
 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΝΟΜΟ : ΛΑΚΧΝΗΑ                             

ΓΖΜΟ : ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ  

ΠΡΑΚΣΙΚΟ 18/ 23  ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ  2011 

 

    Απφ ην πξαθηηθφ 18/ 23  ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ  2011  ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

    ηελ Διαθφλεζν ζήκεξα ηελ 23  ηνπ κελφο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ  ηνπ έηνπο 2011, εκέξα 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ θαη ψξα 10:00΄ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπλήιζε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ 

αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ, χζηεξα απφ ηε κε αξηζκφ 1871/19 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ  2011 πξφζθιεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ Αξψλε Γεσξγίνπ, πνπ δεκνζηεχηεθε ζηνλ εηδηθφ 

ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζην Γήκαξρν, ζηνπο Γεκ. 

πκβνχινπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 95 ηνπ Γ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΔΚ Α΄ 114/2006), γηα 

ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:  

     ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξψλ ν Γήκαξρνο θ. Παλαγηψηεο Φαξνκκάηεο θαη απφ ηνπο 

Γεκνηηθνχο πκβνχινπο ήηαλ:                                                                                                                                                      

            Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ                                           ΑΠΟΝΣΔ 

 ΑΡΧΝΖ ΜΗΥΑΖΛ    

 ΑΝΟΜΗΣΡΖ ΓΗΟΝΤΗΟ                        ΑΡΧΝΖ ΣΑΤΡΟ 

ΑΡΧΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ                                     ΜΔΛΑ ΗΧΑΝΝΖ  

ΑΡΧΝΖ ΠΖΝΔΛΟΠΖ              ΑΡΧΝΖ ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ (ιφγσ αζζελείαο)                                      

ΑΡΧΝΖ ΜΑΡΗΑ ΣΟΤ ΣΑΤΡΟΤ           ΛΗΑΡΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 

ΡΟΤΜΑΝΖ ΗΧΑΝΝΖ                                      

ΛΗΑΡΟΤ ΔΤΣΑΘΗΑ                                          

 ΑΡΧΝΖ ΑΝΣΧΝΗΟ  

ΛΗΑΡΟΤ-ΜΔΝΣΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ 

 Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. αθνχ δηαπίζησζε ηελ χπαξμε ηεο απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη έδσζε ην ιφγν ζηνλ Γήκαξρν θ. Φαξνκκάηε Παλαγηψηε λα εηζεγεζεί ην  1 
ν
 

ζέκα. 

 

Θέμα  1ο  Αριθ. Απόφ. 74  /2011 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ Δ ΥΔΣΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΔΝΓΙΑΜΔΟΤ ΦΟΡΔΑ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΟΓ. Α.Δ  ΣΟ Δ.Π “ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ” ΜΔ  ΣΙΣΛΟ: 

“ΤΠΗΡΔΙΔ  ΤΜΒΟΤΛΩΝ  ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΔΛΑΦΟΝΗΟΤ  ΓΙΑ 

ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΔ  ΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΠΑ”. 

     Ο Γήκαξρνο εηζεγνχκελνο ην 1ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ Γ.. 

φηη ν Γήκνο Διαθνλήζνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη πξφηαζε ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ κε 



 

αξηζ. πξση.: 4156/11/23.11.2011 Πξφζθιεζε (κε θσδηθφ 1.1) ηνπ Δλδηάκεζνπ Φνξέα 

δηαρείξηζεο ΜΟΓ Α.Δ. ζην Δ.Π. «ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ», ζην πιαίζην ηνπ 

Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1: «Τπνζηήξημε επηηειηθψλ δνκψλ, ιεηηνπξγηψλ θαη δηθαηνχρσλ 

θνξέσλ», ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δ.Σ.Π.Α. Κσδηθφο Θεκαηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο: 

85: Πξνεηνηκαζία, εθαξκνγή, παξαθνινχζεζε θαη επηζεψξεζε, γηα ην έξγν κε ηίηιν : 

«ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΜΒΟΤΛΧΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ ΓΗΑ 

ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΔ ΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΠΑ» θαη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 

50.000,00€. 

Ζ πξφηαζε πνπ ζα ππνβιεζεί ζα πεξηιακβάλεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ κε ππεξεζίεο 

ζπκβνχισλ ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα πξάμεηο πνπ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία γηα ηελ 

σξίκαλζε / πινπνίεζή ηνπο. 

