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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/ 25  ΜΑΙΟΥ  2012
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   24/2012   ΘΕΜΑ 8ο   ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΔΩΝ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης είπε:
Στα τρία σημεία που συγκεντρώνονται οι   κάδοι μας  είναι  απαραίτητο για λόγους αισθητικής και 

υγιεινής  να καλυφθούν με περιφράγματα. Στον ΚΑ  30/6262.02 του προϋπολογισμού μας  έχουμε  εγγράψει 
πίστωση 5.500 ,00€   για  το σκοπό αυτό .

Σας καλώ λοιπόν  να αποφασίσουμε σχετικά

Η  παροχή υπηρεσιών ρυθμίζεται με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006  όπως προστέθη-
καν 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  .

 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 

1. Εγκρίνει και διαθέτει  πίστωση 2583,00 € εις βάρος του ΚΑ   30/6262.02 για  την εκτέλεση της εργασίας 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΔΩΝ   .

2. Περιγράφει τις εργασίες που θα γίνουν ως εξής:  θα γίνει κατασκευή τριών μεταλλικών 
περιφραγμάτων για την κάλυψη των κάδων απορριμμάτων, από σωλήνα γαλβανιζέ και 
μεταλλικούς συνδέσμους με κάλυψη από καλάμι  , διαστάσεων 2,40μ Χ 1,20μ Χ 7,00 μ

Η απόφαση έλαβε α.α.  24/2012και 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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ΑΔΑ: Β4ΛΒΩΡ4-ΗΑΓ


