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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/2 ΜΑΙΟΥ  2014

     Από το πρακτικό 9/2 ΜΑΙΟΥ 2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    Στην Ελαφόνησο σήμερα την 2η του μηνός ΜΑΙΟΥ του έτους 2014  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα

11:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων,

ύστερα από την με αριθμό  1076/25-4-2014 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

 ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                           ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                     

ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

 ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                                  

         ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                       

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                    

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ          

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

είπε: «Για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και για την ομαλή διεκπεραίωση των ήδη ειλημμένων

υποχρεώσεων  μας,  επιβάλλεται  η  λήψη  αποφάσεων  για  τα   θέματα   για  τα  οποία  κληθήκαμε  να

συνεδριάσουμε».

      Στην συνέχεια έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη να εισηγηθεί το 4ο  θέμα της

ημερήσιας διάταξης, ο οποίος είπε:

Αριθ. Απόφ.24/2014-ΘΕΜΑ 4o “ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  6ης -  9ης ΙΟΥΛΙΟΥ”

          Ο Δήμαρχος  εισηγούμενος το 4ο θέμα είπε:

   Στις 6 Ιουλίου εορτάζουμε, ύστερα από το 54/2003 Προεδρικό Διάταγμα, την επέτειο της Ένωσης

της Ελαφονήσου με την Ελλάδα ( Τοπική  Εορτή Εθνικής σημασίας) και στις 9 Ιουλίου  όπως κάθε

χρόνο την Επέτειο των εγκαινίων του Ιερού Ναού του Πολιούχου μας Αγίου Σπυρίδωνα . 
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   Έχει πλέον καθιερωθεί για τον εορτασμό και των δύο επετείων να πραγματοποιείται  τετραήμερο πο-

λιτιστικών εκδηλώσεων (6-9 Ιουλίου) το οποίο κορυφώνεται με την πραγματοποίηση του τελετουργι-

κού μέρους την 9η Ιουλίου πρωινή, με την παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη και άλλων επι-

σήμων προσκεκλημένων όπως του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, της Αντιπεριφερειάρχου, αντιπρο-

σωπειών, προσωπικοτήτων του νησιού μας και άλλων διακεκριμένων προσωπικοτήτων που τιμούν και

στηρίζουν τον τόπο μας. Στόχος της γιορτής είναι η διατήρηση και ανάδειξη της ιστορίας και της τοπι-

κής παράδοσης και κουλτούρας. Απώτερος σκοπός της ενέργειας είναι η κοινωνική, πολιτιστική και

οικονομική ανάπτυξη του τόπου, αφού μέσα από τις εκδηλώσεις αυτές προκύπτουν οφέλη όπως κοι-

νωνική συνοχή και συνεργασία, αλλά και επικοινωνία και προβολή του νησιού κατά την τουριστική

περίοδο. Το ύφος της εορτής θα είναι επίσημο και σεμνό, ενώ θα τηρηθούν έθιμα και παραδόσεις, η

νομοθεσία και το πρωτόκολλο αναφορικά με επίσημες τελετές και εορτές.  Το εορταστικό Πρόγραμμα

παρουσιάζεται παρακάτω αναλυτικά.

Θα πρέπει λοιπόν  να μεριμνήσουμε για την άρτια οργάνωση της εορτής, τη σωστή προβολή και επι-

κοινωνία της και τη φιλοξενία των προσκεκλημένων και όσων συμβάλουν στην πραγματοποίησης του

γεγονότος -σύμφωνα με την παράδοση- αλλά και για οτιδήποτε άλλο θεωρήσουμε απαραίτητο γι αυτό

το τετραήμερο.

    Να σημειωθεί ότι κατά τα προηγούμενα έτη (ενδεικτικά 2009 και 2008) το κόστος της εκδήλωσης

για το Δήμο ήταν πολλαπλάσιο. Δεδομένης της συναίσθησης της εθνικής δυσχερούς οικονομικής κα-

τάστασης η εκδήλωση πραγματοποιείται από πρόπερσι με το μικρότερο δυνατό κόστος για το Δήμο

με την απαραίτητη ωστόσο επισημότητα και πίστη στο έθιμο. Ειδικά φέτος,  στον ΚΑ   00.6443.01 του

προϋπολογισμού έτους 2014 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 3.000,00€ με τίτλο Εορτασμός 6ης -9ης

Ιουλίου.

