
      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              
ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ                            
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 
Οικονομική Επιτροπή 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/  16  ΜΑΙΟΥ   2013
 Από το πρακτικό 7/16-5-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου
    Στην Ελαφόνησο σήμερα την  16η  του μηνός ΜΑΙΟΥ του έτους 2013, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 
10:00΄ η  Οικονομική  Επιτροπή  συνήλθε  σε  δημόσια   ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση  στην  αίθουσα 
συνεδριάσεων,  ύστερα  από  τη  με  αριθμό  568/14-5-2013   πρόσκληση  του  Προέδρου  της 
Οικονομικής επιτροπής,  που δημοσιεύτηκε     στον  ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και 
επιδόθηκε  με αποδεικτικό  στους συμβούλους που συμμετέχουν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 
75 παρ. 6 του   Ν. 3852/2010,         για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατεπείγον θέμα που  
περιγράφεται και αιτιολογείται στην πρόσκληση αυτή: 

         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα προσκληθέντα  7 μέλη 
   της Δημαρχιακής επιτροπής ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    
2. ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                                   
3. ΑΡΩΝΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ                                                                  ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
5. ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
6. ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ   ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  
                  

       Αριθ.Απόφ. 23/2013  ΘΕΜΑ:   ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ  

     Ο Πρόεδρος  μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  και 
αρχικά ζήτησε την έγκριση του συμβουλίου  για το κατεπείγον  της συνεδρίασης, συγκεκριμένα 
για   το θέμα   «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ»

     λέγοντας ότι: 
Με την Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013/29-3-2013 ΚΥΑ Εσωτερικών και Οικονομικών 

παραχωρήθηκε  απευθείας και με αντάλλαγμα στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού  το δικαίωμα απλής 
χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού , παραλίας ,όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων 
λιμνών και πλεύσιμων ποταμών  έως 31-12-2013 . Στη συνέχεια ακολούθησε η 
Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013/2-5-2013 ΚΥΑ  Εσωτερικών και Οικονομικών τροποποίηση της 
ανωτέρω    . Όπως γνωρίζετε  με την 4/2013 προηγούμενη απόφαση μας είχαμε εισηγηθεί  για 
το τέλος αιγιαλού και εν συνεχεία ακολούθησε  η 7/25-1-2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
σχετικά με τον καθορισμό τελών χρήσεως αιγιαλού, η οποία όμως ακυρώθηκε  με το 
6168/392/14-3-2013 έγγραφο καθότι δεν είχε εκδοθεί τότε η νέα ΚΥΑ για παράταση της 
προηγούμενης που ίσχυε μέχρι 31-12-2012. 
 Προκειμένου  λοιπόν  να  προλάβουμε  εγκαίρως   τις  διαδικασίες  εκμίσθωσης  των   χώρων 
αιγιαλού  ύστερα  από  την  έκδοση  της  νέας   Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013/29-3-2013   και  της 
Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013/2-5-2013   ΚΥΑ, σας  καλώ  εκ  νέου   να  εισηγηθούμε  για  το  τέλος 
αιγιαλού 
    Η Οικονομική Επιτροπή  ομόφωνα συμφώνησε στην συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον 
και   αφού  έλαβε  υπόψη  της   α)  την  υπ΄αριθ  Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013/29-3-2013  ΚΥΑ 
Εσωτερικών  και  Οικονομικών  με  την  οποία  παρατείνεται  η  απ΄  ευθείας  παραχώρηση  του 
δικαιώματος  απλής  χρήσης  αιγιαλού  και  παραλίας  στους  ΟΤΑ  μέχρι   31-12-2013  β)  την 
Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013/2-5-2013  ΚΥΑ   Εσωτερικών  και  Οικονομικών  τροποποίηση  της 
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Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013/29-3-2013 ΚΥΑ γ) την εισήγηση του Προέδρου, αλλά και το γεγονός 
ότι τα οικονομικά προβλήματα της εποχής  πλήττουν και τις μικρές επιχειρήσεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Να μην προβεί σε αύξηση των χώρων αιγιαλού  προκειμένου να μην επιφορτιστούν οι επιχει -
ρήσεις με άλλα βάρη  και να παραμείνουν τα τέλη όπως πέρσι, δηλαδή

• Το τέλος χρήσεως αιγιαλού της απευθείας εκμίσθωσης για παρακείμενα  καταστήματα 
εντός οικισμού (αιγιαλός περί του οικισμού Ελαφονήσου) καθορίζεται σε  18,00

• Το τέλος χρήσεως αιγιαλού της απευθείας εκμίσθωσης σε παρακείμενους επιχειρημα-
τίες, για ομπρέλες και  ξαπλώστρες καθώς και σε καταστηματάρχες για τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων,  θα παραμείνει  25,00 €/τμ.

Η απόφαση έλαβε α.α. 23/2013  και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό  7/16 
ΜΑΙΟΥ    2013 που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΝ.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ                    ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ -ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ –ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
                                                      ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ακριβές Αντίγραφο                         
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