ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Από το πρακτικό 9/3-6-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 3η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2011, ημέρα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό 815/30-5-2011
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. 3463/2006ΦΕΚ 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:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΑΝΕΝΑΣ

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 2
θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Αριθ. Απόφ. 33 /2011

Θέμα 2ο ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το 2ο θέμα είπε:
Με τις διατάξεις του αρθ. 206 του ν 3584/07 προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης
προσωπικού

για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων

αναγκών με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν
υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο
υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για
την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω σύμφωνα με την
παρ.2 του αρθ 21 του ν.2190/94). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο
ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου
είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον
πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες
προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους
. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας
περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε
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προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ.15 του
άρθρ. 21 του ν 2190/94, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με την παρ 7 του αρθρ 5 του
ν2527/97(παύση του παρανόμως απασχοληθέντος προσωπικού και καταλογισμός
των αποδοχών του σε βάρος των διενεργούντων την πρόσληψή του).
Για την πρόσληψη του πιο

πάνω προσωπικού για 2 μήνες η ακολουθούμενη

διαδικασία είναι:


Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία θα διαπιστώνεται η
αναγκαιότητα της πρόσληψης και η αιτιολόγηση αυτής, οι απαιτούμενοι
κλάδοι και οι ειδικότητες του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί και η
διάρκεια της σύμβασης (μέχρι δύο μήνες)



Απόφαση

του

αρμόδιου

προς

διορισμό

οργάνου

με

την

οποία

προσλαμβάνεται το αναγκαίο προσωπικό σύμφωνα με την πιο πάνω
απόφαση του ΔΣ λαμβανομένων υπόψη και των ειδικών τυπικών προσόντων
που προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις για το σκοπό αυτό.
Με το άρθρο 6 του ΟΕΥ προβλέπεται η σύσταση μίας θέσης ΔΕ 29 Οδηγού,
δύο θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ για την
αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών .Στον
προϋπολογισμό έτους 2011 στον ΚΑ 20/6041 έχουμε εγγράψει πίστωση 15.000,00 €
για έκτακτο προσωπικό καθαριότητας καθώς και τις απαιτούμενες εργοδοτικές
εισφορές (4.600,00€) στον αντίστοιχο κωδικό 20.6054. Για το μεγαλύτερο διάστημα
του χρόνου, οι ανάγκες των 1000 περίπου κατοίκων του νησιού καλύπτονται
επαρκώς από τον έναν εργάτη καθαριότητας και τον έναν οδηγό που έχουμε. Για
την καλοκαιρινή περίοδο όμως όπου το νησί κατακλύζεται από κόσμο, είναι άκρως
απαραίτητη η πρόσληψη δύο ακόμη εργατών και ενός οδηγού για την αντιμετώπιση
των εποχικών αναγκών καθαριότητας.
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου, τις διατάξεις του
άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και τις υπέρογκες εποχικές ανάγκες που επιφέρει στην
καθαριότητα η τουριστική περίοδος,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ζητά την έγκριση πρόσληψης δύο εργατών καθαριότητας ΥΕ 16 για διάστημα δύο
μηνών για κάλυψη εποχιακών αναγκών καθαριότητας του Δήμου Ελαφονήσου,
τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και ενός οδηγού ημιφορτηγού-φορτηγούαπορριμματοφόρου ΔΕ 29, για το ίδιο διάστημα
Η διάρκεια της σύμβασης δεν θα υπερβαίνει τους 2 μήνες μέσα σε συνολικό
διάστημα 12 μηνών, ο υπολογισμός του οποίου γίνεται σύμφωνα με τη παρ2 του
άρθρου 21 του Ν 2190/94
2

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 33 /2011
Αριθ. Απόφ. 34/2011

Θέμα 6ο ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το 6ο θέμα είπε:
Το ιδιόκτητο κτίριο όπου στεγάζεται ο Δήμος μας δεν επαρκεί πλέον για να καλύψει τις
πρόσθετες και αυξημένες ανάγκες του Καλλικρατικού

Δήμου μας (δημιουργία

ταμειακής υπηρεσίας, επιπλέον προσωπικό, πρόσθετα γραφεία αντιδημάρχου,
επιπλέον αποθηκευτικοί χώροι κλπ). Είναι απαραίτητο λοιπόν σε πρώτη φάση να
προβούμε στη μίσθωση ενός ακινήτου ,το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικός
χώρος για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.
Το συγκεκριμένο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός οικισμού και να έχει συνολική
έκταση από 50 τμ έως 60 τμ , με ανώτατη τιμή μισθώματος 500,00 € μηνιαίως.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Π.Δ 270/1981 (ΦΕΚ 77/1981τεύχος Α΄) ,
για τη μίσθωση ακινήτου από τους Δήμους απαιτείται δημοπρασία.
Ο καθορισμός των όρων, η σύνταξη της διακήρυξης και η κατακύρωση της
δημοπρασίας θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 72 παράγραφος ε΄ του 3852/2010.
Ταυτόχρονα συγκροτείται η από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ/τος 270/1981
προβλεπόμενη

