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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Από το πρακτικό 7/2012  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    Στην Ελαφόνησο σήμερα την  3Η    του μηνός  ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2012, ημέρα  Τρίτη και 

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

συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό  916/29-6-2012 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                                            Κανένας 

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      

 ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗ Λ                                    

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                           

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ             

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                       

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

 ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                      

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ 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.

Θέμα  1ο ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 12.200,00 € ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
Αριθ. Απόφ.  37/2012

Ο Δήμαρχος   εισηγούμενος το   θέμα είπε:

  Με την 20470/15-6-2012 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών κατανεμήθηκε στον Δήμο μας το 

ποσόν των 12.200,00€ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΕ 055).

Τα χρήματα αυτά πρέπει να τα τοποθετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να 

αποτραπεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Θεωρώ ότι με το ποσόν αυτό θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε τόσο τον πυροσβεστικό μας 

εξοπλισμό, όσο και την πυροπροστασία του νησιού μας  με παρόδιους καθαρισμούς και 
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άγρυπνη φύλαξη. Προτείνω λοιπόν την αποδοχή και την εγγραφή του στον προϋπολογισμό και 

σας καλώ να αποφασίσουμε για τη διάθεσή τους. 

Το ΔΣ   έλαβε υπόψη του τις ανάγκες του Δήμου όσον αφορά την προστασία του από τις 

πυρκαγιές, τις διατάξεις του ΔΚΚ  και των σχετικών με το αποφασιστικό σκέλος της απόφασης 

διατάξεων  και έκανε διαλογική συζήτηση.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

    1] Να γίνει πρόσληψη δύο εργατών  ΥΕ 16 για  πυρασφάλεια,  με δίμηνη σύμβαση, προκειμένου να 
φυλάσσουν και να προστατεύουν  τον Δήμο  από τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατά την κρίσιμη περίοδο. Τα 
άτομα αυτά θα κάνουν περιπολίες   στις εκτός οικισμού περιοχές της Ελαφονήσου, ώστε να 
περιφρουρείται    το νησί από τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 206 του Ν 3584/2007.
    2] Να γίνει  εκτέλεση της εργασίας  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ»

3]Επίσης να γίνει προμήθεια  πυροσβεστικών ειδών  για να ενισχυθεί η πυρασφάλεια και να 
υπάρχει αποτελεσματική και γρήγορη αντιμετώπιση.
  Για το σκοπό  αυτό,

Αποδέχεται το ποσόν των 12.200,00 € ως έσοδο του ΚΑ 1325.03  του προϋπολογισμού και μέσω 
αποθεματικού κεφαλαίου το μεταφέρει στο σκέλος των εξόδων ως εξής: 
  α] Εγγράφει πίστωση 4.500,00 € στον ΚΑ 70/6041   για πληρωμή  αποδοχών   του υπό πρόσληψη 
προσωπικού πυρασφάλειας και  β] πίστωση 1.500,00 € στον ΚΑ 70/6054 για εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού  πυρασφάλειας.
β] Εγγράφει πίστωση 2.200,00 €  στον ΚΑ 30/6262.06 για την εργασία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ 
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 
γ]  Εγγράφει πίστωση 4.000,00 €  στον ΚΑ 30/7135.07 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ. (δεξαμενές, μάνικες κ.λ.π.)

• Ζητά από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση  την έγκριση πρόσληψης δύο εργατών Υ.Ε.16   για  

προστασία της Ελαφονήσου από τις πυρκαγιές. Η πρόσληψή τους θα  αφορά διάστημα δύο  

μηνών και διευκρινίζεται ότι δεν θα υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα 

δώδεκα μηνών, ο υπολογισμός  του οποίου  γίνεται σύμφωνα με το Ν. 2190/94.  

Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Χαρ. Λιάρος διαφωνεί και επισημαίνει ότι πρέπει να υλοποιούνται οι 

αποφάσεις όπως λαμβάνονται και να ελέγχονται οι εργάτες.

Η απόφαση έλαβε α. α. 37/2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το  πρακτικό  8/ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 

2012 που αφού διαβάστηκε υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Η Γραμματέας     ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Σ. Αρώνης       ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤ.             ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,  ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ , ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ         

                             ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,  ΜΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓ.                      

                                                                                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΑΡΟΣ,  ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΙΑΡΟΥ , ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

               ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,  ΛΙΑΡΟΥ ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,  

Ακριβές αντίγραφο      
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