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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 6/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 94/2017
«Περί γνωμοδοτήσεως για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, θαλασσίου χώρου για την
εκτέλεση του έργου «Ίδρυση μονάδας παραγωγής αλατιού στον Κόρακα Αγίου
Νικολάου Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας του Ν. Λακωνίας».
Στους Μολάους σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Απριλίου 2017, ημέρα της εβδομάδος
Δευτέρα και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 6/05.04.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών
του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα δέκα οκτώ (18) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γρ. Δ.Σ.
2. Βελιώτης Ευστάθιος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2. Αλειφέρη Παναγιώτα
3. Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
3. Βουνελάκης Γεώργιος
4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
4. Λεκάκης Δημήτριος
5. Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος
5. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
6. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
6. Παπούλη Δέσποινα
7. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
7. Πετράκης Χρήστος
8. Χριστάκος Σταύρος
Αντιδήμαρχος
8. Τσαφατίνου Κατερίνα
9. Γεωργακάκου Αικατερίνη
9. Λυριωτάκης Ιωάννης
10. Κολλιάκος Ιωάννης
11. Μαρούσης Χαράλαμπος
12. Παπαδάκης Πιερρής
13. Σπυριδάκου Θεοδούλη
14. Δουμάνη Σοφία
15. Κόκκορης Παναγιώτης
16. Κουλουβάκος Βασίλειος
17. Σταθάκης Νεκτάριος
18. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ.
Μολάων, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Λιβανός Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου
Βοιών, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσούλης
Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χριστοφοράκης
Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής:
Στο συγκεκριμένο θέμα υπάρχει κάποια γνωμοδότηση - εισήγηση από το αρμόδιο τμήμα
του Δήμου, η οποία αναφέρεται κυρίως στη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί μέχρι να
πάρουμε εμείς κάποια απόφαση. Η εισήγηση του Δήμου είναι ότι δεν συμφωνεί στην ίδρυση
κάποιας μονάδας γενικά επαγγελματικής δραστηριότητας και ειδικά της συγκεκριμένης, γιατί απ’
ότι διαπιστώσαμε είναι εντός των ορίων του οικισμού του Κόρακα πρώτον και δεύτερον στο
υπό έγκριση οριστικό στάδιο της ΣΜΠΕ που είμαστε αυτή τη στιγμή στο ΓΠΣ σε καμία περίπτωση
δε μπορεί να χωροθετηθεί τέτοια εγκατάσταση. Είναι καθαρά στα όρια του οικισμού,
περιγράφεται ένα αυστηρά τοπικό κέντρο που εκεί μπορεί να γίνουν κάποιες χρήσεις για μαγαζιά
κτλ, αλλά είναι ακριβώς εκεί που είναι τα σπιτάκια, ενώ στον έξω του τοπικού κέντρου χώρο που
είναι μέχρι τα όρια του οικισμού είναι καθαρά αμιγής κατοικία. Και φυσικά δε συνάδει και με όλη
την εικόνα του τοπίου εκεί, με το απολιθωμένο και όλο το θαλάσσιο τμήμα.
κα Δουμάνη: Πρώτα θα ήθελα να ρωτήσω αν ισχύει ότι για τέτοιου είδους μονάδες
απαιτείται μία απόσταση 500 μέτρων απ’ το όριο του οικισμού, απ’ ότι έχω πληροφορηθεί και
δεύτερον, τώρα μας ενημέρωσε ο κ. Πρόεδρος μπαίνοντας για μία επιστολή που έχει στείλει ο
Σύλλογος Αγιονικολαϊτών Λακωνίας «Ο Καβομαλιάς» αλλά δεν το γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι
και αν γίνεται να διαβαστεί παρακαλώ γιατί αναφέρονται στους λόγους που είπες τελευταία.

<<Ανάγνωση επιστολής
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, διαβάζοντας την ημερήσια διάταξη της
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 2017, εντοπίσαμε ως 15ο θέμα το
εξής: «Περί γνωμοδοτήσεως για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, θαλασσίου χώρου για την
εκτέλεση του έργου «Ίδρυση μονάδας παραγωγής αλατιού στον Κόρακα Αγίου Νικολάου Δ.Ε.
Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας του Ν. Λακωνίας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής
Χαράλαμπος». Ο Σύνδεσμος Αγιονικολαϊτών «Ο ΚΑΒΟΜΑΛΙΑΣ» θα επιθυμούσε μέσω υμών να
ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και τις αρμόδιες κρατικές και δημοτικές υπηρεσίες, ότι
ο συγκεκριμένος χώρος που ζητείται για ίδρυση μονάδας παραγωγής αλατιού στον Κόρακα
αποτελεί σημαντικότατη απολιθωματοφόρο ζώνη, όπως μπορεί κάποιος να πληροφορηθεί από το
σχετικό φάκελο που αφορά τις απολιθωματοφόρες τοποθεσίες στον τέως Δήμο Βοιών (Αγία
Μαρίνα, Σπίθα, Κόρακας) και όπως έχει αποφανθεί η επιστημονική κοινότητα, ενώ εξειδικευμένες
εργασίες και μελέτες έχει εκπονήσει, σε συνεργασία με διεθνή Πανεπιστήμια και ερευνητικά
κέντρα, ο καθηγητής Παλαιοντολογίας -Παλαιοβοτανικής κ. Ευάγγελος Βελιτζέλος. Εκτιμούμε ότι
βάσει της εξέτασης των παραπάνω στοιχείων, η εισήγηση του Αντιδημάρχου, κ. Κουτσονικολή
και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα είναι αρνητικές ως προς την εκτέλεση του
συγκεκριμένου έργου στο συγκεκριμένο χώρο. Επιπροσθέτως, όμως, είμαστε αναγκασμένοι να
επισημάνουμε για μια ακόμη φορά ότι θα πρέπει από το Δήμο να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες
ορισμού των συγκεκριμένων απολιθωματοφόρων ζωνών στην Αγία Μαρίνα, τη Σπίθα και τον
Κόρακα, ως Φυσικά Μνημεία. Σχετικό αίτημα υπάρχει και από το Τοπικό Συμβούλιο της Τ.Κ.
Αγίου Νικολάου Βοιών εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, χωρίς ωστόσο να έχει βρει «ευήκοα
ώτα». Για να αντιληφθούμε την αναγκαιότητα της κήρυξης των συγκεκριμένων σημείων ως
«Φυσικών Μνημείων», αρκεί να αναφέρουμε και ένα άλλο περιστατικό: προσφάτως, ο τέως
Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Ιωάννης Μπλάνας, υποστήριζε ότι «δεν υπάρχει κανένα
Απολιθωμένο Δάσος στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, παρά μόνον κάτι πέτρες» και άρα θα
μπορούσε να προσαιγιαλωθεί εκεί το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Πελοποννήσου.
Και, τυπικώς, είχε δίκιο ο κ. Μπλάνας, καθότι το μοναδικό Απολιθωμένο Δάσος της Αγίας Μαρίνας
δεν υπάρχει, ατυχώς, σε ΚΑΝΕΝΑΝ κατάλογο Φυσικών Προστατευόμενων Μνημείων. «Στα
χαρτιά» είναι απλώς «αιγιαλός», όπως και οι σημαντικές απολιθωματοφόρες ζώνες των περιοχών
«Σπίθα» και «Κόρακας». …Με αποτέλεσμα, να εγείρονται αιτήματα, όπως αυτό που θα εξετάσει
το Δημοτικό Συμβούλιο της 10ης Απριλίου. Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω της
παρούσης αιτούμεθα, λοιπόν, προς τον κ. Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο να ξεκινήσουν
άμεσα οι διαδικασίες χωροθέτησης και ορισμού των απολιθωματοφόρων ζωνών των περιοχών
«Αγία Μαρίνα», «Σπίθα» και «Κόρακας» ως «Φυσικών Μνημείων», κάτι που θα συμβάλλει
αποφασιστικά στην προστασία τους πρωτίστως, αλλά και στην περαιτέρω αξιοποίηση και
ανάδειξή τους, ούτως ώστε να αποτελέσουν έναν «πνεύμονα» ανάπτυξης τόσο για το χωριό μας,
τον Άγιο Νικόλαο, όσο και για την ευρύτερη περιοχή των Βατίκων και του Δήμου Μονεμβασίας.
