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Από το πρακτικό 5/223-2011της   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
    Στην Ελαφόνησο σήμερα την   22α  του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2011, ημέρα  
ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε  δημόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό 407/18-3-2011πρόσκληση 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 ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                           
    ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  
 ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                                                       
 ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                      
 ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                   
 ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ                      
 ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
  ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
  ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ  
 ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                                                             
 ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ                                                                               
    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη 
συνεδρίασης 

Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο ο Δήμαρχος  ο οποίος είπε: 
 

Αριθ. Απόφ. 15/2011 
  ΘΕΜΑ 3ο : ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙ  ΤΕΛΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2011 

  Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το   3ο   θέμα είπε: 
Από την Οικονομική Επιτροπή έχουμε την εισήγηση περί  διατήρησης των τελών 
καθαριότητας και φωτισμού ως είχαν καθότι δεν συντρέχει λόγος αύξησης 
Συγκεκριμένα  η εν λόγω εισήγηση έχει  ως εξής: 
 
   «Με την παράγραφο 12 του άρθρου 25 του Ν 1828/89 τα τέλη 
καθαριότητας και φωτισμού ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος που 
επιβάλλεται για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 
και φωτισμού καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες 
κοινοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού  χαρακτήρα.  
Για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 25/75 
όπως τροποποιήθηκαν με τον νόμο 429/76 και το 1080/80 
 Σύμφωνα με την παραγρ. Του άρθρου 1 του Ν 25/75, τα τέλη καθαριότητας 



και φωτισμού καθορίζονται για κάθε στεγασμένο ή μη στεγασμένο χώρο ανά μετρητή 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και βρίσκονται με πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών 
μέτρων της επιφάνειας του χώρου επί τον συντελεστή που ορίζει το Κοινοτικό 
συμβούλιο . Σύμφωνα επίσης με την παράγραφο 14 του άρθρου 9 του Ν 2503/97 
δύναται με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου να ορίζεται μειωμένος συντελεστής 
τελών καθαριότητας για τα μη ηλεκτροδοτούμενα και μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα 
και για όσο χρόνο αυτά αποδεδειγμένα παραμένουν κλειστά και δεν 
χρησιμοποιούνται. 
 Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου για το 
ανωτέρω χρονικό διάστημα επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το 
αναλογούν τέλος που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό 
πρόστιμο αναδρομικά από τον χρόνο εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή. 
Όπως προβλέπει εξάλλου το άρθρο 5 παρ1 του Ν 1080/80 για τους στεγασμένους 
χώρους άλλης χρήσεως (δηλ καταστήματα , γραφεία κλπ) το εμβαδόν άνω των 1000 
τετραγωνικών μέτρων και μέχρι 6000 τμ μπορεί να ορισθεί μειωμένο από το Κοινοτικό 
Συμβούλιο λαμβανομένων υπόψη των πράγματι παρεχομένων υπηρεσιών 
καθαριότητας . Για τα πέρα των 6000 τμ ο συντελεστής δεν μπορεί να ορισθεί 
μεγαλύτερος του 60% αυτού που έχει ορισθεί για χώρους μέχρι 1000 τετραγωνικά 
Οι παραπάνω ρυθμίσεις μπορεί να ρυθμίζονται και για τους μη στεγασμένους χώρους 
με εμβαδόν μέχρι 6000 τμ. Για μεγαλύτερο εμβαδόν δεν μπορεί να ορισθεί συντελεστής 
μεγαλύτερος του 30% αυτού που έχει ορισθεί για τα 1000 τμ μη στεγασμένου χώρου. 
Βιομηχανίες , κινηματοθέατρα και εν γένει επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά 
καταβάλλουν τέλη για τον χρόνο που λειτουργούν και πάντως για χρόνο όχι λιγότερο 
από τρεις μήνες . Για τον χρόνο της εποχιακής λειτουργίας αποφασίζει το Κοινοτικό 
Συμβούλιο μετά από υπεύθυνη δήλωση του καταναλωτή. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 1του Ν 25/75 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του 429/76 και τροποποιήθηκε με την παραγρ. 4 του 
άρθρου 7 του 2307/95 με την απόφαση του συμβουλίου μπορεί να ορίζεται 
διαφορετικός συντελεστής για κάθε κατηγορία υπόχρεων ανάλογα με τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες καθαριότητας και μέχρι επτά κατηγορίες από τις οποίες δύο για 
στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες   ή για την εγκατάσταση 
φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (εκτός από 
τις ιδιωτικές κλινικές ) κια 5 για στεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως . Η διαφορά 
μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας δεν μπορεί να ορισθεί μεγαλύτερη 
του πενταπλασίου. 
Ο συντελεστής του τέλους πρέπει να προσδιορισθεί σε τέτοιο ύψος, ώστε να καλύπτει 
υποχρεωτικά τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας , δηλαδή 
τις αποδοχές του προσωπικού ,την προμήθεια και συντήρηση των μέσων αποκομιδής 
των απορριμμάτων και κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση με την διεξαγωγή τη 
λειτουργία και την εν  γένει βελτίωση της υπηρεσίας αυτής . Ο μη προσδιορισμός του 
τέλους στο προσήκον ύψος έτσι ώστε να καλύπτονται οι σχετικές δαπάνες συνιστά 
βαρεία παράβαση καθήκοντος και επισύρει κατά των μελών του συμβουλίου την 
εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 184 και 185 του ΔΚΚ (άρθρο 17 Ν 1080/80)  
Eιδικότερα για την Ελαφόνησο δεν συντρέχει λόγος ορισμού πολλών κατηγοριών  
τελών, παρά μόνον δύο, δηλαδή κατοικίες και   καταστήματα-ξενοδοχεία. 

Είναι ευνόητο βέβαια ότι επειδή το τέλος είναι ανταποδοτικό, τα έσοδα 
πρέπει να καλύπτουν τις δαπάνες των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού και 
μόνον αυτές. 

Η διάθεση ανταποδοτικών εσόδων για την κάλυψη άλλων δαπανών 
απαγορεύεται(άρθρο 56 Β.Δ 24/9-20/10/1958. 

Έτος 2010 



ΕΣΟΔΑ    
Το σύνολο των τετραγωνικών  των   κατοικιών   της Ελαφονήσου το έτος 2010 

όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουμε, ήταν 41.300 τ.μ.  και σύμφωνα με 
την ανά τετραγωνικό τιμή (1,73 €) που ίσχυε  για το 2010 θα εισπραχτούν 

περίπου 71.450€. Το σύνολο των  ηλεκτροδοτούμενων  καταστημάτων ανέρχεται  
σε  12.000 τ.μ. και σύμφωνα με την ανά τ.μ. τιμή (2,70€)  που ίσχυε για το 2010 

θα εισπραχτούν περίπου   32.400€. Τα έσοδα  λοιπόν από τα τέλη 
ηλεκτροφωτισμού      για το 2010  μαζί με το Χρηματικό Υπόλοιπο του έτους 

