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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/13  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2012
Από το πρακτικό 11/2012συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    Στην Ελαφόνησο σήμερα την 13   του μηνός  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του έτους  2012, 
ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ  και  ώρα  10:00΄     το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνήλθε  σε  δημόσια 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό  1297/7-9-2012 
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                           ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ      
 ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                 ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  (λόγω ασθενείας) 
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ                        
 ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                         

      ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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 2ο  θέμα:

 ΘΕΜΑ 2ο ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

 ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ  54 /2012
και είπε ότι:

Στο  πλαίσιο  του  έργου  «Ανέγερση  σχολικών  κτιρίων  (νηπιαγωγείο,  δημοτικό,  γυμνάσιο)  στην 
Ελαφόνησο»,  εκδόθηκε  από  το  Υπουργείο  Παιδείας  το  υπ’ αριθμόν  48695/ΣΤ1/02-05-2012  κτιριολογικό 
πρόγραμμα με βάση το οποίο η συνολική δόμηση για το σχολικό συγκρότημα ανέρχεται σε 1158  m². Το 
οικόπεδο που είναι διαθέσιμο για την ανέγερση του σχολικού συγκροτήματος έχει έκταση 7909 m². Οι όροι 
και  περιορισμοί  δόμησής  του  ορίζονται  στα  από  06-10-1978  (ΦΕΚ  538/Δ/1978)  και  24-05-1985  (ΦΕΚ 
270/Δ/1985) προεδρικά διατάγματα, με βάση τα οποία η επιτρεπόμενη κάλυψή του οικοπέδου ανέρχεται σε 
10% του εμβαδού του (ήτοι 10 % x 7909 m² = 790.9 m²). Η κάλυψη αυτή είναι άνευ παρέκκλισης που θα 
απαιτούσε  εγκεκριμένο  τοπικό  ρυμοτομικό  σχέδιο.  Σημειώνεται  ότι  η  εκπόνηση  μελέτης  για  τοπικό 
ρυμοτομικό  σχέδιο  απαιτεί  εκτός  από  εγκεκριμένη  γεωλογική  μελέτη  καταλληλότητας  από  τη  ΔΟΚΚ και 
στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (ΣΠΕ) εγκεκριμένη από την ΠΕΧΩ, χρειάζεται περίπου 2 χρόνια για την 
έκδοση  προεδρικού  διατάγματος  με  αμφίβολα  αποτελέσματα  ως  προς  το  αν  θα  δοθεί  η  παρέκκλιση, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελαφόνησος βρίσκεται σε περιοχή Natura. Για την αποφυγή της παρέκκλισης και 
συνεπώς του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, το σχολικό συγκρότημα θα είναι υποχρεωτικά διώροφο.

Σύμφωνα  με  την  παράγραφο  2.3.6.  του  ισχύοντος  αντισεισμικού  κανονισμού,  τα  σχολικά  κτίρια 
κατατάσσονται στη κατηγορία Σ3 από άποψη σπουδαιότητας (ΦΕΚ 2184/Β/1999), 20-12-1999 και για την 
κατηγορία  αυτή  επιβάλλεται  η  εκπόνηση  επιτόπιων  γεωτεχνικών  ερευνών,  εργαστηριακών  δοκιμών  και 
αναλύσεων  και  γεωτεχνικής  μελέτης  (παράγραφος  5.4.1  του  αντισεισμικού  κανονισμού).  Συνεπώς,  στο 
οικόπεδο που θα ανεγερθεί το σχολικό συγκρότημα θα πρέπει να γίνουν:
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• 2 ερευνητικές γεωτρήσεις 10 m η κάθε μία ή 3 γεωτρήσεις, 1 των 10 m και 2 των 5 m (τα ακριβή χα-
ρακτηριστικά της 2ης ή και 3ης γεώτρησης θα καθοριστούν επί τόπου ανάλογα με τα ευρήματα της 1ης 

γεώτρησης)
• εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων των γεωτρήσεων
• γεωτεχνική μελέτη βασισμένη στις έρευνες και τα εργαστηριακά αποτελέσματα

Καθώς στην Πελοπόννησο δεν υφίσταται γεωτρητικό μηχάνημα και το κοντινότερο βρίσκεται στην Αθήνα, το 
συνολικό προεκτιμώμενο κόστος για τη μεταφορά του μηχανήματος από την Αθήνα στην Ελαφόνησο, την 
εκτέλεση  των  ερευνητικών  γεωτρήσεων  συνολικού  μήκους  20  m,  τις  εργαστηριακές  αναλύσεις  και  την 
εκπόνηση της γεωτεχνικής μελέτης ανέρχεται σε 5000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%, δηλαδή 6150€.

Για την εκπόνηση της  γεωτεχνικής μελέτης για το νέο σχολικό συγκρότημα Ελαφονήσου   θα πρέπει  
να  αναμορφώσουμε  τον προϋπολογισμό προκειμένου   να  εξειδικεύσουμε  την πίστωση από αυτήν  που 
έχουμε  εγγράψει  γενικώς  στο  ΚΑ  30.7413.01  του  προϋπολογισμού  2012  με  τίτλο   ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ .
 Σας καλώ λοιπόν να αναμορφώσουμε το προϋπολογισμό 2012 σύμφωνα με την εισήγηση της υπαλλήλου 
που έχει ως εξής:

Για την εκπόνηση της Γεωτεχνικής μελέτης για το νέο σχολικό συγκρότημα 

Ελαφονήσου δύναται σύμφωνα με το άρθρο 8 του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ/τος, να δημιουργηθεί 

νέα πίστωση στον ΚΑ 30/7413.05 με τίτλο ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ποσού 6.150,00 €. Το ανωτέρω ποσό θα μεταφερθεί μέσω 

αποθεματικού από τον ΚΑ 30/7413.01 με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ που διαθέτει 

πίστωση  25.000,00 €.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου, το 

άρθρο 8 του από 17-5/15-6-59 Β.Δ/τος , την εισήγηση υπαλλήλου και μετά από διαλογική 

συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό 2012 μεταφέροντας μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 30/7413.01 με 

τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ  ποσόν 6.150,00 € στον ΚΑ 30/7413.05 με τίτλο ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ.

Η απόφαση έλαβε α.α.  54 /2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το  πρακτικό  
11/13-9-2012   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 Στ,

 , ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ,  ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ      

  

Ακριβές αντίγραφο      
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