Επιτροπή,

η

οποία

έπειτα

από

επιτόπια

έρευνα

κρίνει

την

καταλληλότητα των ακινήτων που προσφέρονται και αν αυτά πληρούν τους όρους
της διακήρυξης.
Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:
1. Τη μίσθωση ακινήτου, για το λόγο που αναφέρθηκε παραπάνω
2. Τον ορισμό Επιτροπής ελέγχου

καταλληλότητας των ακινήτων που θα

προσφερθούν, η οποία θα απαρτίζεται από δύο Δημοτικούς Συμβούλους
καθώς και από ένα μηχανικό .
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις
διατάξεις του άρθρου 194 του Ν 3463/2006, , τα άρθρα 1-5 και 7 του ΠΔ 270/1981
και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τη μίσθωση ακινήτου ,ως βοηθητικού χώρου ,για την κάλυψη των
αυξημένων αναγκών του Καλλικρατικού Δήμου μας ,όπως αναφέρονται
στην εισήγηση του Δημάρχου , καθώς το υπάρχον κτήριο δεν επαρκεί. Το
συγκεκριμένο ακίνητο θα πρέπει να έχει έκταση από 50 τμ έως 60 τμ, με
ανώτατη τιμή μισθώματος 500,00 € μηνιαίως.

3

2. Ορίζει Επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας των ακινήτων που θα
προσφερθούν, τους Δημοτικούς Συμβούλους Αρώνη Σταύρο και Αρώνη
Πηνελόπη, καθώς και τον Καλαβρυτινό Ανδρέα ,μηχανικό του Δήμου
Σπάρτης καθώς ο Δήμος μας δεν διαθέτει μηχανικό. Αναπληρωματικά
μέλη ορίζονται αντίστοιχα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μελάς Ιωάννης και
Ρουμάνης Ιωάννης και ο Πανόπουλος Βασίλειος , μηχανικός του Δήμου
Σπάρτης.
3. Ο καθορισμός των όρων, η σύνταξη της διακήρυξης και η κατάρτιση της
δημοπρασίας θα γίνουν με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ ε' του 3852/2010.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 34/2011
Αριθ. Απόφ. 35/2011

Θέμα 3ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΚΠΟΤΑ
Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το3ο θέμα είπε:

Στις παραγράφους 1,2,3 και 5 του άρθρου 46
Υπ.Εσωτ.11389/8-3-1993, ΦΕΚ 185/Α) ορίζονται τα εξής:

του

ΕΚΠΟΤΑ

(Αποφ.

«Η διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
διαγωνισμών και απ΄ ευθείας ανάθεσης προμηθειών των φορέων του άρθρου 1 του
παρόντος , οι οποίοι εκτελούν τις προμήθειες τους σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού,
γίνεται από επιτροπές.
Οι επιτροπές μπορούν να συγκροτούνται για χρονικό διάστημα ενός έτους και
γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων αξιολόγησης και για κάθε θέμα που προκύπτει
κατά την εκτέλεση των συμβάσεων. Οι αποφάσεις συγκροτούνται με απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου και αποτελούνται, ανεξαρτήτως του τρόπου της προμήθειας,
από τρεις δημοτικούς ή κοινοτικούς υπαλλήλους. Σε περίπτωση αιτιολογημένης
αδυναμίας για την συγκρότηση της επιτροπής ή εάν εκ της φύσεως της προμήθειας
απαιτούνται υπάλληλοι ορισμένης ειδικότητας τους οποίους ο ΟΤΑ δεν διαθέτει,
τότε αυτοί υποδεικνύονται από την Περιφέρεια από τους υπαλλήλους του
δημοσίου τομέα ή των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού.
Σε όλες τις επιτροπές του άρθρου αυτού, μαζί με τα τακτικά μέλη, ορίζονται
και οι αναπληρωτές τους οι οποίοι πρέπει να έχουν επίσης την ιδιότητα ή τα
προσόντα που απαιτούνται για τα τακτικά μέλη»
Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και έκανε διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συγκροτεί την επιτροπή διενέργειας προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για τις προμήθειες ,
η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει με το ΦΠΑ το ποσό των 15.000 ευρώ (όριο απ’
ευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο) ως εξής :
*Τακτικά μέλη: 1.Λαλούσης Παναγιώτης 2.Αρώνη Φραντζέσκα 3.Παπούλια
Τριάς
*Αναπληρωματικά μέλη: Τζερεφού Φραντζεσκούλα, Λιάρου
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Χρυσούλα, Μέντη- Καταγά Φραντζεσκούλα.
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος Λαλούσης Παναγιώτης, με
αναπληρωματική τη Τζερεφού Φραντζεσκούλα και Γραμματέας,
η υπάλληλος
Αρώνη Φραντζέσκα. με αναπληρωματική την Λιάρου Χρυσούλα
Η παρούσα απόφαση ισχύει για ένα έτος από την έκδοσή της.
Για τις λοιπές προμήθειες, αξίας μεγαλύτερης του ποσού των 15.000 ευρώ, η
επιτροπή θα ορίζεται με ξεχωριστή κάθε φορά απόφαση, ανάλογα και με τη
κατηγορία της προμήθειας .
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 35 /2011
Αριθ. Απόφ. 36/2011

