμάτης  και  από  τους 

Δημοτικούς Συμβούλους ήταν: 

               Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                    ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                     

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                            ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη να εισηγηθεί το 1ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Αριθ. Απόφ.     2  /2012   ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ  κ.λ.π.   

        Ο Δήμαρχος  εισηγούμενος το   2ο θέμα είπε ότι:  

      Για  να  μπορέσει  να  λειτουργήσει  ο  δήμος  θα  πρέπει  να  συγκροτηθούν  οι  επιτροπές 

παραλαβής έργων- προμηθειών και εργασιών και ειδικότερα:

1. Σύμφωνα με το Π.Δ 171/87 [ΦΕΚ 84Α/2-6-87] « Όργανα που αποφασίζουν ή 

γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που  εκτελούνται από τους ΟΤΑ και άλλες 
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σχετικές διατάξεις» και ειδικά του άρθρου 16 τα έργα αξίας πάνω από 5.869,41€ χωρίς ΦΠΑ 

παραλαμβάνονται  από επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη και στην οποία 

μετέχει και ένας δημοτικός Σύμβουλος  που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ανωτέρω Π.Δ. όπως τροποποιήθηκε με το  Π.Δ. 229/99 

[ΦΕΚ 194Α] τα μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης μέχρι του ποσού των 5.869,41€ χωρίς ΦΠΑ 

παραλαμβάνονται από δύο δημοτικούς Συμβούλους που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο 

με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι συντάσσουν βεβαίωση για την καλή εκτέλεση και το εύλογο 

της δαπάνης του έργου. Οι σύμβουλοι μπορεί να ορίζονται για την παραλαβή όλων των έργων 

που εκτελούνται μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Προκειμένου για μεγάλο δήμο, αυτός μπορεί 

να χωριστεί σε τομείς  και να ορίζονται για κάθε ένα τομέα δύο σύμβουλοι.

    3. Σύμφωνα  με το άρθρο 209 του ΔΚΚ ν. 3463/2006 oι προμήθειες  των Δήμων διενεργούνται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των ΟΤΑ [ ΕΚΠΟΤΑ]  που 

σημαίνει ότι από 01-01-2007 οι όποιες προμήθειες γίνονταν με  το  Π.Δ.   28/1980  θα γίνονται με 

τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Όμως μέχρι την έκδοση νέου Π.Δ. που προβλέπεται από τον  νέο 

κώδικα θα εξακολουθήσει να ισχύει ως προς τις εργασίας και τις μεταφορές του παλιό Π.Δ. 

28/1980  περί Δημοτικών και Κοινοτικών έργων και Προμηθειών.  Κατά συνέπεια θα πρέπει  να 

προβούμε στην συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής  εργασιών – μεταφορών   που 

διενεργούνται με το ανωτέρω  Προεδρικό διάταγμα  όπου σύμφωνα με το άρθρο  67  σε 

συνδυασμό με το άρθρο 70  η παραλαβή  εκάστης  δημοτικής – εργασίας- μεταφοράς    γίνεται 

από επιτροπή  αποτελούμενη από δύο δημοτικούς υπαλλήλους που ορίζονται με απόφαση του 

Δημάρχου και από ένα δημοτικό σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

με τον αναπληρωτή του. 

         Σας καλώ λοιπόν να αποφασίσουμε σχετικά.    

   Το Δημοτικό Συμβούλιο  αφού άκουσε την  εισήγηση του  Δημάρχου,  έλαβε  υπόψη του τις 

ανωτέρω σχετικές διατάξεις, μετά διαλογική συζήτηση, 

                          Α π ο φ α σ ί ζ  ε ι        

   Την συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής έργων και προμηθειών του Δήμου Ελαφονήσου 

για το οικ. έτος 2012 όπως παρακάτω :

   Α) Στην Επιτροπή Παραλαβής Έργων προϋπολογισμού άνω των 5.869,41 Ευρώ, (χωρίς ΦΠΑ) 

ορίζει  Τακτικό  μέλος  το  Δημ.  Σύμβουλο κ.  ΣΤΑΥΡΟ Χ.  ΑΡΩΝΗ   και  αναπληρωματικό  το  Δημ. 

Σύμβουλο, κ. ΡΟΥΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ.

   Β) Στην επιτροπή Παραλαβής Έργων προϋπολογισμού μέχρι και 5.869,41 Ευρώ ορίζει Τακτικά 

μέλη τους Δημ. Συμβούλους κ.κ. :  ΜΕΛΑ  ΙΩΑΝΝΗ και  ΜΑΡΙΑ Γ. ΑΡΩΝΗ και  Αναπληρωματικά 

μέλη τους Δημ. Συμβούλους κ.κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΑΝΟΜΙΤΡΗ και ΑΡΩΝΗ Σ.ΜΑΡΙΑ 
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      Γ) Στην Επιτροπή  παραλαβής  εργασιών – μεταφορών   που διενεργούνται με το Π.Δ. 28/80 

(άρθρο 67 σε συνδυασμό με το άρθρο 70 ), ορίζει σαν Τακτικό Μέλος την Δημοτική Σύμβουλο κ. 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΡΩΝΗ με αναπληρωματική αυτής, τη Δημοτική Σύμβουλο κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΙΑΡΟΥ.

Κατά την συζήτηση   του συγκεκριμένου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δημ. 

Σύμβουλος Χαρ. Λιάρος δηλώνει παρών.

    Η απόφαση έλαβε α.α. 2/2012    και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το   πρακτικό   

1/30-1-2012  που αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                      ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Σ. Αρώνης                     Μαρία Σ.Αρώνη    

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                                

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

   ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ακριβές αντίγραφο                                                                          

                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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