θνπφο είλαη ε αλάπηπμε δξάζεσλ ελίζρπζεο ηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ηνπ Γήκνπ 

Διαθνλήζνπ ψζηε λα βειηηψζεη ηελ νξγαλσηηθή ηνπ απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο 

δηαδηθαζίαο σξίκαλζεο / πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ απφ ην ΔΠΑ. 

Ο θάζε Γήκνο δχλαηαη λα ππνβάιεη κηα (1) πξφηαζε, ν πξνυπνινγηζκφο ηεο νπνίαο δελ κπνξεί 

λα μεπεξλά ηηο 50.000,00€. 

Σα Μέιε ηνπ Γ.. αθνχ άθνπζαλ ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

απνθαζίδνπλ νκφθσλα ηα εμήο :  

1. Δγθξίλνπλ ηελ ππνβνιή πξφηαζεο απφ ην Γήκν Διαθνλήζνπ ζην πιαίζην ηεο ππ’ αξηζ. 

πξση.: 4156/11/23.11.2011 Πξφζθιεζεο (κε θσδηθφ 1.1) ηνπ Δλδηάκεζνπ Φνξέα δηαρείξηζεο 

ΜΟΓ Α.Δ. ζην Δ.Π. «ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ», ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο 1: «Τπνζηήξημε επηηειηθψλ δνκψλ, ιεηηνπξγηψλ θαη δηθαηνχρσλ θνξέσλ», ν 

νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δ.Σ.Π.Α., Κσδηθφο Θεκαηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο: 85: 

Πξνεηνηκαζία, εθαξκνγή, παξαθνινχζεζε θαη επηζεψξεζε, γηα ην έξγν κε ηίηιν: «ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΤΜΒΟΤΛΧΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ ΓΗΑ 

ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΔ ΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΠΑ» κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 

50.000,00€. 

2. Δμνπζηνδνηνχλ ην Γήκαξρν Διαθνλήζνπ θν Παλαγηψηε Φαξνκκάηε λα ζπλεξγαζηεί κε 

ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή ηεο πξφηαζεο, θαζψο θαη γηα 

ηελ ππνγξαθή νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ απαηηεζεί ζην πιαίζην ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο. 

Ζ απφθαζε απηή ηνπ Γ έιαβε α.α.  74 /2011  

Θέμα 2ο  Αριθ. Απόφ 75.  /2011 

ΠΔΡΙ  ΙΓΡΤΗ  ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΔΛΑΦΟΝΗΟΤ 

           Ο Γήκαξρνο  εηζεγνχκελνο ην 2ν  ζέκα  είπε: 

χκθσλα κε ηελ παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 103  ηνπ λ. 3852/2010 θάζε Γήκνο , κπνξεί λα  ζπληζηά ή 

λα έρεη έλα λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ γηα ηελ δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε δψλεο ιηκέλα, 

ζχκθσλα κε ηε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 



 

χκθσλα κε ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ  άξζξνπ 28 ηνπ  λ.2738 /2000 (ΦΔΚ 196/2000
Α
): 

«1. Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη κεηά απφ γλψκε ηνπ 

Γεκνηηθνχ ή Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ, κπνξνχλ λα κεηαθέξνληαη ζε δήκνπο ή Ννκαξρηαθέο 

Απηνδηνηθήζεηο, αξκνδηφηεηεο πθηζηάκελσλ θαηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο Ληκεληθψλ 

Σακείσλ. Ζ αλσηέξσ γλψκε  ζεσξείηαη φηη έρεη δνζεί εάλ παξέιζεη άπξαθην δίκελν αθφηνπ 

δεηήζεθε. 

Με φκνηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα κπνξνχλ λα θαηαξγνχληαη  πθηζηάκελα Ληκεληθά Σακεία. 

2. Οη κεηαθεξφκελεο αξκνδηφηεηεο αζθνχληαη  απφ δεκνηηθά ή λνκαξρηαθά λνκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ δηθαίνπ ή εηδηθέο δεκνηηθέο ή λνκαξρηαθέο ππεξεζίεο ηεο παξ. 6  πνπ ζπληζηψληαη, κε 

ηα αλσηέξσ πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, ζηνπο αληίζηνηρνπο δήκνπο ή λνκαξρηαθφο απηνδηνηθήζεηο, 

απνθιεηζηηθά  γηα απηφλ ην ζθνπφ. 

