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ΔΗΜΟΣ  ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/15-5-2015

Στην Ελαφόνησο σήμερα την  15 του μηνός Mαίου του έτους  2015  ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και

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

συνεδριάσεων, ύστερα από την με αριθμό 554/11-5/201 Πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού

Συμβουλίου  κ.  Αλεβίζου  Σταυρούλας,  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.  Λιάρος  Χαράλαμπος  και  από  τους  Δημοτικούς

Συμβούλους

ήταν:                                                                                                                                                        

                              

          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ  ΛΙΑΡΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ                        ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤH(ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ)

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ            ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  του ΝΙΚ.                       ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡ.                     ΜΕΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ(ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ)

ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ     

ΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ                      

ΨΑΡΟΜΜΑΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ   του ΜΙΧΑΗΛ

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

συνεδρίασης   και εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, λέγοντας τα εξής: 

ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΠΕΡΙ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ

ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΒΑΤΙΚΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ- ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ  ΔΗΜΟΥ 

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Αριθ. Απόφ. 39/2015  
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κατόπιν εγκυκλίου του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας με Αρ.Φακ.:514.2/2015/Αρ.ΣΧ.3000/03/-
4-2015 διαταγή ΥΠΟΥΝΤ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΛΑ Γ’., το Λιμεναρχείο Νεάπολης ζήτησε έγγραφη
γνωστοποίηση των απόψεων μας επί του ΕΚΛ που θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 21 Μαΐου.
Στις 04/05/2015, ήρθε η αντίστοιχη ενημέρωση στο Δήμο μας.

Να  σημειωθεί  ότι  το  έγγραφο  (Αρ.  Φακέλου:514.2/2015,  Αρ.  Σχεδίου:-746-) αυτό, που
παραλάβαμε στο Δήμο Ελαφονήσου στις 04/05/2015 φέρει ημερομηνία 28/04/2015.

Ιστορικό:

Ο  Δήμος  Ελαφονήσου  στις  2-7-2013  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  (ΑΔΑ:
ΒΛΩΒΩΡ4-ΝΗΑ), Περί της αγκυροβολίας και του ανεφοδιασμού των πλοίων στον όρμο των

Βατίκων.

Αριθ. Απόφ. 48/2013, είχε λάβει ομόφωνη απόφαση: 

“Ο Δήμος Ελαφονήσου θα εργαστεί στην κατεύθυνση της πλήρους κατάργησης του αγκυροβολίου
στον όρμο των Βατίκων. Το γεγονός ότι ο τόπος βασίζεται στην ήπια τουριστική δραστηριότητα,
ότι η ευρύτερη περιοχή (συμπεριλαμβανομένου τού όρμου των Βατίκων) είναι εντεταγμένη στο
δίκτυο Natura 2000 και αποτελεί περιοχή υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας, το γεγονός 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  ζημιώνει  την
τοπική  οικονομία  και  φυσικά  το  γεγονός  ότι  σε  μικρή  απόσταση  από  τις  ακτές  του  νησιού
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  Νεαπόλεως,
ΥΠΕΚΑ,  Υπουργείο  Ναυτιλίας  και  Αιγαίου,  Εφορία  Εναλίων  Αρχαιοτήτων,  Περιφέρεια
Πελοποννήσου κτλ) για τις κατά νόμο ενέργειές τους”. 

Το Λιμεναρχείο Νεάπολης όπως προανέφερα, με έγγραφό του προς το δήμο μας, μας γνωρίζει ότι
πραγματοποιείται  επεξεργασία-  κατάρτιση   Ειδικού  Κανονισμού  Λιμένος,  περί  αγκυροβολίας
πλοίων στον  ΌΡΜΟ ΤΩΝ ΒΑΤΙΚΩΝ. Στην  ουσία,  με  την  επεξεργασία-κατάρτιση του  ΕΚΛ,
νομιμοποιεί ό,τι λαμβάνει χώρα εντός του όρμου τα τελευταία χρόνια. 

Από την προσεκτική  μελέτη  του σχεδίου,  άρθρο  προς  άρθρο γίνεται  σαφές  ότι  το  σχέδιο  του
Ειδικού Κανονισμού στοχεύει στο να ορισθεί ο όρμος των Βατίκων ως ένα χώρος όπου μπορούν να
πραγματοποιηθούν ακόμα και καθαρισμοί προπελών και αναρροφήσεων (άρθρο 8 παράγραφος 2),
μεταφορά  λαδιών  και  πετρελαίων  (άρθρο  9  παρ.  3),  απαγόρευση  υποβρύχιας  αλιείας,  και
καταδύσεων αναψυχής (άρθρο 5), χρόνος παραμονής κτλ, ενώ ορίζει την αγκυροβολία στα 800
μέτρα από την ακτή των Βατίκων, στο ένα ναυτικό μίλι από τη νησίδα Παυλοπέτρι. 

Ωστόσο, όπως σημειώνεται, τα όρια αυτά εξαρτώνται κάθε φορά από τις καιρικές συνθήκες που
επικρατούν (μπορούν δηλαδή να ελαχιστοποιούνται κατά περίπτωση).

http://laconialive.gr/wp-content/uploads/2015/05/Eidikos-Kanonismos-Limena-Neapolis-2015.pdf
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Επιπλέον,  μέσω  του  συγκεκριμένου  σχεδίου  ΕΚΛ,  κατοχυρώνεται  ο  όρμος  των  Βατίκων  ως
“λιμένας καταφυγής”.

