
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                   
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15] 15 Νοεμβρίου -2013   

   

     Στην Ελαφόνησο σήμερα την 15α του μηνός Νοεμβρίου   του έτους 2013  ημέρα Παρασκευή και

ώρα  11:00 το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα

συνεδριάσεων,  ύστερα  από  την  με  αριθμό   1679/11-11-2013  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

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                              ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                            

  ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                                 ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   (δικαιολογημένα)

  ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ                            ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ            

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                         ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                        

  ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                 ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ    

 ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                   

  ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ   

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

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

συνεδρίασης  και έδωσε το λόγο  στον Δήμαρχο   να εισηγηθεί το τρίτο  θέμα της ημερήσιας διάταξης.

                           Αριθ. Απόφ    70/2013   ΘΕΜΑ 3ο : ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ  ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης Ο Πρόεδρος  έδωσε το λόγο στον δήμαρχο, ο οποίος

είπε τα εξής:

Ο Δήμος  μας  με την αρ. 74 / 2012 ΑΔΣ, έχει  αποφασίσει καταρχήν  την υπογραφή σύμβασης

διαδημοτική συνεργασίας με το Δήμο Ευρώτα σύμφωνα με το άρθ. 222 του Ν. 3463 / 2006 και τα

αρθ.  99 και  206 του Ν.  3852 /  2010 για τις  παρακάτω αρμοδιότητες  κοινωνικής  μέριμνα που

αποτελούν σύμφωνα με τον  εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ του Δήμου μας,  αρμοδιότητες  του Αυτοτελούς

Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα: 

1) Έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας (αρμ. 16, παρ. 3, αρθ. 94 Ν. 3852 / 2012) 
2) Καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς,  κωφάλαλους,  ανασφάλιστους  παραπληγικούς,  τετρα-

πληγικούς και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία,
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υποφέροντες  από εγκεφαλική  παράλυση  (σπαστικούς),  απροστάτευτους  ανήλικους,  υπο-
φέροντες από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιού-
μενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.57/1973 (ΦΕΚ
149/ Α΄), της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων (άρθρο
94 παρ. 3Β αριθ.17).

3) Αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής (αρμ. 19, παρ. 3, αρθ. 94 Ν. 3852 / 2012)
4) Έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας (αρμ. 21, παρ. 3, αρθ. 94Ν. 3852 /

2012)

Προτείνουμε  δε  τη  διαδημοτική  συνεργασία,  ,  έως  ότου  στελεχωθεί  το  αντίστοιχο  τμήμα

κοινωνικής μέριμνας του Δήμου μας  και συγκροτηθεί η Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής 