Σα λνκηθά απηά πξφζσπα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 410/1996  πνπ δηέπνπλ 

ηα δεκνηηθά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη εθείλεο ηνπ ΠΓ 30/1996 πνχ αθνξνχλ ηα 

αληίζηνηρα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο.  Ο  αξηζκφο ησλ 

κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ αλσηέξσ λνκηθψλ πξνζψπσλ  δεκνζίνπ δηθαίνπ 

νξίδεηαη ζε επηά  ζηελ πεξίπησζε πνπ ε γεσγξαθηθή πεξηνρή επζχλεο ηνπ δεκνηηθνχ ιηκεληθνχ 

ηακείνπ εθηείλεηαη ζηα φξηα κέρξη ηξηψλ δήκσλ θαη ζε έλδεθα ζε πεξηζζφηεξνπο ησλ ηξηψλ 

δήκσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη πάληνηε ν πξντζηάκελνο ηεο ιηκεληθήο αξρήο ηεο 

έδξαο ηνπ δεκνηηθνχ ιηκεληθνχ ηακείνπ. Σα λνκηθά πξφζσπα θέξνπλ ηελ επσλπκία «Ληκεληθφ 

Σακείν» φπνπ ιέμε «Σακείν»  αθνινπζεί ην φλνκα  ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή λνκαξρηαθήο 

απηνδηνίθεζεο πνπ ην ζπληζηά.  

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην ζπληζηψκελν δεκνηηθφ λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ  δηθαίνπ, 

εθηείλεηαη ζε  γεσγξαθηθή πεξηνρή ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ιηκάληα πνπ βξίζθνληαη εθηφο ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ ΟΣΑ πνπ θαζνξίδεηαη σο έδξα ηνπ, ηφηε απνθηά δηαδεκνηηθφ ραξαθηήξα» 

Με ην άξζξν 244 ηνπ λ.  3463/06 νξίδνληαη ηα εμήο: 

«1. Ληκεληθά Σακεία πνπ ζπληζηψληαη, σο δεκνηηθά λνκηθά πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2738/1999 ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο  ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 

239 επφκελα  θαη ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο. 

Κχξηνη ζπλάδειθνη,  

Δάλ φλησο ν ζηφρνο ηνπ «Καιιηθξάηε»  είλαη ε επαλαζχζηαζε ελφο ζχγρξνλνπ  

απνθεληξσκέλνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ θξάηνπο πνπ ζα αλνίγεη λένπο δξφκνπο δηνίθεζεο θαη 

αλάπηπμεο, ηφηε ν δηθφο καο ζθνπφο σο Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, είλαη λα απηνζρεδηάζνπκε θαη λα 

ζπζηήζνπκε φιεο απηέο ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο ζχκθσλα πάληα  κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ Γήκνπ καο, ψζηε νη δεκφηεο αιιά  θαη ν επηζθέπηεο καο λα απνιακβάλνπλ 

έλα ζχγρξνλν  ιεηηνπξγηθφ, παξαγσγηθφ θαη βηψζηκν πεξηβάιινλ παξνρψλ θαη ππεξεζηψλ. 



 

Με δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη ε παξαζαιάζζηα δψλε (ρεξζαία, ιηκέλεο θαη παξαιίεο ) πνπ έρεη ν 

Γήκνο καο, εθηείλεηαη ζε κήθνο άλσ ησλ  50 ρικ, ππάξρεη έλα πιήζνο επηρεηξεκαηηθψλ 

δξάζεσλ (αιηεπηηθέο, εκπνξηθέο, ηνπξηζηηθέο, λαπηηιηαθέο θαη άιιεο) πνπ απνηεινχλ ίζσο ηηο  

βαζηθφηεξεο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο ηνπ δήκνπ καο. 

Με δεδνκέλν φηη  ην πθηζηάκελν  Ληκεληθφ Σακείν  βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 80 ρικ απφ ηεο έδξα  

ηνπ Γήκνπ καο, θαζηζηά επφκελν ηελ κε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα σο πξνο  ηε 

ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη ηελ ειιηπή θαη αζχκθνξε  δηαρείξηζε ηνπ παξαζαιάζζηνπ 

άμνλα ηνπ δήκνπ καο. 

