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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/2 ΜΑΙΟΥ 2014
Από το πρακτικό 9/2 ΜΑΙΟΥ 2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 2η του μηνός ΜΑΙΟΥ του έτους 2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00΄
το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την
με αριθμό 1076/25-4-2014 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:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
είπε: «Για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και για την ομαλή διεκπεραίωση των ήδη ειλημμένων
υποχρεώσεων μας, επιβάλλεται η λήψη αποφάσεων για τα

θέματα

για τα οποία κληθήκαμε να

συνεδριάσουμε».
Στην συνέχεια έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη να εισηγηθεί το 5ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, ο οποίος είπε:
Αριθ.Αποφ. 25/2014-ΘΕΜΑ 5ο “ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΟΑΠ”
Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:
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Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, συνέταξε την αριθ. 42/2-4-2013
μελέτη (τεύχη ανάθεσης), προκειμένου να ανατεθεί σε ιδιωτικό μελετητικό γραφείο η σύνταξη

της

μελέτης με τίτλο “ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΟΟΑΠ ”.
Με την αριθ. 34/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ψηφίστηκε η πίστωση και ανατέθηκε η
σύνταξη της μελέτης στο μελετητικό γραφείο(ENCODIA Σύμβουλοι Μηχανικοί

ΕΠΕ) του κ.

Φωτόπουλου Φώτη με έδρα την Αθήνα (Υμηττού 5 Χολαργός 15561, Αθήνα) αντί του ποσού των
40.000,00 € με ΦΠΑ.
Την 15Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 υπογράφηκε η 1008/2013 σύμβαση μεταξύ εκπροσώπου της εταιρείας και
του Δημάρχου Ελαφονήσου.
Η εταιρεία κατέθεσε την συνταχθείσα μελέτη και αφού ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μονεμβασίας (μετά του οποίου έχουμε σύμβαση διαδημοτικής
συνεργασίας για τεχνικές υπηρεσίες), με το 29198/13/3-3-2014 έγγραφο διαβιβάσθηκε στο Δήμο μας
και κατατίθεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Σας θέτω υπόψη όλα τα σχετικά με την εν λόγω μελέτη, και
Εισηγούμαι,
Για την έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο “ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΟΟΑΠ ” που
συντάχθηκε ύστερα από την αναφερόμενη σύμβαση από μελετητικό γραφείο (ENCODIA Σύμβουλοι
Μηχανικοί ΕΠΕ) του κ. Φωτόπουλου Φώτη με έδρα την Αθήνα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραδοθείσα μελέτη και τον φάκελο του
έργου, έκανε διαλογική συζήτηση μετά το πέρας της οποίας,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει και παραλαμβάνει την μελέτη με τίτλο “ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΟΟΑΠ ”

που

συντάχθηκε από το μελετητικό γραφείο (ENCODIA Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ) που εκπροσωπείται
από τον κ. Φωτόπουλου Φώτη με έδρα την Αθήνα (Υμηττού 5 Χολαργός 15561, Αθήνα) σύμφωνα με
την 1008/2013 σύμβαση.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
- Λιάρος Χαράλαμπος- Αρώνη Μαρία του Σταύρου- Αρώνης Αντώνης- Λιάρου Ευσταθία και
Λιάρου Μέντη Σταυρούλα συμφωνούν με την παραλαβή της μελέτης αλλά επιφυλάσσονται για το
περιεχόμενό της.
Ειδικότερα, ο Αρώνης Αντώνιος προτείνει επιπλέον να ορισθεί επιτροπή από το Δ.Σ., η οποία θα
ελέγξει το περιεχόμενο της μελέτης και Αρώνη Μαρία του Σταύρου προτείνει να ελεγχθεί η μελέτη και
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Δήμο Ελαφονήσου για το καλύτερο προς το
περιβάλλον.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2014
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Αφού ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό 9/2-5-1014, αναγνώστηκε και υπογράφεται
ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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