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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2012
Από το πρακτικό 10/2012συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    Στην Ελαφόνησο σήμερα την 14   του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του έτους 2012, ημέρα  ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00΄ 
το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με 
αριθμό  1112/10-8-2012 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 ΓΕΩΡΓΙΟΣ         
 ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗ Λ                                                                              
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ                        ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                       ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                        
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 
ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της   συνεδρίασης 
και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο να εισηγηθεί το 1ο  θέμα:

ΠΕΡΙ  1ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ  ΓΙΑ  «ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ- 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ»

 ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ   47/2012
και είπε ότι:

Ως γνωστόν με την  22/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑ-
ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, η οποία καθι-
στά το έργο ανέφικτο και μη υλοποιήσιμο σύμφωνα με τα σημερινά ρεαλιστικά δεδομένα για λόγους που έχουν 
ήδη αναφερθεί και κυρίως εξαιτίας της υπέρογκης κοστολόγησης για την κατασκευή του έργου.

Η   Αποκεντρωμένη Διοίκηση   λαμβάνοντας επιμελώς υπόψη  την προσφυγή των αναδόχων, 
με την 8205/1221/22-6-12 απόφασή της,   ακύρωσε την   22/2012 απόφαση του Δ.Σ. - του μόνου 
αρμοδίου  οργάνου  για την λύση ή μη μιας σύμβασης- αγνοώντας  το γεγονός ότι αυτό και 
μόνον αυτό είναι  γνώστης των πραγμάτων και  υπεύθυνο να κρίνει  και να αξιολογεί τις τοπικές 
ανάγκες και συνθήκες και να λαμβάνει αποφάσεις που  κρίνει ότι είναι καλλίτερες για τα συμ-
φέροντα  του τόπου και οποιοσδήποτε άλλος είναι αναρμόδιος.

Τώρα  εκκρεμεί η δική μας προσφυγή στην επιτροπή του άρθρου 152 ν.3463/06,  κατά της ανω-
τέρω  ακυρωτικής.

Οι μελετητές «ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΖΟΥΛΙΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ – ΚΑΡΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ»  παρά την 
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την οριστική Λύση της Σύμβασης της Μελέτης Βιολογικός 
Καθαρισμός - Αποχέτευση ως εξαιρετικά βλαπτική για τα συμφέροντα του Δήμου, μας έκαναν εγ-
γράφως όχληση σχετικά με την έγκριση του  1ου Συγκριτικού πίνακα (παραλαβή – όχληση και σχετι-
κές προθεσμίες).

  Να ληφθεί υπόψη ότι ο Συγκριτικός πίνακας παρελήφθη από το Δήμο μας ετεροχρονισμένα και παράδοξα -με 
φαξ- από τις Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμου Σπάρτης και  μάλιστα ύστερα  από  δική μας αναζήτηση, δεδομένου ότι  ο 
αρχηγός  αντιπολίτευσης κ.  Χαρ. Λιάρος  ο οποίος γνώριζε περί της έκδοσής του -παρότι στον Δήμο μας δεν είχε 
ακόμη περιέλθει-, είχε υποβάλει έγγραφο σχετικά με την έγκρισή του.

Αναφορικά δε με τη θέση, καμία επικοινωνία και ενημέρωση δεν είχαμε στο μεσοδιάστημα από το μελετητή 
όπως για πολλοστή φορά έχουμε πει, καμία συνάντηση και επίσκεψη στον τόπο δεν πραγματοποιήθηκε.
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Ως εκ τούτου , δεδομένης της Απόφασής μας και επειδή έχουν δρομολογηθεί σειρά προσφυγών οι απο-
φάσεις των οποίων ακόμη εκκρεμούν, προτείνω την πληρωμή του μελετητή με τα νόμιμα, εφόσον 
ολοκληρωθεί η διαδικασία - απόφαση Επιτροπής άρθρου 152 και όποια άλλη σχετική ενέργεια εάν 
και εφόσον χρειαστεί, για την οριστικοποίηση του θέματος και τη μη ψήφιση του Συγκριτικού Πί-
νακα μέχρι νεοτέρας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο αρχηγός  αντιπολίτευσης κ. Λιάρος  
Χαρ.   επεσήμανε ότι η ύπαρξη εγκριτικής απόφασης από την  Αποκεντρωμένη Διοίκηση είναι καθοριστική  και 
προϋπόθεση για την πορεία ενός έργου, ακόμη και για την  πληρωμή. Επίσης έθεσε υπόψη του συμβουλίου τα 
έγγραφα  22841/12  Τεχν.Υπηρ. Δήμου Σπάρτης  488/12 του Δήμου Ελαφονήσου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την μη έγκριση του 1ου Σ.Π.  του έργου ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ λόγω  προηγούμενης απόφασης λύσης της 
σύμβασης και  εκκρεμοτήτων της διαδικασίας οριστικοποίησης της Απόφασης λόγω 
προσφυγών.

Επί της απόφασης αυτής διαφοροποιούνται οι Σύμβουλοι  Λιάρος Χαράλαμπος, Λιάρου 
Μέντη Σταυρούλα και  Λιάρου Ευσταθία οι οποίοι τάσσονται υπέρ της έγκρισης του Σ.Π.

Η απόφαση έλαβε α.α. 47/2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το  πρακτικό  10/14 -8-2012   του Δ.Σ. που 
αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε  και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Η Γραμματέας     ΤΑ ΜΕΛΗ

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

                                               ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,,ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ Γ.,

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. , ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ,  ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ      

  

Ακριβές αντίγραφο      
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