Με βάζε φια ηα παξαπάλσ  ζαο αλαθέξσ ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ην ζθνπφ  ζχζηαζεο ελφο 

Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Γήκνπ  Διαθνλήζνπ κε έδξα ηεο Διαθφλεζν ην νπνίν  ζα 

ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2738/99 θαη ηνπ άξζξνπ 244 ηνπ 

λ.3463/06. 

Σν Γ.. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ. 

- ην άξζξν 244 ηνπ λ.3463/06 

- ην 28 ηνπ λ. 2738/99 

- ηελ αλάγθε κεηαθνξάο  αξκνδηνηήησλ ηνπ   Ληκεληθνχ Σακείνπ  Ννκνχ Λαθσλίαο κε έδξα ην 

Γχζεην  θαη ηελ ζχζηαζε ΝΠΓΓ ζηνλ Γήκν Διαθνλήζνπ 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ  

Πξνηείλεη πξνο ηα αξκφδηα ππνπξγεία θαη παξέρεη ζχκθσλε γλψκε γηα ηε κεηαθνξά 

αξκνδηνηήησλ ηνπ Ληκεληθνχ Σακείνπ   Λαθσλίαο  πνπ  αθνξνχλ ζηνλ Γήκν Διαθνλήζνπ θαη ηε 

ζχζηαζε ΝΠΓΓ κε  ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ Πξνεδξηθνχ  Γηαηάγκαηνο, ην νπνίν ζα θέξεη ηελ 

επσλπκία «Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Γήκνπ Διαθνλήζνπ» κε έδξα ηελ Διαθφλεζν, ην νπνίν 

ζα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ  άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2738/99 θαη ηνπ άξζξνπ 244 ηνπ 

λ.3463/06. 

Ζ απφθαζε απηή ηνπ Γ έιαβε α.α.  75 /2011  

 

 

Αξηζ. Απφθ. 76 /2011 

Θέκα ΠΔΡΗ  ΠΡΟΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΔΣΟΤ  1923 ΓΡΟΜΟΤ (ΣΑΜΑΣΖ ΛΑΚΚΑ-

ΑΚΡΗΟΒΑΣΟ-ΔΛΗΔ) 

         Ο Γήκαξρνο εηζεγνχκελνο ην 3ν  ζέκα  

 Απφ ηνλ Ησάλλε Μέληε ηνπ Παλαγηψηε έρεη θαηαηεζεί αίηεζε πξνθεηκέλνπ λα βεβαησζεί 

φηη ν δξφκνο ζηελ πεξηθέξεηα Αθξηφβαηνο ηνπ Γήκνπ Διαθνλήζνπ πνπ μεθηλά απφ ην ρσξηφ ηεο 

Διαθνλήζνπ θαη δηέξρεηαη απφ ηε ζέζε ηακάηε Λάθθα,  Υνπλάξηα, Αθξηφβαην , Σδνπηδνπλέ θαη 

θαηαιήγεη ζηνλ δξφκν  πξνο Διηέο θαη Κάησ Νεζί έρεη πιάηνο άλσ ησλ ηεζζάξσλ κέηξσλ θαη  



 

απφ απηφλ εμππεξεηνχλην φινη νη ηδηνθηήηεο ησλ θηεκάησλ πνπ πθίζηαληαη κέρξη ζήκεξα θαζψο 

θαη φηη είλαη δξφκνο πνπ  ζπλδέεη ηνλ νηθηζκφ ηεο Διαθνλήζνπ κε ηελ πεξηνρή Διηέο θαη έρεη 

ηεζεί ζε ρξήζε πξν ηνπ έηνπο 1923. 

 αο ζέησ ππφςε ηελ αίηεζε θαη ζαο θαιψ λα απνθαζίζνπκε ζρεηηθά . 

