
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/21-5-2013

     Από το πρακτικό 7/21-5-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    Στην Ελαφόνησο σήμερα την 21 του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους 2013  ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00΄ το

Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα

από την με αριθμό   585/17-5-2013  πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αρώνη

Γεωργίου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό

στο Δήμαρχο, στους Δημ. Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α΄

114/2006), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

     Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους Δημοτικούς

Συμβούλους ήταν:

          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

 ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                    

 ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ  (Δικαιολογημένα απούσα) 

  ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                  ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  (Δικαιολογημένα απών)

 ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ        ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

 ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                               ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                 

 ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 29/2013                ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 « ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ», 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη 

της  συνεδρίασης  και είπε  ότι υπάρχει ανάγκη για συζήτηση του θέματος  « ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ», εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, γιατί :

Πρέπει να  δούμε την μελέτη  που μόλις ολοκληρώθηκε και να οριστεί  ο τρόπος εκτέλεσης του έργου, 

ώστε  στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής να δρομολογηθεί  η δημοπράτησή του. Έτσι  θα 

προλάβουμε, προ της τουριστικής αιχμής   να έχει γίνει το μέρος των εργασιών  που θα διευκολύνει την

κίνηση των οχημάτων, και από Σεπτέμβρη να συνεχιστεί το τμήμα που είναι απαραίτητο για  τις 

αγροτικές καλλιέργειες.    Σας θέτω υπόψη την συνταχθείσα από   τεχνικές υπηρεσίες Δήμου 

Μονεμβασίας- που εξυπηρετούν τον  Δήμο μας-  Μελέτη  (71/2013)  και σας καλώ να αποφασίσουμε:

Α] για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος και

Β] για την έγκριση  της μελέτης και τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης.
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Γ ] Για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειες του διαγωνισμού. Ως προς την επιτροπή δεν 

συντρέχει λόγος κλήρωσης εφόσον σε αυτή  μπορούν να συμμετέχουν  οι μοναδικοί υπάλληλοι 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  που είναι μόλις τρεις.

   Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί ως προς το κατεπείγον του θέματος,   και επίσης,

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την μελέτη του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ  ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ»  προϋπολογισμού 100.000,00€ με ΦΠΑ  και 

ορίζει ότι  το έργο  θα  εκτελεστεί με  ανοικτό διαγωνισμό  οι όροι του οποίου θα οριστούν με απόφαση

της οικονομικής Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α. 29/2013

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό   7/21-5-2013 υπογράφεται ως ακολούθως.

   Ο Πρόεδρος                       Ο Γραμματέας        Τα Μέλη 

Γεώργιος Σ. Αρώνης                ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ -  ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

   ΑΡΩΝΗ    ΠΗΝΕΛΟΠΗ -ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

                    ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ                     
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