
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                   

ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/30 Ιαν.2012

     Από το πρακτικό 1/30-1-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    Στην Ελαφόνησο σήμερα την   30  του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2012 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και 

ώρα  10:00΄ το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα 

συνεδριάσεων,  ύστερα  από  τη  με  αριθμό   104/25-1-2012 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

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                    ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                     

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                            ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

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 της 

συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη να εισηγηθεί το 1ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης.

Αριθ. Απόφ.   5/  2012

ΘΕΜΑ    1 ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ  2012

Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο ο Δήμαρχος  ο οποίος  εισηγούμενος το1  ο θέμα  της 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 
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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. 

 Θα  πρέπει να συμπεριλάβουμε βεβαίως τα συνεχιζόμενα από το έτος 2011 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 2012 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  τους εργασίες που 

καλύπτουν κυρίως μικρά αναγκαία έργα που δεν ενοποιούνται με άλλα. 

         
 ΕΡΓΟ-  ΚΟΣΤΟΣ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Έργο Αποσυμφόρησης
Περιφερειακού δρόμου 22.000 Επειδή  στον περιφερειακό δρόμο  ειδικά στο τμήμα 

προς τον φούρνο υπάρχει μεγάλο πρόβλημα  πρέπει 

να δρομολογηθεί η περίπτωση μονοδρόμησης.
Ασφαλτόστρωση  οδικού δικτύου  50.000

Τσιμεντόστρωση  οδικού δικτύου  25000
Επέκταση δικτύου ΔΕΗ  10.000

Κατασκευή Γλίστρας 
20.000   (συνεχιζόμενο)

Σύμφωνα με το 8220/06/08/28-2-2008 έγγραφο του 

ΥΕΝ επιτρέπεται να δημιουργείται σε κάθε παραθα-

λάσσιο οικισμό  δήμου  ή Κοινότητας   μέχρι ένα  κε-

κλιμένο επίπεδο (ράμπα-γλίστρα)  για την ανέλκυ-

ση-καθέλκυση σκαφών και ήδη αρχίζει κατασκευή 

αυτού, σύμφωνα με την 25]2011 μελέτη.

Εργασίες διευθέτησης όμβριων υδάτων 
22.000

Για την αντιμετώπιση του σοβαρού θέματος 

των ομβρίων(δεν έγινε το 2011)
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Επισκευή 
Αποκατάσταση Παλαιού Κοινοτικού 6.500

Για να αποκατασταθούν οι ζημίες που έχει 

υποστεί από την υγρασία  και τον χρόνο 

το παλαιό κοινοτικό γραφείο και να βελ-

τιωθεί η  εμφάνιση του
Επισκευή συντήρηση Μάντρας Νεκροτα-

φείου  6.500   
Στη συνέχεια  ο Δήμαρχος, έθεσε υπόψη προς διατάξεις του Ν.3202/2003 και τις σχετικές 

οδηγίες για την εφαρμογή του.

Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις  διατάξεις του άρθρου 

208 του ΔΚΚ (Ν 3463/2006)  και τις σχετικές του νόμου 3852/2010, τα υπάρχοντα σχετικά με τα 

έργα αυτά στοιχεία, τις  ανάγκες των κατοίκων, τις ήδη ανειλημμένες υποχρεώσεις και τα 

οικονομικά περιθώρια του Δήμου 

συμφωνεί με  το τεχνικό  πρόγραμμα όπως το εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Καταρτίζει το τεχνικό πρόγραμμα έργων για το έτος 2012 ως εξής:

   ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012

          ΕΡΓΟ-  ΚΟΣΤΟΣ (€)
Έργο Αποσυμφόρησης  Περιφερειακού δρόμου 22.000

Ασφαλτόστρωση  οδικού δικτύου  50.000
Τσιμεντόστρωση  οδικού δικτύου  25.000

Επέκταση δικτύου ΔΕΗ  10.000
Κατασκευή γλίστρας  20.000   (συνεχιζόμενο)

Εργασίες διευθέτησης όμβριων υδάτων 22.000

Επισκευή Αποκατάσταση Παλαιού Κοινοτικού 6.500

Επισκευή συντήρηση Μάντρας Νεκροταφείου  6.500

Κατά την συζήτηση  αυτού του θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δημ. Σύμβουλος Χαρ. Λιάρος 

δηλώνει παρών.

Η απόφαση έλαβε α.α. 5/2012    και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το   πρακτικό 

1/30-1-2012  που αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ
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Γεώργιος Σ. Αρώνης           Μαρία Σ.Αρώνη    

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                                

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

   ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ακριβές αντίγραφο                                                                          

                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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