 Σν Γεκνηηθφ ζπκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ ,ην γεγνλφο 

φηη ην 1923 ήηαλ ελεξγνί νη νηθηζκνί Κάησ Νεζί, Διηέο ηακάηε Λάθθα θιπ θαη  νη πεξηζζφηεξνη 

θάηνηθνη ιφγσ ησλ αζρνιηψλ ηνπο δηέκελαλ δηάζπαξηα ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο λήζνπ θαη φρη 

κφλν ζηνλ ζεκεξηλφ νηθηζκφ θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ  

 

   Όηη ν δξφκνο ζηελ πεξηθέξεηα Αθξηφβαηνο ηνπ Γήκνπ Διαθνλήζνπ πνπ μεθηλά απφ ην ρσξηφ 

ηεο Διαθνλήζνπ θαη δηέξρεηαη απφ ηε ζέζε ηακάηε Λάθθα ,ζπλερίδεη Υνπλάξηα ,Αθξηφβαην, 

Σδνπηδνπλέ θαη θαηαιήγεη ζηνλ δξφκν πξνο Διηέο θαη Κάησ Νεζί έρεη πιάηνο άλσ ησλ 

ηεζζάξσλ κέηξσλ θαη απφ απηφλ εμππεξεηνχλην φινη νη ηδηνθηήηεο ησλ θηεκάησλ πνπ 

πθίζηαληαη κέρξη ζήκεξα. Ο δξφκνο απηφο  είλαη ν πξψηνο πνπ ζπλέδεζε  ηνλ νηθηζκφ ηεο 

Διαθνλήζνπ κε ηελ πεξηνρή Διηέο θαη έρεη ηεζεί ζε θνηλή ρξήζε  πξν ηνπ έηνπο 1923. 

Ζ απφθαζε απηή ηνπ Γ έιαβε α.α.  76 /2011  

 

Θέμα  ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΟΝ   ΜΔΝΣΗ 

ΠΤΡΙΓΩΝΑ    Αριθ. Απόφ.  77/2011 

 χκθσλα κε ηελ παξ.1Α ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/2010 ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο 

είλαη αξκφδηα γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ηνλ Γήκν καο πνπ δελ έρεη 

ζπζηαζεί επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο αξκφδην είλαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Ζ ζρεηηθή απφθαζε 

ιακβάλεηαη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο αθφηνπ πεξηέιζνπλ ζην Γεκνηηθφ πκβνπιίνπ  φια ηα 

λφκηκα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία.  

Με ηελ απφ  18-7-2011 αίηεζή ηνπ καδί κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ν  ΜΔΝΣΖ 

ΠΤΡΗΓΧΝΑ δεηά ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο κε ζηεξενθσληθφ ζπγθξφηεκα 

ρακειήο ηζρχνο   ζην θαηάζηεκα «ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ-ΝΑΚ ΜΠΑΡ»     πνπ βξίζθεηαη ΣΖ ΘΔΖ 

«ΒΑΓΗΟΝΗΑ ΠΟΤΝΣΑ»  ηνπ Γήκνπ  ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ 

ην άξζξν 3 ηεο Αζη. Γηάηαμεο 3/96 νξίδνληαη ηα εμήο: 

«1. Απαγνξεχεηαη ζηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ησλ άξζξσλ 37, 38 θαη 39 ηεο 

Αηβ 8577/1983 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο (Β΄ 526), θαζψο θαη ζηηο ακηγείο αίζνπζεο δηελέξγεηαο 

ςπραγσγηθψλ ηερληθψλ παηγλίσλ, ε ιεηηνπξγία θάζε είδνπο κνπζηθψλ νξγάλσλ, θαζψο θαη 

ζηεξενθσληθψλ κεραλεκάησλ θαη ειεθηξνθψλσλ. ρσξίο άδεηα ηεο αξκφδηαο αξρήο. Δπίζεο ζηα 

αλσηέξσ θαηαζηήκαηα απαγνξεχνληαη ηα ηξαγνχδηα, νη απαγγειίεο θαη άιιεο ζνξπβψδεηο 

εθδειψζεηο, θαζψο θαη ε ρξήζε ξαδηφθσλσλ θαη ηειενξάζεσλ, εθφζνλ πξνθαιείηαη δηαηάξαμε 

ηεο εζπρίαο ησλ πεξηνίθσλ».  



