ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Από το πρακτικό 13/29 Ιουλίου-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 29 του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2011, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
και ώρα 12:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό
1174/25-7-2011 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
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (λόγω ασθενείας)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη να εισηγηθεί το
1ο θέμα.
Θέμα 1ο ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 15.200,00 € ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
Αριθ. Απόφ. 49/2011
Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το 1ο θέμα είπε:
Με την 22666/23-6-2011 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών κατανεμήθηκε στον Δημο
μας το ποσόν των 15.200,00€ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ Πολιτική
προστασία 2011).
Τα χρήματα αυτά πρέπει να τα τοποθετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να
αποτραπεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
Θεωρώ ότι με το ποσόν αυτό θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε τόσο τον πυροσβεστικό μας
εξοπλισμό, όσο και την πυροπροστασία του νησιού μας με παρόδιους καθαρισμούς και
άγρυπνη φύλαξη. Προτείνω λοιπόν την αποδοχή και την εγγραφή του στον προϋπολογισμό
και σας καλώ να αποφασίσουμε για τη διάθεσή τους.
Το ΔΣ έλαβε υπόψη του τις ανάγκες του Δήμου όσον αφορά την προστασία του από τις
πυρκαγιές, τις διατάξεις του ΔΚΚ και των σχετικών με το αποφασιστικό σκέλος της
απόφασης διατάξεων και έκανε διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1] Να γίνει πρόσληψη δύο εργατών ΥΕ 16 για την πυρασφάλεια, με δίμηνη σύμβαση ,
προκειμένου να φυλάσσουν και να προστατεύουν τον Δήμο από τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατά
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την κρίσιμη περίοδο. Τα άτομα αυτά θα κάνουν περιπολίες (ο ένας τις πρωινές και ο άλλος
τις βραδινές ώρες) στις εκτός οικισμού περιοχές της Ελαφονήσου, ώστε να περιφρουρείται
το νησί από τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 206 του Ν 3584/2007
2] Να γίνει εκτέλεση της εργασίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ”, ως εξής:
Θα καθαριστούν από τα ξερά χόρτα και τη βλάστηση εκατέρωθεν οι δρόμοι από τον
Οικισμό προς Σίμο, Παναγίτσα, Βίγκλα, Φουντιάνικα μήκους δεκαπέντε χιλιομέτρων
περίπου και σε λωρίδα ενός μέτρου. Η λωρίδα αυτή θα διπλασιάζεται όπου είναι εφικτό.
Μετά τον καθαρισμό θα απομακρυνθούν τα χόρτα.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την υπογραφή του
συμφωνητικού.
Για το σκοπό αυτό
 αποδέχεται το ποσόν των 15.200,00 € ως έσοδο του ΚΑ1325.03 του
προϋπολογισμού και μέσω αποθεματικού κεφαλαίου το μεταφέρει στο σκέλος
των εξόδων ως εξής:
α] πίστωση .6.300,00 € στον ΚΑ 70/6041 για πληρωμή αποδοχών του υπό
πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας και β] πίστωση 1300,00 € στον ΚΑ 70/6054 για
εργοδοτικές εισφορές προσωπικού πυρασφάλειας.
γ] πίστωση 7.600€ στον ΚΑ 30/7323.05, για την εργασία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
 Ζητά από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
την έγκριση πρόσληψης δύο εργατών Υ.Ε.16 για προστασία της Ελαφονήσου από τις
πυρκαγιές. Η πρόσληψή τους θα αφορά διάστημα δύο μηνών και διευκρινίζεται ότι δεν θα
υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών, ο υπολογισμός του
οποίου γίνεται σύμφωνα με το Ν. 2190/94.
Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 49/2011
Αριθ. Απόφ 50/2011
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΝΤΑΚΟ
ΓΡΗΓΟΡΙΟ
Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το 2ο θέμα είπε:
Σύμφωνα με το άρθρο 80 του ΔΚΚ (ν. 3463/2006) πριν από τη χορήγηση της άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος χορηγείται προέγκριση
ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, μετά από
προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. Για τον προέλεγχο πρέπει να
λάβουμε υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού
πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της
παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων καθώς και την
αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της όπως αυτά ορίζονται από την
ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις
τοπικές μας κανονιστικές διατάξεις.
Από τον ΚΟΝΤΑΚΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ του Χαράλαμπου έχει υποβληθεί αίτηση να
δοθεί
προέγκριση για άδεια λειτουργίας καταστήματος «σνακ μπαρ» στο κτίριο που έχει μισθώσει
για τον σκοπό αυτό και βρίσκεται εντός οικισμού Ελαφονήσου. Η αίτηση συνοδεύεται από
διάγραμμα κάλυψης, σχεδιάγραμμα της περιοχής, υπεύθυνη δήλωση και το ανάλογο
παράβολο. Επί της αιτήσεως διενεργήθηκε προέλεγχος από όπου διαπιστώθηκε ότι για το
συγκεκριμένο αίτημα δεν θίγονται τα οριζόμενα από τις κείμενες διατάξεις. Σας θέτω υπόψη
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τα δικαιολογητικά και σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά. Το Δ. Σ. αφού έλαβε υπόψη του
τα παραπάνω και είδε τα δικαιολογητικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Προεγκρίνει την ίδρυση καταστήματος « ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ»

