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Από το πρακτικό 4/25-5-2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 25 η του μηνός ΜΑΙΟΥ  του έτους 2012, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 
12:00΄ η Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, 
ύστερα από τη με αριθμό 660/18-5-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής, 
που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στου 
ς συμβούλους που συμμετέχουν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα προσκληθέντα  7 
μέλη της Δημαρχιακής επιτροπής ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                  ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2. ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
3. ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ    
4. ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
6. ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                     

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  

Αριθ.Απόφ  16  /2012  ΘΕΜΑ 10ο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΑΝΤΡΑΣ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο   θέμα  της ημερήσιας διάταξης είπε:
Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 εγγράφηκε πίστωση 6.500,00€ 

στον ΚΑ  30.7336.02  με τίτλο « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΑΝΤΡΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ»  και εντάχθηκε 
στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2012 . Η  μάντρα του νεκροταφείου όπως γνωρίζετε  έχει πέσει σε μήκος 
50  μέτρων περίπου  και θα πρέπει άμεσα να επισκευαστεί Προκειμένου λοιπόν να προβούμε στην άμεση 
εκτέλεση του ανωτέρου έργου σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου , συζήτησε επί του θέματος 
και έχοντας υπόψη τις διατάξεις : α) των άρθρων 103, 209, 210 του Ν 3463/2006 β) τις διατάξεις των 
άρθρων 9 και 15 του Π.Δ  171/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε 
θέματα έργων που  εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α και άλλες διατάξεις γ) του Ν 1418/1984 Δημόσια έργα 
κλπ δ) του ΠΔ 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων» του Ν 3263/2004 , το τεχνικό πρόγραμμα και το 
προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2012   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. Την  εκτέλεση του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΑΝΤΡΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ» 

με απευθείας ανάθεση  αντί του ποσού των 6.500,00  μαζί με ΦΠΑ στον εμπειροτέχνη εργο-
λάβο ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ   ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ .

2. Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι εξής: θα χτιστεί η μάντρα σε μήκος πενήντα μέτρων και 
ύψους  1,80  μέτρ.  και στη συνέχεια θα σοφαντιστεί συνολικό εμβαδόν 180 τμ.

3. Ψηφίζει πίστωση 6.500,00 εις βάρος του ΚΑ  30.7336.02  για την εκτέλεση του έργου
4. Το  έργο θα εκτελεστεί μέσα σε προθεσμία σαράντα  ημερών από την υπογραφή του συμφω-

νητικού
Η απόφαση έλαβε α.α.  16/2012και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 

4/25-  ΜΑΙΟΥ   2012 που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΝ.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ            ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ- ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ –ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-
Ακριβές Αντίγραφο         ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤ  -ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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