Θέμα 8 Χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης
καπνοβιομηχανικών προϊόντων

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:
Το δικαίωμα λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων αποτελεί μια από τις εκδηλώσεις της
κρατικής μέριμνας που επιτάσσει το Σύνταγμα για τους ανάπηρους, τα θύματα πολέμου και τα λοιπά
χρήζοντα προστασίας πρόσωπα.
Συγκεκριμένα στο άρθρο 21 του Συντάγματος ορίζεται ότι
«Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και
ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή
πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Kράτος.»
Μέχρι πρότινος η χορήγηση της άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων, ανήκει
στην αρμοδιότητα των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων κατά τις διατάξεις του Ν.Δ.1044/71.
Στην παρ.3 του άρθρου 10 του ΝΔ 1044/71, το οποίο αναφέρεται στις άδειες λιανικής πώλησης
καπνοβιομηχανικών προϊόντων, ορίζονται τα εξής:
"3. Το ως άνω δικαίωμα ασκείται κατόπιν αδείας χορηγουμένης δι` αποφάσεως των κατά το άρθρον
18 αρμοδίων οργάνων εκδιδομένης τη αιτήσει του ενδιαφερομένου συνοδευομένη υπό
δικαιολογητικών αποδεικνυόντων την συνδρομήν των κατά νόμων προϋποθέσεων."
Το άρθρο 18 στο οποίο παραπέμπει η ανωτέρω διάταξη, αφορά τις άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων
οι οποίες έχουν πλέον μεταβιβαστεί στους Δήμους με τον Καλλικράτη.
Συνεπώς, τα κατά το άρθρο 18 αρμόδια όργανα είναι οι Δήμοι.
Επομένως οι άδειες λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων εκδίδονται πλέον από τους
Δήμους.
Στην παρ.1 του άρθρου 10 του ΝΔ 1044/71, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.
3648/2008 (ΦΕΚ 38/29.02.2008 τεύχος Α΄) ορίζεται ότι δικαίωμα λιανικής πώλησης
καπνοβιομηχανικών προϊόντων σε δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα έχουν, κατά σειρά
προτίμησης, οι ανάπηροι πολέμου, τα θύ
ματα πολέμου, οι ανάπηροι και τα θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 «περί ρυθμίσεως
αναπηρικών ζητημάτων», οι ασκούντες ή επιθυμούντες να ασκήσουν το επάγγελμα του καπνοπώλη
εντός κλειστών χώρων, εφόσον όλοι οι ανωτέρω είναι μόνιμοι κάτοικοι του τόπου που πρόκειται να
ασκήσουν το επάγγελμα αυτό, τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη προ τoυ χρόνου υποβολής της αιτήσεως.
Επιπλέον στην παρ.2 του άρθρου 10 του ΝΔ 1044/71 ορίζεται ότι κατ' εξαίρεση και εφ' όσον δεν
υφίστανται πρόσωπα δικαιούμενα αυτής της αδείας από κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες,
επιτρέπεται η χορήγηση αυτών των αδειών, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και σε ιδιώτες, προτιμωμένου
μεταξύ αυτών όσων φέρουν κατά συνεκτίμηση διαρκή αναπηρία, ανικανότητα προς εργασία και
μεγαλύτερα οικογενειακά βάρη.
Στους ικανούς προς εργασία ιδιώτες χορηγούμενες άδειες είναι προσωρινές και ανακαλούνται σε
περίπτωση εμφάνισης αιτούντος εκ των εν παρ. 1 προσώπων. Οι σε ιδιώτες αναπήρους ή ανικάνους
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προς εργασία χορηγηθείσες ή χορηγούμενες άδειες μεταβιβάζονται μόνο στη χήρα σύζυγο και ταύτης
μη υπαρχούσης στα ανίκανα προς εργασία τέκνα.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του ΝΔ 1044/71 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του
Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38/29.02.2008 τεύχος Α΄)
«Οι παραπάνω δικαιούχοι και οι διάδοχοι αυτών υποχρεούνται να υποβάλλουν τον Ιανουάριο κάθε
έτους στο Δήμο ή την Κοινότητα και στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση υπεύθυνη
δήλωση για το αμετάβλητο των προϋποθέσεων με τις οποίες χορηγήθηκε σε αυτούς η άδεια».
Σύμφωνα με τις παρ.4 έως 7 του άρθρου 10 του ΝΔ 1044/71, όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 1 παρ. 2
του Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38/29.02.2008 τεύχος Α΄):
«4. Απαγορεύεται η άνευ της ανωτέρω αδείας λιανική πώλησις των ως άνω ειδών, ως και η πώλησις
αυτών εν υπαίθρω ή πλανοδίως, ως και παρά καπνοβιομηχάνων, αντιπροσώπων και πρατηριούχων
χονδρικής πωλήσεως τοιούτων ειδών.
5. Αδειαι λιανικής πωλήσεως καπνοβιομηχανικών προϊόντων εν ουδεμιά περιπτώσει, επί ποινή
ανακλήσεως τούτων, εκμισθώνονται εις πρατήρια χονδρικής πωλήσεως σιγαρέττων, καφενεία,
ζαχαροπλαστεία, παντοπωλεία, λοιπά καταστήματα πωλήσεως ειδών διατροφής και ενδύσεως.
6. Ο συνολικός αριθμός των αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και αδειών λιανικής πώλησης
καπνοβιομηχανικών προϊόντων που δύναται να χορηγηθούν σε κάθε δημοτικό ή κοινοτικό
διαμέρισμα, προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαιρέσεως του αριθμού του πραγματικού πληθυσμού
σύμφωνα με την τελευταία απογραφή δια του συντελεστή 380. Πηλίκο μικρότερο της
μονάδος, εφόσον είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ενός δευτέρου (½) αυτής, θεωρείται ως ακέραια μονάδα.
7. Ο συνολικός αριθμός των επιπλέον αδειών που θα προκύψουν από την εφαρμογή της διάταξης
αυτής κατανέμεται ισομερώς μεταξύ αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και αδειών λιανικής πώλησης
καπνοβιομηχανικών προϊόντων.»
Επιπλέον, στις παρ.1 και 2 του άρθρου 11 του ΝΔ 1044/71 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.
1043/1980 (ΦΕΚ 87/1980 τεύχος Α’) και με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ
38/29.02.2008 τεύχος Α΄) ορίζονται τα εξής:
«1. Επιτρέπεται κατόπιν αποφάσεως των κατά το άρθρον 18 αρμοδίων οργάνων η χορήγησις
προσωρινής ισχύος αδειών λιανικής πωλήσεως των εν παραγράφω 1 του προηγουμένου άρθρου ειδών
εις τόπους παραθερισμού κατά τους θερινούς μήνας και εν ω μέτρω αύται είναι απαραίτητοι προς
εξυπηρέτησιν των παραθεριστών, ο αριθμός των οποίων δεν δύναται να υπερβαίνη το 1/3 των εν
παραγράφω 6 του προηγουμένου άρθρου οριζομένων τοιούτων.
Κατά την χορήγησιν των ανωτέρω αδειών εφαρμόζονται τα εν παραγράφοις 1 και 2 του
προηγουμένου άρθρου ως προς τον καθορισμόν της προτεραιότητος.
2. Εξαιρετικά και καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου στις παραγράφους 6, 7, 8 και 9 του
προηγούμενου άρθρου αριθμού αδειών, επιτρέπεται η χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης καπνό
βιομηχανικών προϊόντων σε εξοχικά κέντρα, ξενοδοχεία (μοτέλ), εστιατόρια και κυλικεία
αεροδρομίων που βρίσκονται εκτός κατοικημένων περιοχών και εφόσον σε απόσταση τουλάχιστον
500 μέτρων δεν λειτουργεί περίπτερο ή κατάστημα με παρόμοια άδεια, καθώς και σε κυλικεία
επιβατικών πλοίων.»
Τέλος στην ΚΥΑ Φ 670/456592/80 ορίζεται ότι σε πόλεις με πραγματικό πληθυσμό 100.000 κατοίκων
και άνω, επιτρέπεται η χορήγηση αδειών καθ’ υπέρβαση του αριθμού που καθορίζει η παρ.6 του
άρθρου 10 του ΝΔ. 1044/1971, εφόσον η χορήγηση των αδειών επιβάλλεται λόγω αυξημένης
καταναλωτικής κίνησης και των αναγκών του κοινού, με την προϋπόθεση ότι δεν ασκείται
εκμετάλλευση περιπτέρου ή άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων σε απόσταση
200 μέτρων, μετρούμενης πραγματικά και όχι με νοητή γραμμή.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών
προϊόντων είναι τα εξής:
Αίτηση συνοδευόμενη από:
1.-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
Ή
-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Έναρξης εργασιών από την Δ.Ο.Υ. για κατάστηµα
Ψιλικών -¨Λιανικό εμπόριο Ψιλικών και παρομοίων ειδών¨, ως κύρια απασχόληση.
2. Βεβαίωση κατοικίας από Δήμο, όπου κατοικεί και ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα.
3.-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να
δηλώνεται ότι:
α. είμαι κάτοικος του Δήμου στον οποίο θα ασκείται η επαγγελματική µου δραστηριότητα, πέραν της
τετραετίας, και
6

