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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ                             
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/ 14 Οκτ.  2011 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

    Από το πρακτικό 15/ 14 Οκτ. -2011  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  

    Στην Ελαφόνησο σήμερα την14 του μηνός  Οκτωβρίου  του έτους 2011, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 10:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην 

αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό  1619/10 Οκτ. 2011 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 

  ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                                         ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                              

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                              ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ       ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ        ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ    ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ     

ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

 ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη να εισηγηθεί 

το3 ο θέμα. 

 

Αριθ. Απόφ  63/2011   ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ απόδοση των 

κρατήσεων που παρακρατούνται από τους τακτικούς υπαλλήλους Δήμου 

Ελαφονήσου ως ειδική εισφορά αλληλεγγύης  (2%)  και εισφορά ΟΑΕΔ  (1%), 

 

Ο Δήμαρχος εισηγούμενο το θέμα είπε: 

Σύμφωνα και με την εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου θέλω  να σας γνωρίσω τα εξής: 

 

Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού δεν είχε προβλεφτεί η δαπάνη  για την ειδική 

εισφορά αλληλεγγύης  (2%) που θεσμοθετήθηκε σε εφαρμογή του ν.3986/11, που αποδίδουν οι 

μόνιμοι υπάλληλοι  και ειδική εισφορά ΟΑΕΔ (1%), με αποτέλεσμα να μην έχει εισαχθεί  το 

αντίστοιχο ποσόν ως έσοδο του ΚΑ 4124 του προϋπολογισμού, οπότε ως έξοδο του  ΚΑ 8224 να 

αποδίδεται στους δικαιούχους.  
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Το εγγεγραμμένο ποσόν του  ΚΑ. 4124 είναι 2.350,00  (είχαν ληφθεί υπόψη η καταβολή και 

απόδοση των ΒΑΡΕΩΝ ενσήμων του ΙΚΑ)ενώ το επιπλέον υπολογιζόμενο ποσόν είναι 3.000,00€ 

το οποίο θα πρέπει να το εισάγουμε ως έσοδο  και να το περάσουμε στο σκέλος των εξόδων και 

συγκεκριμένα στον ΚΑ 8224   προκειμένου να ενισχυθεί η υπάρχουσα πίστωση των 2.350 και να 

ανέλθει σε 5.350,00 ώστε να γίνει η απόδοση  στο Ελληνικό Δημόσιο  για εισφορά αλληλεγγύης 

και ΟΑΕΔ. 

Το ΔΣ αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και έλαβε υπόψη του το επιπλέον 

ποσόν που θα προκύψει ως έσοδο  του ΚΑ 4124, από τη θεσμοθέτηση των αναφερομένων  

εισφορών και την ανάγκη απόδοσή τους. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό έτους 2011  ως εξής: 

Αποδέχεται το επιπλέον έσοδο του ΚΑ  4124  ποσού 3.000,00€ και μέσω του 

αποθεματικού το  μεταφέρει στο σκέλος των εξόδων  συμπληρώνοντας   την υπάρχουσα 

πίστωση των 2. 350,00€ του ΚΑ8224, ώστε αυτή να ανέλθει σε 5.350,00 και να γίνει η 

απόδοση  στο Ελληνικό Δημόσιο  για εισφορά αλληλεγγύης και ΟΑΕΔ. 

 

Θέμα  1ο ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΝ   ΙΩΑΝΝΗ 

ΑΡΩΝΗ    Αριθ. Απόφ.  64/2011 

 Σύμφωνα με την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής είναι αρμόδια για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής Στον Δήμο μας που δεν 

έχει συσταθεί επιτροπή ποιότητας ζωής αρμόδιο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Η σχετική 

απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στο Δημοτικό 

Συμβουλίου  όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.  