από τον ΚΟΝΤΑΚΟ

ΓΡΗΓΟΡΙΟ του Χαράλαμπου στο κατάστημα που έχει μισθώσει για το σκοπό αυτό
και βρίσκεται εντός οικισμού Ελαφονήσου

και απεικονίζεται στο διάγραμμα

κάλυψης της μηχανικού Μουρελάτου Κωνσταντίνας που συνοδεύει την αίτηση.
Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη
λειτουργίας του καταστήματος. Για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του
καταστήματος αυτού, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 50/2011
Απόφ. 51/2011

Θέμα Περί αιτήσεως ΤΖΟΥΜΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ για χορήγηση άδειας
λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το 5ο θέμα είπε:
Το δικαίωμα λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων αποτελεί μια από τις εκδηλώσεις της κρατικής
μέριμνας που επιτάσσει το Σύνταγμα για τους ανάπηρους, τα θύματα πολέμου και τα λοιπά χρήζοντα προστασίας
πρόσωπα.
Συγκεκριμένα στο άρθρο 21 του Συντάγματος ορίζεται ότι
«Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων
που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα
ειδικής φροντίδας από το Kράτος.»
Μέχρι πρότινος η χορήγηση της άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων, ανήκει στην
αρμοδιότητα των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων κατά τις διατάξεις του Ν.Δ.1044/71.
Στην παρ.3 του άρθρου 10 του ΝΔ 1044/71, το οποίο αναφέρεται στις άδειες λιανικής πώλησης
καπνοβιομηχανικών προϊόντων, ορίζονται τα εξής:
"3. Το ως άνω δικαίωμα ασκείται κατόπιν αδείας χορηγουμένης δι αποφάσεως των κατά το άρθρον 18 αρμοδίων
οργάνων εκδιδομένης τη αιτήσει του ενδιαφερομένου συνοδευομένη υπό δικαιολογητικών αποδεικνυόντων την
συνδρομήν των κατά νόμων προϋποθέσεων."
Το άρθρο 18 στο οποίο παραπέμπει η ανωτέρω διάταξη, αφορά τις άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων οι οποίες
έχουν πλέον μεταβιβαστεί στους Δήμους με τον Καλλικράτη.
Συνεπώς, τα κατά το άρθρο 18 αρμόδια όργανα είναι οι Δήμοι.
Επομένως οι άδειες λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων εκδίδονται πλέον από τους Δήμους.
Στην παρ.1 του άρθρου 10 του ΝΔ 1044/71, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ
38/29.02.2008 τεύχος Α΄) ορίζεται ότι δικαίωμα λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων σε δημοτικά ή
κοινοτικά διαμερίσματα έχουν, κατά σειρά προτίμησης, οι ανάπηροι πολέμου, τα θύ
ματα πολέμου, οι ανάπηροι και τα θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 «περί ρυθμίσεως αναπηρικών
ζητημάτων», οι ασκούντες ή επιθυμούντες να ασκήσουν το επάγγελμα του καπνοπώλη εντός κλειστών χώρων,
εφόσον όλοι οι ανωτέρω είναι μόνιμοι κάτοικοι του τόπου που πρόκειται να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό, τέσσερα
(4) τουλάχιστον έτη προ τoυ χρόνου υποβολής της αιτήσεως.
Επιπλέον στην παρ.2 του άρθρου 10 του ΝΔ 1044/71 ορίζεται ότι κατ' εξαίρεση και εφ' όσον δεν υφίστανται
πρόσωπα δικαιούμενα αυτής της αδείας από κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, επιτρέπεται η χορήγηση αυτών
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των αδειών, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και σε ιδιώτες, προτιμωμένου μεταξύ αυτών όσων φέρουν κατά
συνεκτίμηση διαρκή αναπηρία, ανικανότητα προς εργασία και μεγαλύτερα οικογενειακά βάρη.
