
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ                            
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

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 3ο 

θέμα:

Θέμα  3ο Αριθ. Απόφ   75/2012  ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 
ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:

Με την  72/2012 ΑΔΣ είχαμε εγκρίνει το σχέδιο διαδημοτικής συνεργασίας 

με τον Δήμο Μονεμβασίας  προκειμένου να   μας παρέχονται  Τεχνικές Υπηρεσίες από 

τον Δήμο Μονεμβασίας  που έχει το αντίστοιχη υπηρεσία  και μέχρι να επιτευχθεί η 

στελέχωση του Δήμου μας με το αναγκαίο προσωπικό. 

Σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 7  που αφορά την  χρηματοδότηση ορίζεται ότι:

Άρθρο 7
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
“Το συνολικό κόστος για την εκπλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης αυτής ανέρχεται στο  

ποσό που αναφέρεται παρακάτω:

1.Λειτουργικές  δαπάνες  του  συμβαλλομένου  Δήμου Μονεμβασίας,  που  ανέρχεται  στο  ποσό  

πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) , για την υποστήριξη – τεχνικές υπηρεσίες .

2.Οποιεσδήποτε δαπάνες- μετακίνησης - διαμονής - διατροφής, υπερωριών υπαλλήλων που θα 

απαιτηθούν για την επίτευξη των στόχων. 

Το ποσό της χρηματοδότησης που αναφέρεται  παραπάνω προέρχεται  από τακτικά έσοδα του  

Δήμου Ελαφονήσου το οποίο θα καταβληθεί κατά το ήμισυ με την υπογραφή της παρούσας  

σύμβασης,  το δε υπόλοιπο με την πάροδο του πρώτου εξαμήνου.  Οι  δαπάνες  μετακίνησης,  

διαμονής, διατροφής, υπερωριών υπαλλήλων θα καταβάλλονται μετά την πραγματοποίηση της  

μετακίνησης, υπερωριών κλπ.

Η καταβολή του χρηματικού ποσού θα πραγματοποιείται με χρηματικό ένταλμα που  

θα εκδίδεται υπέρ του Δήμου Μονεμβασίας”

Όμως το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας  έκρινε ότι  για την παροχή  της 

συγκεκριμένης  υπηρεσίας, θα απαιτηθεί το ποσόν των 10.000,00€ και όχι 5.000,00€ 

όπως αρχικά είχαμε συζητήσει.

Δεδομένου ότι: 

α]ο Δήμος Μονεμβασίας είναι  ο πλέον γειτονικός μας

β]το γεγονός ότι το πρώην Πολεοδομικό γραφείο Μολάων που πλέον έχει απορροφηθεί 

από τον Δήμο Μονεμβασίας, έχει ήδη τη γνώση και τους φακέλλους των  οικοδομικών 

αδειών και των υποθέσεων της Ελαφονήσου.

Επίσης,  η δυνατότητα εξυπηρέτησης  που παρέχεται αν συνεργαστούμε με τον Δήμο 

Μονεμβασίας   θα είναι πιο άμεση λόγω της  μικρότερης απόστασης και  εφόσον  θα 

υπάρχει -όπως εξάλλου   μας έχουν διαβεβαιώσει-, άμεση ανταπόκριση  τόσο  στη 

σύνταξη μελετών όσο και στην παρακολούθηση των έργων,

 θεωρώ ότι είναι συμφέρον των δημοτών μας, ακόμη και με αυτό το 

κόστος  (εφόσον βεβαίως  ικανοποιούνται οι λοιποί  όροι  της σύμβασης), να 

τροποποιήσουμε την παράγραφο 1 του άρθρου 7  αυξάνοντας  το ετήσιο ποσόν από 

5.000,00€ σε 10.000,00€

• 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 
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• Την μέχρι τώρα συνεργασία με το Δήμο Μονεμβασίας και  αφού έκανε 

διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Τροποποιεί την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του σχεδίου  της σύμβασης διαδημοτικής 

συνερασίας με τον Δήμο Μονεμβασίας για Τεχνικές Υπηρεσίες, που εγκρίθηκε με την 

72/2012 Απόφαση του Δ.Σ. Ελαφονήσου ως εξής:

Άρθρο 7
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το συνολικό κόστος για την εκπλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης αυτής 
ανέρχεται στο ποσό που αναφέρεται παρακάτω:

1.Λειτουργικές δαπάνες του συμβαλλομένου Δήμου Μονεμβασίας, που ανέρχεται 
στο ποσό δεκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) , για την υποστήριξη – τεχνικές 
υπηρεσίες .

Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α.75/2012 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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