2009 ποσού  2.500€,   είναι  (71450+32.400+2.500)=ΣΎΝΟΛΟ 106.350€   

                                                ΕΞΟΔΑ   

 Τα έξοδα των δύο υπηρεσιών που καλύπτονται από τα  τέλη αυτά και  
ενοποιήθηκαν  σε μια υπηρεσία σύμφωνα με την ΚΥΑ  7028/2004, για το 2010 
θα  διαμορφωθούν ως εξής : 
1. Για το μόνιμο προσωπικό (ενός οδηγού και ενός εργάτη)  το ποσόν των 

43.000 € συμπεριλαμβανομένων μισθών  και εξόδων κίνησης,ποσόν 7900€ 
για εργοδοτικές  εισφορές ( ΤΥΔΚΥ, ΤΑΔΚΥ,ΤΣΚΥ),  

2. Για έκτακτο, εποχιακό προσωπικό  13.000 €   για πάσης φύσεως αποδοχές και 
αποζημιώσεις και 3500€ για εργοδοτικές εισφορές  

3. Αντίτιμο ρεύματος οδών πλατειών κ.λ.π 12.000,00 € 
4. Ασφάλιστρα απορριμματοφόρου – ΚΤΕΟ κλπ  800 €  
5. για συντήρηση επισκευή οχημάτων 3.500,00€ 
6. Προμήθεια ειδών καθαριότητας  και  ευπρεπισμού  και 1600,00€ 
7. Για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 7.500,00€ 

8. Προμήθεια υλικών συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων (λαμπτήρες κ.λ.π.)  
3.000,00 € 

9. Για καθαρισμό  λιμανιού 3.000,00 € 
10. αντικατάσταση  λαμπτήρων και ασφαλειων  3.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΥΡΩ  101.800 € 
  Συνεπώς πέρα  από την κάλυψη των εξόδων υπάρχει και ένα χρηματικό 
υπόλοιπο 4.550€, που  προστιθέμενο  στα  προβλεπόμενα έσοδα έτους  2011   
συμπληρώνει  το ποσόν που  θα απαιτηθεί για την κάλυψη των εξόδων της 
υπηρεσίας, χωρίς αύξηση των τελών, όπως αναλυτικότερα εκτίθεται 

Έτος 2011 ΕΞΟΔΑ  
Τα   έξοδα της υπηρεσίας καθαριότητας  και φωτισμού,  προβλέπεται για το έτος 

2011  να είναι: 
1. Για το μόνιμο προσωπικό (ενός οδηγού και ενός εργάτη)  το ποσόν των 

45.000 € συμπεριλαμβανομένων μισθών  και εξόδων κίνησης,ποσόν 

9200€ για εργοδοτικές  εισφορές ( ΤΥΔΚΥ, ΤΑΔΚΥ,ΤΣΚΥ), ένδυση1300 €    
2. Για έκτακτο, εποχιακό προσωπικό  15.000 €   για πάσης φύσεως αποδοχές 

και αποζημιώσεις και 4600€ για εργοδοτικές εισφορές  
3. Αντίτιμο ρεύματος οδών πλατειών κ.λ.π 13.000,00 € 
4. Ασφάλιστρα απορριμματοφόρου – ΚΤΕΟ κλπ 1000 €  
5. για συντήρηση επισκευή οχημάτων 2.500,00€ 
6. Προμήθεια ειδών καθαριότητας  και  ευπρεπισμού  και 2500,00€ 
7. Για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 7.500,00€ 



8. Προμήθεια υλικών συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων (λαμπτήρες κ.λ.π.)  
3.000,00 € 

9. Για καθαρισμό λιμανιού  3.000,00 € 
10. Αντικατάσταση λαμπτήρων κ.λ.π. 3.000,00€ 
11. Επισκευή συντήρηση δικτύου φωτισμού 4.600 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΥΡΩ     115.200  € 
ΕΣΟΔΑ   

   Το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων, όπως εκτιμάται βάση της   οικοδομικής  
και επενδυτικής  έξαρσης της  Ελαφονήσου θα διαμορφωθεί    τουλάχιστον σε 
42.200,00 τ.μ για τις κατοικίες  και 13.300για τα  καταστήματα. 
Οπότε με τις ισχύουσες τιμές   θα συγκεντρωθεί το ποσόν    
1,73 €/τ.μ Χ 42.200.μ.  oικιών                                            =73.006€ και 
2, 70 €/τ.μ. Χ 13.950 τ.μ. καταστημάτων- ξενοδοχείων   = 37665 €   
  σύνολο εσόδων  από τέλη                                                      110.671 €   
Συνυπολογιζομένου του Χρ. Υπολοίπου τρέχοντος έτους, που όπως προκύπτει 
από τα στοιχεία  μας   και αναφέρθηκε πιο πάνω θα  είναι                           4.550 €  
 τα έσοδα του 2010  θα ανέλθουν σε                 ΣΥΝΟΛΟ  115.221 
        Συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος  για αύξηση των ανταποδοτικών 
τελών καθότι η περσινή αύξηση 8% που είχε επιβληθεί καλύπτει πλήρως τις 
ανάγκες της υπηρεσίας.» 

Σύμφωνα  με τα παραπάνω,  η οικονομική επιτροπή εισηγείται ομόφωνα  ότι 
για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού  
της Κοινότητας  Ελαφονήσου  για το έτος 2010 σύμφωνα με τους ανωτέρω 
υπολογισμούς, δεν απαιτείται αύξηση, οπότε τα τέλη θα διατηρηθούν στις 

ίδιες τιμές με πέρσι. 
Ήτοι  για μεν τις κατοικίες σε  1,73€/τ.μ. και για τα καταστήματα 2,70€/τ.μ.» 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία αυτά, τις πιο πάνω αναφερόμενες 
διατάξεις, τις δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθώς και το 
γεγονός ότι όλα τα ποσά υπολογίστηκαν με  τα πλέον βάσιμα  και αντικειμενικά 
στοιχεία   και μετά από διαλογική συζήτηση, το Δημοτικό Συμβούλιο, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Ορίζει ότι σύμφωνα με την τεκμηριωμένη εισήγηση της οικονομικής 

επιτροπής δεν απαιτείται αύξηση, οπότε τα τέλη θα διατηρηθούν στις ίδιες 
τιμές με πέρσι.  

Ήτοι  για μεν τις κατοικίες σε  1,73€/τ.μ. και για τα καταστήματα 2,70€/τ.μ. 
    Η απόφαση αυτή  α] να δημοσιευτεί κατά τον τρόπο που προβλέπει  

ο νόμος και β] να κοινοποιηθεί στη ΔΕΗ  
Η απόφαση έλαβε α.α.15  

 

Αριθ. Απόφ.   16/2011                 ΘΕΜΑ6ο: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΕΤΟΥΣ 2011 

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το   6ο   θέμα είπε: 
Από την Οικονομική Επιτροπή έχουμε την εισήγηση περί  διατήρησης των τελών 
ύδρευσης ως είχαν  και το 2010,  καθότι δεν συντρέχει λόγος αύξησης. Συγκεκριμένα  η 
εν λόγω εισήγηση έχει  ως εξής: 

 Από τις διατάξεις του άρθρου 19 του από 24-9/20-15-1958 Β.Δ “Περί 
κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων 



των Δήμων και Κοινοτήτων, ορίζεται ότι σε όσους κάνουν χρήση δημοτικών ή κοινοτικών 
κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών η Κοινότητα δικαιούται να επιβάλλει τέλη ή δικαιώματα 
που ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου. Για την υπηρεσία ύδρευσης σε όσες 
περιπτώσεις δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί υποχρεωτικής υδροληψίας τα 
δικαιώματα επιβάλλονται υποχρεωτικά. Δεν επιτρέπεται η επιβολή δικαιώματος στις 
περιπτώσεις που δεν προβλέπεται δαπάνη για την εξυπηρέτηση της υδρεύσεως σε 
προσωπικό ή έργα. 

