
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ                            
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/  9-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
    Στην Ελαφόνησο σήμερα την 9η      του μηνός  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   του έτους  2012,  ημέρα 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ αι ώρα 10:00΄     το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια  συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό 1683/5-11-2012  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                                 ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ    
 ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗ Λ                 ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ  τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                   ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ       
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ  
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                        
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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 4ο  
θέμα:

  Αριθ. Απόφ   70/2012 Δωρεά ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού 
ασύμβατου με τα σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα του Δήμου στα Σχολεία 

Ελαφονήσου

  Ο Δήμαρχος  εισηγούμενος το 4ο  θέμα είπε:
Σύμφωνα με την παρ. 6 Άρθρο 259 του Ν.3463/2006 ο Δήμος κατόπιν  απόφασης 

του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του  συνολικού 
αριθμού  των  μελών  του,  είναι  δυνατόν  να  παραχωρεί  χωρίς  αντάλλαγμα  δημοτικά 
κινητά πράγματα,  προς το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,  οργανισμούς 
και  επιχειρήσεις  κοινής  ωφέλειας,  για  την  εκπλήρωση  σκοπού  που  συνδέεται  με  την 
προαγωγή  των  τοπικών  συμφερόντων  ή  την  άμεση  εξυπηρέτηση  των  κατοίκων  της 
περιοχής. 

Η οικονομική κρίση στην οποία βρίσκεται η χώρα έχει επηρεάσει το σύνολο των κρατικών 
και δημόσιων λειτουργιών. Η συνεχής μείωση των χρηματοδοτήσεων, οι περικοπές και οι 
συρρικνώσεις  φορέων δεν έχουν αφήσει ανέπαφο τον ευαίσθητο τομέας της Παιδείας. Τα 
σχολεία της Ελαφονήσου έχουν με τη σειρά τους υποστεί τις συνέπειες της οικονομικής 
πολιτικής, με περικοπή της χρηματοδότησής τους, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον τεχνολογικό 
εξοπλισμό τους. 
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Ο  Δήμος  Ελαφονήσου  αφουγκραζόμενος  την  τοπική  κοινωνία,  συναισθανόμενος  την 
πρόσθετη δυσκολία των εκπαιδευτικών να επιτελέσουν το λειτούργημά τους υπό αυτές τις 
αντίξοες οικονομικές συνθήκες,  διατηρώντας την πεποίθηση πως η πολυεπίπεδη γνώση 
και  μόρφωση  των  νέων  ανθρώπων  θα  αποτελέσει  ανάχωμα  στην  μετάλλαξη  της 
οικονομικής  κρίσης  σε  κοινωνική  και  αξιακή,   πρέπει  να  αποφασίσει  για  τη  δωρεά 
ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και  εξοπλισμού  παλαιότερης  γενιάς  στα  Σχολεία 
Ελαφονήσου. 
Οι  υπολογιστές  αυτοί  δεν εξυπηρετούν  λειτουργικές  ανάγκες  του  Δήμου  Ελαφονήσου 
καθώς είναι  ασύμβατοι με  τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές  του 
Δήμου. 
Ωστόσο το ηλεκτρονικό αυτό υλικό κατάλληλα διαμορφωμένο  χωρίς κόστος από τους 
συνεργάτες  του  Δήμου  Ελαφονήσου,  με  εγκατάσταση  “ελαφρύτερων”  λειτουργικών 
συστημάτων (linux) και εφαρμογές ελεύθερου λογισμικού, μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως 
από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των σχολείων του νησιού.

Στόχος του Δήμου μέσω αυτής της δωρεάς είναι:
- να ενισχύσει το εργαστήριο πληροφορικής των σχολείων με υπολογιστές συνδεδεμένους 
στο διαδίκτυο
- να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια των εκπαιδευτικών να καλλιεργήσουν στους μαθητές 
τις αξίες της σύγχρονης έρευνας και εξόρυξης πληροφορίας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες 
της ευρυζωνικότητας.
- να βοηθήσει τους μαθητές να εξερευνήσουν τις νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και 
ιδιαίτερα του ελεύθερου λογισμικού, ανοίγοντάς τους νέους ορίζοντες γνώσης. 

− να αναδείξει στην τοπική κοινωνία  την αξία της συνεισφοράς και της αλληλεγγύης 
και να την ενθαρρύνει να πράξει ανάλογα.

Σας καλώ λοιπόν για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Δ.Σ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη  δωρεά  των ηλεκτρονικών υπολογιστών και  εξοπλισμού παλαιότερης  

γενιάς που δεν χρησιμοποιείται, στα Σχολεία Ελαφονήσου. 

  Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 70/2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το 
πρακτικό 14/17-11-2012 που αφού συντάχθηκε διαβάστηκε, υπογράφεται ως 
εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ

 Γεώργιος Σ. Αρώνης                   ΜΑΡΙΑ  Σ.ΑΡΩΝΗ, ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,  ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ,  
                      ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ  ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ      

                  ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,   ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
      ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
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