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Από το πρακτικό 5/15-6-2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου

Στην Ελαφόνησο σήμερα την 15 η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ  του έτους 2012, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 

11:00΄ η Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, 

ύστερα από τη με αριθμό 766/11-6-2012 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

 ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                  
 ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                         Κανένας
 ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ    
 ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
 ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                     

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθ.Απόφ  29/2012  

ΘΕΜΑ 1ο.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΓΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΩΤΕΥΟΝ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο   θέμα  της ημερήσιας διάταξης είπε: Με την  21/2012 απόφαση το 

ΔΣ αποδέχτηκε πίστωση 50.000€ από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας, Μ.Ο.Δ  ΑΕ  και  την ενέγραψε  στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑ 6162.01 με τίτλο 

«Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ελαφονήσου». 

Για  να υποβληθεί η πρόταση  για  την χρηματοδότηση και να υλοποιηθεί το τόσο αναγκαίο για 

την  Ελαφόνησο  έργο  «ΠΡΩΤΕΥΟΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ», το ΔΣ με την 32/12 απόφασή του  έχει εγκρίνει 

την  υπογραφή  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  μας  και  της  Περιφέρειας 
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Πελοποννήσου  δια  της  Δ/νσης  Τεχνικών  έργων  της  Περιφέρειας   που  διαθέτει  την 

διαχειριστική επάρκεια.   

      Για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά 

την εκπόνηση μελετών στο πλαίσιο της πράξης «ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ  ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ»  θα  πρέπει  να  εξασφαλιστεί  η 

υπηρεσία κάποιου Συμβούλου,  ο οποίος θα υποχρεούται στο πλαίσιο της υποστήριξης της 

Διεύθυνσης  Δημοσίων  έργων  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  για την  εκπόνηση  των 

απαιτούμενων  μελετών  (Τοπογραφική  μελέτη,  Υδραυλική  προμελέτη,  Η/Μ  προμελέτη, 

Προκαταρκτική  Περιβαλλοντική  Εκτίμηση  και  Αξιολόγηση  του  έργου,  Μελέτη 

Περιβαλλοντικών επιπτώσεων και Τεύχη Δημοπράτησης για την κατασκευή του Έργου) για 

την  υποβολή  πρότασης  χρηματοδότησης  της  Πράξης:  «ΠΡΩΤΕΥΟΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ  ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ»,  για  τα 

κάτωθι: 

Συλλογή, αξιολόγηση, ταξινόμηση και κωδικοποίηση υφισταμένων μελετών και στοιχείων 

σχετικά με την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών.

Αποτύπωση και καταγραφή πληροφοριών και στοιχείων σε κατάλληλες βάσεις δεδομένων 

(σε μορφή πινάκων ή σχεδιαστικών υποβάθρων).

Συστηματοποίηση της πληροφορίας, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμη και επεξεργάσιμη για την 

εκπόνηση των παραπάνω μελετών.

Για το σκοπό αυτό σας καλώ να διαθέσουμε πίστωση  24.600€  εις βάρος του Κ. Α   6162.01 για 

παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων  

Περιφέρειας  Πελοποννήσου  για  την  εκπόνηση  μελετών  στο  πλαίσιο  της  πράξης  

«ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ»,

Σύμφωνα με την περιπτ. Δ’ της παρ.1 του άρθρου 72 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. Σας καλώ λοιπόν να αποφασίσουμε σχετικά. Η  παροχή υπηρεσιών 

ρυθμίζεται με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006  όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 

του ν. 3731/2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν 2362/1995 όσον αφορά τα επιτρεπτά 

χρηματικά όρια και την αριθμ 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου τις διατάξεις της παρ.1 του αρ 

72 του Ν 3852/10  και τις διατάξεις του ν. 3463/2006.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία
 

Ψηφίζει  πίστωση  24.600€ εις βάρος του  ΚΑ  6162.01 του Προϋπολογισμού έτους 2012 για  για  παροχή 

υπηρεσιών  συμβούλου  για  την  υποστήριξη  της  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Έργων  

Περιφέρειας  Πελοποννήσου  για  την  εκπόνηση  μελετών  στο  πλαίσιο  της  πράξης  
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«ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ»,

Ο Σύμβουλος θα  υποχρεούται στο πλαίσιο της υποστήριξης της Διεύθυνσης Δημοσίων έργων 

Περιφέρειας Πελοποννήσου για την  εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών (Τοπογραφική 

μελέτη,  Υδραυλική προμελέτη,  Η/Μ προμελέτη,  Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση 

και Αξιολόγηση του έργου, Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων και Τεύχη Δημοπράτησης 

για την κατασκευή του Έργου) για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης: 

«ΠΡΩΤΕΥΟΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ», για τα κάτωθι:

• Συλλογή, αξιολόγηση, ταξινόμηση και κωδικοποίηση υφισταμένων μελετών και 

στοιχείων σχετικά με την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών.

• Αποτύπωση και καταγραφή πληροφοριών και στοιχείων σε κατάλληλες βάσεις δεδομένων (σε 

μορφή πινάκων ή σχεδιαστικών υποβάθρων).

• Συστηματοποίηση της πληροφορίας, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμη και επεξεργάσιμη για την 

εκπόνηση των παραπάνω μελετών.

Οι σύμβουλοι Χαράλαμπος Λιάρος και Αντώνιος Αρώνης είπαν ότι εμμένουν στην άποψή τους για 

ολοκλήρωση της μελέτης Μελέτη Βιολογικού καθαρισμού –Αποχέτευση Ελαφονήσου, όπως σε 

προηγούμενες αποφάσεις έχουν δηλώσει.

Η απόφαση έλαβε α.α.  29/2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό  5/16-6-2012 

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  -ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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