Στους ικανούς προς εργασία ιδιώτες χορηγούμενες άδειες είναι προσωρινές και ανακαλούνται σε περίπτωση
εμφάνισης αιτούντος εκ των εν παρ. 1 προσώπων. Οι σε ιδιώτες αναπήρους ή ανικάνους προς εργασία
χορηγηθείσες ή χορηγούμενες άδειες μεταβιβάζονται μόνο στη χήρα σύζυγο και ταύτης μη υπαρχούσης στα
ανίκανα προς εργασία τέκνα.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του ΝΔ 1044/71 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3648/2008
(ΦΕΚ 38/29.02.2008 τεύχος Α΄)
«Οι παραπάνω δικαιούχοι και οι διάδοχοι αυτών υποχρεούνται να υποβάλλουν τον Ιανουάριο κάθε έτους στο
Δήμο ή την Κοινότητα και στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση υπεύθυνη δήλωση για το αμετάβλητο των
προϋποθέσεων με τις οποίες χορηγήθηκε σε αυτούς η άδεια».
Σύμφωνα με τις παρ.4 έως 7 του άρθρου 10 του ΝΔ 1044/71, όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.
3648/2008 (ΦΕΚ 38/29.02.2008 τεύχος Α΄):
«4. Απαγορεύεται η άνευ της ανωτέρω αδείας λιανική πώλησις των ως άνω ειδών, ως και η πώληση αυτών εν
υπαίθρω ή πλανοδίως, ως και παρά καπνοβιομηχάνων, αντιπροσώπων και πρατηριούχων χονδρικής πωλήσεως
τοιούτων ειδών.
5. Αδειαι λιανικής πωλήσεως καπνοβιομηχανικών προϊόντων εν ουδεμία περιπτώσει, επί ποινή ανακλήσεως
τούτων, εκμισθώνονται εις πρατήρια χονδρικής πωλήσεως σιγαρέττων, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, παντοπωλεία,
λοιπά καταστήματα πωλήσεως ειδών διατροφής και ενδύσεως.
6. Ο συνολικός αριθμός των αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και αδειών λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών
προϊόντων που δύναται να χορηγηθούν σε κάθε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα, προσδιορίζεται από το πηλίκο
της διαιρέσεως του αριθμού του πραγματικού πληθυσμού σύμφωνα με την τελευταία απογραφή δια του συντελεστή
380. Πηλίκο μικρότερο της μονάδος, εφόσον είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ενός δευτέρου (½) αυτής, θεωρείται ως
ακέραια μονάδα.
7. Ο συνολικός αριθμός των επιπλέον αδειών που θα προκύψουν από την εφαρμογή της διάταξης αυτής
κατανέμεται ισομερώς μεταξύ αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και αδειών λιανικής πώλησης
καπνοβιομηχανικών προϊόντων.»
Επιπλέον, στις παρ.1 και 2 του άρθρου 11 του ΝΔ 1044/71 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 1043/1980
(ΦΕΚ 87/1980 τεύχος Α’) και με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38/29.02.2008 τεύχος Α΄)
ορίζονται τα εξής:
«1. Επιτρέπεται κατόπιν αποφάσεως των κατά το άρθρον 18 αρμοδίων οργάνων η χορήγησις προσωρινής
ισχύος αδειών λιανικής πωλήσεως των εν παραγράφω 1 του προηγουμένου άρθρου ειδών εις τόπους
παραθερισμού κατά τους θερινούς μήνας και εν ω μέτρω αύται είναι απαραίτητοι προς εξυπηρέτησιν των
παραθεριστών, ο αριθμός των οποίων δεν δύναται να υπερβαίνη το 1/3 των εν παραγράφω 6 του προηγουμένου
άρθρου οριζομένων τοιούτων.
Κατά την χορήγησιν των ανωτέρω αδειών εφαρμόζονται τα εν παραγράφοις 1 και 2 του προηγουμένου άρθρου ως
προς τον καθορισμόν της προτεραιότητος.
2. Εξαιρετικά και καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου στις παραγράφους 6, 7, 8 και 9 του προηγούμενου άρθρου
αριθμού αδειών, επιτρέπεται η χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης καπνό βιομηχανικών προϊόντων σε εξοχικά