Επίσης, αιτούμεθα όπως προχωρήσει άμεσα η έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού
του τέως Δήμου Βοιών, η οποία εκκρεμεί από το 2003, προκειμένου να μη δημιουργούνται
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ζητήματα όπως αυτό που προέκυψε τώρα και αφορά την έγκριση μονάδας επεξεργασίας αλατιού
εντός οικισμού και σε σημαντική απολιθωματοφόρο ζώνη. Παρακαλούμε όπως η παρούσα
επιστολή αναγνωσθεί ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου της 10ης Απριλίου, είτε το θέμα
παρουσιαστεί στη συγκεκριμένη συνεδρίαση είτε όχι. Μετά τιμής, Ο Πρόεδρος Ιωάννης
Δελακοβίας. Η Γραμματέας Καλλιόπη Λιβανού>>.

Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής: Επί της επιστολής αυτής θα ήθελα απλά να εντοπίσω
κάποια πράγματα. Η αναφορά που γίνεται σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος εκεί έχει
καταγραφεί ήδη στη ΣΜΠΕ. Για όσους θέλουν να το αναζητήσουν, ειδικά από τη σελίδα 33 μέχρι
τη σελίδα 40 γίνεται αναλυτική αναφορά και στην Αγία Μαρίνα- Γεωπάρκο και στο Φάρο Μαλέα
και στο Σπήλαιο της Καστανιάς και Γερμανικό Παρατηρητήριο, σε ό,τι έχει σχέση. Και
συγκεκριμένα λέει «…με σκοπό του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος καθορίζονται ΠΕΠ
αρχαιολογικών χώρων και μνημείων τόσο κηρυγμένων κτλ». Εδώ λοιπόν αιτείται το θέμα ότι
όσο πιο σύντομα γίνει, υλοποιηθεί, εγκριθεί, υπογραφεί αυτό που τρέχουμε από την πρώτη
μέρα, η έγκριση της ΣΜΠΕ, μετά θα πρέπει να γίνουν κάποιες άλλες ενέργειες. Μέσα σ’ αυτές
λοιπόν είναι και η οριοθέτηση κάποιων τέτοιων χώρων, από πριν δε μπορείς να πας να
οριοθετήσεις χώρους. Αλλά το σημερινό νομικό καθεστώς, αυτό που ισχύει τώρα, που έχουμε να
κάνουμε με έναν χαρακτηρισμένο οικισμό που ακόμα και στον οικισμό μέσα δεν επιτρέπεται απ’
τη χρήση γης να γίνει αυτό το πράγμα, μας καλύπτει απόλυτα μέχρι να φτάσουμε στο να
καθορίσουμε ζώνη προστατευόμενη έξω ακόμη και απ’ τον οικισμό.
κ. Δήμαρχος: Έχω να παρατηρήσω τα ακόλουθα. Η ουσία του γράμματος αυτού, γιατί
πολλές φορές με μία από τους δύο υπογράφοντες και κυρίως με τη Γραμματέα, την κ. Καλλιόπη
Λιβανού έχουμε διαφορετικές απόψεις, και η δική μου διαφορετική άποψη συνίσταται στη
μεθοδολογία που ακολουθεί και αυτή και κάποιοι άλλοι από κάτω και με τον τρόπο αυτό βάζουν
προβλήματα στη λειτουργία του Δήμου και θα γίνω σαφής αμέσως μετά. Θα απαντήσω έτσι κι
αλλιώς στο έγγραφο αυτό και γι’ αυτό σήμερα δε θέλω να μακρηγορήσω, θέλω να σας πω όμως
δυο-τρία πράγματα. Η απάντηση για το συγκεκριμένο θέμα ήταν απλούστατη όπως αποδείχτηκε,
το Δημοτικό Συμβούλιο δε μπορεί να εγκρίνει τη συγκεκριμένη χρήση σε έναν οικισμό ο οποίος
είναι παραλιακός, είναι τουριστικός και από το ΓΠΣ προβλέπεται η αμιγής κατοικία, άρα είναι
ξεκάθαρη. Από εκεί και πέρα και για την προηγούμενη δημοτική αρχή και για την τωρινή είναι
άδικος ο τρόπος ο οποίος παρουσιάζει τη διαχείριση του Απολιθωμένου Δάσους και τις ενέργειες
