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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

Στην Ελαφόνησο σήμερα την 17η του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2012, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ
και ώρα 10:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό 1529/12-10-2012 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:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (λόγω ασθενείας)
ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗ Λ
ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο να εισηγηθεί το 6 ο θέμα:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθ. Απόφ. 65/2012

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:

Μέχρι το τέλος του έτους 2012 οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Σπάρτης , που
είναι η έδρα του νομού μας και ενσωματώθηκε εκεί η πρώην ΤΥΔΚ, υποχρεούται να
παρέχει υποστήριξη στους Δήμους που δεν διαθέτουν δική τους τεχνική υπηρεσία.
Από το 2013 όμως, κάθε Δήμος υποχρεούται ή να συστήσει δική του Τεχνική
Υπηρεσία ή να την εξασφαλίσει συνάπτοντας σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας με
άλλο Δήμο.
Στον Δήμο Σπαρτιατών υπάρχει τέτοιος φόρτος εργασίας και μεγάλη μεταξύ
μας απόσταση, ώστε δυσχεραίνεται χρονικά η διεκπεραίωση και των δικών μας
θεμάτων.
Βρισκόμαστε στο τέλος του έτους και ήδη έχουμε την ανάγκη να προχωρήσουν
κάποιες εργασίες που χρήζουν τεχνικής υπηρεσίας γι αυτό προτείνω να αιτηθούμε
από τώρα συνεργασία με τον Δήμο Μονεμβασίας που θεωρώ ότι είναι ο πλέον
κατάλληλος, δεδομένου ότι είναι ο πιο κοντινός μας και έχουμε άριστες σχέσεις.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά και αυτό, μετά
από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ζητά από τον Δήμο Μονεμβασίας άμεση υποστήριξη για παροχή
τεχνικών υπηρεσιών.
Για τον σκοπό αυτό να συναφθεί σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας.

Η απόφαση έλαβε α.α. 65/2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 13]
17-10-2012 του Δ.Σ. που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η Γραμματέας
ΤΑ ΜΕΛΗ
Γεώργιος Σ. Αρώνης

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤ.

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
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Ακριβές αντίγραφο
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