κέντρα, ξενοδοχεία (μοτέλ), εστιατόρια και κυλικεία αεροδρομίων που βρίσκονται εκτός κατοικημένων περιοχών
και εφόσον σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων δεν λειτουργεί περίπτερο ή κατάστημα με παρόμοια άδεια,
καθώς και σε κυλικεία επιβατικών πλοίων.»
Τέλος στην ΚΥΑ Φ 670/456592/80 ορίζεται ότι σε πόλεις με πραγματικό πληθυσμό 100.000 κατοίκων και άνω,
επιτρέπεται η χορήγηση αδειών καθ’ υπέρβαση του αριθμού που καθορίζει η παρ.6 του άρθρου 10 του ΝΔ.
1044/1971, εφόσον η χορήγηση των αδειών επιβάλλεται λόγω αυξημένης καταναλωτικής κίνησης και των αναγκών
του κοινού, με την προϋπόθεση ότι δεν ασκείται εκμετάλλευση περιπτέρου ή άδειας λιανικής πώλησης
καπνοβιομηχανικών προϊόντων σε απόσταση 200 μέτρων, μετρούμενης πραγματικά και όχι με νοητή γραμμή.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων
είναι τα εξής:
Αίτηση συνοδευόμενη από:
1.-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
Ή
-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Έναρξης εργασιών από την Δ.Ο.Υ. για κατάστηµα Ψιλικών -¨Λιανικό
εμπόριο Ψιλικών και παρομοίων ειδών¨, ως κύρια απασχόληση.
2. Βεβαίωση κατοικίας από Δήμο, όπου κατοικεί και ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα.
3.-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι:
α. είμαι κάτοικος του Δήμου στον οποίο θα ασκείται η επαγγελματική µου δραστηριότητα, πέραν της τετραετίας,
και
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β. στο κατάστημα µου δεν θα πωλούνται είδη υγειονομικού ενδιαφέροντος, ή ότι το κατάστημά μου διαθέτει χώρο
4.-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας και σε περίπτωση αλλοδαπών επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άδειας παραµονής ή εργασίας.
Από τον ΤΖΟΥΜΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ως εκπρόσωπο της εταιρείας ΤΖΟΥΜΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. έχει
κατατεθεί αίτηση μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης
καπνοβιομηχανικών προϊόντων. Η επιχείρηση βρίσκεται στην περιοχή Λεύκη Σίμος όπου απέχει 5 χιλιόμετρα από
τον οικισμό Ελαφονήσου, συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό παραθεριστών, οπότε πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι
επιτρέπεται κατόπιν αποφάσεως των κατά το άρθρον 18 αρμοδίων οργάνων η χορήγησις προσωρινής ισχύος
αδειών λιανικής πωλήσεως των εν παραγράφω 1 του προηγουμένου άρθρου ειδών εις τόπους παραθερισμού
κατά τους θερινούς μήνας και εν ω μέτρω αύται είναι απαραίτητοι προς εξυπηρέτησιν των παραθεριστών
Κατόπιν των ανωτέρω πρέπει να αποφασίσουμε σχετικά, έχοντας ως γνώμονα την εξυπηρέτηση του κοινού, τις
αντίστοιχες εγκεκριμένες άδειες καθώς και την συνεχώς αυξανόμενη τουριστική κίνηση αυτής της εποχής όπως
επίσης το γεγονός ότι δεν έχει πληρωθεί ο αριθμός των αδειών που επιτρέπεται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 10
του Ν.Δ. 1044/71, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και έχοντας υπόψη:
 το άρθρο 21 του Συντάγματος
 τις σχετικές διατάξεις του ΝΔ 1044/71 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 την σχετική αίτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ για τη θερινή περίοδο ως εξής:
Α/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α
1ΑΝΤΖΟΥΜΑΝΗΣ