Με την από  29-6-2011 αίτησή του μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, ο ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΡΩΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό 

συγκρότημα χαμηλής ισχύος   στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ- ΠΙΤΣΑΡΙΑ»     που 

βρίσκεται ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΛΕΥΚΗ» ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

Στο άρθρο 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής: 

«1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 

της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες 

διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, 

καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρμόδιας 

αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και 

άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον 

προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων».  
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2. Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των 

περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός των μουσικών 

οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται 

από την υγειονομική Υπηρεσία.  

3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 

ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα  

με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω 

κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 

ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την 

προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.  

4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι 

χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα.  

5. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της 

αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε 

περίπτωση υποτροπής.  

6.  Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής η λειτουργία μουσικών οργάνων 

στο βάθος του καταστήματος και σε χαμηλή ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών.» 

Κατόπιν τούτων σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον  Δήμαρχο και έλαβε υπόψη του 

 την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06  

 την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852/10,  

 το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης. 

 το άρθρο 5 της ΚΥΑ 10551/2007 

 την Υ.Δ Α5/3010/85 (ΦΕΚ 4/85 τεύχος Α’)  

 την από 29-6-2011 αίτηση του ΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του Γεωργίου   με την οποία ζητά 

να του χορηγηθεί άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημά του 

 Την από   593014/26-7-11 άδεια δημόσιας εκτέλεσης  της ΑΕΠΙ 

  Την 1768/22-9-11 της   Γεν. Δ/νσης  Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Περιβαλλοντικής 

Υγιεινής περί μέγιστης ηχοστάθμης (80 DB) 

 Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το παράβολο 150,00 ευρώ προκειμένου να του χορηγηθεί 

άδεια με ισχύ  τριετίας. 

έκανε διαλογική συζήτηση κατά την  οποία η σύμβουλος Μαρία Στ. Αρώνη εξέθεσε την 

διαφωνία της σχετικά με τη χορήγηση άδειας μουσικής στον αιτούντα, γιατί η αναφερόμενη 

επιχείρηση κατά τη λειτουργία της το καλοκαίρι δεν τήρησε βασικούς κανόνες δείχνοντας 

αρνητικά στοιχεία, όπως βάζοντας κατά παράβαση μουσική στον χώρο αιγιαλού που είχε 

ενοικιαστεί για τοποθέτηση ομπρελών κ.λ.π. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής 

ισχύος στο κατάστημα  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΠΙΤΣΑΡΙΑ» του ΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΗ που 

βρίσκεται  στην περιοχή ΛΕΥΚΗ. 

 Η μουσική θα λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

1.- Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 

2.- Το στερεοφωνικό μηχάνημα θα είναι χαμηλής ισχύος και θα λειτουργεί με κλειστές 

πόρτες και τα παράθυρα και με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της αίθουσας και 

κλιματισμού ώστε να μην δημιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο. 

3. Δεν θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής 

έξω από το κατάστημα. 

4. Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση τα 

80db(A). 

5.  Η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων θα πρέπει να είναι σε ισχύ για όσο 

χρόνο διαρκεί η παρούσα άδεια. 

Στην περίπτωση όμως που η χρονική διάρκεια της άδειας λειτουργίας μουσικών 

οργάνων είναι μεγαλύτερη από τη χρονική διάρκεια της άδειας δημόσιας εκτέλεσης που 

χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, θα 

πρέπει να αναγράφεται στην άδεια μουσικών οργάνων το εξής: 

«Η παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύ η άδεια δημόσιας 

εκτέλεσης που χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών 

δικαιωμάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην υπηρεσία μας, πριν τη λήξη 

ισχύος της άδειας δημόσιας εκτέλεσης, νέα έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής. Σε 

διαφορετική περίπτωση η παρούσα θα ανακαλείται» 

Επίσης δεν θα ισχύει όταν παύει το κατάστημα να πληροί τις προϋποθέσεις λειτουργίας από 

πλευράς Υγειονομικής Νομοθεσίας. 

Κάθε παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται, εκτός από την ποινική δίωξη και την 

αφαίρεση ή ανάκληση της παρούσας άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 3/1996 

Αστυνομικής Διάταξης. 