 

2. Άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ ρνξεγείηαη εθφζνλ δελ δηαηαξάζζεηαη ε εζπρία ησλ 

πεξηνίθσλ. ηελ άδεηα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα, ην είδνο θαη ν αξηζκφο ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, ε 

ζέζε ηνπνζέηεζεο απηψλ θαη θάζε άιινο πεξηνξηζηηθφο φξνο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

πγεηνλνκηθή Τπεξεζία.  

3. Ζ αλσηέξσ άδεηα ρνξεγείηαη κέρξη ηελ 22.00 ψξα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη ηελ 23.00 ψξα ηε 

ζεξηλή θαη κπνξεί λα παξαηαζεί χζηεξα απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, αλάινγα  κε ην είδνο 

ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη ηε ζέζε ηνπ θέληξνπ ζε ζρέζε κε ηνπο γχξσ θαηνηθεκέλνπο 

ρψξνπο, γηα ηα θέληξα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε θιεηζηφ ρψξν κέρξη ηελ 03.00 ψξα θαη γηα ηα θέληξα 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε αλνηθηφ ρψξν κέρξη ηελ 02.00 ψξα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 

δηαηαξάζζεηαη ε εζπρία ησλ πεξηνίθσλ.  

4. ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ε έληαζε ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ πξέπεη λα είλαη ρακειή, 

αλάινγα κε ην ρψξν, ψζηε λα δεκηνπξγείηαη επράξηζηε αηκφζθαηξα ζην θαηάζηεκα.  

5. Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ κπνξεί λα αθαηξείηαη πξνζσξηλά κε απφθαζε ηεο 

αξρήο πνπ ηελ εμέδσζε, εθφζνλ δηαπηζηψλεηαη παξαβίαζε ησλ φξσλ απηήο ή νξηζηηθά ζε 

πεξίπησζε ππνηξνπήο.  

6.  Δπηηξέπεηαη ζηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο εηδψλ κνπζηθήο ε ιεηηνπξγία κνπζηθψλ νξγάλσλ ζην 

βάζνο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ζε ρακειή έληαζε θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο απηψλ.» 

Καηφπηλ ηνχησλ ζαο θαιψ λα ςεθίζνπκε ζρεηηθά. 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηνλ  Γήκαξρν θαη έιαβε ππφςε ηνπ 

3. ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 3463/06  

4. ηελ παξ.1Α ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/10,  

5. ην άξζξν 3 ηεο ππ’ αξηζ. 3/96 Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο. 

6. ην άξζξν 5 ηεο ΚΤΑ 10551/2007 

7. ηελ Τ.Γ Α5/3010/85 (ΦΔΚ 4/85 ηεχρνο Α’)  

8. ηελ απφ 29-6-2011 αίηεζε ηνπ ΜΔΝΣΖ ΠΤΡΗΓΧΝΑ ηνπ Παλαγηψηε κε ηελ νπνία δεηά 

λα ηνπ ρνξεγεζεί άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ γηα ην θαηάζηεκά ηνπ 

9. Σελ απφ   17472/15-6-2011 άδεηα δεκφζηαο εθηέιεζεο  ηεο ΑΔΠΗ 

10.  Σελ 1545/8-9-11 ηεο   Γελ. Γ/λζεο  Γεκφζηαο Τγείαο, Σκήκα Πεξηβαιινληηθήο Τγηεηλήο 

πεξί κέγηζηεο ερνζηάζκεο (80 DB) 

11. Σν γεγνλφο φηη ππνβιήζεθε ην παξάβνιν 150,00 επξψ πξνθεηκέλνπ λα ηνπ ρνξεγεζεί 

άδεηα κε ηζρχ  ηξηεηίαο. 

έθαλε δηαινγηθή ζπδήηεζε  κεηά ην πέξαο ηεο νπνίαο 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΧΝΑ 

Σε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο κε ζηεξενθσληθφ ζπγθξφηεκα ρακειήο ηζρχνο ζην 

θαηάζηεκα  «ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ- ΝΑΚ ΜΠΑΡ» ηνπ ΜΔΝΣΖ ΠΤΡΗΓΧΝΑ πνπ βξίζθεηαη  ζηελ 

πεξηνρή ΠΟΤΝΣΑ ΒΑΓΗΟΝΗΑ 

 Ζ κνπζηθή ζα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

1.- Απαγνξεχεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο κνπζηθήο θαηά ηηο ψξεο θνηλήο εζπρίαο. 



