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ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/12 Φεβρουαρίου 2014
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 12η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και
ώρα 10:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων, ύστερα από την με αριθμό 348/7-2-2014 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:
ΠΑΡΟ ΝΤΕ Σ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
ζήτησε να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ» γιατί εκ παραδρομής δεν υποβλήθηκε
εγκαίρως και έχουμε προθεσμία μέχρι την 14η τρέχοντος, να εγκριθεί. Το ΔΣ κατά πλειοψηφία
συμφωνεί στην εξέταση του θέματος ως κατεπείγον για να προληφθεί η προθεσμία.
Οι Δημοτικοί σύμβουλοι Χαρ.Λιάρος, Ευστ.Λιάρου και η Σταυρούλα Λιάρου-Μέντη διαφωνούν
με την διαδικασία συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον και θεωρούν ότι αυτό θα πρέπει να
αποτελέσει θέμα ημερήσιας διάταξης, ενώ ο Χαράλαμπος Λιάρος προσθέτει ότι οι δρόμοι δεν
έχουν πέσει ακόμη. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη
να εισηγηθεί το θέμα:
Αριθ. Αποφ. 14/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ»
Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε :
Aπό την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μονεμβασίας λάβαμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΩΡ4-5ΓΠ
Εργασιών για το έργο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ» που συντάχθηκε και υπογράφεται από την
επιβλέπουσα μηχανικό κ. Πλαγιανού Μαρία, την προϊσταμένη κ. Σοφία Πατσά και τον ανάδοχο κ. Αναστ.
Ζέρβα.
Σας τον θέτω υπόψη, για να τον μελετήσετε, καθώς και όλο τον φάκελο του έργου και σας
καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.
Το έργο εκτελείται βάσει της 1544/14-10-2013 Σύμβασης και της 71/2013 Τεχνικής Μελέτης. Το ΔΣ
αφού έλαβε υπόψη του
1.την εισήγηση του Δημάρχου
2.τα στοιχεία του φακέλου του έργου και τον 1ο Α.Π.
3.την 1544/14-10-2013

σύμβαση εκτέλεσης του έργου

4.το άρθρο 8 του ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως συμπληρώθηκε και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2229/94 και το άρθρο 4 του ν. 2372/96 και τα εκτελεστικά του Π.Δ/τα
με τα οποία εκτελείται η μελέτη και ειδικότερα το άρθρο 43 του Π.Δ/τος 609/85 όπως τροποποιήθηκε με την
παράγραφο 2 του Π.Δ. 286/94, το ΠΔ 402/96 καθώς και το άρθρο 19. του Π.Δ.171/87
5. Την θετική γνωμάτευση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων
6. Την 2/2014 ΑΔΣ για την Παράταση εκτέλεσης του έργου
και ακολούθησε διαλογική συζήτηση,

κατά την οποία η Μαρία Στ. Αρώνη διευκρίνισε ότι η ίδια

δεν εγκρίνει τον ΑΠ γιατί δεν συμφωνεί γενικώς με τις τσιμεντοστρώσεις.
Μετά το πέρας της συζήτησης το Συμβούλιο,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ» σύμφωνα με τον οποίο, η δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται σ΄αυτόν
ανέρχονται στο ποσόν των 10.454,51 € (προ έκπτωσης) και καλύπτεται από το κοντύλι των απροβλέπτων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2014 Αφού ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το
πρακτικό 6/12-2-1014, αναγνώστηκε και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤ.
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