β. στο κατάστημα µου δεν θα πωλούνται είδη υγειονομικού ενδιαφέροντος, ή ότι το κατάστημά μου
διαθέτει χώρο ξεχωριστό και ανεξάρτητο για τη διάθεση των καπνοβιομηχανικών προϊόντων, στην
περίπτωση που το κατάστημα είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος
4.-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας και σε περίπτωση αλλοδαπών
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άδειας παραµονής ή εργασίας.
Κατόπιν των ανωτέρω πρέπει να αποφασίσουμε για τις άδειες λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών
προϊόντων που πρέπει να χορηγηθούν για το έτος στον Δήμο Ελάφονήσου, έχοντας ως γνώμονα την
εξυπηρέτηση του κοινού, τις αντίστοιχες εγκεκριμένες άδειες των προηγούμενων ετών καθώς και την
συνεχώς αυξανόμενη τουριστική κίνηση αυτής της εποχής όπως επίσης το γεγονός ότι δεν έχει
πληρωθεί ο αριθμός των αδειών που επιτρέπεται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.Δ. 1044/71,
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έχοντας υπόψη:
 το άρθρο 21 του Συντάγματος
 τις σχετικές διατάξεις του ΝΔ 1044/71 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
τον αριθμό των αιτήσεων των δικαιούχων σε συνδυασμό με τον πραγματικό πληθυσμό του Δήμου
βάσει της τελευταίας απογραφής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τη χορήγηση αδειών λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων για το έτος 2011
στον ΔΗΜΟ ΕΛΑΦΟΝΟΣΟΥ ως εξής:
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜO ΔΗΜΟΣ
-ΘΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
;
‘H
ON. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΖΥΓΟΥ
1
ΑΡΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
Πέτρος
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ
ΙΔΙΩΤΗΣ
[ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ]
2
CRISTINA TORPAN
ΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ
ΙΔΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
[ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ]
Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών και για περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 36/2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Αριθ. Απόφ. 37 /2011 Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Με την 14/20011 απόφασή μας είχαμε ζητήσει την έγκριση πρόσληψη ενός υπαλλήλου ΔΕ
Διοικητικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχικών
αναγκών και με το 23371/16-5-2011 έγγραφο του τμήματος προσωπικού ΟΤΑ, μας δόθηκε
η έγκριση αυτή. Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό απαιτείται λήψη απόφασης από το οικείο
Δημοτικό Συμβούλιο για τον ορισμό της ειδικότητας. Σας υπενθυμίζω ότι:
Τον Ιανουάριο που ξεκινήσαμε την θητεία μας, είχαμε δημοσιεύσει ανακοίνωση για
την κάλυψη των κενών Διοικητικών θέσεων του ΟΕΥ μας (ΔΕ και ΠΕ) από μετάταξη και
ουδεμία αίτηση έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα.
Ωστόσο οι ανάγκες τρέχουν, οι καινούργιες αρμοδιότητες και υποθέσεις που προστέθηκαν
στον Δήμο μας είναι πάρα πολλές και αυτή την στιγμή διεκπεραιώνονται από τις δύο
διοικητικές υπαλλήλους που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν όσο είναι δυνατόν, τις
υποχρεώσεις ενός Καλλικρατικού Δήμου.
1.
Εκτός όμως από τις νέες αρμοδιότητες έχουμε εποχικές συγκεκριμένα
πολλά εποχικά αιτήματα όπως άδειες καταστημάτων ,άδειες μουσικής ,
κοινόχρηστοι χώροι κτλ., ,άδεις περιπτέρων τσιγάρων κτλ., άδειες
διαφήμισης
2.
Επίσης καθημερινά εξυπηρετούνται δεκάδες τουρίστες που απευθύνονται
στον Δήμο μας για κάθε είδους πληροφορία σχετικά με το νησί και την
διαμονή τους.
3.
Επίσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί επιτέλους η επιπλέον διαδικασία
τροποποίησης και παραμετροποίησης προγραμμάτων , εντύπων , βιβλίων
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κτλ, που λόγω ανεπαρκούς προσωπικού έχει μείνει πίσω αφού το υπάρχον
προσωπικό εξυπηρετεί τις καθημερινές και πάγιες ανάγκες.
Ένας εποχικός διοικητικός υπάλληλος θα μπορούσε να αναλάβει όλες τις εποχικές
αρμοδιότητες καθώς επίσης την τροποποίηση προγραμμάτων όπως το Δημοτολόγιο ,
πρωτόκολλο, αρχειοθέτηση κτλ έτσι ώστε το μόνιμο προσωπικό να έχει την ευχέρεια να
διεκπεραιώνει τις τρέχουσες υποθέσεις και νέες αρμοδιότητες.
Σας καλώ λοιπόν να αποφασίσουμε σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και το γεγονός ότι οι δύο
υπάλληλοι που υπηρετούν στο Δήμο και οι τυχόν που θα προσληφθούν (εάν επιτευχθεί να
μεταταγεί κάποιος εντός του έτους) θα πρέπει να αφοσιωθούν αποκλειστικά στις παλιές και
πρόσθετες πάγιες δραστηριότητες και υποχρεώσεις του Δήμου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να γίνει η πρόσληψη έκτακτου εποχικού προσωπικού Ενός υπαλλήλου ΔΕ Διοικητικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως οκτώ μηνών, για κάλυψη
εποχικών αναγκών που απορρέουν
 από την αυξημένη τουριστική κίνηση, με τις ανάλογες ανάγκες
πληροφόρησης
 την ανάγκη εξυπηρέτησης των πρόσθετων ενδοϋπηρεσιακών
αναγκών (άδειες καταστημάτων, δημοπρασίες αιγιαλών,
επικοινωνίες κ.λ.π.)
 διαδικασία τροποποίησης και παραμετροποίησης προγραμμάτων,
εντύπων , βιβλίων κτλπ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 37/2011



ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 38/2011 ΘΕΜΑ 4ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το 4ο θέμα είπε:
Στον προϋπολογισμό έτους 2011 έχουν εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώσεις για
την διενέργεια διαφόρων προμηθειών που είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία
του Δήμου.
Συγκεκριμένα έχουν εγγραφεί οι παρακάτω προμήθειες για την παραλαβή των οποίων θα
πρέπει να ορίσουμε την προβλεπόμενη από τον ΕΚΠΟΤΑ επιτροπή:


Στον ΚΑ 10/6612 πίστωση 2.400,00€
γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

για την Προμήθεια



Στον ΚΑ 10/6613 πίστωση 2.000,00€ για την Προμήθεια εντύπων
και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων



Στον ΚΑ 10/6614 πίστωση 5.600,00 € για Λοιπές προμήθειες
ειδών γραφείου



Στον ΚΑ 10/6634 πίστωση 1.700,00€ για την Προμήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού



Στον ΚΑ 10/6635 πίστωση 2.500,00€ για την Προμήθεια λοιπών
ειδών υγιεινής και καθαριότητας



Στον ΚΑ 10/6641 πίστωση 7.500,00 € για την Προμήθεια
καυσίμων και λιπαντικών



Στον ΚΑ 10/7134.01 πίστωση 9.000,00 € για την Προμήθεια Η/Υ
και λοιπών μηχ/των
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Εις βάρος του ΚΑ 20/6061 πίστωση 1.300,00 € για Παροχές
ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, είδη ατομικής
προστασίας κλπ)



Στον ΚΑ 20/6634 πίστωση 2.500,00 € για Προμήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού



Στον ΚΑ 20/6641 πίστωση 7.500,00 € για Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών μεταφορικών μέσων



Στον ΚΑ 20/6662 πίστωση 3.000,00 € για Υλικά συντήρησης και
επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Προμήθεια λαμπτήρων,
ασφαλειών κλπ)



Στον ΚΑ 25/6633 πίστωση 200,00 € για Προμήθεια χημικού υλικού



Στον ΚΑ 25/7131.01
μηχανημάτων ύδρευσης



Στον ΚΑ30/6694.01 πίστωση 2.000,00€ για προμήθεια ειδών για την
αναβάθμιση αναμεταδοτών



