
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ  ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/ 18  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ     2013
Από το πρακτικό 11/18-10-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. 

    Στην    Ελαφόνησο σήμερα την  18η  του μηνός Οκτωβρίου  έτους 2013 , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και 
ώρα 11:00΄   η Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, 
ύστερα από  τη με αριθμό  1542/11-10-2013  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 (με άδεια)     
2. ΑΡΩΝΗ  ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                               ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
3. ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                               
4. ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΑΡΩΝΗ  Γ.ΜΑΡΙΑ (αναπληρωματικό μέλος του Αρώνη Σταύρου)

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  

ΘΕΜΑ 1ο  Αριθ. Αποφ      55/2013

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα είπε:

Από τη  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας
λάβαμε την 146/2013  Τεχνική Μελέτη του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ προϋπολογισμού δαπάνης 11.496 μαζί με ΦΠΑ, η οποία εν συνεχεία  εγκρίθηκε με την
62/2013 ΑΔΣ   και καθορίστηκε ο  τρόπος εκτέλεσης αυτού η  απευθείας ανάθεση.

Με την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: Οι διατάξεις της παραγράφου 2
περίπτωση ε΄ του άρθρου 9  του Π.Δ 171/1987(ΦΕΚ 194 Α) ως προς  το αρμόδιο συλλογικό
όργανο  των  Δήμων  που  αποφασίζει  για  την  απευθείας  ανάθεση  μικρών  έργων  ή  εκτέλεση
εργασιών συντήρησης έργων μέχρι  του ποσού που καθορίζεται με την εκάστοτε απόφαση του
Υπουργού  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και  Δημοσιών  Έργων  (Απόφαση
ΕΔ2α/0440/Φ.Ν294/28.3.1986(ΦΕΚ137  Β),  όπως  τροποποιήθηκε  με  την   όμοια
Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992(ΦΕΚ 547 Β)κατά τις  ειδικότερες  ρυθμίσεις  αυτής,  υπό την ισχύ
του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ 141Α) “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” εξακολουθούν να
ισχύουν.  Ληφθείσες  αποφάσεις  ανάθεσης  των  ανωτέρω  έργων  από  τη  δημαρχιακή  επιτροπή
θεωρούνται νόμιμες.

Κατόπιν των ανωτέρω καλώ την Οικονομική Επιτροπή να προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση
του εν λόγω έργου .

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΡ4-ΣΟ7



Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου , έλαβε υπόψη τις 55/2013 και
62/2013 αποφάσεις  του Δ.Σ , την αριθ. 146/2013 μελέτη που συντάχθηκε από τη μηχανικό κ.
Πατσά Σοφία   της   Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών Πολεοδομίας  & Περιβάλλοντος  του  Δήμου
Μονεμβασίας και έχοντας υπόψη και τις διατάξεις:  a)  των άρθρων  103 και 208 του ΔΚΚ Ν.
3463/2006 β) του Ν. 3731/08 και  γ)του Ν 3669/08

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

•Αναθέτει την εκτέλεση του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ στον Κουτσούκαλη  Νικόλαο του Γεωργίου που εδρεύει στη Νεάπολη 
Λακωνίας αντί του ποσού των  11.496,00 € μαζί με ΦΠΑ .

•Ψηφίζει πίστωση ποσού 11.496,00 € εις βάρος του ΚΑ 30/7333.02  για την πληρωμή της 
εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.

Η απόφαση έλαβε α.α. 55/2013 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 11/18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2013 που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΝ.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ                  ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ –ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-  ΡΟΥΜΑΝΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                     ΑΡΩΝΗ  Γ.ΜΑΡΙΑ 

Ακριβές Αντίγραφο 
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