ΑΔΑ: Β4ΛΡΩΡ4-Η5Ω
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/ 25 ΜΑΪΟΥ 2012
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Από το πρακτικό 6/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 25Η του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους 2012, ημέρα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό 659/18-5-2012
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:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗ Λ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ 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 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Αριθ. Απόφ. 29/2012
Θέμα: 5ο ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΛΙΣΤΡΑΣ
Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:
Από τις τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Σπάρτης όπου είναι η επιβλέπουσα υπηρεσία για τα έργα που εκτελούνται με μελέτη στον Δήμο μας, λάβαμε το 22529/11-5-2012 έγγραφο με το οποίο μας διαβιβάζεται η αίτηση του ανάδοχου του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΛΙΣΤΡΑΣ κ. Κουτσούκαλη Γεωργίου, και έχει ως εξής: “ Παρακαλώ όπως μου δώσετε παράταση προθεσμίας του ως άνω έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες ήτοι μέχρι την 20-8-2012,
δεδομένου ότι όπως σας είναι γνωστό, τμήμα του έργου κατασκευάζεται εντός της θαλάσσης, πιστεύοντας ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες θα επικρατήσουν συνθήκες ευνοϊκές
ώστε να κατασκευαστεί το έργο”.
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Η υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση να δοθεί παράταση μέχρι τις 20-8-2012, για τους
λόγους που αναφέρονται στην αίτηση.
Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.
Το συμβούλιο έλαβε υπόψη του τον φάκελο του έργου και το άρθρο 48 παρ. 8α του ν.
3669/2008 (ΚΔΕ) και έκανε διαλογική συζήτηση. Κατά τη συζήτηση αυτή θεώρησε ότι η αιτούμενη παράταση είναι μεγάλη και δεν πρέπει να χορηγηθεί μέχρι τον Αύγουστο αλλά
για λιγότερο διάστημα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να δοθεί παράταση στην εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΛΙΣΤΡΑΣ για τους
λόγους που αναφέρεται στην αίτηση του ανάδοχου κ. Κουτσούκαλη Γεωργίου αλλά κατά
ένα μήνα λιγότερο από την αιτούμενη.
Η απόφαση έλαβε α.α. 29/2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 6/ 25 Μαΐου 2012 του Δ.Σ. που
αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Σ. Αρώνης

Η Γραμματέας
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ , ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΙΑΡΟΥ
ΛΙΑΡΟΥ ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

Ακριβές αντίγραφο
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