Στον ΚΑ 30/7135.01 πίστωση 6.500,00€
προκατασκευασμένου τουριστικού περιπτέρου



Στον ΚΑ 30/7135.05 πίστωση 3.000,00 € για Προμήθεια κάδων
απορριμμάτων



Στον ΚΑ 30/7135.06 πίστωση 3.000,00 € για Προμήθεια
πινακίδων κλπ

πίστωση

3.000,00

€

για

για

Προμήθεια

προμήθεια

Οι προμήθειες αυτές υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 2286/95 Προμήθειες του
δημόσιου τομέα (ΦΕΚ 19/Α) και του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των ΟΤΑ, στο
άρθρο 28 παρ.1και 2 του οποίου ορίζονται τα εξής:
«H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και
κατά τον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. Η επιτροπή ορίζεται για τη συγκεκριμένη
κάθε φορά προμήθεια, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και σ΄ αυτήν
ορίζεται και ο πρόεδρος της.
Η επιτροπή αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του Δήμου ή της Κοινότητας. Εφόσον
απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την
αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συμπλήρωση ή
και την συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής, ο δήμος ή η Κοινότητα μπορεί να ζητήσει
από άλλον Ο.Τ.Α. τη διάθεση για το σκοπό αυτό υπαλλήλου ή υπαλλήλων του. Σε
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων από άλλον Ο.Τ.Α,
την επιτροπή συγκροτεί ο νομάρχης, ως ανωτέρω, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου
δήμου ή της Κοινότητας, εκ των υπαλλήλων των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα που
υπηρετούν στο νομό.
Εάν ο νομάρχης αναφέρει ότι αδυνατεί να συμπληρώσει την επιτροπή από υπαλλήλους
που υπηρετούν στο νομό, τα ελλείποντα μέρη ορίζονται με απόφαση του Υπουργού των
Εσωτερικών από υπαλλήλους και άλλων φορέων του δημοσίου τομέα».
Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ, σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του αρθ 13 του Ν 2690/99, και την εισήγηση του ΔΗΜΑΡΧΟΥ
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής των κατωτέρω προμηθειών που έχουν εγγραφεί
στον προϋπολογισμό 2011, συγκεκριμένα:



Στον ΚΑ 10/6612 πίστωση 2.400,00€ για την Προμήθεια γραφικής
ύλης και λοιπά υλικά γραφείων



Στον ΚΑ 10/6613 πίστωση 2.000,00€ για την Προμήθεια εντύπων
και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων



Στον ΚΑ 10/6614 πίστωση 5.600,00 € για Λοιπές προμήθειες
ειδών γραφείου



Στον ΚΑ 10/6634 πίστωση 1.700,00€ για την Προμήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού



Στον ΚΑ 10/6635 πίστωση 2.500,00€ για την Προμήθεια λοιπών
ειδών υγιεινής και καθαριότητας



Στον ΚΑ 10/6641 πίστωση 7.500,00 € για την Προμήθεια
καυσίμων και λιπαντικών



Στον ΚΑ 10/7134.01 πίστωση 9.000,00 € για την Προμήθεια Η/Υ
και λοιπών μηχ/των





Εις βάρος του ΚΑ 20/6061 πίστωση 1.300,00 € για Παροχές
ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, είδη ατομικής
προστασίας κλπ)



Στον ΚΑ 20/6634 πίστωση 2.500,00 € για Προμήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού



Στον ΚΑ 20/6641 πίστωση 7.500,00 € για Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών μεταφορικών μέσων



Στον ΚΑ 20/6662 πίστωση 3.000,00 € για Υλικά συντήρησης και
επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Προμήθεια λαμπτήρων,
ασφαλειών κλπ)



Στον ΚΑ 25/6633 πίστωση 200,00 € για Προμήθεια χημικού υλικού



Στον ΚΑ 25/7131.01
μηχανημάτων ύδρευσης



Στον ΚΑ30/6694.01 πίστωση 2.000,00€ για προμήθεια ειδών για την
αναβάθμιση αναμεταδοτών



Στον ΚΑ 30/7135.01 πίστωση 6.500,00€
προκατασκευασμένου τουριστικού περιπτέρου



Στον ΚΑ 30/7135.05 πίστωση 3.000,00 € για Προμήθεια κάδων
απορριμμάτων



Στον ΚΑ 30/7135.06 πίστωση 3.000,00 € για Προμήθεια
πινακίδων κλπ

πίστωση

3.000,00

€

για

για

Προμήθεια

προμήθεια

1
0

ως εξής:
Τακτικά μέλη: 1 Λαλούσης Παναγιώτης
Αναπληρωματικά

2. Αρώνη Φραντζέσκα 3. Παπούλια Τριάς
μέλη:

Τζερεφού

Φραντζεσκούλα,

Λιάρου

Χρυσούλα, Μέντη- Καταγά Φραντζεσκούλα.
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος
αναπληρωματική

Λαλούσης Παναγιώτης με

την Τζερεφού Φραντζεσκούλα.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος Αρώνη Φραντζέσκα με αναπληρώματική
την Λιάρου Χρυσούλα

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 38/2011
Αριθ. Απόφ. 39/2011

Θέμα ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ για το έτος 2010
Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το 1ο θέμα είπε:

