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ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ   3/ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

     Από το πρακτικό 3/ 6-3-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    Στην Ελαφόνησο σήμερα την 6η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2012 ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 11:00΄ το 

Δημοτικό  Συμβούλιο  Ελαφονήσου  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα 

συνεδριάσεων,  ύστερα  από  την  με  αριθμό   297/2-3-12   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

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                  ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                     

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                            ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                             ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                              

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                        

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ο σύμβουλος  Αρώνης Μιχαήλ απουσιάζει  στο εξωτερικό (με την 1]12 ΑΔΣ του  χορηγήθηκε άδεια)

    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 4ο  θέμα της ημερήσιας 

διάταξης.

Αριθ.Απόφ.     15/2012         Θ  EMA 4ο            ΜΕΤΡΑ   ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ  ΝΗΣΙΟΥ   

 Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το 4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης 

Τα τελευταία χρόνια  δημιουργείται  έντονο πρόβλημα με τους κάδους μέσα στον οικισμό 

ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο ,καθώς συσσωρεύονται τα σκουπίδια σε πολλά σημεία 

του οικισμού .
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Είναι απαραίτητο  o οικισμός  μας να διατηρείται πάντα όμορφος και καθαρός  γι΄αυτό θα 

πρέπει  να προβούμε άμεσα σε νέο σύστημα συλλογής απορριμμάτων  ώστε  να περιορίσουμε τα 

σημεία συγκέντρωσης σκουπιδιών. Προτείνω λοιπόν να δημιουργηθούν τρία νέα κεντρικά 

σημεία περιφερειακά του οικισμού (περιοχή Αι Γιάννης, ελαιοτριβείο,περιφερειακή οδός) στα 

οποία οι δημότες θα μεταφέρουν τα οικιακά τους απορρίμματα . Προκείμενου να μην 

δημιουργηθούν προβλήματα  (πχ σε ηλικιωμένους κλπ) προτείνω να μπορούν να πηγαίνουν 

τα απορρίμματα τους  και στα υπάρχοντα σημεία( εκεί που τώρα υπάρχουν κάδοι)  νωρίς το 

πρώι με δική τους ευθύνη και σε ιδιόκτητους κάδους τους οποίους όμως θα μαζεύουν αμέσως 

μετά  από τη συλλογή του απορριμματοφόρου.

Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά 

Το ΔΣ αφού έλαβα υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου και έκανε διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Να εφαρμοστεί νέο σύστημα συλλογής απορριμμάτων στον οικισμό ως εξής:

 Δημιουργούνται τρία νέα κεντρικά σημεία συλλογής απορριμμάτων-περιφερειακά του 

οικισμού- στα οποία οι δημότες οφείλουν να μεταφέρουν τα οικιακά τους απορρίμματα. Τα νέα 

σημεία συλλογής απορριμμάτων είναι τα εξής:

 περιοχή Αϊ Γιάννης
 ελαιοτριβείο
 περιφερειακή οδός

Όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τα απορρίμματα τους στα συγκεκριμένα 
σημεία, μπορούν να τα βγάζουν στα προϋπάρχοντα σημεία (εκεί που τώρα υπάρχουν 
δημοτικοί κάδοι) νωρίς το πρωί με δική τους ευθύνη και σε ιδιόκτητους κάδους, τους οποίους 
υποχρεούνται να μαζεύουν αμέσως μετά τη συλλογή των απορριμμάτων από το 
απορριμματοφόρο του Δήμου μας, ώστε οι δρόμοι στον οικισμό να παραμένουν πάντα 
καθαροί.

Τα βαριά μεγάλα αντικείμενα όπως στρώματα , ψυγείο,πλυντήρια κλπ και οτιδήποτε δεν 
μπορεί να περισυλλεχθεί από το απορριμματοφόρο ,θα συλλέγονται κάθε Πέμπτη όπως ίσχυε 
και ως εκ τούτου  οι δημότες υποχρεούνται να τα  βγάζουν  μόνον Τετάρτη βράδυ.
Η απόφαση έλαβε α.α. 15/2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το  πρακτικό  3/ 6 ΜΑΡΤΙΟ2012 
του Δ.Σ.που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε  και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ
Γεώργιος Σ. Αρώνης                          Μαρία Σ.Αρώνη                                       ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

                                                    ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΜΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΑΡΩΝΗΜΑΡΙΑ Γ.

 ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ακριβές αντίγραφο                                                                          

                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: Β44ΔΩΡ4-6ΝΘ


