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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 
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ΑΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΑ αντίθετη στη λύση αυτής, καθώς το μεγαλύτερο πρόβλημα  του νησιού μας  είναι τα 
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  8ο  θέμα της ημερήσιας 
διάταξης.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 21/2012  ΘΕΜΑ 8ο ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 50.000€ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑ-

ΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ “ΤΕΧΝΙΚΗ   ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩ-

ΝΙΑΣ”

   Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το 8ο θέμα   είπε:

Από την ΜΟΔ Α.Ε.  (την Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ) 
του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,  λάβαμε την 323/15-2-2012 απόφαση 
που αφορά την ένταξη της Πράξης “Τεχνική Βοήθεια Δημου Ελαφονήσου Νομού Λακωνίας “ με κωδικό 
MIS 373987 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Τεχνινή Υποστήριξη Εφαρμογής”  με την οποία αποφασί-
ζεται,

η ενταξη της Πράξης “Τεχνική Βοήθεια Δημου Ελαφονήσου Νομού Λακωνίας “   στον άξονα 
Προτεραιότητας “01-Υποστήριξη επιτελικών δομών λειτουργιών και δικαιούχων φορέων” του Ε.Π.“Τε-
χνική Υποστήριξη Εφαρμογής” Το ποσόν είναι 50.000€ και σίγουρα θα μας βοηθήσει στο να οργανώ-
σουμε τους φακέλλους που απαιτούνται για  την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης, καθότι από μό-
νοι μας ως δήμος δεν διαθέτουμε διαχειριστική επάρκεια.

 Σύμφωνα με εισήγηση της υπαλλήλου για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού εφόσον απο-
δεχθούμε το ποσόν, πρέπει να το εισάγουμε ως έσοδο του ΚΑ1322.01  και μέσω αποθεματικού να το πε-
ράσουμε στο σκέλος των εξόδων  και συγκεκριμένα στον ΚΑ 6162.01 με τίτλο “Τεχνική Βοήθεια Δημου 
Ελαφονήσου Νομού Λακωνίας “

  Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά 

Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση μετά το πέρας της οποίας το ΔΣ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται  πίστωση 50.000€ από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ΜΟΔ 
ΑΕ

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό  έτους 2012 και εγγράφει στο σκέλος τον εσόδων και στον ΚΑ 1322.01 
ποσόν 50.000,00€ με τίτλο “Τεχνική Βοήθεια Δημου Ελαφονήσου Νομού Λακωνίας “ και μέσω αποθεμα-
τικό το μεταφέρει στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑ 6162.01  ποσόν 50.000 με τίτλο Τεχνική Βοήθεια Δή-
μου Ελαφονήσου.

Η απόφαση έλαβε α.α. 21 /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
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Γεώργιος Σ. Αρώνης                           ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ    ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ , ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
           ΜΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ,   ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ Γ. ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,  ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

Ακριβές αντίγραφο                                                                          

                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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