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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2012
    Στην Ελαφόνησο σήμερα την 17η     του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2012, ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ 
και  ώρα  10:00΄     το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνήλθε  σε  δημόσια   συνεδρίαση  στην  αίθουσα 
συνεδριάσεων,  ύστερα  από  τη  με  αριθμό  1529/12-10-2012 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         ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ  τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (λόγω ασθενείας)
 ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗ Λ                                  ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
 ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                   ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ  
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                        
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

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:

Αριθ. Απόφ.  60/2012  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:
Αυτή την εποχή είμαστε στην ευχάριστη θέση, στον Δήμο μας να υπάρχουν και να 

εργάζονται μέσω των προγραμμάτων  Κοινωφελούς εργασίας αρκετοί νέοι  οι οποίοι 
προσφέρουν εργασία προς όφελος του συνόλου. Ειδικότερα,

με την απόφαση 48/2011 ΑΔΣ  Ελαφονήσου αποφασίστηκε  «Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  με την Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση ΚΕΑΝ ΚΥΤΤΑΡΟ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ διότι  διαθέτει την εμπειρία και την 
Τεχνογνωσία  για την πραγμάτωση του προγράμματος ως φορέας  υλοποίησης  σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Εργασίας.

Τα υποέργα/ τομείς δράσεις διεκδικώντας 40 θέσεις εργασίας 5 μήνου  με κυκλική 
διάρκεια  ενός έτους για την εκτέλεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού». Άξονας Προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην 
Απασχόληση», «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων 
Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στο Δήμο  Ελαφονήσου»  που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ»

Στη συνέχεια υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας του Δήμου μας με το ΚΕΑΝ σύμφωνα 
με το οποίο  η παράγραφος  ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  και συγκεκριμένα η 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1: ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ  αναφέρει: 
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Στα πλαίσια αυτά προτείνεται ο «Εξωραϊσμός δομημένου αστικού περιβάλλοντος» μέσω 
μικρής κλίμακας τεχνικών εργασιών στο Κοινόχρηστο δομημένο περιβάλλον. Ως δομημένο 
περιβάλλον ορίζεται μέρος του περιβάλλοντος το οποίο έχει κατασκευαστεί και οργανώνεται 
από τον άνθρωπο, όπως κτήρια, γέφυρες, πλατείες αλλά και μικρότερες δομές, όπως 
σηματοδότες κολώνες κ.λ.π.

Επίσης στην ενέργεια 1.2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΟΣ 
αναφέρεται ότι «Στα πλαίσια των εργασιών αποκατάστασης παραλίας προβλέπονται εργασίες 
καθαρισμού και συντήρησης υποδομών στις παραλίες,  καθώς και   εργασίες  αποκατάστασης 
συντήρησης και εξωραϊσμού του λιμένος  κ.λ.π.»

Ήδη στον 1ο μήνα που εργάστηκαν οι   εργάτες πρασίνου και οι εργάτες γενικών 
καθηκόντων  έχουν υλοποιήσει  για τις προαναφερόμενες ενέργειες τα εξής:

Βοτάνισμα κλαδοκαθαρισμοί και συντήρηση  υπαρχόντων χώρων πρασίνου
Εργασίες αποκατάστασης παραλιών Παναγίτσας Κοντογωνιού και συντήρηση λιμένος
Επισκευή ζημιών στον εσωτερικό και τον προαύλιο χώρο του σχολείου.

       Τα υλικά  και τα μηχανήματα που έχουν απαιτηθεί έχουν διατεθεί από τον Δήμο μας στους 
εργάτες αυτούς, όπως προέβλεπε και το μνημόνιο.

Δεδομένου ότι  την εποχή αυτή θα πρέπει να γίνουν  επιφανειακές εργασίες 
συντήρησης-επισκευής, αποκατάσταση και τσιμεντόστρωση αγροτικών  και  κοινοτικών οδών, 
θα πρέπει οι εθελοντές αυτοί να αξιοποιηθούν ουσιαστικά. Οι δρόμοι τόσο του οικισμού όσο 
και των περιοχων Καπαρι, Καρνάγιο, Κατω Νησί και Πούντα,  μετά την μεγάλη τουριστική 
κίνηση έχουν λακκούβες και διάφορες ζημίες που θα πρέπει να αποκατασταθούν όσο 
βρίσκονται στο αρχικό τους στάδιο, γιατί αν τις βρει ο χειμώνας θα χειροτερέψουν και  θα 
καταστούν άβατοι.