 

2.- Σν ζηεξενθσληθφ κεράλεκα ζα είλαη ρακειήο ηζρχνο θαη ζα ιεηηνπξγεί κε θιεηζηέο πφξηεο 

θαη ηα παξάζπξα θαη κε θαηάιιεια (αζφξπβν) ζχζηεκα εμαεξηζκνχ ηεο αίζνπζαο θαη 

θιηκαηηζκνχ ψζηε λα κελ δεκηνπξγείηαη ερνξχπαλζε ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. 

3. Γελ ζα ηνπνζεηεζνχλ ερεία ή ηειεφξαζε ή νπνηαδήπνηε άιιε πεγή εθπνκπήο κνπζηθήο έμσ 

απφ ην θαηάζηεκα. 

4. Ζ έληαζε ηεο κνπζηθήο κέζα ζην θαηάζηεκα δελ ζα μεπεξλά ζε θακηά πεξίπησζε ηα 80db(A). 

5.  Ζ άδεηα δεκφζηαο εθηέιεζεο κνπζηθψλ ζπλζέζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ γηα φζν ρξφλν 

δηαξθεί ε παξνχζα άδεηα. 

ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο άδεηαο δεκφζηαο εθηέιεζεο πνπ ρνξεγεί ν Οξγαληζκφο 

πιινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη Πξνζηαζίαο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη 

ζηελ άδεηα κνπζηθψλ νξγάλσλ ην εμήο: 

«Ζ παξνχζα άδεηα ηζρχεη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη βξίζθεηαη ελ ηζρχ ε άδεηα δεκφζηαο 

εθηέιεζεο πνπ ρνξεγεί ν Οξγαληζκφο πιινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη Πξνζηαζίαο πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ. Ο θάηνρνο ηεο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία καο, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο 

ηεο άδεηαο δεκφζηαο εθηέιεζεο, λέα έγγξαθε άδεηα δεκφζηαο εθηέιεζεο κνπζηθήο. ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε παξνχζα ζα αλαθαιείηαη» 

Δπίζεο δελ ζα ηζρχεη φηαλ παχεη ην θαηάζηεκα λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο απφ 

πιεπξάο Τγεηνλνκηθήο Ννκνζεζίαο. 

Κάζε παξάβαζε ησλ αλσηέξσ ζπλεπάγεηαη, εθηφο απφ ηελ πνηληθή δίσμε θαη ηελ αθαίξεζε ή 

αλάθιεζε ηεο παξνχζαο άδεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ. αξηζκ. 3/1996 Αζηπλνκηθήο 

Γηάηαμεο. 

Ζ παξνχζα άδεηα λα ηνπνζεηεζεί ζε παιφθξαθην πιαίζην θαη λα αλαξηεζεί ζε εκθαλέο κέξνο 

ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

Ζ άδεηα, εθφζνλ ν αλαθεξφκελνο εμαζθαιίδεη εγθαίξσο ηελ απαηηνχκελε άδεηα εθηέιεζεο 

κνπζηθήο ηνπ άξζξνπ 63 παξ. 2 ηνπ λ 2121/93, απφ  ηνλ Οξγαληζκφ πιινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη 

Πξνζηαζίαο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, ζα ηζρχεη κέρξη αλαθιήζεψο ηεο.   

 Δμνπζηνδνηείηαη ν Γήκαξρνο γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 

Ζ απφθαζε απηή ηνπ Γ έιαβε α.α.  77/2011 

 

Αριθ. Απόφ. 78 /2011 

Θέμα. ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΘΔΔΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

ΠΟΤΓΑΣΩΝ ΣΔΙ ΣΟ ΓΗΜΟ ΔΛΑΦΟΝΗΟΤ 

         Ο Γήκαξρνο εηζεγνχκελνο ην 7ν  ζέκα  είπε: 

 χκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 2025805/2917/0022/93, ΦΔΚ 307 Β φπσο ζπκπιεξψζεθε απφ 

ηελ ΚΤΑ 2040776/4589/0022/93, ΦΔΚ 502 Β, νη ΟΣΑ θαη ηα δεκνηηθά ΝΠΓΓ έρνπλ ππνρξέσζε 

λα απαζρνινχλ ζπνπδαζηέο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ ζέινπλ λα 



 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ άζθεζε ζην επάγγεικα ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Οη 

ζπνπδαζηέο απηνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζήο ηνπο, εθηφο απφ ην δηθαίσκα απνδεκίσζεο θαη 

αζθάιηζήο ηνπο, δελ απνθηνχλ θαλέλα άιιν δηθαίσκα εξγαζηαθήο ή ζπληαμηνδνηηθήο κνξθήο.  