 Επίσης από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν 1080/80 “ Περί τροποποιήσεως 
και συμπληρώσεις διατάξεων τινών συναφών διατάξεων” ορίζεται ότι τα τέλη αυτά 
πρέπει να καλύπτουν όλες γενικά τις ετήσιες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται η 
Κοινότητα για την συντήρηση ή βελτίωση των έργων και την λειτουργία της αντίστοιχης 
υπηρεσίας. 

 Με την  117/2010  αποφάση του Κοινοτικού Συμβουλίου  Ελαφονήσου για 
τα τέλη ύδρευσης είχαν οριστεί και ισχύουν  τα εξής ποσά: 

1.      H κατανάλωση ως 100 κυβικά το χρόνο, θα χρεώνεται 0,45 € το κάθε κυβικό.  

2.      Από τα 100 ως 200 κυβικά θα χρεώνεται 0,60 €/ κ.μ και 

3.   Η κατανάλωση πάνω από 200 κυβικά θα χρεώνεται 1,00 €/κ.μ. 

το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο θα είναι 15,00 ευρώ όπως επίσης ίσχυε και προγενέστερα 
και το πάγιο θα είναι για όλες τις παροχές 12,00 ευρώ. 

 
ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΩΣ 

ΕΞΗΣ 

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  15.500  

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ  2.000  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  3.000  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  6.500  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  1000  

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ  5.500  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΡΗΝΩΝ 800 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2010  34.300 

 ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010 ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 31-12-10 ΩΣ 
ΕΞΗΣ : 

 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2010 
Το σύνολο των παροχών για το έτος 2010, ήταν επτακόσιες 

32.00 



To πάγιο ήταν: 700 παροχές Χ12,00 €      8.400                                       και                                                                     
Η κατανάλωση: ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ 23.600  
 (Υπάρχουν και εισπρακτέα υπόλοιπα 8.300) 

ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ  8.300 

ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  (40Χ15,00€) 100 

ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2008 υπήρχε ποσόν   2000 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2010 38.100  

Εκτός λοιπόν από την πλήρη κάλυψη των εξόδων έχουμε και ένα 
χρηματικό Υπόλοιπο ποσού 

3.800 

Για να λειτουργήσει η Υπηρεσία Ύδρευσης για το 2011 θα απαιτηθούν :  

ΕΞΟΔΑ 2011 

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  17.500  

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ  2500 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  4.000  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  9.000  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  5.000  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 200 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΡΗΝΩΝ 3000 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 3.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2010 44.200 

 ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ 2011  (χωρίς να γίνει αύξηση)  

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΙΣΑ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΣΙΝΑ ΗΤΟΙ:  



ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2011 
Το σύνολο των παροχών για το έτος 2011, ήταν επτακόσιες 
To πάγιο ήταν: 700 παροχές Χ12,00 €      8.400                                       και                                                                     
Η κατανάλωση: ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ 23.600  ΑΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 32.000 

 (Υπάρχουν και εισπρακτέα υπόλοιπα 8300) 

32.00 

ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ  8.300 

ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  (40Χ15,00€)    100 

ΟΠΩΣ ΕΙΔΑΜΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ  έχουμε και ένα χρηματικό Υπόλοιπο  

ΕΤΟΥΣ 2010 ποσού 

3.800 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2011 44.200 

Άρα όπως διαπιστώνετε και σεις, τα έσοδα που υπολογίζονται για το έτος 
2011καλύπτουν ακριβώς τα έξοδα  

Οπότε όπως καταλήγει η οικονομική Επιτροπή, δεν συντρέχει λόγος αύξησης. 

Συγκεκριμένα προτείνεται ομόφωνα,  

Να μην αυξήσει τα τέλη ύδρευσης για το έτος 2011 αλλά να παραμείνουν ως 
έχουν, δηλαδή: 

1.      H κατανάλωση ως 100 κυβικά το χρόνο, θα χρεώνεται 0,45 € το κάθε κυβικό.  

2.      Από τα 100 ως 200 κυβικά θα χρεώνεται 0,60 €/ κ.μ και 

3.   Η κατανάλωση πάνω από 200 κυβικά θα χρεώνεται 1,00 €/κ.μ. 

το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο θα είναι 15,00 ευρώ όπως επίσης ίσχυε και το πάγιο θα 
είναι για όλες τις παροχές 12,00 ευρώ. 

Το ΚΣ αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου και της Οικονομικής 
Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση  

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

        Να μην αυξήσει τα τέλη ύδρευσης για το έτος 2011 αλλά να παραμείνουν ως έχουν, 
δηλαδή: 

1.      H κατανάλωση ως 100 κυβικά το χρόνο, θα χρεώνεται 0,45 € το κάθε 
κυβικό.  

2.      Από τα 100 ως 200 κυβικά θα χρεώνεται 0,60 €/ κ.μ και 

3.   Η κατανάλωση πάνω από 200 κυβικά θα χρεώνεται 1,00 €/κ.μ. 

το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο θα είναι 15,00 ευρώ όπως επίσης ίσχυε και το πάγιο θα 
είναι για όλες τις παροχές 12,00 ευρώ. 

Η απόφαση αυτή  α] να δημοσιευτεί κατά τον τρόπο που προβλέπει  ο νόμος 
και β] να κοινοποιηθεί στη ΔΕΗ 

 Η απόφαση έλαβε α.α.16  



 

Aριθ. Απόφ.   17/2011 
ΘΕΜΑ 3ο: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 

ΑΙΓΙΑΛΟΥ 

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το   3ο   θέμα είπε: 
Από την Οικονομική Επιτροπή έχουμε την εισήγηση περί  διατήρησης των 

τελών κοινόχρηστων χώρων και χώρων αιγιαλών ως είχαν  και το 2010,  καθότι δεν 
συντρέχει λόγος αύξησης. Συγκεκριμένα  η εν λόγω εισήγηση έχει  ως εξής: 

Ενόψει της σύνταξης του προϋπολογισμού πρέπει να εξετάσουμε την 
αναγκαιότητα αύξησης ή όχι των τελών που καταβάλλονται υπέρ της Κοινότητας. 

Μια πηγή εσόδων για την Κοινότητά μας είναι τα τέλη χρήσης 
Κοινόχρηστων χώρων και τα τέλη χρήσης χώρων αιγιαλού.  

Η συνεχώς αυξανόμενη τουριστική κίνηση αυξάνει μεν τα έσοδα αλλά 
επιφέρει πολλαπλάσια έξοδα για να εξασφαλιστεί η καθαριότητα και η ασφάλεια στους 
κοινόχρηστους χώρους και στις παραλίες. 

