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Από το πρακτικό 3/18-4-2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ  του έτους 2012, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 
12:00΄ η Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων,
ύστερα από τη με αριθμό 474/12-4-2012 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 
Δημαρχιακής επιτροπής ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ- ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                    ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  

Αριθ.Απόφ   11/2012
ΘΕΜΑ   8o  ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ   
Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:

,Στο προϋπολογισμό  2012 και  στο ΚΑ 20.6262.01 έχουμε εγγράψει  πίστωση 6.000,00€ για 
πρόσθετους  καθαρισμούς  Κοινοτικών  χώρων  .   Με  την   24/2012  ΑΔΣ  για  την  ανωτέρω  εργασία 
αποφασίσθηκε η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του 
Ν 3979/2011  καθότι  δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί  από το υπηρετούν προσωπικό και  δεν 
διαθέτει  ο  δήμος  τα  κατάλληλα  μηχανικά  μέσα  .Σας  καλώ να  αποφασίσουμε  σχετικά.Η Οικονομική 
Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις της παρ.1 του αρ 72 του Ν 
3852/10 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ψηφίζει  πίστωση  6.000,00 εις  βάρος  του  ΚΑ 20/6262.01  του  Προϋπολογισμού  έτους  2012  για 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ. Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι εξής: Θα γίνει 
αποκατάσταση , γενικός καθαρισμός και ευπρεπισμός του οικισμού κατόπιν της  χειμερινής περιόδου και 
συγκεκριμένα:

 Καθαρισμός   στο  εσωτερικό  του  οικισμού  (απομάκρυνση  σκουπιδιών  ,  καθαρισμός  βλάστησης 
,περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, καθαρισμοί δρόμων, πλατειών  κλπ)

 Καθαριότητα των Κοινόχρηστων χώρων από Άγιο Σπυρίδωνα μέχρι Καβάκι
 Καθαρισμοί των περιοχών Κοντογωνιού , Μεγάλου Τηγανιού  και Αι- Γιάννη.
 Ασβέστωμα των Κοινόχρηστων χώρων από Άγιο Σπυρίδωνα μέχρι Καβάκι καθώς και των χώρων 

περί του  Αι- Γιάννη.
Η απόφαση έλαβε α.α.  11/2012  και  αποτελεί  ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό  3/18 

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 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
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