
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                   
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/2 Οκτωβρίου-2013      

     Στην Ελαφόνησο σήμερα την 2α    του μηνός  Οκτωβρίου  του έτους 2013  ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα

11:00 το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων,

ύστερα από την με  αριθμό    1495/28/9/2013  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

   ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                      ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  (Δικαιολογημένα)                         

  ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                         ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

  ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                        ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                    ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ                         

 ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ       

             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 7ο θέμα

ΑΡΙΘ. Αριθ. Απόφ. 64 /2013  

 ΘΕΜΑ7ο   ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Χ. & Κ. ΨΑΡΟΜΜΑΤΗ 

Ο.Ε.

Ο Δήμαρχος  εισηγούμενος το θέμα είπε: 

Από  την επιχείρηση  Χ. & Κ. ΨΑΡΟΜΜΑΤΗ Ο.Ε. ,  με αφορμή την 1482/25-9-2013 απόφαση

Δημάρχου περί  σφράγισης του καταστήματός τους λόγω τρίτης βεβαιωθείσας  παράβασης,  έχουν

υποβληθεί αντιρρήσεις.

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΡ4-ΥΨ4



Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι και το 2012  είχε εκδοθεί για την ίδια επιχείρηση απόφαση

σφραγίσματος, γιατί υπήρχαν τρεις μηνύσεις για παραβίαση των όρων μουσικής και ηχορρύπανση,

που όμως όταν αυτές εκδικάστηκαν, για την μία εξ αυτών  αθωώθηκαν. Ως εκ τούτου –αναφέρουν οι

ανωτέρω-   αποδείχτηκε  εκ  των  υστέρων  ότι  δεν  συνέτρεχαν  οι  νόμιμες  προϋποθέσεις  για  την

σφράγιση του καταστήματος  και ζητούν την ανάκλησή της.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος πρότεινε, εφόσον αποδεδειγμένα δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις,

να ανακληθεί έστω και εκ των υστέρων( αφού έχει παρέλθει ήδη ένα έτος) η απόφαση σφραγίσματος

και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έκανε διαλογική συζήτηση και είδε όλα τα έγγραφα που έχουν  προσκομιστεί από

τους ενδιαφερόμενους,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     

      Συμφωνεί  με  την   τυπική  ανάκληση  της   απόφασης   1267/5-9-2012  για  σφράγιση  του

καταστήματος  (καφετέρια, σνάκ- μπαρ) της Χ. & Κ. ΨΑΡΟΜΜΑΤΗ Ο.Ε. γιατί δεν συνέτρεχαν οι

νόμιμες προϋποθέσεις  για την σφράγιση.

Οι Δημοτικοί σύμβουλοι Χαρ. Λιάρος και Ευσταθία  Λιάρου δηλώνουν παρόντες.

 Η απόφαση έλαβε α.α. 64/2013

  Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης  συντάχθηκε το  πρακτικό 12/2-Οκτ.  2013 που 

αφού διαβάστηκε, υπογράφηκε ως εξής:

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο Γραμματέας     ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,           ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

   ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

       ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

               ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ                    

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΡ4-ΥΨ4


