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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Από το πρακτικό 7/2012  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    Στην Ελαφόνησο σήμερα την 13Η    του μηνός  ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2012, ημέρα  Τετάρτη και 

ώρα 10:00΄     το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, 

ύστερα από τη με αριθμό  764/8-6-2012 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: 

               Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                    ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                      

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗ Λ                                              ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                             

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ             

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                       

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

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   4   θέμα 

της ημερήσιας διάταξης.

Αριθ. Απόφ.  35/2012
 ΘΕΜΑ 4ο Περί αίτησης Ηρακλή και Ελένης Ανομίτρη περί διόρθωσης 

κακοτεχνίας δρόμου
Ο Δήμαρχος   εισηγούμενος το  θέμα είπε:

Από τους συγχωριανούς μας κ.κ. Ηρακλή και Ελένη Ανομίτρη έχει υποβληθεί αίτηση σχετικά με 

διόρθωση κακοτεχνίας δρόμου η οποία έχει ως εξής:

«Είμαστε συνιδιοκτήτες οικοπέδου στη θέση «Μεγάλο Τηγάνι» του Δήμου Ελαφονήσου στο 

οποίο ανεγείρουμε οικοδομή δυνάμει της υπ’ αριθ. 137/09 οικοδομικής αδείας του Πολεοδομικού 

Γραφείου Μολάων όπως νομίμως αυτή έχει αναθεωρηθεί. Το παραπάνω οικόπεδο μας συνορεύει 

αφ ενός με τον περιφερειακό δημοτικό δρόμο αφετέρου στη νοτιοδυτική του πλευρά  και καθ 

όλο το μήκος αυτής με τσιμεντοστρωμένο  εδώ και αρκετά χρόνια δημοτικό δρόμο. Ο 

τσιμεντοστρωμένος αυτός δημοτικός δρόμος  κατά το ήμισυ περίπου νότιο τμήμα του έχει 
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κατασκευαστεί ιδιαίτερα κακότεχνα ως προς την κλήση του  με αποτέλεσμα να συλλέγονται στο 

τμήμα αυτό, εν είδει δεξαμενής,  όλα τα όμβρια και άλλα ύδατα που πέφτουν σε αυτόν αλλά και 

μέρος αυτών που  έρχονται από το νότια περιφερειακό δρόμο. 

Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι τα παραπάνω ύδατα να διοχετεύονται και να απολήγουν 

στην ιδιοκτησία μας που είναι σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με τον παραπάνω δημοτικό 

δρόμο. Ήδη τώρα που ανεγείρεται η οικοδομή μας αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι 

ιδιαίτερα οξύ διότι τα παραπάνω ύδατα αφ ενός μεν θα διοχετεύονται στα τοιχεία της οικοδομής 

μας με σοβαρότατο πρόβλημα υγρασίας αυτών, αφετέρου δε δεν θα μπορούμε να εισερχόμαστε 

στην οικοδομή μας που έχουμε είσοδο από  τον δρόμο αυτό, διότι θα υπάρχει σε μεγάλη έκταση 

λίμνη εγκλωβισμένου νερού.

Κατόπιν τούτου είναι απολύτως απαραίτητη και επείγουσα η μετατροπή της κλήσης του 

παραπάνω δημοτικού δρόμου κατά το ήμισυ και πλέον νότιο μήκος αυτού.

Με την παρούσα μας και δεδομένου ότι ο δρόμος είναι δημοτικός, παρακαλούμε όπως προβείτε 

στην άμεση αποκατάσταση της παραπάνω κακοτεχνίας κατά το μήκος που προαναφέραμε, με 

κατάλληλο τεχνικά τρόπο, ώστε τα όμβρια ύδατα να απολήγουν στο νότιο περιφερειακό δρόμο 

και στη συνέχεια στη θάλασσα. 

Επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι οι οικονομικές δυνατότητες του Δήμου είναι πολύ μικρές έως 

ανύπαρκτες για την παραπάνω αποκατάσταση και το αίτημά μας είναι ιδιαιτέρα επείγον διότι 

προσβάλει σε υπερβολικό βαθμό την ιδιοκτησία μας, σας δηλώνουμε ότι προσφερόμαστε να 

προβούμε σε δωρεά προς το δήμο του χρηματικού ποσού που θα απαιτηθεί για όλα τα 

παραπάνω, πριν από την έναρξη κατασκευής αυτών»

Έτσι έχει η αίτηση αυτή,  και  θετικό ότι με έξοδά των αναφερομένων υπάρχει δυνατότητα να 

διορθωθεί η κακοτεχνία του δρόμου και σας καλώ να αποφασίσετε  σχετικά.

 Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και έκανε διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συμφωνεί και αποδέχεται την προσφορά των κ.κ. Ηρακλή και Ελένη Ανομίτρη  για  την 

διόρθωση της κακοτεχνίας δρόμου που διέρχεται από την ιδιοκτησία τους στην περιοχή Μεγάλο 

Τηγάνι, με δικά τους  έξοδα και σύμφωνα με υποδείξεις του Δημοτικού Συμβουλίου επιτοπίως.

Η απόφαση έλαβε α.α. 35/012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το  πρακτικό  7/13-6-2012 

του Δ.Σ. που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε  και υπογράφεται ως εξής:

     Ο Πρόεδρος                        Η Γραμματέας                                 Τα Μέλη

Γεώργιος Σ. Αρώνης             ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤ.                ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,  ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ , 

                                                         ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ  ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, 

               ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ακριβές αντίγραφο                            ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΙΑΡΟΥ - ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,

      ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    
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