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    Στην Ελαφόνησο σήμερα την 13η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ  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   1401/6-6-2014  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:

 Σύμφωνα με το  άρθρο 65. παρ. 5 του ν 3852/2010   όπως ισχύει  από τις 17-4-2014 και μέχρι 31-8-

2014  το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις

εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

 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.

ΑΔΑ: ΩΛΙΗΩΡ4-2ΕΖ



Ειδικότερα  πρέπει  να  εξετάσουμε    το  6ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,  που  αφορά  τον  ορισμό

εκπροσώπων για την παρακολούθηση  της προγραμματικής  σύμβασης με την ΚΟΙΝ.ΣΕΠ προκειμένου

να υλοποιηθεί ομαλά.

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

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.  31/2014 ΟΡΙΣΜΟΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ  ΚΟΙΝ.ΣΕΠ

Ο Δήμαρχος   εισηγούμενος το   θέμα είπε:

Με την 20/14-2-2014 απόφαση του Δ.Σ Ελαφονήσου  αποφασίστηκε η υπογραφή προγραμματικής

σύμβασης με ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ περιορισμένης  ευθύνης με την

επωνυμία “ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ” και το διακριτικό τίτλο

“ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.” η οποία εδρεύει στην ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Το άρθρο ΑΡΘΡΟ 5ο της προγραμματικής σύβασης αναφέρεται στην   ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και ορίζει  ότι:

Για την διασφάλιση της τήρησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης θα οριστεί κοινή επιτροπή

στην οποία θα συμμετέχουν :

α ) εκ μέρους του φορέα (Δήμος Ελαφονήσου) Τακτικά μέλη

 ………  ..με την ιδιότητα μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου Ελαφονήσου.

   ………., με την ιδιότητα του Δημοτικού συμβούλου του Δήμου Ελαφονήσου και αναπληρωματικά

οι…………….. και…………………… 

Σας καλώ λοιπόν ν α ορίσουμε την επιτροπή αυτή.

 Το ΔΣ   έλαβε υπόψη του  την εισήγηση,  και το γεγονός ότι καλό θα είναι, στην επιτροπή να

οριστούν   Δημοτικοί  Σύμβουλοι  που  υπηρετούν  στο  παρόν  αλλά  και  στο  επερχόμενο  Δημοτικό

Συμβούλιο   ΔΚΚ     και έκανε διαλογική συζήτηση.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 Για την διασφάλιση της τήρησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης με την  “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ” ορίζεται ότι στην  κοινή επιτροπή εκ μέρους του 

Δήμου  θα συμμετέχουν :

Τακτικά μέλη

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΑΡΟΣ   με την ιδιότητα μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου 

Ελαφονήσου.
 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ  με την ιδιότητα του Δημοτικού συμβούλου του Δήμου Ελαφονήσου 
και αναπληρωματικά οι ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΙΑΡΟΥ  και ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α.31/2014.

Αφού ολοκληρώθηκε  η συνεδρίαση  συντάχθηκε το πρακτικό 10/13-6-1014,  αναγνώστηκε και  

υπογράφεται ως ακολούθως.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                       ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΔΑ: ΩΛΙΗΩΡ4-2ΕΖ



                                                               ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

              ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                    ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
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