Στο άρθρο 99 του ν. 3852/10, ορίζονται τα εξής:
«1.Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους
συμβάσεις,  με τις  οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιότητας για λογαριασμό τους ή την
υποστήριξη της άσκησής της. Στις συμβάσεις αυτές μπορεί να συμμετέχει και νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου του δήμου που αναλαμβάνει την αρμοδιότητα ή σύνδεσμος στον οποίον μετέχει
ο  δήμος  που  αναλαμβάνει  την  αρμοδιότητα.  Οι  συμβάσεις  αυτές  καλούνται  «συμβάσεις
διαδημοτικής συνεργασίας».
2.Δήμοι  της  ίδιας  περιφέρειας  και  η  οικεία  περιφέρεια  μπορούν  να  συνάπτουν  μεταξύ  τους
συμβάσεις συνεργασίας, με τις οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιότητας ή την υποστήριξη
της  άσκησής  της,  για  λογαριασμό  ενός  ή  περισσοτέρων  των  συμβαλλόμενων  μερών.  Στις
συμβάσεις αυτές μπορεί να συμμετέχει και νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σύνδεσμος στον
οποίο  μετέχει  ο  φορέας  που  αναλαμβάνει  την  αρμοδιότητα.  Οι  συμβάσεις  αυτές  καλούνται
«συμβάσεις διαβαθμιδικής συνεργασίας».
3.Στις  συμβάσεις  των  δύο  προηγούμενων  παραγράφων ορίζεται,  ιδίως,  ο  τρόπος  άσκησης  της
ανατιθέμενης  αρμοδιότητας  ή  υποστήριξης  της  άσκησής  της  και  οι  υποχρεώσεις  των
συμβαλλόμενων μερών, και ειδικότερα:
α) Ο σκοπός και η διάρκεια της σύμβασης.
β) Η διάθεση του προσωπικού των συμβαλλομένων ή η σύσταση θέσεων προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου,  με  τον  Οργανισμό Εσωτερικής  Υπηρεσίας  (Ο.Ε.Υ.)  του φορέα που
αναλαμβάνει την άσκηση της αρμοδιότητας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
γ) Η διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων και άλλων τεχνικών μέσων ή ακινήτων και
εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της σύμβασης.
δ) Τα ποσά χρηματοδότησης των επενδυτικών και των λειτουργικών δαπανών για την εφαρμογή
της σύμβασης. Τα έσοδα αυτά μπορούν να προέρχονται από τέλη, δικαιώματα και εισφορές, τους
Κεντρικούς  Αυτοτελείς  Πόρους  (Κ.Α.Π.),  τη  Συλλογική  Απόφαση  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης
(Σ.Α.Τ.Α.) ή τα Αναπτυξιακά Προγράμματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ε) Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της σύμβασης.
στ) Το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της σύμβασης.
4.Οι προβλεπόμενες στη σύμβαση δαπάνες εγγράφονται ως υποχρεωτικές στους
προϋπολογισμούς  των  συμβαλλόμενων  φορέων  και  αποδίδονται  στον  αναλαμβάνοντα  την
αρμοδιότητα φορέα.
5.Τα χρησιμοποιούμενα τεχνικά μέσα και εγκαταστάσεις μπορεί να φέρουν ως διακριτικό τον τίτλο
«Διαδημοτική Συνεργασία » ή «Διαβαθμιδική Συνεργασία……», αντίστοιχα, που συμπληρώνεται
με τα ονόματα των συμβαλλόμενων φορέων ή με άλλο όνομα δηλωτικό της γεωγραφικής ενότητας
των φορέων αυτών.
6.Οι  αποφάσεις  των  οικείων  συμβουλίων  για  την  έγκριση  συμβάσεων  διαδημοτικής  ή
διαβαθμιδικής  συνεργασίας  λαμβάνονται  με  την  απόλυτη  πλειοψηφία  του  συνόλου  των  μελών
εκάστου.
7.Με  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης
μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»
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Επίσης στο άρθρο 206 του Ν. 3852 αναφέρεται ότι:
«Οι μεγαλύτεροι σε πληθυσμό δήμοι των περιφερειακών ενοτήτων των περιφερειών του άρθρου
204  υποχρεούνται  να  παρέχουν  πλήρη  διοικητική  υποστήριξη  στους  λοιπούς  δήμους  της
περιφερειακής ενότητας, που δεν διαθέτουν την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή και το απαραίτητο
προσωπικό για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται  σε αυτούς  με τον παρόντα
νόμο.  Αποφασιστικές  ή  γνωμοδοτικές  αρμοδιότητες,  οι  οποίες  παρέχονται  από  την  κείμενη
νομοθεσία στα μονομελή ή συλλογικά αιρετά όργανα ασκούνται από τον οικείο δήμο. Με απόφαση
του  Υπουργού  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  καθορίζεται  ο
μεγαλύτερος σε πληθυσμό δήμος της περιφερειακής ενότητας, μετά από προηγούμενη εισήγηση
του  εξυπηρετούμενου  δήμου,  που  παρέχεται  εντός  μηνός  αφότου  ζητηθεί  και  ρυθμίζεται  κάθε
ειδικό, τεχνικό και λεπτομερειακό ζήτημα, το οποίο σχετίζεται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων
και την παροχή διοικητικής υποστήριξης.
Οι δήμοι του άρθρου 204 που αποκτούν το απαραίτητο προσωπικό και την αναγκαία υλικοτεχνική
υποδομή για την άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται  σε αυτούς με τον
παρόντα νόμο υποβάλλουν σχετικό αίτημα εξαίρεσής τους από την εφαρμογή της παραγράφου 3
προς  τον  οικείο  Γενικό  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης.  Το  σχετικό  αίτημα
υποβάλλεται μετά από απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
μελών του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
εφόσον διαπιστώσει την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας και το αιτιολογημένο του αιτήματος,
εκδίδει σχετική διαπιστωτική απόφαση.