Στα πλαίσια της δυνατότητας που μας δίνεται μέσω των προγραμμάτων αυτών  και 
δεδομένης της οικονομικής κατάστασης της χώρας, η αποκατάσταση των δρόμων  θα 
μπορούσε να γίνει  με τον οικονομικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο αρκεί να 
εξασφαλιστούν τα υλικά που απαιτούνται, συγκεκριμένα το ρευστό τσιμέντο.
    Θεωρώ ότι αν, ως δήμος προβούμε στην προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος  προκειμένου να 
διατεθεί  για την αποκατάσταση των λακκουβών των δρόμων και την συμπληρωματική 
τσιμεντόστρωση ορισμένων σημείων, θα έχουμε πραγματικό όφελος και οικονομία.  Για την 
αγορά  175 κ.μ σκυροδέματος θα χρειαστεί  σύμφωνα με τις ισχύουσες τιμές 85€/τ.μ. ποσόν 
14.875,00

Για την εξασφάλιση της απαιτούμενης πίστωσης για την προμήθεια ρευστού τσιμέντου, 
σύμφωνα με εισήγηση  του υπαλλήλου για την αναμόρφωση θα πρέπει:

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του  από 17-5/15-6-1959 Β.Δ/τος,   δύναται να δημιουργηθεί 
νέα πίστωση στον ΚΑ 30/7333.01  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΡΕΥΣΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΔΡΟΜΩΝ» ποσού 14.875,00 €. 

Το ανωτέρω ποσόν δύναται να  μεταφερθεί μέσω αποθεματικού από  τους εξής  ΚΑ:
Α) Από τον ΚΑ 30/7135.02  με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ  ποσόν 6.500 €.   Η εν λόγω πίστωση δεν 
χρησιμοποιήθηκε κατά την τουριστική περίοδο οπότε  προφανώς  δεν θα  χρησιμοποιηθεί για 
φέτος  αφού από εδώ και ύστερα δεν συντρέχει  λόγος.

Β) Από τον ΚΑ 30/6261.05 με τίτλο ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  εκ  του 
ποσού   των 7.500 μεταφέρει ποσόν 6.500,00 €, καθώς η πίστωση  του κωδικού  δεν θα διατεθεί 
ολόκληρη   αφού  η εργασία θα εκτελεστεί μέσα από την Προγραμματική σύμβαση που έχει 
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υπογραφεί με την Περιφέρεια Πελοποννήσου σύμφωνα με την οποία, ως Δήμος, θα 
διαθέσουμε το ποσόν των 1.000,00€.

γ)  και τέλος από τον ΚΑ 30/7135.06 με  τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ κ.λ.π. όπου 
είναι εγγεγραμμένη πίστωση 3.000,00  δύναται να μεταφερθεί   ποσόν 1.875,00 καθώς εκτιμάται 
ότι δεν θα χρειαστεί όλο το ποσό  για φέτος.

Ύστερα από τα παραπάνω σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά με την αναμόρφωση 
του προϋπολογισμού, εφόσον θεωρείτε ότι πρέπει και δύνανται να γίνουν τα ανωτέρω.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ευκαιρία που δίνεται μέσω των 
προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας  ώστε να γίνουν ουσιαστικές βελτιώσεις  στο φυσικό και 
δομημένο περιβάλλον  του  Δήμου , έκανε διαλογική συζήτηση και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να  προβεί στην « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΕΥΣΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ  ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ» 

Για τον σκοπό αυτό αναμορφώνει τον προϋπολογισμό  μεταφέροντας μέσω 
αποθεματικού τις  εξής πιστώσεις:

Α) Από τον ΚΑ 30/7135.02  με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ  μεταφέρει ποσόν 6.500 €   (Η εν λόγω πίστωση 
δεν χρησιμοποιήθηκε κατά την τουριστική περίοδο  ούτε   πρόκειται να  χρησιμοποιηθεί για 
φέτος  αφού από εδώ και ύστερα δεν συντρέχει  λόγος).

Β) Από τον ΚΑ 30/6261.05 με τίτλο ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  εκ  του 
ποσού   των 7.500 μεταφέρει ποσόν 6.500,00 €, (καθώς η πίστωση  του κωδικού  δεν θα διατεθεί 
ολόκληρη   αφού  η αντίστοιχη  εργασία θα εκτελεστεί μέσα από την Προγραμματική σύμβαση 
που έχει υπογραφεί με την Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΑΔΣ  12/2012) σύμφωνα με την οποία 
ως Δήμος θα  διαθέσουμε το ποσόν των 1.000,00€).

γ)  και τέλος από τον ΚΑ 30/7135.06 με  τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΛΠ όπου 
είναι εγγεγραμμένη πίστωση 3.000,00  μεταφέρει   ποσόν 1.875,00 καθώς εκτιμάται ότι δεν θα 
χρειαστεί όλο το ποσό  για το τρέχον έτος.

Από το αποθεματικό μεταφέρει το ανωτέρω ποσόν και   εγγράφει  πίστωση   ποσού 
14.875,00 €  στον ΚΑ  30/7333.01   με τίτλο  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΡΕΥΣΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ», 

και την εντάσσει στο τεχνικό πρόγραμμα.
Η απόφαση έλαβε α.α.  60/2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το  πρακτικό  13]  17-

10-2012 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

 ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,   

Ακριβές αντίγραφο                                                ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ,  ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 
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