
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 5ο  
θέμα:

  Αριθ. Απόφ   71/2012 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΕΔΜΝ)
       
  Ο Δήμαρχος  εισηγούμενος το 5ο  θέμα είπε:

Το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με 
μέλη της μικρονησιωτικούς Δήμους και κοινότητες νησιών με μόνιμο πληθυσμό κατά τη 
τελευταία απογραφή κάτω των 5.000 κατοίκων. Στόχος του είναι η ενίσχυση των δράσεων 
της  τοπικής  αυτοδιοίκησης,  η  μεταφορά  γνώσης  και  τεχνογνωσίας,  η  δικτύωση  με 
αντίστοιχους νησιωτικούς Δήμους στην Ελλάδα και του εξωτερικού και η ενίσχυση της 
νησιωτικής οικονομίας στη βάση της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης με έμφαση 
κυρίως  στους  τομείς  τουρισμού,  πολιτισμού  και  περιβάλλοντος.  Η  λειτουργία  της 
βασίζεται στη συνεργασία και στην οργάνωση των συμμετεχόντων νησιωτικών Δήμων με 
σκοπό  τη  μεταξύ  τους  προαγωγή  των  οικονομικών,  πολιτιστικών,  μορφωτικών  και 
κοινωνικών σχέσεων και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κοινών αιτημάτων 
των  μικρών  νησιών.   Μέλη  της  είναι  μικροί  νησιωτικοί  Δήμοι  από  το  Αιγαίο,  Ιόνιο, 
Σποράδες και Αργοσαρωνικό.                                                                 
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Το ΕΔΜΝ είναι το Επίσημο Μέλος τής Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μικρών 
Νησιών, μέλος των επιτροπών Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2007-2013 των  Διευρυμένων 
Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας Ιονίου Πελοποννήσου και Βόρειου Νότιου Αιγαίου 
Κρήτης. Υλοποιεί Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα οποία κάθε μέλος του Συμμετέχει 
χωρίς επιπλέον Οικονομική συμμετοχή.

Παράλληλα ο Δήμος Ελαφονήσου ως μικρός νησιωτικός Δήμος, μοναδικός στη 
Λακωνία και στην Πελοπόννησο αντιμετωπίζει ιδιαίτερες ζητήματα σε σχέση με αυτά 
στον υπόλοιπο νομό, δεδομένου του νησιωτικού του χαρακτήρα. Οι ιδιαιτερότητες του 
νησιωτικού Δήμου Ελαφονήσου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει συχνά βρίσκουν 
λύση μέσα από συνεργασία με άλλους αντίστοιχους νησιωτικούς Δήμους της χώρας. 
Επιπλέον, πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν μόνο τους νησιωτικούς Δήμους και 
αξιοποίηση τους προς όφελος των μικρονησιωτικών κοινωνιών επίσης έχουν 
αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό μέσα από ανταλλαγή τεχνογνωσίας με άλλους 
νησιωτικούς Δήμους κάτι το οποίο έχει συμβεί επανειλημμένα.  Να σημειώσουμε ότι 
αντίστοιχοι νησιωτικοί δήμοι ανά την Ελλάδα έχουν αναπτυχθεί σε τομείς και έχουν 
αναδειχθεί διεθνώς μέσα από συνεργασίες-δίκτυα συμβάλλοντας έτσι στην τοπική τους 
οικονομία αλλά και στην ευρύτερη. Είναι σαφές ότι τα μειονεκτήματα και οι δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει η επί σειρά ετών αδικημένη μικρονησιωτική κοινωνία της 
Ελαφονήσου και που δεν γίνονται αντιληπτά από κοινωνίες της ηπειρωτικής χώρας 
επιλύονται μέσα από τη συνεργασία και την κοινή θέση με αντίστοιχες νησιωτικές 
κοινωνίες. Από την άλλη πλευρά ο Δήμος Ελαφονήσου είναι ένας απόλυτα υγιής 
οικονομικά Δήμος με τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης, δραστήριος και ικανός να 
συμβάλει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας με άλλους νησιωτικούς Δήμους και να 
αποτελέσει κανάλι επικοινωνίας του Δικτύου και των δράσεων του με την ευρύτερη 
Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η συμμετοχή του Δήμου Ελαφονήσου σε δράσεις που 
αφορούν νησιωτικούς ΟΤΑ Ά, αποτελεί ένα από τα σημεία μέσα από τα οποία ο Δήμος 
Ελαφονήσου συμβάλει στην η εξωστρέφεια της ευρύτερης περιοχής. Συμπληρωματικά 
να αναφερθεί ότι η συμμετοχή σε δίκτυα, συνδέσμους και αδελφοποιήσεις που 
χαρακτηρίζονται από αμοιβαία σχέση συνεργασίας και λειτουργούν υποστηρικτικά 
στην ανάπτυξη του Δήμου μας,  στην αναβάθμιση της ζωής του Ελαφονησιώτη και των 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες του τόπου μας  αποτελούν βασικό μέρος 
της στρατηγικής ανάπτυξης του Δήμου Ελαφονήσου.

Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 202, παρ. 5, 219, 220 N. 
3463/2006 - ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) και το άρθ.101 Ν. 3852/2010, προτείνω ως μικρός 
νησιωτικός Δήμος να συμμετέχουμε στο Δίκτυο, να ορίσουμε εκπρόσωπο και να 
εγκρίνουμε την απαιτούμενη εισφορά των 1500 ευρώ ετησίως. Το ποσόν αυτό, σύμφωνα 
με την εισήγηση του αρμοδίου Υπαλλήλου μπορούμε να το εγγράψουμε στον  ΚΑ 
00.6739.01του Προϋπολογισμού μεταφέροντας την πίστωση  απο  το αποθεματικό 
κεφάλαιο.

 Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά. 
Το Δ.Σ. έκανε διαλογική συζήτηση μετά το πέρας της οποίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

• Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Ελαφονήσου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικό  Δίκτυο Μικρών Νησιών, με μέλη 
νησιωτικούς Δήμους και κοινότητες νησιών με πληθυσμό μικρότερο των 5000 
κατοίκων

• Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Ελαφονήσου, το Δήμαρχο Παναγιώτη Μ. 
Ψαρομμάτη με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο Ανομίτρη Διονύσιο.
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•  Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό μεταφέροντας πίστωση  1.500,00 €  από το 
αποθεματικό και το εγγράφει στο σκέλος των εξόδων  και στον ΚΑ 00.6739.01.

  Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 71/2012 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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