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Στη Σίφνο σήμερα, την 27η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό 

Συμβούλιο Σίφνου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα 

Απολλωνίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων “ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ”, ύστερα από τη με 

αριθ. πρωτ. 257/23.1.2015 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους Δημοτικούς 

Συμβούλους και στους Προέδρους της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας και Τοπικής 

Κοινότητας Αρτεμώνα, σύμφωνα με τα άρθρα 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α΄/7.6.2010) 

και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114Α΄/8.6.2006) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 

ΘΕΜΑ 21ο: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 166/2014 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου περί  καθορισμού θαλάσσιων περιοχών για το λούσιμο των δεσποζόμενων 

ζώων συντροφιάς, μετά από απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του 

Εξωραϊστικού Σωματείου «Οι Φίλοι του Κάστρου» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)  

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 

δεκαεπτά (17) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

Παρόντες: 

1. Σούλης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος Δ.Σ.   

2. Χρυσογέλου Χρυσούλα – Δημ. Σύμβουλος, Γραμματέας 

Δ.Σ.      

3. Σταυριανός Ι. Γεώργιος – Αντιδήμαρχος 

4. Ποδενές Νικόλαος – Αντιδήμαρχος 

5. Διαρεμές Απόστολος – Δημοτικός Σύμβουλος 

6. Σανάκης Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος 

7. Τρούλλος Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος   

8. Ψαθάς Βασίλης – Δημοτικός Σύμβουλος 

9. Γεροντής Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος 

10. Γεωργούλης Κ. Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος 

11. Κασιώτης Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος   

12. Κουκής Νικόλαος – Δημοτικός Σύμβουλος 

13. Φραντζή Ευγενία – Δημοτική Σύμβουλος     

Απόντες:  

1. Χρυσίνης Νικόλαος,  

Δημοτικός Σύμβουλος, 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ., 

Αν και κλήθηκε νόμιμα.  

2. Γεωργούλης Απ. Γεώργιος, 

Δημοτικός Σύμβουλος, 

Αν και κλήθηκε νόμιμα. 

3. Λουκατάρης Φρατζέσκος,  

Δημοτικός Σύμβουλος, 

Αν και κλήθηκε νόμιμα.    

4. Βασταρδή  Μαργαρίτα, 

Δημοτική Σύμβουλος, 

Αν και κλήθηκε νόμιμα.  
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Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φρατζέσκος Λουκατάρης προσήλθε στη συνεδρίαση πριν 

από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (κατά τις γενικές τοποθετήσεις των 

δημοτικών συμβούλων).     

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Σίφνου κ. Ανδρέας Μπαμπούνης, ο 

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα κ. Ιωάννης Αντάρτης καθώς 

και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας κ. Γεώργιος Ν. 

Σταυριανός. 

Κατά την ανάγνωση της εισήγησης για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσήλθε 

στη συνεδρίαση ο Έπαρχος της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου κ. Νικόλαος Βενάκης. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Μαρία Ναδάλη για την τήρηση 

των πρακτικών (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 212/2014 απόφαση του Δημάρχου Σίφνου).  
           

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος 

ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για διάφορα έγγραφα και ακολούθησαν τοποθετήσεις 

δημοτικών συμβούλων για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης  (Οι τοποθετήσεις όλων  είναι 

αναλυτικά καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που τηρούνται στο 

Δήμο).       

Ο Πρόεδρος για το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε στην απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Εξωραϊστικού Σωματείου «Οι Φίλοι του Κάστρου» να προτείνει, 

κατά τη συζήτηση του θέματος με τίτλο “Καθορισμός θαλάσσιων περιοχών για το λούσιμο 

των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς” στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 

10.12.2014, τμήμα της θαλάσσιας περιοχής στη Σεράλια για τον ανωτέρω σκοπό. Είπε ακόμα 

ότι, μετά την απόφαση του Δ.Σ. (αρ. 166/2014), συγκλήθηκε  έκτακτη Γενική Συνέλευση του 

Σωματείου  και έθεσε υπόψη των μελών τη σχετική απόφαση αυτής:  

“Στις 11 Δεκεμβρίου 2014, τα μέλη του Σωματείου “Οι Φίλοι του Κάστρου” 

