
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 
 
 

                                                                         
ΑΠΟΦΑΗ 

 

Σην Μεγαλήζη ζήκεξα ηελ 5ε Ινπλίνπ εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 11:30 ηνπ έηνπο 2016, ην  
Γεκνηηθό Σπκβνύιην Μεγαλεζίνπ, ζπλήιζε ζε Ταθηηθή Σπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ηνπ 

Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Μεγαλεζίνπ, ζην Καηωκέξη, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξωη. 1711/31-
05-2016 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Γάγια Παλαγηώηε 

ηνπ Νηθνιάνπ, ε νπνία επηδόζεθε, κε απνδεηθηηθό ζε θαζέλα από ηνπο Γεκνηηθνύο 
Σπκβνύινπο θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 

Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α΄87). 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

Γάγιαο Παλαγηώηεο ηνπ Νηθνιάνπ Γάγιαο Αλδξέαο ηνπ Παλνγηώξγνπ. 

Πνιίηεο Νηθόιανο ηνπ Σηαύξνπ (αλ θαη λόκηκα πξνζθιήζεθε) 

Κνληδάξεο Παλαγηώηεο ηνπ Ιωάλλε  

Γάγιαο Λάκπξνο-Νηθόιανο ηνπ Φηιίππνπ  

Καββαδάο Κωλζηαληίλνο ηνπ Σππξίδωλνο  

Αξγύξεο Γεώξγηνο ηνπ Ηιία  

Κνληδάξεο Αζαλάζηνο ηνπ Σππξίδωλ  

Κνληδάξεο Παλαγηώηεο ηνπ Γεκεηξίνπ  

Πνιίηε Βεζζαξία  

Καββαδά Έιιε ηνπ Παλαγηώηε  

Μάληδαξεο Κωλζηαληίλνο ηνπ Αλαζηαζίνπ  

Απγεξηλόο Γεώξγηνο ηνπ Ηιία  

  
 

Η πρόζκληζη δόθηκε ζηον Δήμαρχο κ. Δάγλα Παύλο ηου Γεραζίμου που ήηαν παρών. 

Σηε Σπλεδξίαζε πξνζθιήζεθαλ θαη παξαβξέζεθαλ: O Πξόεδξνο ηνπ Τνπηθνύ Σπκβνπιίνπ 
Καηωκεξίνπ, Πνιίηεο Δπζηάζηνο, ν Πξόεδξνο ηνπ Τνπηθνύ Σπκβνπιίνπ Σπαξηνρωξίνπ  

Γήκνο Γεκήηξηνο θαη ν εθπξόζωπνο ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Βαζένο, Μάληδαξεο 
Παλαγηώηεο ηνπ Αλδξέα. 
-Σηε Σπλεδξίαζε παξαβξέζεθε  θαη ν Δηδηθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θνο Μάληδαξεο Πάλνο ηνπ 

Πέηξνπ  γηα ηελ ηήξεζε ηωλ πξαθηηθώλ απηήο. 

 
-Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, θ. Γάγιαο Παλαγηώηεο,  
θήξπμε ηελ έλαξμε  ηεο Σπλεδξίαζεο. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 

Δημοηικό Συμβούλιο 
Συνεδρίαζη : 14η  /2016 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:05/06/2016 

 

ΑΔΑ: ΩΣΜΔΩΛΖ-5ΞΣ



Ψήθηζκα γηα ηελ απαγόξεπζε  «ηεο δηέιεπζεο θάζε επαγγεικαηηθνύ θαη 
ηδησηηθνύ πινίνπ αλαςπρήο ζην ζαιάζζην ρώξν κεηαμύ ησλ λήζσλ 
Σθνξπηόο θαη Σθνξπίδη».  
 (εηζεγεηήο: ν δ.ζ. θνο Κνληδάξεο Παλαγηώηεο ηνπ Ισάλλε.) 