που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Δε θέλω να τις απαριθμήσω, πολλές απ’ αυτές τις έχω ξεχάσει αλλά
είναι πολύ περισσότερες απ’ αυτό που αφήνεται τώρα να εννοηθεί, ότι ο Δήμος δεν έχει κάνει
τίποτα, και ο τωρινός και ο προηγούμενος. Και φτάνω στην τελευταία παράγραφο που έχει το
«ζουμί», γιατί θέλω να σας κάνω μια ενημέρωση, την έχω ξανακάνει, αλλά επειδή προέκυψε
σήμερα και η ανάγκη να απευθυνθώ στο Γιώργο Σταθάκη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
συμπατριώτη καταγόμενο απ’ την περιοχή. Επίσης λέει αιτούμεθα όπως προχωρήσει άμεσα η
έγκριση του ΓΠΣ του τέως Δήμου Βοιών η οποία εκκρεμεί από το 2003, προκειμένου να μη
δημιουργούνται ζητήματα όπως αυτό που προέκυψε τώρα. Το ΓΠΣ των Βοιών ήταν στο τέλος
του, ήταν να γίνει και η Β2 και να κλείσει εδώ και αρκετά χρόνια. Επειδή όμως είχε
καθυστερήσει, από τη νομοθεσία προέκυψε η ανάγκη να συνταχθεί η ΣΜΠΕ, η οποία ανατέθηκε
ξανά στον κ. Πετρολέκα και κατατέθηκε από το Δήμο Μονεμβασίας στο αρμόδιο Υπουργείο
Περιβάλλοντος το 2013 και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η έγκρισή της για να τελειώσει το
ΓΠΣ. Από το 2013 έχω πάει προσωπικά τρεις ή τέσσερις φορές στην Υπηρεσία τη συγκεκριμένη,
έχουν πάει υπάλληλοι δικοί μας, έχει κάνει ένα απίστευτο γύρο υπηρεσιών, δε μπορείτε να το
φανταστείτε, αν το καταγράψω θα εντυπωσιαστείτε απ’ αυτό το πράγμα και είχαμε φτάσει πέρσι
στις αρχές Μαΐου στο θετικό αποτέλεσμα η αρμοδία υπάλληλος η οποία ήταν και αρμόδια στο να
εκδοθεί και η άδεια του γηπέδου της ΑΕΚ, να το ανεβάσει στη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, την κυρία Μπαριτάκη ώστε να υπογραφεί απ’ αυτή μετά τον αρμόδιο Υπουργό
και μετά να θεσμοθετηθεί. Προέκυψε το θέμα λοιπόν της διασύνδεσης και σε κάποια στιγμή
χωρίς καμία ενημέρωση ή συνεργασία από το Δήμο, μία αντιπροσωπεία από κάτω μαζί με τον κ.
Πετρολέκα και διάφοροι άλλοι, κυρίως από την Ομοσπονδία –νομίζω- Βατικιωτών, υπάρχουν τα
συγκεκριμένα άτομα, δεν τα ξέρω ποια ήταν όλα ή όχι, έκαναν μία παράσταση στο Υπουργείο το
αρμόδιο. Στη συζήτηση όμως που έγινε ανέφεραν και για το ΓΠΣ. Όταν η Γ.Γ. κατάλαβε ότι η
ΣΜΠΕ είναι σε εκκρεμότητα, κατάλαβε αμέσως ότι δεν πρέπει να την υπογράψει αλλά πρέπει να
βάλει μέσα και σαν έργο τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό έγινε χωρίς καμία
συνεννόηση με το δήμο, δεν ξέραμε τίποτα. Λαμβάνουμε λοιπόν μετά από 2-3 μέρες ένα χαρτί
από τον ΑΔΜΗΕ το οποίο απευθυνόταν σε μας και στην κυρία Μπαριτάκη και έλεγε στην κυρία
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Μπαριτάκη παρακαλώ όπως στη ΣΜΠΕ, πριν την εγκρίνετε, να εντάξετε και τη μεταφορά
ηλεκτρικού ρεύματος. Ήταν τότε που είχε ξεκινήσει η διαδικασία και ερίζαμε πάρα πολύ με τον
ΑΔΜΗΕ απ’ την αρχή για το πώς θα γίνει το έργο. Εγώ ενημέρωσα τότε και στο Δ.Σ σας το ‘χα
πει, ότι αυτό μας αφαιρεί ένα πολύ μεγάλο όπλο, γιατί αν εμείς είχαμε εγκεκριμένη ΣΜΠΕ χωρίς
να υπήρχε αυτό το έργο μέσα, ήταν ένα όπλο υπέρ μας εάν σε κάποια στιγμή θέλαμε να κάνουμε