Επί αρκετά χρόνια  διατηρούμε τις ίδιες τιμές ανά τ.μ. και θα ήθελα να 
συζητήσουμε το ενδεχόμενο μικρής αύξησης ώστε να αντιμετωπίζονται  οι 
απορρέουσες από την αύξηση του τουρισμού, ανάγκες  που ανέφερα και σας καλώ να 
αποφασίσουμε σχετικά. 

Επίσης, επειδή πρέπει να ληφθεί υπόψην  και η  υφιστάμενη χάραξη 
αιγιαλού γύρω από τον οικισμό  και οι χώροι που παλαιότερα ενοικιάζονταν ως 
κοινόχρηστοι εφεξής θα ενοικιάζονται ως αιγιαλοί θα πρέπει να ορίσουμε το τέλος 
χρήσης  τους. 

Η οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη του α) τις διατάξεις του Ν 
1828/1989 οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ β) την υπ΄αριθ 1038460/2439/B0010/15-4-
09  κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία παρατείνεται η απ΄ 
ευθείας παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους 
ΟΤΑ μέχρι  31-12-2012 και γ) δ) την εισήγηση του Προέδρου, αλλά και το γεγονός ότι 
τα οικονομικά προβλήματα της εποχής ήδη  πλήττουν και τις μικρές επιχειρήσεις, 

Εισηγείται ομόφωνα  Να μην προβεί σε αύξηση των τελών κοινόχρηστων 
χώρων και χώρων αιγιαλού  προκειμένου να μην επιφορτιστούν οι επιχειρήσεις με 
άλλα βάρη,  και να παραμείνουν τα τέλη όπως πέρσι, δηλαδή 

Για κοινόχρηστους χώρους εντός οικισμού  18,00 €/τ.μ. 
Το τέλος χρήσεως αιγιαλού της απευθείας εκμίσθωσης για παρακείμενα  

καταστήματα  εντός οικισμού (αιγιαλός περί του οικισμού Ελαφονήσου) καθορίζεται σε  
18,00 

Το τέλος χρήσεως αιγιαλού της απευθείας εκμίσθωσης σε παρακείμενους 
επιχειρηματίες, για ομπρέλες και ξαπλώστρες καθώς και σε καταστηματάρχες για 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,  θα παραμείνει  25,00 €/τμ. 

     Για την διασφάλιση  
             Α]της αντικειμενικότητας έναντι όλων των επαγγελματιών   και 
             Β] των εσόδων της  Κοινότητας, αποφασίζεται: 
Να  μετρούνται με ακρίβεια οι εκμισθούμενοι αιγιαλοί και οι 

παραχωρούμενοι προς χρήση  κοινόχρηστοι χώροι, και να πληρώνουν οι χρήστες   τα 
τ.μ. που χρησιμοποιούν       (η κατάληψη περισσότερων τετραγωνικών μέτρων απ’ αυτά 
που αναγράφονται στην άδεια,   συνιστά αυθαίρετη χρήση και θα  εφαρμόζονται κατά 
περίπτωση τα οριζόμενα στο  άρθρο  3 του  Ν.1080/80, και οι αντίστοιχες διατάξεις για 
την αυθαίρετη χρήση αιγιαλών) . 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την τεκμηριωμένη  εισήγηση 
της Οικονομικής Επιτροπής 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Να μην προβεί σε αύξηση των τελών κοινόχρηστων χώρων και χώρων 

αιγιαλού  προκειμένου να μην επιφορτιστούν οι επιχειρήσεις με άλλα βάρη,  και να 
παραμείνουν τα τέλη όπως πέρσι, δηλαδή 

Για κοινόχρηστους χώρους εντός οικισμού  18,00 €/τ.μ. 
Το τέλος χρήσεως αιγιαλού της απευθείας εκμίσθωσης για παρακείμενα  

καταστήματα  εντός οικισμού (αιγιαλός περί του οικισμού Ελαφονήσου) καθορίζεται σε  
18,00 

Το τέλος χρήσεως αιγιαλού της απευθείας εκμίσθωσης σε παρακείμενους 
επιχειρηματίες, για ομπρέλες και ξαπλώστρες καθώς και σε καταστηματάρχες για 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, στις παραλίες εκτός οικισμού, θα παραμείνει  25,00 
€/τμ. 

     Για την διασφάλιση  
             Α]της αντικειμενικότητας έναντι όλων των επαγγελματιών   και 
             Β] των εσόδων της  Κοινότητας, αποφασίζεται: 
Να  μετρούνται με ακρίβεια οι εκμισθούμενοι αιγιαλοί και οι 

παραχωρούμενοι προς χρήση  κοινόχρηστοι χώροι, και να πληρώνουν οι χρήστες   τα 
τ.μ. που χρησιμοποιούν       (η κατάληψη περισσότερων τετραγωνικών μέτρων απ’ αυτά 
που αναγράφονται στην άδεια,   συνιστά αυθαίρετη χρήση και θα  εφαρμόζονται κατά 
περίπτωση τα οριζόμενα στο  άρθρο  3 του  Ν.1080/80, και οι αντίστοιχες διατάξεις για 
την αυθαίρετη χρήση αιγιαλών) . 

 
Η απόφαση αυτή  α] να δημοσιευτεί κατά τον τρόπο που προβλέπει  ο νόμος και β] να 
κοινοποιηθεί στη ΔΕΗ Η απόφαση έλαβε α.α.17 

 

Αριθ. Απόφ. 18/2011 
  ΘΕΜΑ 1ο : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΜΙΑΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. 

  Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το   1ο   θέμα είπε: 

Με την  αριθ. 3/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του, είχαμε ζητήσει  από 
τον Δήμο Μονεμβασίας να να αναλάβει την ταμιακή μας εξυπηρέτηση του, για τους 
λόγους που αναφέρονται στην απόφαση αυτή. 

   Σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» : 

«Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους 
συμβάσεις, με τις οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιότητας για λογαριασμό 
τους ή την υποστήριξη της άσκησής της….» 

   Επειδή ο Δήμος Μονεμβασίας διαθέτει οργανωμένη πλήρως Ταμιακή 
Υπηρεσία με έμπειρο και επαρκές προσωπικό και επειδή τα οφέλη που θα προκύψουν 
θα είναι αμφίπλευρα καθ΄όσον και ο Δήμος μας  θα εξυπηρετείται και θα διεξάγεται 
απρόσκοπτα η εργασία της Ταμιακής του Υπηρεσίας, ο δε Δήμος Μονεμβασίας θα 
ωφεληθεί οικονομικά για την διεκπεραίωση αυτής της εργασίας, με την  11/2011 κατά 
πλειοψηφία απόφαση του Δ.Σ. εγκρίνει τους  όρους και της προϋποθέσεις της 
συνεργασίας αυτής τους οποίους σας θέτω υπόψη και σας καλώ να τους εγκρίνουμε. 

    ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

   Η υπογραφή της παρούσας σύμβασης υπαγορεύεται από την ανάγκη 
αντιμετώπισης του προβλήματος ταμιακής εξυπηρέτησης του Δήμου Ελαφονήσου, ο 
οποίος στερείται ταμιακής υπηρεσίας. 