πραγματοποίησαν έκτακτη Γενική Συνέλευση στο παλαιό Σχολείο του Κάστρου, με θέμα την 

απόφαση  του Δ.Σ. του σωματείου να παραχωρήσει μέρος της παραλίας της Σεράλιας Κάστρου 

για το λούσιμο των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς. Μετά από συζήτηση τα μέλη προχώρησαν 

σε ψηφοφορία επί του θέματος. Αποφάσισαν κατά πλειοψηφία και αναιρούν την απόφαση του 

Δ.Σ. με την οποία παραχωρήθηκε μέρος της παραλίας για λούσιμο των δεσποζόμενων ζώων 

συντροφιάς.”  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι, κατόπιν της ανωτέρω απόφασης της Γενικής 

Συνέλευσης του Σωματείου, ήταν υποχρεωμένος να θέσει το θέμα εκ νέου στη συνεδρίαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου, μια και υπήρξαν αντιδράσεις κατοίκων του οικισμού, και να 

αποστείλει νέα απόφαση στο Λιμενικό Σταθμό Σίφνου, προτείνοντας την τροποποίηση της 

με αρ. 166/2014 με την αναίρεση του καθορισμού θαλάσσιας περιοχής στην παραλία 

“Σεράλια” Κάστρου για το λούσιμο των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.   

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 

του: 

α) το υπ’ αρ. πρωτ. 1066/511/29.10.2014 έγγραφο του Λιμενικού Σταθμού Σίφνου, 
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β) τη με αρ. 166/2014 σχετική απόφασή του,     

γ) την απόφαση της από 11.12.2014 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «Οι 

Φίλοι του Κάστρου», 

δ) την από 16.12.2014 σχετική έγγραφη διαμαρτυρία κατοίκων του οικισμού (με αρ. 

πρωτ. εισ. στο Δήμο  6426/19.12.2014),    

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α: 

 

Να τροποποιήσει την υπ’ αρ. 166/2014 προγενέστερη απόφασή του με την οποία είχε  

καθορίσει, μετά το υπ’ αρ. πρωτ. 1066/511/29.10.2014 έγγραφο του Λιμενικού Σταθμού 

Σίφνου, για το λούσιμο των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς τις παρακάτω θαλάσσιες 

περιοχές της Σίφνου:  

α) στο Κάστρο: τμήμα της  θαλάσσιας περιοχής της Σεράλιας (μετά τη θετική 

γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εξωραϊστικού Σωματείου «Οι Φίλοι του 

Κάστρου»), 

β) στο Βαθύ: τμήμα της θαλάσσιας περιοχής προς «Τσόπου», μετά την ιδιοκτησία της 

κας Άννης Χρύσου (δεξιά και αριστερά από το σύρμα  του κ. Βενετσιάνου Ανδρουλάκη).     
 

Συγκεκριμένα αναιρεί, μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του 

Σωματείου «Οι Φίλοι του Κάστρου» τον καθορισμό της θαλάσσιας περιοχής Σεράλιας 

Κάστρου για το λούσιμο των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς και καθορίζει για τον 

ανωτέρω σκοπό μόνον τμήμα θαλάσσιας περιοχής προς «Τσόπου» στο Βαθύ (μετά την 

ιδιοκτησία της κας Άννης Χρύσου, δεξιά και αριστερά από το σύρμα  του κ. Βενετσιάνου 

Ανδρουλάκη).     
              

Η απόφαση λαμβάνει α/α 21/2015, τροποποιεί την υπ’ αρ. 166/2014 προγενέστερη 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 

αποστέλλεται στο Λιμενικό Σταθμό Σίφνου με την παράκληση για περαιτέρω ενέργειες.  
 

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.     Τα μέλη 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΟΥΛΗΣ       ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

        ΠΟΔΕΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

        ΔΙΑΡΕΜΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

       ΛΟΥΚΑΤΑΡΗΣ ΦΡΑΖΕΣΚΟΣ  

ΣΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

       ΤΡΟΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΨΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  

ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

       ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

        ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

       ΦΡΑΝΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ   
 

Για την ακρίβεια 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου  

                       

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΟΥΛΗΣ 
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