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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Από το πρακτικό 7/2012  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    Στην Ελαφόνησο σήμερα την  3Η    του μηνός  ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2012, ημέρα  Τρίτη και 

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

συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό   916/29-6-2012 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                                                       Κανένας 

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      

 ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗ Λ                                    

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                           

  ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ             

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                       

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

 ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                      

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και προ της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Δ.Σ. να συζητηθεί εκτάκτως το 

θέμα:

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΜΜΩΔΕΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ 

ΤΗΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

 γιατί  η μη τήρηση της δημιουργεί  οξύ πρόβλημα.

 Το συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε στην συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον  και ο 

Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος  εισηγούμενος το θέμα είπε:

Έχει δημιουργηθεί μεγάλο θέμα, με την διέλευση τροχοφόρων  στις αμμώδεις παραλίες της 

Ελαφονήσου, ειδικότερα την κίνηση τρίτροχου (γουρούνας) για διανομή καφέδων κ.λ.π. στους 
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λουόμενους. Η ενέργεια αυτή θεωρείται αφενός καταστρεπτική για τα φυτά που συγκρατούν 

την άμμο  και τους μικροοργανισμούς που διασπούν   φύκια κ.λ.π. και ως εκ τούτου σταδιακά 

και ανεπανόρθωτα αλλοιώνεται το μοναδικό περιβάλλον των παραλιών μας,  αφετέρου 

δημιουργεί αταξία, ηχορρύπανση κ.λ.π. και τέλος  ενθαρρύνεται η παραβατικότητα, αφού για 

την προστασία του περιβάλλοντος ήδη από το 1999  είχε τεθεί το θέμα απαγόρευσης κίνησης 

τροχοφόρων, ενώ  το 2002  είχαν ληφθεί επιπλέον μέτρα  

προκειμένου να εμποδιστεί η διέλευση αυτών προς τις παραλίες με την 66/2002 ομόφωνη 

απόφαση του Κ.Σ..

Σας καλώ να συζητήσουμε πώς μπορούμε αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουμε το θέμα.

Το Δ.Σ. έκανε διαλογική συζήτηση κατά την οποία μεταξύ άλλων κατά πλειοψηφία θεωρήθηκε 

ότι θα ήταν σκόπιμο εκτός από τη σήμανση, ακόμη και το κλείσιμο των δρόμων για οχήματα, 

προς τις αμμώδεις παραλίες.

  Μετά το  τέλος της συζήτησης το Δ.Σ. 

Αποφασίζει ομόφωνα

• Για την προστασία των παραλιών της Ελαφονήσου (Σίμου –Παναγίτσας-Πούντας), ρητά 

απαγορεύεται η διέλευση παντός τροχοφόρου στην άμμο. 

• Επιβάλλεται  αυστηρή τήρηση της απαγόρευσης διέλευσης κάθε οχήματος στις 

αμμώδεις παραλίες της Ελαφονήσου  γι’ αυτό  το Δ.Σ. , ζητά  από  το Λιμεναρχείο Νεάπολης να 

γίνεται αυστηρός  έλεγχος και αστυνόμευση.

Η απόφαση έλαβε α.α.  36/2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το  πρακτικό  8/ 3 

ΙΟΥΛΙΟΥ 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Η Γραμματέας     ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Σ. Αρώνης       ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤ.                  ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,  ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ , ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
                                   ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,  ΜΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓ.                      

                                                                                                 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΑΡΟΣ,  ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΙΑΡΟΥ , ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
  ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,  ΛΙΑΡΟΥ ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,  

Ακριβές αντίγραφο      
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