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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 2 /2019  συνεδριάσεως 
του συμβουλίου της κοινότητας Φοινικούντας

  Αριθμός Απόφασης  2 /2019

Περίληψη
«Διατύπωση πρότασης προς τα αρμόδια όργανα του δήμου σχετικά  με την κυκλοφορία και

τη συγκοινωνία της περιοχής της κοινότητας Φοικινούντας»

Στη Φοινικούντα και στο ισόγειο της διώροφης οικοδομής ιδιοκτησίας Τζεμοπούλου Ιωάννας
όπου στεγάζεται το γραφείο της κοινότητας, σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Νοεμβρίου
του έτους  2019 ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα  13.00, συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση το Συμβούλιο της κοινότητας Φοινικούντας του Δήμου Πύλου-Νέστορος, κατόπιν της
υπ’ αριθ.  17780 / 25-11-2019 γραπτής πρόσκλησης του προέδρου της που επιδόθηκε νόμιμα στα
μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)
«Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-  Πρόγραμμα
Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 89 και 90 του Ν.  4555/18 (ΦΕΚ-
133 Α/19-7-2018), για τη λήψη απόφασης στο ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν  την έναρξη της  συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι  σε  σύνολο πέντε  (5)  μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη, ήτοι :

                                  Παρόντες                               Απόντες
1. Tσώνης Νικόλαος του Αναστασίου          πρόεδρος
2. Κοτσίρης Ευστάθιος του Παναγιώτη           μέλος                              ουδείς

        3.   Παϊβανά Θεοδώρα του Αθανασίου                  ''                                     
4.   Τομαράς Ιωάννης του Παναγιώτη                    ''
5.   Σαρδέλης Ζαχαρίας του Νικολάου                   ''

Για  την  τήρηση  του  πρακτικού  της  συνεδριάσεως  παραβρέθηκε  και  ο  ορισθείς  τακτικός
υπάλληλος του Δήμου Πύλου – Νέστορος, με την αριθ. πρωτ. 15315/9-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΑΦΕΩ1Β-
Υ5Ν) απόφαση Δημάρχου.

Αφού  επιτυγχάνεται  η  νόμιμη  απαρτία  για  τη  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  ο  πρόεδρος
κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενος ο πρόεδρος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερησίας διάταξης και απευθυνόμενος προς
τα μέλη του συμβουλίου είπε τα εξής:
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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 83 "Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των
τριακοσίων  (300)  κατοίκων"  του  Ν.  3852/10  (ΦΕΚ  87  Α/7-6-2010):  Νέα  Αρχιτεκτονική  της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και την παρ. 2 "Το
συμβούλιο της κοινότητας διατυπώνει, επίσης, γνώμη και προτάσεις, είτε με δική του πρωτοβουλία
είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: εδάφιο
α)... ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της κοινότητας, 

προτείνουμε τα ακόλουθα:
1. Απαγόρευση για όλο το χρόνο της στάθμευσης οχημάτων από τη γωνία του καταστήματος

ιδιοκτησίας Νικολάου Σαββάκη έως έμπροσθεν της οικίας ιδιοκτησίας Νικολάου Σαρδέλη.
2. Απαγόρευση της στάθμευσης σκαφών και τρέιλερ στο λιμενοβραχίονα και στο χώρο του

μόλου, για πάνω από 2 ημέρες.
3. Απαγόρευση της στάθμευσης οχημάτων και άλλων τροχοφόρων στο χώρο της παραλίας από

τη  γλίστρα  έως  το  τέλος  της  παράλιας  έμπροσθεν  του  αμφιθεάτρου.  Ο χώρος  αυτός  θα
εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες συντήρησης σκαφών των επαγγελματιών αλιέων καθώς και των
ερασιτεχνών αλιέων. Το καλοκαίρι θα χρησιμοποιείτε σαν περιπατητικός χώρος.

4. Άνοιγμα όλων των στενών που βρίσκονται στον οικισμό για την καλύτερη κυκλοφορία των
πεζών προς την παράλια και τις οικίες. 

Και κάλεσε το συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του
προέδρου, 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Απαγόρευση για όλο το χρόνο της στάθμευσης οχημάτων από τη γωνία του καταστήματος
ιδιοκτησίας Νικολάου Σαββάκη έως έμπροσθεν της οικίας ιδιοκτησίας Νικολάου Σαρδέλη.

2. Απαγόρευση της στάθμευσης σκαφών και τρέιλερ στο λιμενοβραχίονα και στο χώρο του
μόλου, για πάνω από 2 ημέρες.

3. Απαγόρευση της στάθμευσης οχημάτων και άλλων τροχοφόρων στο χώρο της παραλίας από
τη γλίστρα έως το τέλος της παράλιας έμπροσθεν του αμφιθεάτρου.  Ο χώρος αυτός θα
εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες συντήρησης σκαφών των επαγγελματιών αλιέων καθώς και
των ερασιτεχνών αλιέων. Το καλοκαίρι θα χρησιμοποιείτε σαν περιπατητικός χώρος.

4. Άνοιγμα όλων των στενών που βρίσκονται στον οικισμό για την καλύτερη κυκλοφορία των
πεζών προς την παράλια και τις οικίες. 

     
Αυτή  η απόφαση  έλαβε αύξοντα  αριθμό 2 /2019

Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται  ως εξής:

                Ο πρόεδρος 
του συμβουλίου της κοινότητας                                                                   Τα   μέλη

(ακολουθούν υπογραφές)
       

Ακριβές Απόσπασμα
Ο πρόεδρος  

                                                    του συμβουλίου της κοινότητας                                                         

Τσώνης Ανασ. Νικόλαος
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