ΑΔΑ: Β4ΛΡΩΡ4-ΛΒΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/ 25 ΜΑΪΟΥ 2012
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Από το πρακτικό 6/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 25Η του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους 2012, ημέρα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό 659/18-5-2012
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:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗ Λ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη
να εισηγηθεί το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα: 3

ο

Αριθ. Απόφ. 30/2012
Τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων του Δήμου.

Προ πολλών ετών, από συστάσεως της πρώην Κοινότητας Ελαφονήσου έχουν κατασκευαστεί διάφορα κτίσματα που εξυπηρετούσαν και εξυπηρετούν τις ανάγκες του τόπου.
Κάποια από αυτά τα κτίσματα έγιναν άλλες εποχές που ίσως δεν υπήρχε καν η δυνατότητα να κατασκευαστούν με σωστότερο τρόπο.
Τώρα όμως που ο ν. 4014/2011 δίνει την δυνατότητα τακτοποίησης των αυθαιρέτων
θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες και να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία. Γνωρίζοντας κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού μας αυτή την
δυνατότητα που μας παρέχει ο νόμος, εγγράψαμε στον ΚΑ 00.6495 ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
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ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ποσόν 12.000,00 €. Το κόστος τακτοποίησης υπολογίζεται μικρότερο του εγγεγραμμένου ποσού, αλλά δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη.
Σας καλώ αφού ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω, να εντοπιστούν τα κτίρια που πρέπει
να ενταχθούν στην τακτοποίηση σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, εφόσον βεβαίως έχουν
τις προϋποθέσεις ένταξης .
Το Δ.Σ. έκανε διαλογική συζήτηση μετά το πέρας της οποίας, το συμβούλιο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να ξεκινήσουν οι απαραίτητες ενέργειες για την πολεοδομική τακτοποίηση των παρακάτω κτισμάτων:
Α] Οικίσκος στο καρνάγιο
Β] Αποδυτήρια στο Γήπεδο
Γ] Κοινοτική Αποθήκη στη Βίγκλα
Η απόφαση έλαβε α.α. 30/2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 6/25 Μαΐου 2012 του Δ.Σ. που
αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Σ. Αρώνης

Η Γραμματέας
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ , ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΙΑΡΟΥ
ΛΙΑΡΟΥ ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

Ακριβές αντίγραφο

21