Άρθρο 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Με το σύμφωνο αυτό ο Δήμος Μονεμβασιάς αναλαμβάνει την άσκηση 
δραστηριότητας για λογαριασμό του Δήμου Ελαφονήσου και συγκεκριμένα: 
Αναλαμβάνει την ταμιακή εξυπηρέτηση του Δήμου Ελαφονήσου, με τους ακόλουθους 
όρους και προϋποθέσεις. 

    Άρθρο 2ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

   Η εκτέλεση του έργου της ταμιακής εξυπηρέτησης του Δήμου Ελαφονήσου 
από την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου Μονεμβασίας θα γίνεται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις και με φορέα εκτέλεσης το Δήμο Μονεμβασίας. 

Άρθρο 3ο ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

   Συμφωνείται ότι το προσωπικό το οποίο πρόκειται να απασχοληθεί για την 
εκπλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης αυτής θα διατεθεί από το προσωπικό που 
υπηρεταί στο Δήμο Μονεμβασιάς. 

Άρθρο 4ο ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

   Ο εξοπλισμός της ταμιακής υπηρεσίας σε έπιπλα, γραφεία, χρηματοκιβώτιο, 
Η/Υ και ότι άλλο χρειαστεί για την εύρυθμη λειτουργία της, θα καλυφθεί από το 
Δήμο Μονεμβασιάς. 

   Ο Δήμος Ελαφονήσου υποχρεούται να είναι πλήρως μηχανογραφημένος σε 
ό,τι αφορά την οικονομική διαχείριση, ώστε να καταστεί δυνατή μελλοντικά η on line 
σύνδεση της ταμιακής υπηρεσίας του Δήμου Μονεμβασιάς με αυτή του Δήμου 
Ελαφονήσου. Εξυπακούεται ότι τα προγράμματα (Software) θα πρέπει να είναι 
συμβατά με αυτά του Δήμου Μονεμβασιάς. (αυτό θα ξεκινήσει αμέσως όταν καταστεί 
εφικτό) 

Άρθρο 5ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

   Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της από τα 
συμβαλλόμενα μέρη και διαρκεί μέχρι 31.12.2011.  Μετά την 31.12.2011 η παρούσα 
σύμβαση θα ανανεώνεται ετησίως αυτόματα, εάν δεν καταγγέλλεται πριν τη λήξη του 
οικονομικού έτους από έναν εκ των συμβαλλομένων μερών, μη δυνάμενη όμως να 
παραταθεί πέραν της παρούσης δημοτικής περιόδου. Δύναται δε να λυθεί όταν ο 
Δήμος Ελαφονήσου αποκτήσει δική του ταμιακή υπηρεσία. 

Άρθρο 6ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

   Η εφαρμογή της σύμβασης όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος 
συμφώνου, ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος από τα συμβαλλόμενα μέρη και 
αφού έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την 
ταμιακή εξυπηρέτηση του Δήμου Ελαφονήσου. 

Άρθρο 7ο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

ο Δήμος Ελαφονήσου υποχρεούται με την παρούσα σύμβαση και για όσο χρονικό 
διάστημα διαρκεί αυτή, να καταβάλει ετησίως στο Δήμο Μονεμβασιάς το τρία (3%) 
επί τοις εκατό επί των τακτικών εσόδων του προηγουμένου έτους.  Το ανωτέρω ποσό 
θα καταβάλλεται εφάπαξ, με χρηματικό ένταλμα, πριν τη λήξη κάθε οικονομικού 
έτους. 

Άρθρο 8ο ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

     Για την παρακολούθηση του αντικειμένου της σύμβασης και την εφαρμογή 
των όρων και προϋποθέσεων αυτής ορίζουν ως εκπρόσωπό τους τον εκάστοτε 



Αντιδήμαρχο επί των οικονομικών των δύο Δήμων. 

Άρθρο 9ο ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

    Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία ένα από τα 
συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, 
οποιοσδήποτε εκ των δύο μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. 

   Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι 
και προς απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε 
από αυτούς, υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο 
μέρος από ένα.   

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Ο Δήμαρχος Μονεμβασιάς                                       Ο Δήμαρχος Ελαφονήσου 

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος  κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά και 
αυτό, αφού επισήμανε  ομόφωνα επί του άρθρου  4, ότι είναι προς το παρόν αδύνατο  
λόγω έλλειψης προσωπικού να διαφοροποιηθεί άμεσα το οικονομικό πρόγραμμα 
αλλά  αυτό θα ξεκινήσει αμέσως όταν καταστεί εφικτό   και   μετά από διαλογική 
συζήτηση 

Αποφασίζει ομόφωνα 
   Εγκρίνει την εξυπηρέτηση της ταμιακής υπηρεσίας του Δήμου Ελαφονήσου, 
από το Δήμο Μονεμβασιάς, με τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις όπως 
ορίστηκαν και με την 11/2011 ΑΔΣ Μονεμβασίας.:  

ΠΡΟΟΙΜΙΟ      Η υπογραφή της παρούσας σύμβασης υπαγορεύεται από την ανάγκη 
αντιμετώπισης του προβλήματος ταμιακής εξυπηρέτησης του Δήμου Ελαφονήσου, ο 
οποίος στερείται ταμιακής υπηρεσίας. 

Άρθρο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

   Με το σύμφωνο αυτό ο Δήμος Μονεμβασιάς αναλαμβάνει την άσκηση 
δραστηριότητας για λογαριασμό του Δήμου Ελαφονήσου και συγκεκριμένα: 

   Αναλαμβάνει την ταμιακή εξυπηρέτηση του Δήμου Ελαφονήσου, με τους 
ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. 

 Άρθρο 2ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

   Η εκτέλεση του έργου της ταμιακής εξυπηρέτησης του Δήμου Ελαφονήσου 
από την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου Μονεμβασίας θα γίνεται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις και με φορέα εκτέλεσης το Δήμο Μονεμβασίας. 

Άρθρο 3ο ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

   Συμφωνείται ότι το προσωπικό το οποίο πρόκειται να απασχοληθεί για την 
εκπλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης αυτής θα διατεθεί από το προσωπικό που 
υπηρεταί στο Δήμο Μονεμβασιάς. 

Άρθρο 4ο ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

   Ο εξοπλισμός της ταμιακής υπηρεσίας σε έπιπλα, γραφεία, χρηματοκιβώτιο, 
Η/Υ και ότι άλλο χρειαστεί για την εύρυθμη λειτουργία της, θα καλυφθεί από το 
Δήμο Μονεμβασιάς. 

   Ο Δήμος Ελαφονήσου υποχρεούται να είναι πλήρως μηχανογραφημένος σε 
ότι αφορά την οικονομική διαχείριση, ώστε να καταστεί δυνατή η on line σύνδεση της 
ταμιακής υπηρεσίας του Δήμου Μονεμβασιάς με αυτή του Δήμου Ελαφονήσου. 
Εξυπακούεται ότι τα προγράμματα (Software) θα πρέπει να είναι συμβατά με αυτά 



του Δήμου Μονεμβασιάς.  