Η παρούσα άδεια να τοποθετηθεί σε υαλόφρακτο πλαίσιο και να αναρτηθεί σε 

εμφανές μέρος του καταστήματος. 

Η άδεια, εφόσον ο αναφερόμενος εξασφαλίζει εγκαίρως την απαιτούμενη άδεια 

εκτέλεσης μουσικής του άρθρου 63 παρ. 2 του ν 2121/93, από  τον Οργανισμό Συλλογικής 

Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, θα ισχύει μέχρι ανακλήσεώς της.   

 Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για τις περαιτέρω ενέργειες. 
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Η σύμβουλος  Μαρία Σ Αρώνη διαφωνεί στην έκδοση αδείας για τους λόγους που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Αριθ. Απόφ  65/2011   ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ  ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Ο Δήμαρχος εισηγούμενο το 6ο α είπε: 

 Έπειτα από το με αριθμό πρωτ. 37/11 έγγραφο του Κέντρου πρόληψης  της χρήσης 

εξαρτησιογόνων ουσιών Ν. Λακωνίας  θα πρέπει ύστερα από  την αναβάθμιση της Κοινότητας 

Ελαφονήσου σε  Δήμο – με την εφαρμογή του Νόμου Καλλικράτη-,  να ανανεώσουμε την 

συνεργασία μας ως Δήμος Ελαφονήσου πλέον, προκειμένου να υπάρξει κατοχύρωση του 

θεσμικού πλαισίου για το Κέντρο Πρόληψης.  

Η συμμετοχή του Δήμου μας  προς το Κέντρο Πρόληψης θα είναι 1.470,00 € ετησίως (όσο 

και τα προηγούμενα έτη) 

Στον προϋπολογισμό  του έτους 2011  και στον  ΚΑ 6739.02  έχουμε εγγράψει πίστωση  

1.500,00 €  με τίτλο  εισφορά στο Κέντρο πρόληψης  της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. 

Δεδομένου ότι σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο χρειάζεται  ποσόν 1.470,00  για την 

συμμετοχή μας, δεν απαιτείται περεταίρω αναμόρφωση, οπότε σας καλώ να αποφασίσετε 

μόνον  για την έγκριση της συμμετοχής μας. 

Το Δ.Σ έλαβε υπόψη του πόσο σημαντικό θα  μπορεί να είναι το έργο  του Κέντρου 

πρόληψης  της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών Ν. Λακωνίας και το  ότι θα πρέπει  ως Δήμος 

να ενισχύει και να συνεργάζεται με τέτοιους φορείς και έκανε διαλογική συζήτηση κατά την οποία, 

η Δημοτική Σύμβουλος Μαρία Σ. Αρώνη θεώρησε ότι θα είναι λιγότερο αποτελεσματική   η 

συμμετοχή  του Δήμου στο Κέντρο,  σε σχέση με πιο αποφασιστικές δράσεις (όπως π.χ.  

συστηματικούς ελέγχους σε παραθεριστικούς κόμβους του νησιού για αποκλεισμό χρήσης και 

διακίνησης ουσιών) και  τάσσεται  υπέρ τέτοιων μέτρων. 

Μετά το πέρας της συζήτησης  το ΔΣ   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Την ανανέωση της συνεργασίας του Δήμου  Ελαφονήσου με το εν λόγω  νομικό 

πρόσωπο, Κέντρο πρόληψης  της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών Ν. Λακωνίας και την  

οικονομική εισφορά σε αυτό, εφόσον  αυτή η σχέση είναι ανταποδοτική και αμφίδρομη και 

αξιοποιηθεί σε όφελος της Κοινωνίας της Ελαφονήσου. 

   Η σύμβουλος  Μαρία Σ Αρώνη  εμμένει στην άποψη που εξέθεσε παραπάνω. 

