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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 20η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2013 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30 το
Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την με αριθμό
1791/13-12-2013 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:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
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 2ο θέμα:

Αριθ. Απόφ. 78 / 2013

ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:
Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις θα πρέπει εγκαίρως να φροντίσουμε για τον ορισμό χώρου εάν
θέλουμε να λειτουργήσουμε κάποια καντίνα στα όρια του Δήμου μας.
Στη θέση «Υπόστεγο» στην περιοχή Πούντα Ελαφονήσου (απέναντι από τη νήσο) στο κομβικό σημείο
όπου διεξάγεται η συγκοινωνία

από και προς το νησί και διέρχονται χιλιάδες επισκέπτες, έχει

επισημανθεί –δεδομένου ότι δεν υπάρχει παραπλήσιο κατάστημα- η ανάγκη ύπαρξης μιας κινητής
καντίνας με στοιχειώδεις παροχές προς εξυπηρέτηση του κοινού.
Η λειτουργία της καντίνας αυτής σε κοινόχρηστο χώρο, χωρίς να θίξει ούτε το περιβάλλον ούτε
κάποια υπάρχουσα επιχείρηση, θα καλύψει τις ανάγκες των επισκεπτών, θα απασχολήσει κάποιους
συμπολίτες μας, θα δώσει ένα έσοδο επιπλέον στον Δήμο μας.
Σας καλώ να λάβετε υπόψη σας όσα σας εξέθεσα και να εξετάσουμε την αναγκαιότητα ή μη του να
εκμισθώσουμε χώρο γι α την συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:
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Και όσα αναφέρθηκαν στην εισήγηση του Δημάρχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Να εκμισθωθεί κοινόχρηστος χώρος 30 τ.μ., στην θέση Υπόστεγο περιοχής Πούντας Ελαφονήσου
για την τοποθέτηση κινητής καντίνας προς εξυπηρέτηση του κοινού.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λιάρος Χαράλαμπος στο θέμα αυτό, ψηφίζει παρών.

Η απόφαση έλαβε α.α. 78 /2013

Όταν ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό 18/20-12-2013 το οποίο αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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

