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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
Απόσπασμα από το 57ο πρακτικό της από 30-12-2020 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Αποδοχή δωρεάς μελέτης κατασκευής στεγάστρου στο γήπεδο ποδοσφαίρου Πυλίου
από τον Πολιτικό μηχανικό Σταμάτιο Μαντούκο»
Σήμερα στις 30 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη & ώρα 11:00 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Κω, συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 33786/24.12.2020
πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την πράξη
νομοθετικού περιεχομένου αριθ. ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του» και την με αριθ.πρωτ.18318/13.03.2020(ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ61ΑΕ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο
Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των μελών ήσαν :

1.
2.
3.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Χρυσόπουλος Αλέξανδρος
Κανταρζή Σταματία1
Κσσιώτη Γεωργία 2
Χόνδρος Κωνσταντίνος3
Τελλή- Τσιμισίρη Διονυσία

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Φραγκούλης Ιωάννης
2. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ
3. Κιάρης Μηνάς
οι οποίοι δεν συμμετείχαν αδικαιολόγητα

4. Ζαχαρός Κωνσταντίνος
ο οποίος δεν συμμετείχε δικαιολογημένα

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε υπάλληλος του Δήμου Κω, για την ορθή τήρηση των πρακτικών,
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
έθεσε στα μέλη το θέμα, που προτάθηκε προς συζήτηση εκτός της ημερήσιας διάταξης, περί
«Αποδοχή δωρεάς μελέτης κατασκευής στεγάστρου στο γήπεδο ποδοσφαίρου Πυλίου από
τον Πολιτικό μηχανικό Σταμάτιο Μαντούκο» και ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη τους,
δικαιολογώντας τον έκτακτο χαρακτήρα του θέματος ως εξής: κρίνεται απαραίτητη η έγκριση
Το αναπλ. μέλος, Κανταρζή Σταματία, κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους
Χατζηχριστοφή Παναγιώτη (ο οποίος αιτιολογημένα δεν συμμετείχε), σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν.
3852/2010.
2
Το αναπλ. μέλος, Κασσιώτη Γεωργία, κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους
Αβρίθη Παναγιώτη (ο οποίος αιτιολογημένα δεν συμμετείχε), σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
3
Το αναπλ. μέλος, Χόνδρος Κωνσταντίνος, κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού
μέλους Καμπουράκη Σταμάτιου (ο οποίος αιτιολογημένα δεν συμμετείχε), σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του
Ν. 3852/2010.
1
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της αποδοχής δωρεάς προκειμένου να προχωρήσουμε στην κατασκευή του στεγάστρου στο
γήπεδο ποδοσφαίρου Πυλίου.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και τα μέλη συμφώνησαν ΟΜΟΦΩΝΑ το θέμα να συζητηθεί
πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 1ο εκτός ημερήσιας
ΑΡ. ΑΠΟΦ. : 471
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε στη διάθεση των
μελών την υπ’ αριθ. 32893/14.12.2020 εισήγηση από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Κω, η οποία αναφέρει τα εξής:
….« Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 144Α /08-08-2016) «περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών».
2. Το αρ.40 παρ.ζ του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α’ 197/12-10-2020)
3. Την επισυναπτόμενη αλληλογραφία με Α.Π. 31759/03-12-2020 και Α.Π. Εισ. 32876/14-122020
4. Την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό Σταμάτιο Μαντούκο
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Α. Την αποδοχή της συνταχθείσας μελέτης με τίτλο «Κατασκευή στεγάστρου στο γήπεδο
ποδοσφαίρου Πυλιού».
Β. Την προώθηση στην Τεχνική Υπηρεσία ώστε να θεωρηθεί.
Παραμένοντας στην διάθεσή σας για ό,τι σχετικό»….

Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη την αποδοχή της δωρεάς της συνταχθείσας
μελέτης με τίτλο «Κατασκευή στεγάστρου στο γήπεδο ποδοσφαίρου Πυλιού, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 72 παρ. η΄ του Ν. 3852/2010.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την διάρκεια της οποίας διατυπώθηκαν διάφορες
απόψεις επί του θέματος.
Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν.
Υπέρ της πρότασης ψήφισαν ο Πρόεδρος κος Χρυσόπουλος Αλέξανδρος και τέσσερα (4) μέλη:
1) Τελλή-Τσιμισίρη Διονυσία, 2) Κανταρζή Σταματία, 3) Χόνδρος Κωνσταντίνος, 4)
Κασσιώτη Γεωργία.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων, αφού
έλαβε υπόψη της :
• Την εισήγηση του Προέδρου
• Τις διατάξεις του άρθρων 72 παρ.1 εδ. η΄ του Ν. 3852/2010
• Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 144Α /08-08-2016) «περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών».
• Το αρ.40 παρ.ζ του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α’ 197/12-10-2020)
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•

Την επισυναπτόμενη αλληλογραφία με Α.Π. 31759/03-12-2020 και Α.Π. Εισ.
32876/14-12-2020
• Την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό Σταμάτιο
Μαντούκο
• Την υπ’ αριθ. 32893/14.12.2020 εισήγηση από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Κω
• Την συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την αποδοχή της δωρεάς της συνταχθείσας μελέτης με τίτλο «Κατασκευή στεγάστρου
στο γήπεδο ποδοσφαίρου Πυλιού», από τον Πολιτικό μηχανικό Σταμάτιο Μαντούκο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. η΄ του Ν. 3852/2010.
2. Την προώθηση στην Τεχνική Υπηρεσία ώστε να θεωρηθεί.
…………………………………………………………………………………………………...
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο Πρόεδρος της ΟΕ

Τα μέλη:

Χρυσόπουλος Αλέξανδρος
1.
2.
3.
4.

Τελλή- Τσιμισίρη Διονυσία
Κανταρζή Σταματία
Χόνδρος Κωνσταντίνος
Κασσιώτη Γεωργία

