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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2012

Από το πρακτικό 10/24-10-2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Ελαφονήσου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 24η του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2012, ημέρα 
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00΄ η Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων,ύστερα από τη με αριθμό 1555/19-10-2012  πρόσκληση του 
Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων 
του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους 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 Οικονομικής  επιτροπής ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ
1.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                           ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ     
2.ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -
3.ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
4.ΛΙΑΡΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5.ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
6.ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ(αναπληρωματικό μέλος του Ανομίτρη Διονύσιου)
Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούμενος για το 1οθέμα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1o : Αριθ. Απόφ.     43 /2012 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΗ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα είπε:
Ύστερα  από  αίτημα  μας   με  αριθ.  Πρωτ  98/2012  προς  την  ΔΕΗ  σχετικά  με  το  κόστος 

επέκτασης δικτύου φωτισμού σε διάφορα σημεία της Ελαφονήσου,  λάβαμε τo 2408/28-9-2012 
έγγραφο σύμφωνα με τα οποίο το αντίτιμο για την επέκταση δικτύου κατά 6 στύλους με ΦΣ 
-S17A  ανέρχεται συνολικά στο ποσόν των 5366,40  € +ΦΠΑ23%=6.600,67  .
  Στο προϋπολογισμό 2012   και    στο ΚΑ 30/7325.01 έχουμε  εγγράψει  πίστωση 
10.000,00  για ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΗ.

Σας  καλώ να αποφασίσουμε σχετικά .
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της  την εισήγηση του Προέδρου , την 
αναγκαιότητα της επέκτασης του δικτύου ,τις διατάξεις της  παρ.1 του αρ 72 του Ν 
3852/10    και έκανε διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να γίνει επέκταση στο δίκτυο φωτισμού του Δήμου  κατά έξι (6) στύλους με 

ΦΣ -SI7A στις περιοχές Καλόγερας -Γήπεδο και  Σταμάτη Λάκκα.
Ψηφίζει πίστωση 6.601,00 € εις βάρος του ΚΑ 30/7325.01 για την ανωτέρω επέκταση 
δικτύου ΔΕΗ.

Η απόφαση έλαβε α.α.  43/2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 
10/24  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2012 που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως 
εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΝ.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ                          ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤ 

  Ακριβές Αντίγραφο                ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ,ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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