μια προσφυγή για το συγκεκριμένο. Από τότε, από πέρσι το Μάιο, ένα χρόνο μετά, η μελέτη
αυτή βρίσκεται στο γραφείο της κυρίας Μπαριτάκη. Πρέπει να έχουμε τηλεφωνήσει στην κυρία
Μπαριτάκη παραπάνω από είκοσι -τριάντα -σαράντα φορές, ούτε ξέρω πόσο και μάλιστα είναι
προς υπογραφή η τελική της υπογραφή από το Νοέμβριο, είναι πέντε μήνες. Δεν έχει απαντήσει
σε τίποτα, έχει κρατήσει τα στοιχεία μου ως Δημάρχου ίσα με δέκα φορές, δεν έχει βγει καν στο
τηλέφωνο και δεν υπογράφει. Αναγκάστηκα λοιπόν να απευθυνθώ στο βουλευτή Λακωνίας του
ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Αραχωβίτη, ο οποίος αφού διερεύνησε το θέμα μου ‘πε το αυτονόητο, μου λέει
αφού το έχουν καταλάβει ότι πρέπει να περάσει από κει η γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας δεν
υπογράφει μέχρι να ξεκαθαριστεί το θέμα που είναι και αφού ξεκαθαριστεί και περάσει μέσα τότε
θα υπογράψει. Απευθύνομαι στο Διευθυντή του κυρίου Σταθάκη, τον έχει πάρει η κυρία
Παπαδάκη τρεις ή τέσσερις μέρες, δε βγαίνει ούτε στο τηλέφωνο, δε μπορεί να μιλήσεις και
αναγκάστηκα από τα πολλά, αφού τα νεύρα μου έχουν τσαλακωθεί και αυτή τη συμπεριφορά τη
βλέπω πρώτη φορά, απηύθυνα σήμερα μια επιστολή στον κ. Σταθάκη την οποία θέλω να σας τη
διαβάσω. «Κύριε Υπουργέ, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου της Δ.Ε. Βοιών, της ιδιαίτερης πατρίδας σας, έχει κατατεθεί στο
Υπουργείο σας από το 2013. Τους τελευταίους πέντε μήνες βρίσκεται στο γραφείο της Γ.Γ.
κυρίας Μπαριτάκη, η οποία αρνείται να την υπογράψει. Έχουμε ζητήσει πάνω από είκοσι φορές
να την υπογράψει ή να επικοινωνήσει μαζί μου, κάτι που δεν έχει καταστεί εφικτό. Κατά τη
διάρκεια της δεκατετραετούς θητείας μου σα Δήμαρχος πρώτη φορά συναντώ τόσο απαξιωτική
συμπεριφορά. Προσπάθησα επίσης να μεταφέρω το αίτημά μου για την υπογραφή της ΣΜΠΕ, σε
εσάς μέσω του Διευθυντή του γραφείου σας, αλλά και εκεί δεν κατέστη δυνατόν ούτε να
μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Σας παρακαλώ ιδιαιτέρως να επιληφθείτε του θέματος και να
περαιώσετε την έγκριση της ΣΜΠΕ ώστε να προχωρήσουμε στη θεσμοθέτηση του ΓΠΣ το οποίο
εκκρεμεί εδώ και 10 έτη». Τώρα θα μου πείτε φταίνε αυτοί που πήγαν τότε και μας εγκαλούν
τώρα, γιατί λέει εκκρεμεί από το 2003; Ήταν τυχαίο; Όχι. Εγώ θα πω ότι δεν είχαν καμία
πρόθεση, αλλά όταν γίνονται πράγματα ανεξάρτητα και έξω από το Δήμο χωρίς καμία
συνεννόηση, σε πολλές περιπτώσεις προκύπτουν αποτελέσματα τα οποία είναι δυσμενή. Και
ειλικρινά σ’ αυτό ήτανε δυσμενέστατο και είναι, διότι έχει περάσει ένας χρόνος από τότε, μετά τα
τρία που είναι από το 2013, και δε μπορούμε να πάρουμε τη ΣΜΠΕ εγκεκριμένη. Θα πρέπει
λοιπόν όταν οι ίδιοι άνθρωποι γράφουν αυτά τα πράγματα, είτε να σταματούν και να
περιορίζονται σ’ αυτά που όντως τους ενδιαφέρει και θα ‘πρεπε να το κάνουν, αλλά να μην
προχωρούν σε πράγματα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν τέτοια προβλήματα στη
λειτουργία του Δήμου.