Σας καλώ να αποφασίσουμε  σχετικά,

  Το Δημοτικό Συμβούλιο  αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου ,  τις διατάξεις του άρ-

θρου 65  του Ν 3852/2010, του άρθρου  158 παρ 3α του νέου ΔΚΚ (Ν 3463/2006) και το γεγονός ότι

μέσα από τον εορτασμό των τοπικών αυτών εορτών προάγονται  τα κοινωνικά και οικονομικά συμ-

φέροντα, τα πολιτιστικά  και  πνευματικά  ενδιαφέροντα των κατοίκων του τόπου και έκανε διαλογική

συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Να εορταστούν η επέτειος της Ένωσης της Ελαφονήσου με την Ελλάδα και η επέτειος των εγκαινίων

του Ιερού Ναού του Πολιούχου μας  Αγίου Σπυρίδωνα με σειρά πολιτιστικών και αθλητικών εκδη-
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λώσεων που θα πραγματοποιηθούν από τοπικούς φορείς με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας από

6 μέχρι 9 Ιουλίου. Ο επίσημος εορτασμός των δύο επετείων (επίσημη τελετή) θα πραγματοποιηθεί στις

9 Ιουλίου και ώρα πρωινή. Στα πλαίσια του εορτασμού αυτού ορίζει ότι:

Α)Για τις ανάγκες της φιλοξενίας των επίσημων προσκεκλημένων  θα ενοικιαστούν  7 δωμάτια  δίκλι-

να  για δύο   διανυκτερεύσεις  σε διαθέσιμα δωμάτια σε διάφορα καταλύματα του νησιού μέχρι του

συνολικού  ποσού των  1.000,00 € μαζί με ΦΠΑ . 

Β)Για την παράθεση   γεύματος για εξήντα  άτομα περίπου στις 9 Ιουλίου στους επισήμους προσκε-

κλημένους (Σεβασμιότατο  Μητροπολίτη, Περιφερειάρχη, διακεκριμένες προσωπικότητες,  μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου και άλλων που με την παρουσία τους ευνοούν και ενισχύουν την προάσπιση

συμφερόντων του δήμου κλπ) σε κατάστημα – εστιατόριο ικανής δυναμικότητας θα απαιτηθεί συνολι-

κή πίστωση 1.800,00€ μαζί με ΦΠΑ.

Το γεύμα  θα περιλαμβάνει ως είθισται ψαρόσουπα, χόρτα, χωριάτικη σαλάτα , αναψυκτικά, κρασί,

και  νερό.    

 Οι ανάγκες μικροφωνικής καλύπτονται εσωτερικά.

Οι ανάγκες επικοινωνίας και προώθησης της εορτής καλύπτονται εσωτερικά.

Η  παραλαβή των απαιτούμενων προμηθειών θα  γίνει από την  επιτροπή που ορίστηκε με την απόφα-

ση  του Δ.Σ 3/2014.

 Ψηφίζει συνολικά πίστωση μέχρι του ποσού των 3.000,00€ εις βάρος του ΚΑ 00.6443.01 με τίτλο

Εορτασμός 6ης -9ης Ιουλίου για την πληρωμή των ανωτέρω.

   Επί του θέματος διαφώνησε η Δημοτική Σύμβουλος Αρώνη Μαρία του Σταύρου η οποία δεν συμφω-

νεί με αυτές τις εκδηλώσεις.

Η απόφαση έλαβε α.α 24/2014.

Αφού ολοκληρώθηκε  η συνεδρίαση  συντάχθηκε το πρακτικό 9/2-5-1014,  αναγνώστηκε και  υπογράφεται 

ως ακολούθως.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                         ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

                                                                        ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

                                              ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ Στ                   

                                                      ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

                                                                     ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ
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