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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/ 17  ΑΠΡΙΛΙΟΥ     2013
Από το πρακτικό 6/17-4-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. 

    Στην    Ελαφόνησο σήμερα την  17η  του μηνός Απριλίου έτους 2013 , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 
11:00΄  η Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα 
από   τη με αριθμό  480/12-4-2013  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
1.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                             ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                        

2.ΑΡΩΝΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ                                                                  ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ   ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

3.ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

4.ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5.ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  

Αριθ.Απόφ  19 /2013  ΘΕΜΑ 9ο ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο   θέμα  της ημερήσιας διάταξης είπε:

Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 εγγράφηκε πίστωση 6.700,00€ 
στον ΚΑ 30.7331.03 για  « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» και εντάχθηκε στο 
Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2013 . Οι τουαλέτες του Δημοτικού σχολείου και Γυμνασίου όπως γνωρίζετε 
και είχαμε συζητήσει κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού  θα πρέπει να επισκευαστούν . Συγκεκριμένα 
θα πρέπει να αντικατασταθούν  οι σωληνώσεις των αποχετεύσεων ,  οι σωλήνες νερού, τα πλακάκια , τρεις 
λεκάνες, τρία καζανάκια , δύο νιπτήρες και τρεις πόρτες αλουμινίου.

Προκειμένου λοιπόν να προβούμε στην άμεση εκτέλεση του ανωτέρου έργου σας καλώ να αποφα-
σίσουμε 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 έρ-
γων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α και άλλες διατάξεις γ) την παρ.9 του άρθρου 21 του ν 3731/08, το 
τεχνικό πρόγραμμα και το προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2013 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Την εκτέλεση του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»με απευ-
θείας ανάθεση αντί του ποσού των 6.699,99  μαζί με ΦΠΑ στον εμπειροτέχνη εργολάβο ΦΑΒΒΑ ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ .

ΑΔΑ: ΒΕ56ΩΡ4-Η75



2. Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι εξής: Αντικατάσταση 20μ σωληνώσεων αποχέτευσης Φ125, 
τσιμεντόστρωση δαπέδου 5κ.μ τσιμέντο, αντικατάσταση 60 τμ πλακιδίων, επισκευή υδραυλικής εγκα-
τάστασης  30μ σωλήνες Φ18 νερού, αντικατάσταση τριών λεκανών και τρία καζανάκια, δύο νιπτήρες 
και τρεις πόρτες αλουμινίου.

3. Ψηφίζει πίστωση 6.700,00 εις βάρος του ΚΑ 30.7331.03 για την εκτέλεση του έργου

4. Το έργο θα εκτελεστεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την υπογραφή του συμφω-
νητικού

Η απόφαση έλαβε α.α. 19/2013 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 6/17  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
2013 που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΝ.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ                    ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ –ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ-
Ακριβές Αντίγραφο                           ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕ56ΩΡ4-Η75