κ. Βελιώτης: Σχετικά με το τελευταίο, επειδή με είχατε ενημερώσει τότε κ. Δήμαρχε
σχετικά με την κίνηση αυτή που είχε γίνει τότε, το είχαμε συζητήσει, εγώ θεωρούσα από τότε
αλλά και παλαιότερα, νομίζω ότι επιβεβαιώνονται οι φόβοι μου, ότι προφανώς και δε θα
τελειώσουν οι εγκρίσεις, ούτε άμεσα ούτε και στο πιο μακρινό μέλλον, γιατί υπάρχουν ανοιχτά
επενδυτικά σχέδια. Και θεωρώ ότι το ΓΠΣ έβαζε φραγμό σε κάποια, τουλάχιστον όπως ξεκίνησε
τότε, πριν 15 χρόνια. Τώρα έχει αλλάξει βέβαια και το καθεστώς σε πολλά πράγματα, πάντως
αυτό που περιγράφετε δε μου προκαλεί καμία εντύπωση. Σε ότι αφορά το συγκεκριμένο θέμα
εμείς απλά κάνουμε τη γνωμοδότηση προς την Κτηματική Υπηρεσία και εκκρεμούν κι άλλες. Ο
φόβος μου είναι, γιατί δεν είναι μόνο ο αιγιαλός, αυτή η επένδυση αφορά και ένα τμήμα γης το
οποίο νομίζω ότι είναι ιδιοκτησία της συγκεκριμένης εταιρείας. Έχω την αίσθηση, δεν είμαι
βέβαιος, ότι αυτό στους δασικούς χάρτες, ελέγξτε το, είναι καθαρό; Ωραία. Θα ήθελα να είναι μία
πρόταση τεκμηριωμένη με αρκετά στοιχεία γιατί λέμε ότι δε συμφωνούμε με αυτή την επένδυση.
κα Αναγνωστοπούλου: Δεν έχω κάτι να πω, είπα ότι θα ήμουνα αρνητική. Βέβαια όλα αυτά
που άκουσα σημαίνει ότι και οι Σύλλογοι δεν έρχονται σε μια συνεννόηση με το Δήμο για να
έχουνε σε τέτοια ζητήματα μία κοινή θέση, οπότε προκύπτουν όλα αυτά τα προβλήματα και
δυσκολεύουν την εξέλιξη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα και μετά από
διαλογική συζήτηση:
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ΑΔΑ: 6ΓΣΞΩΚ9-4Δ8
Αποφασίζει Ομόφωνα
Γνωμοδοτεί αρνητικά επί του από 28/02/2017 αιτήματος της Zagorova Dilyana για την
παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, θαλασσίου χώρου στον οικισμό Κόρακα της Τοπικής Κοινότητας
Αγίου Νικολάου Βοιών, για την εκτέλεση του έργου «Ίδρυση μονάδας παραγωγής αλατιού στον
Κόρακα Αγίου Νικολάου Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας».
Συμφωνούντος και του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 94/2017.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Απούσα
Βελιώτης Ευστάθιος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Ο
Πρόεδρος
ΤΚ
Αγ.
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Νικολάου Βοιών
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Γεώργιος Λιβανός
Τραϊφόρος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος
Χριστάκος Σταύρος Αντιδήμαρχος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάκος Ιωάννης
Μαρούσης Χαράλαμπος
Παπαδάκης Πιερρής
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Σταθάκης Νεκτάριος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας
Παπαδάκη Ευγενία
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