Άρθρο 5ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

   Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της από τα 
συμβαλλόμενα μέρη και διαρκεί μέχρι 31.12.2011.  Μετά την 31.12.2011 η παρούσα 
σύμβαση θα ανανεώνεται ετησίως αυτόματα, εάν δεν καταγγέλλεται πριν τη λήξη του 
οικονομικού έτους από έναν εκ των συμβαλλομένων μερών, μη δυνάμενη όμως να 
παραταθεί πέραν της παρούσης δημοτικής περιόδου. Δύναται δε να λυθεί όταν ο 
Δήμος Ελαφονήσου αποκτήσει δική του ταμιακή υπηρεσία. 

Άρθρο 6ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

   Η εφαρμογή της σύμβασης όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος 
συμφώνου, ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος από τα συμβαλλόμενα μέρη και 
αφού έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την 
ταμιακή εξυπηρέτηση του Δήμου Ελαφονήσου. 

Άρθρο 7ο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

    Ο Δήμος Ελαφονήσου υποχρεούται με την παρούσα σύμβαση και για όσο 
χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή, να καταβάλει ετησίως στο Δήμο Μονεμβασιάς το 
τρία (3%) επί τοις εκατό επί των τακτικών εσόδων του προηγουμένου έτους. 

  Το ανωτέρω ποσό θα καταβάλλεται εφάπαξ, με χρηματικό ένταλμα, πριν τη λήξη 
κάθε οικονομικού έτους. 

Άρθρο 8ο ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

     Για την παρακολούθηση του αντικειμένου της σύμβασης και την εφαρμογή 
των όρων και προϋποθέσεων αυτής ορίζουν ως εκπρόσωπό τους τον εκάστοτε 
Αντιδήμαρχο επί των οικονομικών των δύο Δήμων. 

Άρθρο 9ο ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

    Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία ένα από τα 
συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, 
οποιοσδήποτε εκ των δύο μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. 

   Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι 
και προς απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε 
από αυτούς, υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο 
μέρος από ένα.   

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Ο Δήμαρχος Μονεμβασιάς                                       Ο Δήμαρχος Ελαφονήσου 

Η απόφαση έλαβε α.α.18 /2011 

 

Απόφ. 19/2011 
  ΘΕΜΑ 4ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ  2011 

   

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

Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο ο Δήμαρχος  ο οποίος  εισηγούμενος το 4ο θέμα προς 
ημερήσιας διάταξης είπε: 



Σύμφωνα με προς διατάξεις περί εκτελέσεως έργων και αυτές του Δ.Κ.Κ θα πρέπει να 
καταρτίσουμε το γενικό Πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα 
που θα πρέπει να εκτελεστούν και που η δαπάνη προς μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα κάθε 
είδους έσοδα του προϋπολογισμού. Η δαπάνη για κάθε έργο υπολογίζεται κατά προσέγγιση 
σύμφωνα με προκαταρκτικές εκθέσεις, μελέτες, προμελέτες ή άλλα εκτιμητικά στοιχεία και 
επειδή δεν υπάρχουν για όλα τα έργα τέτοια στοιχεία η δαπάνη θα εκτιμηθεί κατά την κρίση 
του Συμβουλίου.  

Προς θα πρέπει να συμπεριλάβουμε βεβαίως τα συνεχιζόμενα από το έτος 2010  
έργα, για τα οποία υπάρχουν ανειλημμένες υποχρεώσεις σύμφωνα με προς σχετικές 
εγκεκριμένες αποφάσεις. 

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος είπε ότι δεν επιτρέπεται η εκτέλεση του έργου αν αυτό δεν 
περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα. 

Ύστερα διάβασε στο Κ.Σ. την εισήγησή του σχετικά με τα έργα που πρέπει να 
περιληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2011 και έθεσε υπόψη του συμβουλίου όλα τα 
υπάρχοντα σχετικά με τα έργα αυτά στοιχεία και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά, αφού τόνισε ότι έχουν τηρηθεί αυστηρά οι κείμενες διατάξεις, οι σχετικοί εγκύκλιοι 
και οι υποδείξεις που έχουν κατά καιρούς γίνει από την Περιφερειακή Διοίκηση, όσον 
αφορά την κατάτμηση έργων. Τα μικρά έργα έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο (στα απολύτως 
απαραίτητα που η φύση προς επιβάλλει ακριβώς αυτή τη μορφή και αυτόν τον 
προϋπολογισμό) και αφορούν εντελώς ανεξάρτητες μεταξύ προς εργασίες που καλύπτουν 
κυρίως μικρά αναγκαία έργα που δεν ενοποιούνται με άλλα.  

 
 

          ΕΡΓΟ-  ΚΟΣΤΟΣ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Άμεση Αποκατάσταση 

 ζημιών προς 

οικία Νικ. Αρώνη  

6.500 

  Αφορά  την αντιμετώπιση των καταστροφών 

που προεκλήθησαν από την θεομηνία του 

τέλους Φεβρουαρίου και κατέστησαν 

επικίνδυνο το δρόμο πλησίον  οικίας Νικ. 

Αρώνη. Το έργο  ήδη έχει  ξεκινήσει  και έχει 

ανατεθεί ως κατεπείγον (άρθρο  58 παρ.2 

ν.3852/2010) 

Αποκατάσταση  

ρήγματος προβλήτας 

 επιβατηγών 

6.500 

Το έργο αυτό αφορά  την άμεση 

αποκατάσταση του ρήγματος που 

δημιουργήθηκε στην κεντρική προβλήτα των 

επιβατηγών σκαφών του οποίου η κατασκευή 

θεωρείται κατεπείγουσα και πρέπει να 

αποκατασταθεί εντός των επομένων ημερών  

γιατί με την επόμενη κακοκαιρία υπάρχει 

κίνδυνος από στιγμή σε στιγμή  να αποσχιστεί.  

(άρθρο 72  παρ.1.δ ν.3852/2010) 

Αποκατάσταση  

τακτοποίηση χώρου  

καρνάγιου 5.500 

Συγκέντρωση και απομάκρυνση των 

κατεστραμμένων και εγκαταλελειμμένων 

σκαφών. 

Απομάκρυνση  γενικά όλων των άχρηστων  

αντικειμένων (μηχανών και βιντσιών κ.λ.π.) 

και στρώσιμο του εδάφους. 

Συντήρηση- 

 Αποκατάσταση  

Γεφυριού Αγ.  

Σπυρίδωνα 12.000 

  Το έργο θα αφορά την αποκατάσταση των 

τμημάτων που έχουν καταστραφεί και την 

επίστρωση  και συντήρηση όλου του 

γεφυριού.    
Εργασίες 

 Αποσυμφόρησης Επειδή  στον περιφερειακό δρόμο  ειδικά στο 



 Περιφερειακού  
δρόμου 11.000 

τμήμα προς τον φούρνο υπάρχει μεγάλο 

πρόβλημα  πρέπει να δρομολογηθεί η 

περίπτωση μονοδρόμησης. 

  

Αποκατάσταση  

λιμενοβραχίονα από  

τη  Θεομηνία  

12.000 

Πρέπει να δρομολογηθεί  η αποκατάσταση 

του λιμενοβραχίονα στο Μεγάλο Τηγάνι, 

καθότι κινδυνεύει να καταρρεύσει ο 

εξωτερικός μόλος, ο οποίος είναι και ο πλέον 

εκτεθειμένος προς κακοκαιρίες. 

