
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/21 Ιανουαρίου 2014

    

 Από το πρακτικό 5/21-1-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    Στην Ελαφόνησο σήμερα την 21η του μηνός Ιανουαρίου  του έτους  2014  ημέρα ΤΡΙΤΗ και

ώρα  11:00΄ το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα

συνεδριάσεων,  ύστερα  από  την  με  αριθμό   192/17-1-2014  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)            

 ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                          ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ           

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                 ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                            

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                             

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                

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

συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη να εισηγηθεί το 1ο  θέμα 

της ημερήσιας διάταξης. 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ   12/2014  ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΤΑΞΗΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ

ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΣΙΜΟΣ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:

Με την  81/10-1-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου,  αποφασίστηκε η ένταξη   της

Πράξης  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ- ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ

ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ με κωδικό  MIS455452 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ- ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ» 

ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΩΡ4-ΑΣ8



Η κατασκευή του συγκεκριμένου δρόμου αποτελεί  αίτημα του τόπου από δεκαετίας και πλέον και

επιτέλους  η χρηματοδότησή του εντάθηκε  στο ΕΣΠΑ.  

Προκειμένου να ξεκινήσει η όποια διαδικασία προς την υλοποίησή του, θα πρέπει κατ’ αρχήν  να

αποδεχτούμε  την ένταξη

 και σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά,

Το  Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του   τα ανωτέρω, έκανε διαλογική συζήτηση κατά την

οποία η Δημοτική Η σύμβουλος κ. Αρώνη Μαρία του Στ.   διαχώρισε τη θέση της και είπε  ότι δεν

συμφωνεί με την εκτέλεση αυτού  του έργου αλλά αφού η πλειοψηφία το αποδέχεται  τουλάχιστον  ας

ληφθούν υπόψη  για την  κατασκευή του τα παρακάτω: Α] Παράλληλα του δρόμου στην  πλευρά   προς

το βουνό  σε πλάτος 1,5ως 2 μέτρα   να γίνει  δρόμος  για περπάτημα  οποίος  να τελειώνει  και  να

οριοθετείται με ξερολιθιά.  Β]  Τα πρώτα εκατό μέτρα από το camping  να γίνουν λιθόστρωτα αφενός για

λόγους  καλαισθησίας και  αφετέρου για ασφάλεια  γιατί  ο δρόμος έχει  κλίση και  στο    camping θα

υπάρχει κόσμος και οικογένειες καθώς και για το γεγονός  ότι  το λιθόστρωτο «κόβει»  την ταχύτητα των

οχημάτων και Γ] ο δρόμος θα πρέπει να χαραχθεί λίγο πιο πάνω (100-150 μέτρα) γιατί διαφορετικά θα

καλύπτεται από άμμο, όπως είναι φυσικό, αλλά και για να είναι πιο μακριά από τους κέδρους και την

παραλία.

Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση  το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία

Αποδέχεται  την ένταξη της Πράξης  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ- ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ με κωδικό  MIS455452 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα

«ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ- ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ»  όπως αποφασίστηκε με την 81/10-1-2014

απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  12]2014

  Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης  συντάχθηκε το  πρακτικό  5/21-1-2014  που 

αφού διαβάστηκε, υπογράφηκε ως εξής:

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

             ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                            ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

     ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                           ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

                    ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                 ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

   ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

         ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΩΡ4-ΑΣ8


