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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

    Στην Ελαφόνησο σήμερα την 14η     του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  του έτους 2012, ημέρα 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ αι ώρα  10:00΄     το  Δημοτικό  Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια   συνεδρίαση 

στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμ 1827/10-12-2012  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

 ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                   ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ  τ. ΓΕΩΡ.(ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΥΣΑ) 

 ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗ Λ                     ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                             ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ   

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                            ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

 ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                        

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας και β  κήρυξε 
την έναρξη της   συνεδρίασης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο να εισηγηθεί το 6ο  θέμα:

Θέμα  6ο Αριθ. Απόφ   74/2012
ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΠΕΡΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:
Σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010  ένα σύνολο πρόσθετων αρμοδιοτήτων 
μεταβιβάζονται στους Δήμους με την έναρξη της ισχύος του, συμπληρώνοντας αυτές που 
ορίζει το άρθρο 75 παρ. Ι τομ. ε περιπτ. 21 του Ν.3463/2006. 

Μεταξύ άλλων μεταφέρονται στον τομέα Ε' “Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης”  αρμοδιότητες που για την άσκηση τους απαιτείται η λειτουργία Ειδικής 
Επιτροπής Κοινωνικής Αρωγής αποτελούμενη από κοινωνικό λειτουργό, επαγγελματία 
υγείας και υπαλληλο ΔΟΥ.

Έως ότου συστήσουμε την αντίστοιχη Επιτροπή  και στελεχωθεί το αντίστοιχο τμήμα 
Κοινωνικής μεριμνας  προτείνουμε τη συνεργασία με το Δήμο Ευρώτα στο πλαίσιο της 
ευρύτερης συνεργασίας σε θέματα κοινωνικά κ.α.
Σε κάθε περίπτωση η εξυπηρέτηση των Δημοτών θα γίνεται από το Δήμο μας στα γραφεία 
του Δήμου και η διεκπεραίωση θα γίνεται υπηρεσιακά.

Στον τομέα Ε' “Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης” οι αρμοδιότητες που 
μεταφέρονται μεταξύ άλλων είναι οι εξής:
1) Έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας (Ν.3852/2010  Άρθρο 94, παρ. 3, 
Αρμοδιότητα 16)
2) Καταβολή επιδομάτων σε  τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, 
τετραπληγικούς  και 
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ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντας 
από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντας από 
αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτονα δικαιούμενα 
παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 57/1973 (Φ.Ε.Κ. 149 
Α΄), της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων 
(Ν.3852/2010 Άρθρο 94, παρ. 3, Αρμοδιότητα 17)
3) Αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής (Ν.3852/2010  Άρθρο 94, παρ. 3, 
Αρμοδιότητα 19)
4) Έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας (Ν.3852/2010  Άρθρο 94, παρ. 3, 
Αρμοδιότητα 21)

Δεδομένου ότι:
α) Ο Δήμος Ελαφονήσου δεν έχει συστήσει και στελεχώσει Ειδική Επιτροπή Κοινωνικής 
Αρωγής,  
β) Ο αριθμός των δημοτών Ελαφονήσου που δικαιούνται ή διεκδικούν την έκδοση και 
θεώρηση βιβλιαρίων ανασφαλίστων είναι μικρός, ως εκ τούτου η υπηρεσία που θα αναλάβει 
τις αρμοδιότητες δεν θα επιφορτιστεί με σημαντική εργασία. 
γ) Ο Δήμος Ελαφονήσου διατηρεί άριστες και αμοιβαίες σχέσεις συνεργασίας με το 
γειτονικό Δήμο Ευρώτα και δεδομένης της καταρχήν ένθερμης αποδοχής του τελευταίου  

προτείνω  τη σύναψη διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου  μας με το Δήμο Ευρώτα  
για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του τομέα Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης και σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του Δημάρχου
Το  άρθρο 94 του Ν. 3852/2010  
Τα άρθρα 222 Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ. Και 99 και 206 ν. 3852/2010 
Την αριστη συνεργασία με το Δήμο Ευρώτα και  αφού έκανε διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την υπογραφή σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Ευρώτα,   
σύμφωνα με τα άρθρα  222 Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ. Και 99 και 206 ν. 3852/2010 για 
τις εξής αρμοδιότητες Κοινωνικής μεριμνας  :
1) Έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας (Ν.3852/2010  Άρθρο 94, παρ. 3, 
Αρμοδιότητα 16)
2) Καταβολή επιδομάτων σε  τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, 
τετραπληγικούς  και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς 
εργασία, υποφέροντας από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους 
ανήλικους, υποφέροντας από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε 
λοιπά άτονα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του 
ν.δ. 57/1973 (Φ.Ε.Κ. 149 Α΄), της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των οικείων 
κανονιστικών ρυθμίσεων (Ν.3852/2010 Άρθρο 94, παρ. 3, Αρμοδιότητα 17)
3) Αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής (Ν.3852/2010  Άρθρο 94, παρ. 3, 
Αρμοδιότητα 19)4) Έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας (Ν.3852/2010  
Άρθρο 94, παρ. 3, Αρμοδιότητα 21)

Θα ακολουθήσει απόφαση με την έγκριση  του σχεδίου της σύμβασης.
Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α.74/2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το  

πρακτικό 15/14-12-2012 που αφού συντάχθηκε διαβάστηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ

 Γεώργιος Σ. Αρώνης    ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,   ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ,  
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ      

     ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    

  Ακριβές αντίγραφο
Ο Δήμαρχος
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