        Δηζεγνύκελνο ην ζέκα ν δ.ζ. θνο Κνληδάξεο Παλαγηώηεο ηνπ Ισάλλε είπε:        
Κύξηνη ζύκβνπινη: δεκνζηεύηεθε ζηηο 26 Απξηιίνπ 2016 ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο, γηα κηα αθόκε θνξά θαη παξά ηηο αληηδξάζεηο πνπ είρε πξνθαιέζεη ζην 
παξειζόλ ζηελ ηνπηθή θαη όρη κόλν θνηλσλία, ε απαγόξεπζε από ηελ  θπβέξλεζε 
«ηεο δηέιεπζεο θάζε επαγγεικαηηθνύ θαη ηδησηηθνύ πινίνπ αλαςπρήο ζην ζαιάζζην 
ρώξν κεηαμύ ησλ λήζσλ Σθνξπηόο θαη Σθνξπίδη  από ηνλ Μάξηην κέρξη θαη ηνλ 
Οθηώβξην.  

     Δηδηθόηεξα, ζηηο 26 Απξηιίνπ δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ 1216 η.Β΄ ε απόθαζε ηνπ 
ιηκελάξρε Λεπθάδαο, πνπ απαγνξεύεη ηε δηέιεπζε όισλ ησλ ζθαθώλ ζηε 
ζπγθεθξηκέλε ζαιάζζηα πεξηνρή, «ηόζν ζηε δπηηθή, όζν θαη ζηελ αλαηνιηθή είζνδν 
ηνπ ζαιάζζηνπ δηαύινπ». Μάιηζηα, γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηεο απόθαζεο απηήο ε 
ελ ιόγσ πεξηνρή νξηνζεηείηαη κε πισηνύο ζεκαληήξεο επδηάθξηηνπ ρξώκαηνο ηελ 
εκέξα θαη κε θσηηζηηθή πεγή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο. 

     Η απαγόξεπζε ηεο δηέιεπζεο έρεη νθηάκελε ηζρύ (από Μάξηην έσο Οθηώβξην), κε 
ηνπο παξαβάηεο λα βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε αζηηθέο θαη πνηληθέο επζύλεο. Όζνλ 
αθνξά ζην πξόζηηκν γηα όζνπο ηπρόλ παξαβηάζνπλ ηελ νδεγία απηή, νξίδεηαη ζην 
πνζό ησλ 29.347,03 ευρώ ζύκθσλα κε ην ΠΓ 193/200 

Γηακαξηπξόκαζηε έληνλα ζηελ όιε θαηάζηαζε κηαο θαη δηνηθεηηθά ε λήζνο Σθνξπηόο 
θαη ην Σθνξπίδη αλήθεη  ζην Γήκν Μεγαλεζίνπ θαη ζαο θαιώ ζηε δεκηνπξγία 
ςεθίζκαηνο δηακαξηπξίαο θαη νξηζκνύ δηθεγόξνπ γηα πξνζβνιή ηνπ ελ ιόγσ θεθ.  

    Σηε ζπλέρεηα ν θνο Γήκαξρνο θάιεζε ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην λα απνθαζίζεη 
ζρεηηθά. 

       Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ άθνπζε ηελ 
εηζήγεζε, ηνπο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο πνπ πήξαλ ην ιόγν, είδε  ηα ζρεηηθά 
έγγξαθα απνθάζηζε  ΟΜΟΦΩΝΑ ηα εμήο: 

Να πξνβεί ζηε δεκηνπξγία ςεθίζκαηνο δηακαξηπξίαο γηα ηελ απαγόξεπζε δηέιεπζεο 
από ηα λεζηά Σθνξπηνο  θαη   Σθνξπίδη  θαη λα νξίζεη δηθεγόξν  γηα πξνζβνιή ηνπ ελ 
ιόγσ Φ.Δ.Κ.  

Η Απόθαζε έιαβε Αύμνληα Αξηζκό : 88 
 
           Ο   Πξόεδξνο 
        Γάγιαο   Παλαγηώηεο     
                                                                
        Αθξηβέο απόζπαζκα 
 
                                                                                                           Τα Μέιε 
                                                                                                Όια ηα παξόληα  κέιε               
                                                                            Μεγαλήζη: 05/06/2016 
                                                              

               Ο Γξακκαηέαο 
 

ΑΔΑ: ΩΣΜΔΩΛΖ-5ΞΣ



                   Μάληδαξεο Πάλνο. 

ΑΔΑ: ΩΣΜΔΩΛΖ-5ΞΣ
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