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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/ 27  ΜΑΙΟΥ 2013

Από το πρακτικό 8/27-5-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. 

Στην Ελαφόνησο σήμερα την  27η  του μηνός Μαΐου  έτους  2013 , ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00΄   η

Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από   τη με

αριθμό  607/23-5-2013   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                                                       

3. ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

4. ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5. ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

6. ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  

Αριθ.Απόφ  32/2013  

ΘΕΜΑ 4ο.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΠΡΟΤΑΣΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΔΡΟΜΟΣ
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ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ», στο

Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν. 2007-2013

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο   θέμα  της ημερήσιας διάταξης είπε: 

Με  την   21/2012  απόφαση  το  ΔΣ  αποδέχτηκε  πίστωση  50.000€  από  το  Υπουργείο  Ανάπτυξης

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Μ.Ο.Δ  ΑΕ  και  την ενέγραψε  στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑ 30

6162.01 με τίτλο  «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ελαφονήσου».

Για   την  υλοποίηση  του  ύψιστης  σημασίας  για  την  Ελαφόνησο  έργου «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΔΡΟΜΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-ΣΙΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ»,  καθίσταται  αναγκαία  η

παροχή  υπηρεσιών  συμβούλου  για  την  προετοιμασία  του  φακέλου  για  την  υποβολή  πρότασης

χρηματοδότησης του έργου στο Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν. 2007-2013.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου για την προετοιμασία του φακέλου για την υποβολή πρότασης

χρηματοδότησης του έργου,  περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Έλεγχο των εγκεκριμένων τεχνικών μελετών με όλα τα συνημμένα τεύχη και  σχέδια, εγκριτικές

αποφάσεις μελετών, εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης καθώς και τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και

εγκρίσεις. Προτάσεις τακτοποίησης των εκκρεμοτήτων.

2. Συμπλήρωση των πινάκων Δ1 και Δ2

3. Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

4. Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών για  την υποβολή πρότασης,  όπως αναφέρονται

στην αρ. πρωτ. 854/11-4-2011 (Κωδ. 32) ανοιχτή πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής

Πελοποννήσου

Προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 12.300,00€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του

Κ.Α. 30 6162.01  των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου. 

Σύμφωνα με την περιπτ. Δ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για

την έγκριση των δαπανών και  τη  διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού,  εκτός  από εκείνες  που

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο. Σας καλώ λοιπόν να αποφασίσουμε

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

προστέθηκαν 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.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου τις διατάξεις της παρ.1 του αρ

72 του Ν 3852/10  και τις διατάξεις του ν. 3463/2006
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση  12.300€ σε βάρος του  ΚΑ 30  6162.01 με τίτλο  «Τεχνική Βοήθεια Δήμου

Ελαφονήσου», σε βάρος του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για την

παροχή  υπηρεσίας  συμβούλου  με  σκοπό  την  προετοιμασία  του  φακέλου  και  την  υποβολή  πρότασης

χρηματοδότησης  του  έργου  «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΔΡΟΜΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-ΣΙΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ», στο Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν. 2007-2013.

Εγκρίνει την προετοιμασία του φακέλου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου,

που περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες :

1. Έλεγχο των εγκεκριμένων τεχνικών μελετών με όλα τα συνημμένα τεύχη και σχέδια, εγκριτικές

αποφάσεις  μελετών,  εγκεκριμένα  τεύχη  δημοπράτησης  καθώς  και  τις  απαραίτητες

αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις. Προτάσεις τακτοποίησης των εκκρεμοτήτων.

2. Συμπλήρωση των πινάκων Δ1 και Δ2

3. Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

4. Συγκέντρωση  των  απαραίτητων  δικαιολογητικών  για  την  υποβολή  πρότασης,  όπως

αναφέρονται  στην αρ.  πρωτ.  854/11-4-2011 (Κωδ.  32)  ανοιχτή πρόσκληση της  Ενδιάμεσης

Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου

Η απόφαση έλαβε α.α. 32/2013 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 8/27  ΜΑΙΟΥ    2013 

που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:

      

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝ.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ                ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ –ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-  ΑΡΩΝΗ 

      ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ 

      ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ακριβές Αντίγραφο      
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