
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ  ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ10/ 27  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ      2013
Από το πρακτικό 10/27-8-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ελαφονήσου. 
    Στην    Ελαφόνησο σήμερα την  27η  του μηνός Αυγούστου  έτους 2013 , ημέρα ΤΡΙΤΗ και 
ώρα 11:00΄   η Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων, ύστερα από  τη με αριθμό  1284/22-8-2013  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                                                       ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                 ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
4. ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης  

ΘΕΜΑ 6ο  Αριθ. Αποφ       45  /2013

   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα είπε:
Φέτος όπως γνωρίζετε στο σχολικό συγκρότημα της Ελαφονήσου  θα λει-

τουργήσει   η πρώτη λυκειακή τάξη  και  για το σκοπό αυτό με την 55/2013 απόφα-

ση Δημοτικού Συμβουλίου  εγγράφηκε  πίστωση  6.500,00€ στον ΚΑ 30/7331.01 με 

τίτλο  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΛΥΚΕΙΑΚΗΣ  ΤΑΞΗΣ»  και  εντάχθηκε  στο  Τεχνικό 

Πρόγραμμα έτους 2013.  Για τις ανάγκες αυτές θα πρέπει να γίνει η κατάλληλη δια-

μόρφωση  των  αιθουσών  του  σχολικού  μας   συγκροτήματος  και  συγκεκριμένα 

απαιτείται:

Κατασκευή  διαχωριστικής  τοιχοδομής ,  επιχρίσματα  και  βαφή των  επιφα-

νειών  της νέας τοιχοδομής, διάνοιξη αύλακα , τοποθέτηση σιδηροδοκού , κατα-

σκευή και τοποθέτηση συρόμενων ξύλινων θυρόφυλλων, αντικατάσταση δύο θυ-

ρών και υαλοστασίου  και  βαφή όλων των νέων μεταλλικών και ξύλινων επιφα-

νειών

Κατόπιν των ανωτέρω   προκειμένου λοιπόν να προβούμε στην άμεση 
εκτέλεση του ανωτέρου έργου  σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου , συζήτη-
σε 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 
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που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτε-
λούνται 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 « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΛΥΚΕΙΑΚΗΣ  ΤΑΞΗΣ » 
με απευθείας ανάθεση αντί του ποσού των 6.500,00  μαζί με ΦΠΑ στον 
εμπειροτέχνη εργολάβο ΦΑΒΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ .

2. Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι εξής: 

• Κατασκευή διαχωριστικής τοιχοδομής  διαστάσεων 6 Χ 3 m  για 
την δημιουργία δύο αιθουσών αποτελούμενη από τμήμα τοιχίου , 
από οπλισμένο σκυρόδεμα και διπλή δρομική πλινθοδομή με τα 
απαιτούμενα διαζώματα (σενάζ)   

• Κατασκευή επιχρισμάτων των επιφανειών της νέας τοιχοδομής

• Βαφή επιχρισμένων επιφανειών δια πλαστικού χρώματος με την 
απαιτούμενη προετοιμασία

• Διάνοιξη αύλακα στο δάπεδο αίθουσας για τον εγκιβωτισμό σιδή-
ρου οδηγού συρόμενων θυρών και τοποθέτηση οδηγών (6 τεμ)

• Τοποθέτηση σιδηροδοκού παρά την δοκό της πλάκας οροφής 
για την ανάρτηση –κύλιση των συρόμενων θυρών 

• Κατασκευή και τοποθέτηση 6 τεμ.  συρόμενων ξύλινων θυρόφυλ-
λων πρεσαριστών με ενδιάμεσο ηχομονωτικό υλικό 

• Βαφή όλων των νέων μεταλλικών και ξύλινων επιφανειών 

• Αντικατάσταση δύο θυρών και υαλοστασίου από αλουμίνιο με δι-
πλούς υαλοπίνακες 

3. Ψηφίζει πίστωση 6.500,00 εις βάρος του ΚΑ 30.7331.01 για την εκτέλεση 
του έργου

4. Το έργο θα εκτελεστεί μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την υπο-
γραφή του συμφωνητικού

Η απόφαση έλαβε α.α. 45/2013 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το 
πρακτικό  10/27   ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ     2013  που  αφού  συντάχθηκε,  διαβάστηκε  και 
υπογράφεται ως εξής:

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

Ακριβές Αντίγραφο   
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