Από την Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Νηπιαγωγείου και Γυμνασίου
Ελαφονήσου έχει υποβληθεί για έλεγχο και έγκριση, ο απολογισμός της επιτροπής
για το έτος 2010
Ο φάκελος αυτός περιέχει την κατάσταση μελών Σχολ. Επιτροπής , συνοπτικό
πίνακα απολογισμού έτους 2010, το στέλεχος των τριπλότυπων αποδείξεων
εισπράξεως των εσόδων, αντίγραφο του βιβλίου εσόδων- ε ξόδων για το έτος 2010
φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων, φωτοαντίγραφο βιβλίου Εσόδων- Εξόδων,
βεβαίωση για το υπόλοιπο του προηγούμενου έτους, βεβαίωση για τυχόν μετρητά
την 31-12-2010, πρωτόκολλο επιθεώρησης και χρηματικής διαχείρισης και απόφαση
της Σχολικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται ο Απολογισμός.
Στον φάκελο επίσης περιέχονται όλες οι αποδείξεις για τις δαπάνες που έχουν γίνει.
Σας θέτω υπόψη λοιπόν όλα τα υποβληθέντα στοιχεία και σας καλώ για την έγκρισή
τους
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τις κείμενες διατάξεις, τα έσοδα της Σχολικής
Επιτροπής και τις ανάγκες των σχολείων μας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου
Νηπιαγωγείου και Γυμνασίου Ελαφονήσου για το Οικ. Έτος 2010 που έχει ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
Χρηματικό Υπόλοιπο έτους 2009..................................... ..... ... € 3253,38
Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό ...........................€ 14.364,00
Έσοδα από ΟΣΚ για αμοιβή καθαρίστριας…………………
€
2.748,40
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ..........................................................€ 20.365,78
ΕΞΟΔΑ
Για προμήθεια γραφ, ύλης και υλικών καθαριότητας......... .€ 4,175,63
Για αμοιβή καθαρίστριας....................................... .................€2.224,00
1
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Για θέρμανση..............................................................
...........€ 577,61
Για τηλεφωνικά τέλη.......................................... ...........
. .......€ 1305,5
για αθλητικές δραστηριότητες.........................................................70,01
Για πολιτιστικές δραστηριότητες ................................... ...........€ 766,99
Για εισφορές στο Ι.Κ.Α …………………………… ……..
.€ 873,56
Για προμήθεια επίπλων και σκευών................. ………
…€ 1.055,01
Για προμήθεια εποπτικών μέσων …………………… …… …..€264,00
Για προμήθεια βιβλίων ………………………………… …… ….€ 141,33
Για προμήθεια φαρμακευτικού υλικού …………… …… ………€ 68,97
Για συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων ………… … ……...€ 6.105,78
Για μεταφορά αγαθών …………………………………
………€245,20
Για προμήθεια μηχανών γραφείου...................................... .........€ 406,32
Για λοιπές δαπάνες ................................................... ...
......€ 282,69
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ...................................................
...... € 18562,6
Καταθέσεις.....................................................................
Μετρητά.........................................................................
ΣΥΝΟΛΟ…………………………………………………
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ YΠΟΛΟΙΠΟ
μεταφερόμενο στη χρήση του έτους 2010

....... 1334,18
....... 469,00
……20365,78

1803,18

Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 39/2011

Αριθ. Απόφ.40 /2011 Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΖΕΥΞΗ
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΒΙΓΚΛΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ -ΚΥΘΗΡΑ
Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:
Από την Κτηματική Υπηρεσία του Νομού Λακωνίας μας εστάλησαν δύο φάκελοι που
περιέχουν τεχνική έκθεση, χάρτες και γενικώς προμελέτες για την εκτέλεση των έργων


«υποβρύχια τηλεπικοινωνιακή ζεύξη Ελαφόνησος-Βιγκλάφια/προσαιγιάλωση στο
Δυτ. Τμήμα της Ελαφονήσου» και



«υποβρύχια τηλεπικοινωνιακή ζεύξη Ελαφόνησος-Κύθηρα/προσαιγιάλωση στη
θέση Όρμος Φράγκου»
Για να προχωρήσει ο Ο.Τ.Ε. στην εκτέλεση του έργου αυτού απαιτείται έγκριση και

της κτηματικής υπηρεσίας η οποία ζητά και την γνωμοδότησή μας.
Σας θέτω υπόψη τα στοιχεία των φακέλων των δύο αιτημάτων. Η εκτέλεση των
αντίστοιχων έργων θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για την περιοχή μας και δεν
φαίνεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και σας καλώ για τη γνώμη σας.
Το Κ.Σ. αφού έκανε διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1
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Συμφωνεί με την προσαιγιάλωση των καλωδίων του ΟΤΕ α] Στο Δυτικό Τμήμα της
Ελαφονήσου και β]Στη θέση Όρμος Φράγκου
όπως αυτή περιγράφεται στα από 11-3-2011 θεωρημένα από τον Προϊστάμενο Δημοσίων
Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου σχέδια και τεχνικές περιγραφές για


«υποβρύχια τηλεπικοινωνιακή ζεύξη Ελαφόνησος-Βιγκλάφια/προσαιγιάλωση στο
Δυτ. Τμήμα της Ελαφονήσου» και



«υποβρύχια τηλεπικοινωνιακή ζεύξη Ελαφόνησος-Κύθηρα/προσαιγιάλωση στη
θέση Όρμος Φράγκου»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 40/2011
αφού ολοκληρώθηκε η

συνεδρίαση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης συντάχθηκε το

πρακτικό 9/3-6-2011 το οποίο αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Σ. Αρώνης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαρία Σ.Αρώνη

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1
3

