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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Από το πρακτικό 10/2012συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 14 του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του έτους 2012, ημέρα
ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό 1112/10-8-2012 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
ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗ Λ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
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 2ο θέμα:
ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ 51/2012
ΛΥΣΗ ΤΟΥ 948/2010 ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΜΕ ΤΟΝ
ΜΑΡΚΑΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΓΩ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ.
Με την 36/2012 προηγούμενη απόφασή μας ορίστηκε η αυστηρή τήρηση της
απαγόρευσης διέλευσης κάθε οχήματος στις αμμώδεις παραλίες της Ελαφονήσου
λόγω περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Με το 948/2010 ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ο Δήμος μας είχε παραχωρήσει την
απλή χρήση αιγιαλού 200 τ.μ. στο Σίμο,

στον κ. Μαρκάτο Αλέξανδρο, ο οποίος

είχε αναδειχτεί πλειοδότης στην αντίστοιχη δημοπρασία.
Το μισθωτήριο αυτό, αναφέρει μεταξύ άλλων στην τελευταία παράγραφο ότι:
« …. Επίσης απαγορεύεται αυστηρά η διέλευση τροχοφόρου στην άμμο»
Παρά την ανωτέρω ρητή διατύπωση του μισθωτηρίου το τροχοφόρο «γουρούνα» της επιχείρησής του, συνεχώς κουβαλούσε καφέδες κ.λ.π. από το κα-
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τάστημά του, στον μισθωμένο για ομπρέλες και ξαπλώστρες χώρο, διερχόμενο την
αμμώδη παραλία και σε αρκετή απόσταση.
Ως εκ τούτου λόγω παράβασης του όρου διέλευσης τροχοφόρου στην άμμο,
και δεδομένου ότι του είχε κοινοποιηθεί και η 36/12 απόφασή μας χωρίς να συμμορφωθεί, οφείλουμε να λύσουμε το ανωτέρω 948/2010 ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Την λύση του 948/2010 ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ που είχε υπογραφεί με
τον Μαρκάτο Αλέξανδρο, λόγω παραβίασης βασικού όρου.
Ο κ. Χαρ. Λιάρος διαφώνησε, γιατί θεωρεί ότι θα έπρεπε να είχε σταλεί στον κ.
Μαρκάτο πρώτα κάποιο έγγραφο.
Η απόφαση έλαβε α.α. 51/2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό
10/14 -8-2012 του Δ.Σ. που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Σ. Αρώνης

Η Γραμματέας
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,,ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ Γ.,
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. , ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ακριβές αντίγραφο