στον ΔΗΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜO ΔΗΜΟΣ-ΘΕΣΗ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
‘H ON. ΣΥΖΥΓΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ [ΕΚΤΟΣ
ΙΔΙΩΤΗΣ
ΣΙΑ Ε.Ε.
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΥΚΗ]

Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας και για περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 51/2011
Αριθ. Αποφ. 52/2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πλαισίου, μεταξύ του Δήμου, του Ελληνικού
Δημοσίου {εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας} και της Ε.ΥΔ.Α.Π.

ΝΗΣΩΝ, για την εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία συστημάτων παραγωγής, επεξεργασίας και
διανομής πόσιμου ύδατος και συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων και εξουσιοδότηση υπογραφής.
Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το 4ο
της

Προγραμματικής Σύμβασης Πλαισίου

θέμα της ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζοντας το σχέδιο
είπε τα εξής:

Με το άρθρο 100 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι: «Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και
προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι δήμοι,
οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα
οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή
συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις
ύδρευσης και αποχέτευσης, τα δημοτικά και περιφερειακά Ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή Ιδρύματα
και κληροδοτήματα και τα Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
τεχνολογικά εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν Προγραμματικές Συμβάσεις με το
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Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.
1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού».
Η αδιάλειπτη παροχή πόσιμου νερού και η εν γένει εύρυθμη λειτουργία του συστήματος ύδρευσης αποχέτευσης στον Δήμο, συνιστούν ζητήματα τα οποία χρήζουν συνολικής και μακροπρόθεσμης
αντιμετώπισης, και μέχρι σήμερα δεν έχουν αντιμετωπιστεί κατά τρόπο ικανοποιητικό, δηλαδή με
επεμβάσεις χαμηλού κόστους και μακροχρόνιας εφαρμογής προσαρμοσμένες στις εξειδικευμένες
ανάγκες του Δήμου μας.
Μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατόν να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά κατά τρόπο οριστικό,
οι δε εφαρμοζόμενες λύσεις είναι δαπανηρές και περιβαλλοντικά απρόσφορες. Η οριστική διευθέτηση
του τρόπου διαχείρισης του βασικού αγαθού του νερού και της επεξεργασίας των λυμάτων είναι
μείζονος σπουδαιότητας για τον Δήμο μας.
Προς τούτο, η

εφαρμογή ειδικής τεχνογνωσίας και η ανεύρεση των αναγκαίων πόρων, είναι

καθοριστικής σημασίας για την υλοποίηση των αναγκαίων έργων και για την διαχείριση και λειτουργία
των συστημάτων παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου ύδατος και συλλογής και
επεξεργασίας λυμάτων και γενικά συστημάτων διαχείρισης υδάτων.
Υπό το πρίσμα αυτό, είναι καθοριστικής σημασίας για το Δήμο μας να επωφεληθούμε της ευκαιρίας
που μας παρέχεται, για την συμμετοχή στην

πρωτοβουλία

για την συνολική αντιμετώπιση του

ζητήματος της υδροδότησης των Νησιών της Ελληνικής Επικράτειας που έχει αναλάβει το Ελληνικό
Δημόσιο σε συνεργασία με την Ε.ΥΔ.Α.Π.

Α.Ε. δια της σύναψης, με ενδιαφερόμενους Δήμους,

Προγραμματικής Συμβάσεως Πλαισίου.
Ειδικότερα, κατ’ επίκληση της πρόβλεψης που περιλαμβάνεται στο άρθρο 100 του Ν.3852/10, γίνεται
χρήση της δυνατότητας υπογραφής Προγραμματικής Συμβάσεως με το Ελληνικό Δημόσιο και με την
εταιρεία Ε.ΥΔ.Α.Π. ΝΗΣΩΝ,, η οποία θα περιλαμβάνει την συμφωνία προθέσεων και τις γενικές αρχές
συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων για την εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία
συστημάτων παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου ύδατος και συλλογής και επεξεργασίας
λυμάτων και προαιρετικά για την υλοποίηση και εκμετάλλευση λοιπών συστημάτων διαχείρισης
υδάτων.
Συμμετέχοντας στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Πλαισίου με το Ελληνικό Δημόσιο και την
εταιρεία Ε.ΥΔ.Α.Π ΝΗΣΩΝ, επιλύονται οριστικά ζητήματα μέγιστης σημασίας για τον Δήμο μας αφού
εξασφαλίζεται :


Η χρηματοδότηση από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω των πόρων και των χρηματοδοτικών
προγραμμάτων που διαχειρίζονται τα αρμόδια Υπουργεία, της εγκατάστασης των συστημάτων
παραγωγής πόσιμου νερού από συστήματα αφαλατώσεων ή άλλες φυσικές πηγές,

