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ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/2-7-2013

Από το πρακτικό 9/2-7-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

   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 1ο θέμα.

Θέμα  8ο Περί της αγκυροβολίας και του ανεφοδιασμού των πλοίων στον όρμο των Βατίκων.

Αριθ. Απόφ.  48/2013

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:

Στις  10  Σεπτεμβρίου  1984  εγκρίθηκε  και  δημοσιεύθηκε  στο  662ό  Φύλλο  Εφημερίδος  της

Κυβέρνησης ο Γενικός Κανονισμός Λιμένα Νεάπολης Βοιών.  Το 1995 το Λιμάνι της Νεάπολης

χαρακτηρίστηκε πύλη εισόδου-εξόδου ατόμων στη χώρα.

Από τότε  έχουν  δημοσιευθεί  αρκετοί  Γενικοί  Κανονισμοί  Λιμένων  και  όρμων που βρίσκουν

εφαρμογή σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Κανονισμού

για το λιμένα της Νεάπολης – όρμου Βατίκων.

Το Νοέμβριο του 2011 το Λιμεναρχείο Νεαπόλεως συνέταξε ένα προσχέδιο Ειδικού Κανονισμού

Λιμένα  Νεαπόλεως,  το  οποίο  και  διαβίβασε  στο  Υπουργείο  Ναυτιλίας  για  έγκριση  του,

ακολουθώντας την κείμενη νομοθεσία.
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Πάγια θέση του Δήμου Ελαφονήσου αποτελεί η στήριξη της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης του

τόπου.  Αξίζει  να  τονίσουμε  πως  η Ελαφόνησος  είναι  ενταγμένη  στο δίκτυο  Natura 2000,  η

ευρύτερη περιοχή (συμπεριλαμβανομένου  τού όρμου των Βατίκων) αποτελεί  περιοχή υψηλής

περιβαλλοντικής  σημασίας  και  φυσικά  έντονου  υποθαλάσσιου  αρχαιολογικού  ενδιαφέροντος

καθώς  σε  μικρή  απόσταση  από  τις  ακτές  της  Ελαφονήσου,  βρίσκεται  η  ανεκτίμητης  αξίας

βυθισμένη πολιτεία, το Παυλοπέτρι Ελαφονήσου. 

Η  παρουσία  πλοίων  στον  όρμο  των  Βατίκων  δεν  ωφελεί  κανένα  κάτοικο  ή  δημότη  της

Ελαφονήσου. Αντιθέτως υποβαθμίζει αισθητικά και περιβαλλοντικά την ευρύτερη περιοχή και

ζημιώνει την τοπική οικονομία η οποία βασίζεται στην ήπια τουριστική δραστηριότητα και την

αλιεία. 

Ο Δήμος μας συνεπώς οφείλει να εργαστεί προς την κατεύθυνση της πλήρους απαγόρευσης του

αγκυροβολίου μέσα στον όρμο των Βατίκων. Ως τότε δεν πρέπει να επιτραπεί το αγκυροβόλιο

πλοίων σε απόσταση μικρότερη των δύο (2) μιλίων από τις ακτές που ανήκουν διοικητικά στο

Δήμο Ελαφονήσου.

Ο Αντιδήμαρχος, Διονύσιος Ανομίτρης προσέθεσε τα εξής: Καταδικάζει τις ενέργειες που έγιναν

από  το  Λιμεναρχείο  για  κατάρτιση  κανονισμού,  ερήμην  του  Δήμου  Ελαφονήσου,  χωρίς  να

ζητηθεί η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης θεωρεί ότι πρέπει να απαγορευτεί η είσοδος

στον όρμο οποιουδήποτε πλοίου, μέσα από τη νοητή γραμμή Φράγκου- Παλαιοκάστρου, ωσότου

απαγορευτεί γενικά η είσοδος των πλοίων.

Σε  καμία  περίπτωση  να  μην  γίνονται  επισκευαστικές  εργασίες  ή  καθαρισμοί  υφάλων  και

δεξαμενών  πλοίων,  στον  «κόρφο».  Να  γίνει  πρόβλεψη  και  κανονισμός  ναυσιπλοΐας,  για  την

διέλευση πλοίων από το «Μπογάζι» και  να οριστεί  διαχωριστική  γραμμή μέχρι  την οριστική

απαγόρευση του διάπλου πλοίων από το Στενό. Το θέμα αυτό θα πρέπει να φτάσει στις Ενάλιες

αρχαιότητες και στο ΥΠΕΚΑ.

Η Δημοτική  Σύμβουλος  Μαρία  Αρώνη του  Σταύρου  προσέθεσε  πως  απαιτείται  η  διενέργεια

περιβαλλονικής μελέτης που να λαμβάνει υπόψιν το γεγονός ότι η περιοχή εντάσσεται στο δίκτυο

Natura 2000. Το αποτέλεσμα της έρευνας θα πρέπει να διαβιβαστεί στο ΥΠΕΚΑ. 

και έπειτα από διαλογική  συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο Δήμος Ελαφονήσου θα εργαστεί στην κατεύθυνση της πλήρους κατάργησης του αγκυ-

ροβολίου στον όρμο των Βατίκων. Το γεγονός ότι ο τόπος βασίζεται στην ήπια τουριστική δρα-

στηριότητα, ότι η ευρύτερη περιοχή (συμπεριλαμβανομένου τού όρμου των Βατίκων) είναι εντε-

ταγμένη στο δίκτυο Natura 2000 και αποτελεί περιοχή υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας, το γε-
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γονός πως η παρουσία πλοίων στον όρμο των Βατίκων δεν ωφελεί κανένα κάτοικο ή δημότη της 

Ελαφονήσου, αντιθέτως υποβαθμίζει αισθητικά και περιβαλλοντικά την ευρύτερη περιοχή και ζη-

μιώνει την τοπική οικονομία και φυσικά το γεγονός ότι  σε μικρή απόσταση από τις ακτές του νη-

σιού βρίσκεται η ανεκτίμητης αξίας βυθισμένη πολιτεία, το Παυλοπέτρι Ελαφονήσου, ενισχύει τη

θέση του Δ.Σ. για την κατάργηση του αγκυροβολίου. 

Ως τότε να μην αγκυροβολήσει πλοίο σε απόσταση μικρότερη των δύο (2) μιλίων από τις 

ακτές που ανήκουν διοικητικά στο Δήμο Ελαφονήσου. 

Η απόφαση αυτή θα διαβιβαστεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς (Λιμεναρχείο Νεαπόλε-

ως, ΥΠΕΚΑ, Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων,  Περιφέρεια Πε-

λοποννήσου κτλ) για τις κατά νόμο ενέργειές τους.

 Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 48/2013 και αποτελεί  ακριβές απόσπασμα από το 

πρακτικό  9/2-7-2013 που αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε υπογράφεται ως ακολούθως.

  

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,

                   

                    

ΑΔΑ: ΒΛΩΒΩΡ4-ΝΗΑ


