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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  14/11-11-2013

Από το πρακτικό 15/11-11-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    Στην Ελαφόνησο σήμερα την 11 του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2013  ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα

10:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων,

ύστερα από την με  αριθμό   1659/8-11-2013 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   
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ            ΟΥΔΕΙΣ
   ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ

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

συνεδρίασης  και είπε  ότι τα ανυπόστατα σενάρια περί αλλαγής  ορίων των  Καλλικρατικών Δήμων 

της περιοχής,  έχουν θορυβήσει την κοινή γνώμη και  έχουν προκαλέσει  αναστάτωση στους 

κατοίκους.

Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί ως προς το κατεπείγον του θέματος, γιατί με την ψευδή εικόνα που

μεθοδεύεται,  παραποιείται η πραγματικότητα  και   θίγονται    τα συμφέροντα του Δήμου. 

Αριθ. Απόφ    66/2013     Θέμα  ΕΚΤΑΚΤΟ
ΦΗΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΑΛΛΑΓΗΣ  ΟΡΙΩΝ   ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:



Τα κακόβουλα σενάρια που θέλουν  το Δήμο Ελαφονήσου να χάνει τη διοικητική του αυτοτέλεια,
έχουν ταράξει  την κοινωνία της Ελαφονήσου. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η σύγκλιση
εκτάκτου Δημοτικού Συμβουλίου. 
Παρά  την  έγκαιρη  γνωστοποίηση  σε  όλους  τους  τόνους  της  κάθετης  αντίθεσης  του  Δήμου
Ελαφονήσου σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα θίγει την διοικητική του αυτοτέλεια ή αλλαγή των
διοικητικών  ή/και  γεωγραφικών  του  ορίων  (ενδεικτικά  αναφέρουμε  την  υπ'αρίθμ. 17/2013
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) και παρότι ο Υπουργός Εσωτερικών μας διαβεβαίωσε ότι
δεν  τίθεται  θέμα  αναπροσαρμογής  των  διοικητικών  ή  γεωγραφικών  ορίων  του  Δήμου  μας,
βουλευτές της Λακωνίας και διάφοροι παράγοντες της περιοχής, εξακολουθούν να αναθερμαίνουν
το θέμα, δημιουργώντας αναστάτωση στους δημότες της Ελαφονήσου. 

Θεωρώ ότι  η  διαβεβαίωση του Υπουργού  Εσωτερικών  κ.  Μιχελάκη κατά  την συνάντηση που
πραγματοποιήθηκε με τους Δημάρχους της Λακωνίας, εγγυάται  ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα για
τον Δήμο Ελαφονήσου. 
Ωστόσο οφείλουμε να γνωστοποιήσουμε εκ νέου ότι η θέση του Δημοτικού Συμβουλίου παραμένει
αμετάβλητη και σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου και έκανε διαλογική  συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καταδικάζει όποια ενέργεια υποκινεί  θέματα αλλαγών στα διοικητικά ή/και γεωγρα-

φικά όρια του Δήμου Ελαφονήσου.

Δεν διαπραγματεύεται τη διοικητική   αυτοτέλεια του Δήμου.

 Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 66/2013 και αποτελεί  ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό

14/11-11-2013 που αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε υπογράφεται ως ακολούθως.

   

      Ο Πρόεδρος                   Ο Γραμματέας                           Τα Μέλη 

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                   
                                                                                                                              ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                                                                                  ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