και των

έργων υποδομών του συστήματος ύδρευσης- αποχέτευσης


Ο σχεδιασμός, η μελέτη υλοποίησης καθώς και η λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση του
συστήματος ύδρευσης - αποχέτευσης κάθε νησιού από φορέα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που διαθέτει
την ειδική τεχνογνωσία και εμπειρία.
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Περαιτέρω

εξασφαλίζεται η δυνατότητα υπογραφής, σε δεύτερο στάδιο,

επιμέρους Ειδικής

Προγραμματικής Σύμβασης Εφαρμογής, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του αρμόδιου φορέα της
ΕΥΔΑΠ ΑΕ και του Δήμου μας, στην οποία θα εξειδικεύονται οι ρυθμίσεις της Προγραμματικής
Σύμβασης ειδικά για τον Δήμο μας, βάσει του επιχειρησιακού σχεδιασμού που θα εκπονηθεί από την
Ε.ΥΔ.Α.Π. για το νησί
αντικειμένου της

μας προς τον σκοπό της υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου του

Προγραμματικής Συμφωνίας. Σε αυτήν την ειδική συμφωνία θα εξειδικεύονται ο

Προϋπολογισμός, οι Πόροι και οι χρηματοδοτήσεις για την εξυπηρέτηση της Ειδικής Προγραμματικής
Σύμβασης.
Για την υλοποίηση της συμφωνίας αυτής καλούμαστε από πλευράς μας να παραχωρούμε στον αρμόδιο
φορέα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. :


την χρήση οικοπέδων κατάλληλων κατά θέση και έκταση για την τοποθέτηση των πάσης
φύσεως αναγκαίων εγκαταστάσεων για την υλοποίηση του αντικειμένου της (ενδεικτικά
μονάδες αφαλάτωσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων κλπ)



την χρήση υφισταμένων και νέων υποδομών και δικτύων των ως άνω συστημάτων, λοιπών
υποδομών, μηχανημάτων και κάθε κινητού και ακίνητου μέσου για την εκτέλεση της
Προγραμματικής Σύμβασης.

Περαιτέρω καλούμαστε να εκχωρούμε στην Ε.ΥΔ.Α.Π. ΝΗΣΩΝ, αυτής :


την άσκηση των αρμοδιοτήτων λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης του συστήματος
ύδρευσης- αποχέτευσης την είσπραξη των πάσης φύσεως, τελών σχετικά με την ύδρευση και
την αποχέτευση.

Με βάση αυτά και λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον προτεινόμενο τρόπο, παρέχεται η δυνατότητα
οριστικής επίλυσης ενός κρίσιμου ζητήματος για τον Δήμο μας σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον Δήμαρχο και έλαβε υπόψη του


το άρθρο 100 του νόμου Ν. 3852/2010



Το γεγονός ότι η ανωτέρω υπόθεση αποτελεί ζήτημα μεγάλης σημασίας για το Δήμο και η
οριστική διευθέτηση του ζητήματος της ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου απαιτεί την
υιοθέτηση αποτελεσματικών και πρόσφορων λύσεων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Α.

Εγκρίνει την Προγραμματική Σύμβαση Πλαίσιο όπως αυτή ετέθη υπόψη του,

Δημόσιο

{εκπροσωπούμενο

από

τον

Υπουργό

Εσωτερικών

Αποκέντρωσης

με το Ελληνικό

και

Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον Υπουργό
Ανάπτυξης} και της Ε.ΥΔ.Α.Π. ΝΗΣΩΝ, με αντικείμενο την διατύπωση της συμφωνίας προθέσεων και
των γενικών αρχών συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών,
διαχείριση και λειτουργία συστημάτων παραγωγής,

για την εγκατάσταση,

επεξεργασίας και διανομής πόσιμου ύδατος και

συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων και προαιρετικά για την υλοποίηση και εκμετάλλευση λοιπών
συστημάτων διαχείρισης υδάτων στον Δήμο μας.
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Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Παναγιώτη Ψαρομμάτη για την υπογραφή αυτής της Προγραμματικής
Σύμβασης Πλαισίου με το Ελληνικό Δημόσιο {εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Εσωτερικών
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Ανάπτυξης} και την Ε.ΥΔ.Α.Π.

ΝΗΣΩΝ, με το παραπάνω αντικείμενο και τους ειδικότερους όρους που θα συμφωνηθούν.

Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 52/2011
Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης συντάχθηκε το
πρακτικό 13/29-7-2011 που αφού διαβάστηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Σ. Αρώνης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μαρία Σ.Αρώνη

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ Γ.
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ο Δήμαρχος
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