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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/29-3-2013
     Από το πρακτικό 5/29-3-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    Στην  Ελαφόνησο  σήμερα  την 29 του  μηνός  ΜΑΡΤΙΟΥ  του  έτους  2013   ημέρα 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και  ώρα  11:00΄ το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την με αριθμό   427/22-3-2013 

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                                ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ            

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                  ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

 ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη 

της  συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη να 

εισηγηθεί το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ   18/2013  ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το1ο θέμα είπε: 

 Στο ΦΕΚ 414/22-2-2013  δημοσιεύτηκε η 279/23460 Κοινή Υπουργική  απόφαση  με την 

οποία   καθορίζονται  τα  κριτήρια  επιλεξιμότητας  τελικών  δικαιούχων  και  φορέων 

εκπροσώπησής τους, στο  πρόγραμμα  Δωρεάν Διανομής Τροφίμων.

Για την υποβολή αιτήσεων με  την  732/1-3-2013  εγκύκλιο  του  Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης έχει δοθεί παράταση έως 31-3-2013.

ΑΔΑ: ΒΕΑ1ΩΡ4-7ΙΩ



Δεδομένου  ότι  δεν  έχουμε  Συλλόγους  ή  άλλους  φορείς  που  να  έχουν  εκδηλώσει  το 

ενδιαφέρον τους  ως εκπρόσωποι   για το πρόγραμμα   στην Ελαφόνησο, νομίζω ότι  πρέπει  

να  υποβάλλουμε αίτηση ως Δήμος. Βέβαια δεν έχουμε το προσωπικό που χρειάζεται για να 

παραλάβει και να προωθήσει τις αιτήσεις, αλλά προκειμένου να μη χάσουν  το δικαίωμα οι  

άποροι που τόσο έχουν ανάγκη αυτή τη βοήθεια, θα το αναλάβουμε και θα δούμε πώς θα 

μεθοδεύσουμε την διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας. 

 Το  Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη  την ανωτέρω υπουργική απόφαση, και τις 

ανάγκες που  έχουν πολλοί  κάτοικοι του Δήμου μας  και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Την υποβολή  εκ μέρους του Δήμου Ελαφονήσου, (δια του Δημάρχου ως εκπροσώπου) 

αίτησης  συμμετοχής  –  υπεύθυνης  δήλωσης,   για  το  πρόγραμμα  Δωρεάν  Διανομής 

τροφίμων σε απόρους, της Ε.Ε. συγκεκριμένα για διανομή συσκευασμένων τροφίμων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  18/2013 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

   Ο Πρόεδρος                               Τα Μέλη 

Γεώργιος Σ. Αρώνης                   ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ -  ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ -ΑΡΩΝΗ    ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ -ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ   -  ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,  ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

                                                     ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  
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