
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                   
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9] 2-7-2013      

     Στην Ελαφόνησο σήμερα την 2α   του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2013  ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00

το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα

από την με αριθμό   871/28-6-2013  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 ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                

  ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                     ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   

 ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ         ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

 ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                 ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ                  ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                 

 ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

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

συνεδρίασης  και έδωσε το λόγο  στον Δήμαρχο   να εισηγηθεί το 2ο θέμα

Περί της ανέλκυσης σκαφών και στάθμευσης αυτοκινήτων στην πλατεία του Αλιευτικού

Καταφυγίου  Αριθ. Απόφ.  47/2013

Ο Δήμαρχος   εισηγούμενος το 2ο  θέμα είπε:

Από τον Σύλλογο  Ψαράδων Ελαφονήσου, «Η ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ»  λάβαμε το 318 /26-5-2013 

έγγραφο, σύμφωνα  με το οποίο κατά τη  συνέλευση  που πραγματοποιήθηκε στις 26-5-2013  

ύστερα από πρόταση των μελών ψηφίστηκε ομόφωνα η απαγόρευση ανέλκυσης σκαφών  και η 

στάθμευση οχημάτων εντός  της πλατείας  του αλιευτικού καταφυγίου.
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Όπως γνωρίζετε οι εργασίες κατασκευής της γλίστρας  ολοκληρώθηκαν, οπότε δεν υπάρχει 

δικαιολογία για την ανεξέλεγκτη  ανέλκυση-καθέλκυση   των σκαφών και μάλιστα  στον χώρο  

που ελλιμενίζονται   τα εν ενεργεία ψαροκάικα. Το  ίδιο μπλοκάρισμα φέρνει η  στάθμευση των 

τροχοφόρων   στην πλατφόρμα  του λιμανιού.

Ύστερα και από   την ανωτέρω πρόταση των ψαράδων και δεδομένου  αφενός ότι 

πρόκειται για το Αλιευτικό Καταφύγιο του νησιού που αυτούς αφορά  κατά  κύριο λόγο και 

αφετέρου ότι  η απαγόρευση αυτή θα  νοικοκυρέψει την περιοχή, σας καλώ να αποφασίσουμε 

σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και  έκανε διαλογική συζήτηση  

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την απαγόρευση ανέλκυσης σκαφών  και τη στάθμευση οχημάτων  στην  πλατεία   του 

αλιευτικού καταφυγίου.

Η απόφαση έλαβε α.α. 47 /2013.

Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης  συντάχθηκε το  

πρακτικό  9/ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 που αφού διαβάστηκε, υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο Γραμματέας                  ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Σ. Αρώνης            ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,             ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

  ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤ., 

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΛΙΑΡΟΥ ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,

Ακριβές αντίγραφο
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