Πάγια θέση του Δήμου Ελαφονήσου αποτελεί η τουριστική ανάπτυξη του τόπου. Η Ελαφόνησος
είναι  περιοχή  υψηλής  περιβαλλοντικής  σημασίας  και  έντονου  υποθαλάσσιου  αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος.

Με την παρουσία δεξαμενόπλοιων, εμπορικών και λοιπών πλοίων στον όρμο των Βατίκων όχι μόνο
δεν ωφελείται κανένας κάτοικος ή δημότης της Ελαφονήσου. Αντιθέτως υποβαθμίζεται αισθητικά
και περιβαλλοντικά η ευρύτερη περιοχή και ζημιώνεται η τοπική οικονομία η οποία βασίζεται στην
τουριστική δραστηριότητα αλλά και την  αλιεία που  είναι παραδοσιακά η βασική επαγγελματική
δραστηριότητα των Ελαφονησιωτών και ως βασικός οικονομικός τομέας του νησιού απασχολεί
περί τους εκατό επαγγελματίες αλιείς, συντηρεί την τοπική αγορά και κατά τους θερινούς μήνες
τροφοδοτεί αποκλειστικά τις τοπικές επιχειρήσεις.

Ο Δήμος μας συνεπώς οφείλει κάθετα να ταχθεί προς την κατεύθυνση της πλήρους απαγόρευσης
της Ακυροβολίας των πλοίων στον όρμο των Βατίκων.

Επίσης, ενημερωθήκαμε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ότι  βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια
Περιβαλλοντικής Μελέτης από το ΕΛΚΕΘΕ που πραγματοποιείται με προγραμματική σύμβαση
μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του ΕΛΚΕΘΕ για την «εκτίμηση των επιπτώσεων στον
πυθμένα του κόλπου Βατίκων από την αγκυροβολία δεξαμενόπλοιων» (Ποσειδωνία). 

Επίσης,  ο Δήμος Κυθήρων και ο Δήμαρχος Κυθήρων κ.  Χαρχαλάκης,  έχει αναθέσει σε Ειδικό
Νομικό Γραφείο τη μελέτη του θέματος και αναμένουμε τα εμπεριστατωμένα συμπεράσματα των
ειδικών. Είμαστε σε απόλυτη συνεργασία και σύμπνοια με το Δήμο Κυθήρων και τον Δήμαρχο
καθώς  τα  θέματα  που  απασχολούν  και  αφορούν  στην  προστασία  και  ανάπτυξη  των
Νησιωτικών Δήμων Ελαφονήσου και  Κυθήρων, είναι κοινά.

Σε κάθε περίπτωση προτείνουμε κατ’ αρχήν:

· Πάγια θέση μας είναι η πλήρης κατάργηση του αγκυροβολίου στον όρμο των Βατίκων.

· Σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και εφόσον γνωμοδοτήσουν οι Ειδικοί Νομικοί επί του
θέματος και με βάση τη μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ θα προβούμε σε έγγραφη γνωστοποίηση των
απόψεων μας στις αρμόδιες αρχές. Έως τότε,

Σε καμία περίπτωση να μην γίνονται επισκευαστικές εργασίες ή καθαρισμοί υφάλων και
δεξαμενών πλοίων, στον «κόρφο». 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση  μετά το πέρας της οποίας  το Δ.Σ.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (κατά πλειοψηφία)

Τάσσεται  ρητά  υπέρ  της  πλήρους  κατάργησης αγκυροβολίας  εμπορικών  πλοίων,
δεξαμενόπλοιων και λοιπών πλοίων στον όρμο των Βατίκων.

Σε επόμενη συνεδρίαση και εφόσον γνωμοδοτήσουν οι Ειδικοί Νομικοί επί του θέματος, με βάση
τη μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ και την τοποθέτηση των φορέων και Συλλόγων του νησιού το Δημοτικό
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Συμβούλιο θα  προβεί  σε περεταίρω γνωστοποίηση των προτάσεων του, στις αρμόδιες αρχές.

Στην απόφαση αυτή διαφοροποιήθηκε η Δημοτική Σύμβουλος Αντωνία Ψαρομμάτη, συνοψίζοντας
στα εξής:

α.Ως προς το θέμα της αγκυροβολίας στον όρμο δηλώνει παρούσα.

β.Είναι υπέρ της κατάρτισης Ειδικού Κανονισμού λιμένα, θεωρώντας τον σαφώς καλύτερο για τον
τόπο, από τον Γενικό Κανονισμό και

γ.Παρούσα επίσης δηλώνει και στο θέμα της διατύπωσης απόψεων επί του Ειδικού Κανονισμού.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α   39/2015

Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης συντάχθηκε το
πρακτικό 5/15-5-2015   που αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται ως εξής

H Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη

 Αλεβίζου Σταυρούλα                                Λιάρου Ευσταθία- Σταθάκης Βασίλειος- Ρουμάνης Παναγιώτης Ι.-

Αρώνης Ιωάννης- Λιάρου Μέντη Σταυρούλα- Αρώνης Γεώργιος-
Ψαρομμάτη Αντωνία
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