Συντήρηση  

Υπόστεγου 12.000 

Θα πρέπει να  γίνουν διάφορα έργα για την 

συντήρηση και Βελτίωση προς κατάστασης 

του Υπόστεγου Ελαφονήσου, αφού αυτό 

αποτελεί το σημαντικότερο  κομβικό σημείο 

για την νήσο προς 

Κατασκευή γλίστρας  

12.000 

Σύμφωνα με το 8220/06/08/28-2-2008 

έγγραφο του ΥΕΝ επιτρέπεται να 

δημιουργείται σε κάθε παραθαλάσσιο οικισμό  

δήμου  ή Κοινότητας   μέχρι ένα  κεκλιμένο 

επίπεδο (ράμπα-γλίστρα)  για την ανέλκυση-

καθέλκυση σκαφών οπότε θα πρέπει να 

φροντίσουμε για την κατασκευή αυτού. 

Πάρκο Αγίου 

 Σπυρίδωνα 6.500 

Είναι απαράδεκτο σε ένα τέτοιο σημείο  προς 

η νησίδα του Αγίου Σπυρίδωνα το παρκάκι 

που υπάρχει για τα παιδιά να βρίσκεται σε 

αυτή την κατάσταση και θα πρέπει να 

βελτιωθεί.  

Εργασίες διευθέτησης 

 όμβριων υδάτων 
 10.000 

 

Για την αντιμετώπιση του σοβαρού θέματος 

των ομβρίων 

 

Συντήρηση σχολείου  

5.500 

 

 

Εργασίες Καθαρισμού 

  παραλιών 
 15.000 

Αφορά συγκεκριμένες εργασίες  καθαρισμού 

των  κατακλιζόμενων από κόσμο παραλιών  

για την οποία χρησιμοποιούνται τουριστικά  

έσοδα (τέλη παρεπιδημούντων, 2% από έσοδα 

καταστημάτων , τέλη χρήσης αιγιαλών κ.λ.π) 

δεν πρέπει να επιβαρύνει  προς ανταποδοτικές 

υπηρεσίες, 

Βελτίωση Οδικού  

Δικτύου 21.000 

Για την  βελτίωση του οδικού δικτύου του 

Δήμου. 

Μελέτες-  

αδειοδοτήσεις 20.000 

Για τη σύνταξη διαφόρων αναγκαίων  

μελετών ( για Σ.Χ.Ο.Α.Π. κ.λ.π.) 

Αποκατάσταση   

βλαβών αγωγού  
 4.000 

 

Έργο  αποκατάστασης τυχόν ζημιών που θα 

συμβούν  στον κεντρικό αγωγό 

(αντικατάσταση τμημάτων κ.λ.π.) 

Επισκευή συντήρηση 

 δικτύου ύδρευσης  

(εργασίες) 
5.000 

 Εργασίες που θα απαιτηθούν για προς 

επισκευές και  συντηρήσεις  του δικτύου  

ύδρευσης προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

απρόσκοπτη  και ομαλή λειτουργία του.  

Οδοποιία 

 Ελαφονήσου 119.700 Συνεχιζόμενο (προς ολοκλήρωση) 



Επέκταση Δικτύου 

 ΔΕΗ 16.500  Συνεχιζόμενο (γ΄δόση) 

Μελέτη για 

 Βιολογικό Καθαρισμό- Αποχέτευση 186.000  Συνεχιζόμενο (εκπονείται η μελέτη) 

Μελέτη Σχολικά Κτίρια  

5.100  Συνεχιζόμενο  (εκπονείται η μελέτη) 

 
Προς  ο Δήμαρχος, έθεσε υπόψη προς διατάξεις του Ν.3202/2003 και προς σχετικές οδηγίες 

για την εφαρμογή του. 
Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του προς διατάξεις του άρθρου 

208 του ΔΚΚ (Ν 3463/2006)  και τις σχετικές του νόμου 3852/2010, τα υπάρχοντα σχετικά με τα 
έργα αυτά στοιχεία, προς ανάγκες των κατοίκων, τις ήδη ανειλημμένες υποχρεώσεις και τα 
οικονομικά περιθώρια του Δήμου  και συμφωνεί με  το τεχνικό  πρόγραμμα όπως το εισηγήθηκε ο 
Δήμαρχος 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Καταρτίζει το τεχνικό πρόγραμμα έργων για το έτος 2011 ως εξής  

   ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2011 

                                      ΕΡΓΟ-  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 

1]Άμεση Αποκατάσταση ζημιών 

προς οικία Νικ. Αρώνη  6.500 

2]Αποκατάσταση ρήγματος 

προβλήτας επιβατηγών  6.500 

3]Συντήρηση Υπόστεγου  12.000 

4]Αποκατάσταση  τακτοποίηση 

χώρου  καρνάγιου  5.500 

5]Συντήρηση- Αποκατάσταση Γεφυριού 

Αγ. Σπυρίδωνα  12.000 

6]Εργασίες Αποσυμφόρησης 

Περιφερειακού δρόμου    11.000 

7]Αποκατάσταση λιμενοβραχίονα 

από τη  Θεομηνία    12.000 

8]Κατασκευή γλίστρας  12.000 

9]Πάρκο Αγίου Σπυρίδωνα   6.500 

10]Εργασίες διευθέτησης όμβριων υδάτων 10.000 

11]Συντήρηση σχολείου  5.500 

12]Εργασίες Καθαρισμού  παραλιών  15.000 

13]Βελτίωση Οδικού Δικτύου  21.000 

14]Μελέτες- αδειοδοτήσεις  20.000 

15]Αποκατάσταση  βλαβών αγωγο 4.000 

16]Επισκευή συντήρηση δικτύου ύδρευσης (εργασίες) 5.000 

17]Οδοποιία Ελαφονήσου119.700 

18]Επέκταση Δικτύου ΔΕΗ   16.500 

19]Μελέτη για Βιολογικό Καθαρισμό- 

Αποχέτευση  186.000 

20]Μελέτη Σχολικά Κτίρια   5.100 

 

Η απόφαση έλαβε α.α.19 /2011  



 

 
 

Θέμα 2ο Αριθ. Απόφ. 20/2011 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ “ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ” 

 

           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την 
έναρξη συνεδρίασης  και έδωσε  τον λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος  εισηγούμενος 
το 2οο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: 
Ύστερα από την εφαρμογή του ν. 1852/2010 και την εκλογή του  νέου Δημοτικού 
Συμβουλίου, θα πρέπει να  να ορίσουμε τα μέλη της «Σχολικής Επιτροπής  Δημοτικού 

Σχολείου και Νηπιαγωγείου και Γυμνασίου Ελαφονήσου».  Σύμφωνα με τις 
εγκυκλίους που ακολούθησαν την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου, καθορίζονται   νέα 
δεδομένα  στην διοίκηση, τον κανονισμό λειτουργίας  και τη ρύθμιση των οικονομικών 
θεμάτων για τις Σχολικές επιτροπές  των Δήμων που προέκυψαν από τις συνενώσεις  ΟΤΑ 
και συγχωνεύσεις των νομικών τους προσώπων, ενώ όπως διευκρινίστηκε, στην 
περίπτωσή μας που είμαστε χωρίς μεταβολή και είχαμε μόνον μια σχολική επιτροπή για 
όλα τα σχολεία καθότι αυτά στεγάζονται στο ίδιο κτίριο, όλα παραμένουν αμετάβλητα 
και   αυτή συνεχίζει να λειτουργεί όπως πριν. 