Ο δήκνο καο θξίλεη φηη κπνξεί λα απαζρνιήζεη  επηά (7) ζπνπδαζηέο ΣΔΗ αλά  εμάκελν  πνπ 

επηζπκνχλ λα θάλνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε  ζην Γήκν καο ζε εηδηθφηεηεο ζρεηηθέο κε ην 

επάγγεικά ηνπο. 

Ζ ακνηβή αλά κήλα ησλ ζπνπδαζηψλ Σ.Δ.Η. πνπ ζα θάλνπλ πξαθηηθή άζθεζε αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ 176,08 € θαηά άηνκν (ΚΤΑ 2040776/4589/23-6-94 φπσο ζπκπιεξψζεθε απφ ηελ 

ΚΤΑ 2025805/2917/0022/93) θαη αζθαιίδνληαη ζην Η.Κ.Α., θαηά ηνπ θηλδχλνπ αηπρήκαηνο θαη 

αζζέλεηαο, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ Δ5/1303/86, ΦΔΚ Β' 168. Ζ αζθαιηζηηθή εηζθνξά (1%) 

βαξχλεη ηνλ εξγνδφηε. 

Μεηά απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ε παξαπάλσ ζα ζηαιεί 

ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, ην νπνίν ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 

ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο, Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ. Ζ απφθαζε απηή ζα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Αθνχ έιαβε ππφςε: 

α) ην άξζξν 65 ηνπ Ν.3852/10 

β) ηελ ΚΤΑ 2025805/2917/0022/93, ΦΔΚ 307 Β φπσο ζπκπιεξψζεθε απφ ηελ ΚΤΑ 

2040776/4589/0022/93, ΦΔΚ 502 Β 

γ) ΚΤΑ Δ5/1303/86 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

1) Δγθξίλεη ηελ απαζρφιεζε ζπνπδαζηψλ ησλ Σ.Δ.Η. (επηά (7) άηνκα αλά εμάκελν ), πνπ 

επηζπκνχλ λα θάλνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε  ζην Γήκν καο.   

 

2) Ζ ακνηβή αλά κήλα ησλ ζπνπδαζηψλ Σ.Δ.Η. πνπ ζα θάλνπλ πξαθηηθή άζθεζε ζα αλέξρεηαη 

ζην πνζφ ησλ 176,08 € θαηά άηνκν  θαη ζα αζθαιηζηνχλ ζην Η.Κ.Α, θαηά ηνπ θηλδχλνπ 

αηπρήκαηνο θαη αζζέλεηαο 

 

3) Θα  εγγξάςεη θαη ζα ςεθίζεη πίζησζε  16.000,00.Δπξψ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α 20/6041 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2012 γηα ηελ θαηαβνιή ησλ παξαπάλσ εμφδσλ. 



 

Ζ απφθαζε απηή ηνπ Γ έιαβε α.α.  78 /2011  

 

Αθνχ νινθιεξσζεθε ε ζπδήηεζε ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο   ζπληάρζεθε  ην πξαθηηθφ 

απηφ θαη αθνχδηαβάζηεθε, ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                 Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ              ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

 Γεψξγηνο . Αξψλεο       ΑΡΧΝΖ ΜΑΡΗΑ Σ           ΑΝΟΜΗΣΡΖ ΓΗΟΝ.  

      

     ΑΡΧΝΖ ΜΗΥΑΖΛ  

     

     ΑΡΧΝΖ ΠΖΝΔΛΟΠΖ  

    

      ΛΗΑΡΟΤ ΔΤΣΑΘΗΑ      

            

                                               ΑΡΧΝΖ ΑΝΣΧΝΗΟ  

 

                                                    ΡΟΤΜΑΝΖ ΗΧΑΝΝΖ 

                     

                                                                             ΛΗΑΡΟΤ-ΜΔΝΣΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ                
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