Για  το  σκοπό  αυτό  παραθέτουμε  παρακάτω,  υπόψη  του  συμβουλίου,  σχέδιο  σύμβασης
διαδημοτικής συνεργασίας, με το Δήμο Ευρώτα, το οποίο έχει ήδη ψηφιστεί με την με αριθμό
349/2012 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου.

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Άρθρο 222 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. και 99 και 206 ν. 3852/2010)
Στη Σκάλα Λακωνίας, σήμερα …. ………… … οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:
1. Ο Δήμος Ευρώτα, που εδρεύει στη Σκάλα και εκπροσωπείται κατά το νόμο από
τον  Δήμαρχο  κ.  Ιωάννη  Γρυπιώτη,  σύμφωνα  με  την  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  με
αριθμό ………./2012
2. Ο Δήμος Ελαφονήσου που εδρεύει στην Ελαφόνησο  και εκπροσωπείται κατά νόμο από τον
Δήμαρχο κ.  Παναγιώτη Ψαρομμάτη,  σύμφωνα με την  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με
αριθμό ……………. λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:
α)Τις διατάξεις του άρθρου 222 Ν. 3463/2006 (Δ.ΚΚ.)
β)Τις διατάξεις του άρθρου 99 και της παρ. 3 του άρθρου 206 του Ν. 3852/2010.
γ)Την  αριθμ.  3/οικ.1314/11.01.2011  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσηςκαι
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Σκοπός  της  σύμβασης  αυτής  είναι  παροχή  διοικητικής  υποστήριξης  στο  Δήμο  Ελαφονήσου
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 206 του Ν. 3852/2010.

Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΣΚΟΠΟΣ)

Με  τη  σύμβαση  αυτή  ο  Δήμος  Ευρώτα  αναλαμβάνει  την  διοικητική  υποστήριξη  του  Δήμου
Ελαφονήσου,  λόγω  του  ότι  δεν  διαθέτει  το  απαραίτητο  προσωπικό  για  την  άσκηση  των
αρμοδιοτήτων  που  μεταβιβάστηκαν  με  το  Ν.  3852/2010  με  τους  ακόλουθους  όρους  και
προϋποθέσεις.

Άρθρο 2
ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η διοικητική υποστήριξη του Δήμου Ελαφονήσου θα γίνεται από την έδρα του Δήμου Ευρώτα που
βρίσκεται στη Σκάλα. 
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Συγκεκριμένα ο Δήμος Ευρώτα αναλαμβάνει την διοικητική υποστήριξη του Δήμου Ελαφονήσου
των παρακάτω υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας:
1) Έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας (αρμ. 16, παρ. 3, αρθ. 94 Ν. 3852 / 2012) 
2) Καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγι-

κούς και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέρο-
ντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από
αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής κοι-
νωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.57/1973 (ΦΕΚ 149/ Α΄), της σχετικής
νομοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων (άρθρο 94 παρ. 3Β αριθ.17).

3) Αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής (αρμ. 19, παρ. 3, αρθ. 94 Ν. 3852 / 2012)
4) Έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας (αρμ. 21, παρ. 3, αρθ. 94Ν. 3852 / 2012)

Άρθρο 3
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συμφωνείται,  ότι  το  προσωπικό  που  πρόκειται  να  απασχοληθεί  για  την  εκπλήρωση  του
αντικειμένου της σύμβασης αυτής θα διατεθεί από το Δήμο Ευρώτα.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η ισχύς της σύμβασης αυτής είναι χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους. Αρχίζει την 01-01-2013 και
λήγει την 31-12-2013.
Παράταση  της  διάρκειας  πραγματοποιείται  με  τροποποίηση  της  σύμβασης  αυτής,  μετά  από
απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών.

Άρθρο 5
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στο  χρονικό  διάστημα  που  αναφέρεται  στο  άρθρο  5  του  παρόντος  συμφώνου,  πρόκειται  να
πραγματοποιηθούν οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 εργασίες.