Αριθ. Απόφ  66/2011 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ  ΣΤΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Ο Δήμαρχος εισηγούμενο το 7ο θέμα είπε: 
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 Έπειτα από το με αριθμό πρωτ. 37/11 έγγραφο του Κέντρου πρόληψης  της χρήσης 

εξαρτησιογόνων ουσιών Ν. Λακωνίας,  πήραμε την 65/11 Α.Δ.Σ με την οποία ανανεώσαμε την 

συνεργασία μας με το Κέντρο αυτό, ως Δήμος Ελαφονήσου πλέον.  

 Προκειμένου να υπάρξει κατοχύρωση του θεσμικού πλαισίου για το Κέντρο Πρόληψης   

θα πρέπει  επίσης να ορίσουμε  εκπρόσωπο  του Δήμου μας  στο όργανο αυτό,  τόσο    για την 

άμεση  τροποποίηση  του καταστατικού όσο και  για ό,τι άλλο χρειαστεί. 

Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση  και   σχολιάστηκε η  μεγάλη σημασία που 

έχει η  ουσιαστική συνεργασία του Δήμου με το Κέντρο πρόληψης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ορίζεται ως  εκπρόσωπος του Δήμου Ελαφονήσου στο Κέντρο  πρόληψης  

της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών Ν. Λακωνίας   η σύμβουλος  Ευσταθία Λιάρου η 

οποία είναι και Πρόεδρος  του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της Ελαφονήσου.  

Αριθ. Απόφ  67/2011   ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΛΙΣΤΡΑΣ» 

 

Ο Δήμαρχος εισηγούμενο το θέμα είπε: 

Σύμφωνα με το 8220/06/08/28-2-2008  έγγραφο του ΥΕΝ  σε κάθε  παραθαλάσσιο  

οικισμό  επιτρέπεται να δημιουργείται μέχρι μια ράμπα πρόσβασης μικρών σκαφών 

στην θάλασσα. Για την δημιουργία  αυτών,  απαιτείται έγκριση  του Γενικού 

Γραμματέα της Περιφέρειας που χορηγείται  αφού τηρηθεί η σχετική διαδικασία.  

Για την Ελαφόνησο, (κατ ’εξοχήν  ναυτικό   τόπο), η ανάγκη ενός σωστού  και 

νόμιμου κεκλιμένου επίπεδου καθέλκυσης –ανέλκυσης σκαφών (ράμπες-γλίστρες) 

είναι  απαραίτητη και καθοριστική. 

Έχοντας υπόψη μας την δυνατότητα  και την ανάγκη αυτή εγγράψαμε στον 

προϋπολογισμό μας  ποσόν 12.000, €  για την εκτέλεση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΓΛΙΣΤΡΑΣ”  

 Σύμφωνα όμως με την 25/2011 Τεχνική μελέτη που συντάχθηκε   από τον μηχανικό  

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος  του Δήμου Σπάρτης κ. Β. Παπαδάκο, 

θα απαιτηθεί ποσόν  των 22.500 € αντί του  ποσού των 12.000,00 που είχε  εγγραφεί  

στον ΚΑ  30.7326.01   ώστε να   γίνουν ολοκληρωμένες εργασίες ήτοι: εκσκαφές στον 

πυθμένα της θάλασσας, έξαλες επιχώσεις,  κατασκευές από ύφαλο έγχυτο  σκυρόδεμα, 

ανωδομές ,  επιστρώσεις  τελικής επιφάνειας,  δέστρες κ.λ.π., οπότε θα πρέπει η 

υπάρχουσα πίστωση να ενισχυθεί με αναμόρφωση, κατά 10.500,00 

Η αναμόρφωση αυτή σύμφωνα με την εισήγηση του  αρμόδιου 

υπαλλήλου δύναται να γίνει, από το αποθεματικό κεφάλαιο του 

προϋπολογισμού το οποίο  αυτήν τη στιγμή  ευρίσκεται με διαθέσιμο ποσόν 

26.450,00€.  

