ΑΔΑ: Β4ΛΝΩΡ4-5ΙΔ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/15-Ιουνίου- 2012
Από το πρακτικό 5/15-6-2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Ελαφονήσου
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 15 η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2012, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
και ώρα 11:00΄ η Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό 766/11-6-2012 πρόσκληση του Προέδρου της
Οικονομικής επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και
επιδόθηκε με αποδεικτικό στου ς 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 :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Κανένας

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθ.Απόφ 30/2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΓΑΝΙΟΥ»
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:
Στον προϋπολογισμό του έτους 2012 και στον ΚΑ 30/6262.06 έχει εγγραφεί πίστωση
6.500,00€ για την εκτέλεση της εργασίας«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

ΤΗΓΑΝΙΟΥ»
Οι εργασίες που προτείνω να εκτελεστούν προκειμένου να
νοικοκυρευτεί η πλατεία στο ΤΗΓΑΝΙ, είναι αρχικά διαμόρφωση και γέμισμα με
κηπόχωμα και στη συνέχεια δενδροφύτευση με ανθεκτικά στην αρμύρα φυτά.
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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.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
•

Ψηφίζει πίστωση 6.500,00€ εις βάρος του ΚΑ 30/6162.06 για την εκτέλεση της

εργασίας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΓΑΝΙΟΥ»
Περιγράφει τις εργασίες που θα γίνουν ως εξής:
•

Διαμόρφωση και σταθεροποίηση εδάφους στην εν λόγω περιοχή δηλαδή εκσκαφή

παραλληλεπίπεδου 70μ Χ 15μ περίπου, αραιή τοποθέτηση ογκολίθων για να αποκτήσει
σταθερότητα το έδαφος και επιχωμάτωση κατά ένα τρίτο με γόνιμο χώμα. Στη συνέχεια θα
φυτευτούν φυτά ανθεκτικά στην αρμύρα και δενδρύλλια κάπως μεγαλωμένα για να ριζώσουν
ευκολότερα και να αντέχουν στον αέρα της περιοχής, (κατάλληλα για παραθαλάσσιες
περιοχές). Τέλος ο χώρος θα καλυφθεί με το υπόλοιπο κηπόχωμα.
Ο κ. Λιάρος Χαράλαμπος σε αυτή την απόφαση, δηλώνει παρών
Η απόφαση έλαβε α.α. 30/2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 5/15-6-2012 που αφού
συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝ.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ- ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ –ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-

Ακριβές Αντίγραφο

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤ -ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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