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 Ευρώτα, που ανέρχεται στο ποσό των εκατό
ευρώ (100,00 €), για τη διοικητική υποστήριξη.
2.  Ο  Δήμος  Ελαφονήσου  επιβαρύνεται  με  οποιεσδήποτε  δαπάνες  μετακίνησης,  διαμονής,
διατροφής, υπερωριών υπαλλήλων που τυχόν  απαιτηθούν για την επίτευξη των στόχων, που δεν
μπορούν να προσδιοριστούν με την παρούσα σύμβαση.
Το ποσό της χρηματοδότησης που αναφέρεται παραπάνω προέρχεται από τακτικά έσοδα του Δήμου
Ελαφονήσου  το  οποίο  θα  καταβληθεί  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 πραγματοποιηθεί με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί
υπέρ του Δήμου Ευρώτα.
Στο  χρηματικό  ένταλμα  θα  επισυνάπτεται  βεβαίωση  καλή  εκτέλεσης,  υπογραφόμενη  από  ένα
δημοτικό  σύμβουλο  του  κάθε  συμβαλλόμενου  Δήμου,  οι  οποίοι  ορίζονται  με  απόφαση  των
δημοτικών συμβουλίων.

Άρθρο 7
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για  την  παρακολούθηση  του  αντικειμένου  της  σύμβασης  και  την  εφαρμογή  των  όρων  και
προϋποθέσεων της σύμβασης αυτής, τα συμβαλλόμενα μέλη ορίζουν Επιτροπή, που αποτελείται
από:
1. ………… Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Ευρώτα, με αναπληρωτή…..
2. ………… Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Ελαφονήσου, με αναπληρωτή…..
Η Επιτροπή δύναται να συντάξει κανονισμό λειτουργίας της.
Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η Επιτροπή συγκαλείται μετά από πρόσκληση
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του Προέδρου της.
Συνεδριάζει όταν είναι παρόντα ………. μέλη και αποφασίζει με ……………

Άρθρο 8
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Ρητά  συμφωνείται  ότι  στην  περίπτωση  που  ένα  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη  δεν  εκπληροί  ή
εκπληροί πλημμελώς τις  υποχρεώσεις  του,  οποιοσδήποτε των λοιπών μπορεί να καταγγείλει τη
σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και  συναποδέχθηκαν οι  συμβαλλόμενοι  και  προς απόδειξή
τους  συντάχθηκε  η  παρούσα  σύμβαση,  που  αφού  διαβάστηκε  και  βεβαιώθηκε  από  αυτούς,
υπογράφηκε σε δύο (2) πρότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας
και τον ορισμό Δημοτικών Συμβούλων για την παρακολούθηση της σύμβασης.
Προτείνεται  για  την  επιτροπή  παρακολούθησης  της  σύμβασης  ο  δημοτικός  σύμβουλος,  κ.
……………………   με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο κ………………………………
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του το άρθ. 222

του  Ν.  3463  /  2006  και  των  αρθ.  99  και  206  του  Ν.  3852  /  2010,  το  σχέδιο  της  σύμβασης

διαδημοτικής συνεργασίας, την ανωτέρω εισήγηση και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1.Εγκρίνει  τη σύναψη σύμβασης Διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Ευρώτα και ορίζει  ως
υπεύθυνους για την παρακολούθηση του αντικειμένου της σύμβασης τον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη
Παναγιώτη, με αναπληρωτή την  Αντιδήμαρχο κ. Μαρία Γ Αρώνη.  
2.  Η δαπάνη για την εκπλήρωση του αντικειμένου της Διαδημοτικής Συνεργασίας  με το Δήμο
Ελαφονήσου ανέρχεται στο ποσό των εκατό (100,00) ευρώ
3. Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2013  του Δήμου Ελαφονήσου. Ο
Δήμος Ευρώτα δεν επιβαρύνεται οικονομικά.
4.  Εξουσιοδοτεί  τον  Δήμαρχο  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  Διαδημοτικής
συνεργασίας με το Δήμο Ευρώτα.

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α.70/2013 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 15/15 Οκτ.  2013 

που αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε, υπογράφηκε ως εξής:

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο Γραμματέας     ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,           ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                    ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ  

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

    ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    

      ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
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