Το αποθεματικό  κεφάλαιο ως γνωστόν, έχει σκοπό να αναπληρώνει 

κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους την ανεπάρκεια πιστώσεων που 

γράφτηκαν στον προϋπολογισμό  για ορισμένους σκοπούς ή για την 
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αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που δεν ήταν δυνατό να 

προβλεφτούν κατά τη σύνταξη και έγκριση αυτού σύμφωνα και με τις διατάξεις  

της παρ. 4 του άρθρου 8 του από 17-5-/15.6.1959 Β Δ/τος. 

Σας θέτω υπόψη επίσης την 2458/17-8-2011 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος & 

Ιονίου  περί «Παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και κατασκευή ράμπας 

ανελκύσεως / καθελκύσεως  μικρών αλιευτικών και τουριστικών σκαφών στην 

περιοχή Ελαφονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας» με την οποία 

εγκρίνεται η κατασκευή του εν λόγω έργου και σας καλώ να αποφασίσουμε 

σχετικά. 

Το  συμβούλιο  αφού έλαβε υπόψη του το γεγονός ότι η Ελαφόνησος   

επιβάλλεται να διαθέτει «Γλίστρα»  με τις σωστές προδιαγραφές για την ασφαλή 

ανέλκυση-καθέλκυση που είναι απαραίτητη για  την συντήρηση και επισκευή 

των αλιευτικών και επιβατηγών σκαφών και έκανε διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει  την 25/11 τεχνική μελέτη, καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης του 

έργου με δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό και αναμορφώνει τον προϋπολογισμό 

έτους 2011  ως εξής: 

Από το αποθεματικό  (στο οποίο υπάρχει  ποσόν 26.450,00) 

μεταφέρει πίστωση 10.500,00€  στον ΚΑ 30.7326.01  και συμπληρώνει αυτή των 

12.000 € που είναι εγγεγραμμένη  για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΛΙΣΤΡΑΣ.   

   Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 67/2011  

 

Αριθ. Απόφ  68/2011   ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΗΜΟΥ -ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο Δήμαρχος εισηγούμενο το θέμα είπε: 

Σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου μας  έχουν  υπολογιστεί  ως εξής οι οργανικές θέσεις κατά 

κλάδο 
 Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται 

αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: 
 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  1 

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 

Σύνολο θέσεων ΠΕ  3 

. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται 
αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΤΕ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 

Σύνολο θέσεων ΤΕ 1 
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 Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται 
αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: 
 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3 

ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ 1 

Σύνολο θέσεων ΔΕ 4 

 

. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται 
αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: 
 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1 

Σύνολο θέσεων ΥΕ 2 

 

Η λειτουργία του Δήμου μ ας με το 30%  του προσωπικού που υπάρχει στο 

οργανόγραμμα του ΟΕΥ του, ίσως αποτελεί  μοναδική περίπτωση  στη χώρα με όλες τις 

αρνητικές επιπτώσεις για την αποτελεσματική  διεξαγωγή των αρμοδιοτήτων και  θεωρώ 

επιβεβλημένο να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για την στοιχειώδη κάλυψη  δύο τουλάχιστον 

θέσεων  διοικητικών – οικονομικών άμεσα από μετάταξη, καθώς και της μιάς θέσης  εργατών. 

To  Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε  υπόψη του την κατάσταση, τονΟΕΥ και τις 

αρμοδιότητες του Δήμου και έκανε διαλογική συζήτηση  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Θεωρεί επιβεβλημένη την κάλυψη  δύο τουλάχιστον θέσεων  διοικητικών – οικονομικών 

(ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ) άμεσα από μετάταξη, καθώς και της μιας θέσης  εργατών.   

Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 68/2011 

αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης  συντάχθηκε   το 

 πρακτικό 15/14/9/2011  και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

                             

Γεώργιος Σ. Αρώνης                 Μαρία Σ.Αρώνη                                                                ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

 

      ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

   

     ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

 

    ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    

                                                                                

   ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ   

 

    ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,      

    

       

Ο Δήμαρχος 


