
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              
ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ                            
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2012
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Από το πρακτικό 4/6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
    Στην Ελαφόνησο σήμερα την  6Η  του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2012, ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
και  ώρα  11:00΄     το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα 
συνεδριάσεων,  ύστερα  από  τη  με  αριθμό   421/2-4-2012 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                                            ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                              ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                       ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ             
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                        
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο σύμβουλος  Αρώνης Μιχαήλ απουσιάζει  στο εξωτερικό (με την 1]12 ΑΔΣ του  χορηγήθηκε 
άδεια)

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης  αναγνώσθηκε   το έγγραφο  της 
Συμβούλου Ευσταθίας Λιάρου  που είχε ως εξής:

«Εν συνεχεία της απαντήσεως σας με αρ. πρωτ. 434/4-4-12 του αιτήματός μου για μεταφορά 
ημερομηνίας της Δημοτικής Συνεδρίασης λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων μου θεωρώ τους λόγους μη 
αποδοχής του αιτήματός μου αβάσιμους διότι:
1ο από 29-3 ήταν γνωστή η προγραμματισμένη απουσία μου αφού ενημέρωσα ότι δεν μπορούσα να 
παρευρεθώ σε διαδημοτικό σεμινάριο γυναικών στην Τρίπολη της 5 και 6-4-12.
2ο την 2-4-12 κατά την παραλαβή της προσκλήσεως ενημέρωσα τον Πρόεδρο  του Δημοτικού 
Συμβουλίου σχετικά.

Η παρουσία μου, για λόγους τάξης και ηθικής, και στο 3ο εκτός από το 7ο θέμα της συνεδρίασης 
είναι απαραίτητη διότι και στον περσινό προϋπολογισμό ενεγράφη αυξημένη πίστωση για το σκοπό 
αυτό ΑΛΛΑ εκταμιεύθηκε μόνον το ποσόν των 1614,09 καθώς δεν είχε προβεί έγκαιρα ο Δήμος σε 
τροποποίηση της συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής.

Σχετικά με το 9ο θέμα της Συνεδρίασης «Λύση της σύμβασης για τη σύνταξη μελέτης για 
βιολογικό καθαρισμό- αποχέτευση Ελαφονήσου»  σας γνωστοποιώ ότι είμαι ΚΑΘΕΤΑ και 
ΑΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΑ αντίθετη στη λύση αυτής, καθώς το μεγαλύτερο πρόβλημα  του νησιού μας  είναι τα 
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λύματα και τα σκουπίδια, ενώ  με τη διακοπή της σύμβασης επωμιζόμαστε τεράστιες ευθύνες από τυχόν 
συνέπειες που θα προκύψουν για τον Δήμο μας λόγω μη συμμόρφωσης με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ.
Παρακαλώ όπως η παρούσα επιστολή διαβαστεί κατά τη Δημόσια Συνεδρίαση και καταγραφεί στα 
Πρακτικά»
    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 2ο  θέμα της ημερήσιας 
διάταξης.

Αριθ. Απόφ. 17 /2012
Θέμα:  2ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  “ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ”

           Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:
Στο ΦΕΚ 529/21-8-90  δημοσιεύτηκε η 11764 απόφαση του Νομάρχη Λακωνίας περί συστάσεως 
Ν.Π με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου  και Νηπιαγωγείου Ελαφονήσου 
το οποίο με την 85/99 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου  (ΦΕΚ 2063/β/24-11-1999) μετονομά-

στηκε σε « Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου, Νηπιαγωγείου και Γυμνασίου Ελαφονήσου» 
και αυξήθηκε  η ετήσια επιχορήγηση της τέως Κοινότητας από 350.000 σε 550.000 δραχμές, 

(1614,00€).
Φέτος  στο προϋπολογισμό μας εγγράψαμε ποσόν 4000 ,00 € για επιχορήγηση στη Σχολική Επι-
τροπή λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες των σχολείων  και τις μειώσεις που έχουν γί-

νει τα τελευταία έτη στη κρατική επιχορήγηση. 
Προκειμένου λοιπόν  να αυξήσουμε την ετήσια  επιχορήγηση του Δήμου θα  πρέπει να τροπο-

ποιήσουμε   τη  συστατική  πράξης της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου, Νηπιαγω-
γείου και Γυμνασίου Ελαφονήσου όπως ισχύει σήμερα 

Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά .
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου, τις αυξημένες 

ανάγκες των σχολείων , τις διατάξεις του ΔΚΚ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τροποποιεί τη συστατική   πράξη  της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου, Νη-

πιαγωγείου και Γυμνασίου Ελαφονήσου ως προς την ετήσια επιχορήγηση του Δήμου η οποία 
αυξάνεται στο ποσόν των 4.000,00€

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη  εις βάρος του προϋπολογι-
σμού  με το ποσόν των 4.000,00€, η οποία  είναι εξασφαλισμένη και εγγεγραμμένη στον ΚΑ 
00.6715.01

Η απόφαση έλαβε α.α. 17 /2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το  πρακτικό  4/6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
2012   του Δ.Σ. που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε  και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  ΤΑ ΜΕΛΗ
Γεώργιος Σ. Αρώνης                           ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ    ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ , ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

           ΜΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ,   ΑΡΩΝΗΜΑΡΙΑ Γ. ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,  ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

Ακριβές αντίγραφο                                                                          4
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