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 Από το πρακτικό 1/8-1-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    Στην Ελαφόνησο σήμερα την 7η του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2014  ημέρα ΤΡΙΤΗ και

ώρα  11:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο  συνήλθε  σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα

συνεδριάσεων, ύστερα από την με αριθμό  2/3-1-2014 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                                    ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                              ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ           

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ              ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                              ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                        ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

 ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.   διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. 

Ψαρομμάτη Παναγιώτη να εισηγηθεί το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθ. Απόφ.  2/2014

Θέμα2ο  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:

 Από τις Τεχνικές Υπηρεσίες  του Δήμου  ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  -με τον οποίο έχουμε

σύμβαση  διαδημοτικής  συν  εργασίας  για  τεχνικά  θέματα-   ,  λάβαμε  το  27812/6-12-2013

έγγραφο  με  το  οποίο   μας  διαβιβάζεται  η  αίτηση  του  ανάδοχου  του  έργου  ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ κ. Ζέρβα Αναστ,   η οποία έχει ως εξής: 

«Σε  συνέχεια  της  από  14-10-2013  εργολαβικής  σύμβασης  για  το  έργο  ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ , ζητούμε  χορήγηση παράτασης προθεσμίας για τους κάτωθι λόγους:

Λόγω των παρατεταμένων βροχοπτώσεων μετά την 1-11-2013 λόγω της φύσης του έργου

(εκσκαφές- διαμορφώσεις οδών) σε σημεία όπου υπάρχουν δυσμενείς κλίσεις και εν συνεχεία

τσιμεντοστρώσεις  δεν  είναι  δυνατή  η  εκτέλεση   εργασιών  όταν  υπάρχουν  όμβρια  ύδατα,
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κατάσταση που επιδεινώνεται τους χειμερινούς μήνες που ακολουθούν. Η προθεσμία λήγει

στις 14-1-2014 και η ζητούμενη παράταση είναι  90 μέρες  έως 14-4-2014».

Σύμφωνα  με  το  ανωτέρω  έγγραφο  των  Τεχν.  Υπηρεσιών  η  υπηρεσία  δεν  έχει

αντίρρηση να δοθεί παράταση , για τους λόγους που αναφέρονται  στην αίτηση. 

Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.

Το συμβούλιο έλαβε υπόψη του τον φάκελο του έργου και το άρθρο 48 παρ. 8α  του ν.

3669/2008 (ΚΔΕ) και έκανε διαλογική συζήτηση.

  Κατά τη συζήτηση αυτή θεώρησε ότι η  αιτούμενη παράταση είναι μεγάλη  και δεν πρέπει να

χορηγηθεί μέχρι    τις 14-4-2014 αλλά για ένα μήνα δηλαδή μέχρι 14-2-2014     Μετά το πέρας

της συζήτησης το ΔΣ, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Να δοθεί παράταση   ενός μηνός στην εκτέλεση του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ  στον εργολάβο κ. Αναστάσιο Ζέρβα, ήτοι μέχρι  14-2-2014 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Πηνελόπη Αρώνη, διαφωνεί ως προς το να δοθεί παράταση και 

θεωρεί ότι ήδη έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το έργο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  2/2014

  Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης  συντάχθηκε το  πρακτικό 1/7-1-2014   που

αφού διαβάστηκε, υπογράφηκε ως εξής:

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ ΜΕΛΗ

   ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                       ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

           ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

                 ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

         ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                         ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                      

             ΛΙΑΡΟΥ ΜΕΝΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ           
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