 Θα πρέπει λοιπόν με βάση τα παραπάνω, απλώς να αποφασίσουμε για τον 
ορισμό των  μελών της,  σύμφωνα με τα άρθρα 240 και 241 του ΔΚΚ. Όπως είχε  
αποφασιστεί μετά την εφαρμογή του  ΔΚΚ (ν. 3463/06 )  η σχολική επιτροπή θα 
διοικούνταν από εννεαμελές συμβούλιο όπως είχε οριστεί στην  21/2007 Απόφαση 
του Κ.Σ.  Σε αυτό θα συμμετέχουν, δυο  μέλη   του Δημοτικού  Συμβουλίου από 
τον επιτυχόντα συνδυασμό και δυο από τον επιλαχόντα Συνδυασμό,  με τους 
αναπληρωτές τους  και όπως υποχρεωτικά ορίζεται, 
     Η διευθύντρια του Νηπιαγωγείου  αναπληρούμενη από τη νόμιμη αναπληρωτριά της  
    Ο Διευθυντής  του  Δημοτικού  Σχολείου αναπληρούμενος από το νόμιμο αναπληρωτή 
του 
   Ο Διευθυντής  του Γυμνασίου αναπληρούμενος από το νόμιμο αναπληρωτή του 
     Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου, Δημοτικού 
Σχολείου και Γυμνασίου Ελαφονήσου αναπληρούμενος από  άλλο μέλος του Συλλόγου, 
      Εκπρόσωπος  της  Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου Ελαφονήσου  αναπληρούμενος 
από άλλο μέλος. 

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος κάλεσε τα μέλη της μειοψηφίας του ΔΣ σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 240 του Δ.Κ.Κ.,  να ορίσουν δύο  από τα αιρετά μέλη 
τους με τα αναπληρωματικά τους για την συμμετοχή τους στη σχολική επιτροπή  και ο 
Χαράλαμπος Λιάρος ανακοίνωσε ότι από την μειοψηφία ορίζονται οι Αρώνης 
Αντώνιος με αναπληρωτή τον Χαράλαμπο Λιάρο και  η Λιάρου Σταυρούλα με 
αναπληρωτή τον Ρουμάνη Ιωάννη. 

Από την πλειοψηφία του Δ.Σ. ορίζεται ότι θα  συμμετάσχει ο Δήμαρχος Ψαρομμάτης 
Παναγιώτης με αναπληρωτή τον Μελά Ιωάννη  και η  Αρώνη Μαρία του Σταύρου  με 
αναπληρωτή τον Αρώνη Μιχαήλ.   

 Η θητεία των μελών του Δ.Σ. της ανωτέρω Επιτροπής του Νομικού Προσώπου ακολουθεί 
την Δημοτική  περίοδο (έως 2014) και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου. Σας καλώ λοιπόν να αποφασίσουμε σχετικά. 

  Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση 



και τις διατάξεις του άρθρου 240 του ΔΚΚ, την αριθ. 5236/26-1-2007 εγκ.8 του ΥΠΕΣΔΔΑ 
με θέμα «Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων Ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου και Συνδέσμων ΟΤΑ και την συστατική πράξη του ανωτέρω Νομικού 
Προσώπου ( αριθ. φύλλου 529/21-8-90 ΦΕΚ, τεύχος β΄) καθώς και το άρθρο 6 του 

ν.2839/2000, για το ποσοστό συμμετοχής γυναικών στο ΔΣ και τα νέα πρόσωπα που 
τοποθετήθηκαν στις θέσεις που εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στη Σχολική Επιτροπή,  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Ανασυγκροτεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. αποτελούμενο από εννέα μέλη 
που θα είναι: 

Δυο μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου από τον επιτυχόντα Συνδυασμό και δυο από 
τον επιλαχόντα Συνδυασμό, με τους αναπληρωτές τους.  

Η διευθύντρια του Νηπιαγωγείου αναπληρούμενη από το νόμιμο αναπληρωτή 
της  

Ο Δ/ντης του Δημοτικού Σχολείου αναπληρούμενος από το νόμιμο αναπληρωτή του. 

Ο Δ/ντης του Γυμνασίου αναπληρούμενος από το νόμιμο αναπληρωτή του 

Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Σχολείου 
και Γυμνασίου Ελαφονήσου αναπληρούμενος από άλλο μέλος του Συλλόγου, 

Εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου Ελαφονήσου αναπληρούμενος από 
άλλο μέλος.     Συγκεκριμένα:  

Α] από τον επιτυχόντα Συνδυασμό.  

1. Ο Δήμαρχος Ψαρομμάτης Παναγιώτης , με αναπληρωτή τον Μελά  Ιωάννη και  

2. Η Αρώνη Μαρία του Σταύρου με  αναπληρωτή τον Αρώνη Μιχαήλ 

Β] από τον επιλαχόντα συνδυασμό  

3. Ο Αρώνης Αντώνης με αναπληρωτή τον Λιάρο Χαράλαμπο και  

4. Η Λιάρου Σταυρούλα με αναπληρωτή  τον Ρουμάνη Ιωάννη.  

Λοιπά μέλη 

5. Η Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου Μαρία Μαγγιώρου αναπληρούμενη  από τη 
Νηπιαγωγό Μυτηλιναίου Ευτέρπη 

6. Ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου, Παναγιώτης Κυριακούλιας 
αναπληρούμενος από την δασκάλα Σαρημπόγια Χαρά 

7. Ο  Διευθυντής του Γυμνασίου Αργυράκης Αναστάσιος , αναπληρούμενος από τον 
Καθηγητή Κουβελά Περικλή. 

8. Η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου, Δημοτικού 
Σχολείου και Γυμνασίου Ελαφονήσου, Λιάρου Ευσταθία, αναπληρούμενη από 
την Λιάρου Καλλιόπη  Αντιπρόεδρο του Συλλόγου, 

9. Ο μαθητής Κωνσταντίνος Στ. Αρώνης, Πρόεδρος της Μαθητικής Κοινότητας 
Γυμνασίου Ελαφονήσου, αναπληρούμενος από τον Μελά Δαμιανό,  Αντιπρόεδρο 
του Δ.Σ.  

10.  



Η θητεία των μελών του Δ.Σ. της ανωτέρω Επιτροπής του Νομικού Προσώπου ακολουθεί 
την Δημοτική  περίοδο (έως 2014) και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος Ψαρομμάτης 

Παναγιώτης  αφού συμμετέχει και Αντιπρόεδρος η Μαρία Αρώνη. 

 
Η απόφαση έλαβε α.α. 20 /2011 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το   πρακτικό  5/ 22 

ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
Γεώργιος Σ. Αρώνης           Μαρία Σ.Αρώνη                     ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
     ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 
                                                                 ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 
       ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
 
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
 
 ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 
 
 ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
  
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  
 ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 


