
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                   
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/21-5-2013

     Από το πρακτικό 7/21-5-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    Στην Ελαφόνησο σήμερα την 21 του μηνός  ΜΑΪΟΥ του έτους  2013  ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα

11:00΄ το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα

συνεδριάσεων,  ύστερα  από την  με  αριθμό   585/17-5-2013  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:

          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

 ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                    

 ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                               ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ  (Δικαιολογημένα απούσα) 

  ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                  ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  (Δικαιολογημένα απών)

 ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ        ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

 ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                 

 ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της  

συνεδρίασης  και έδωσε το λόγο  στον Δήμαρχο   να εισηγηθεί το 5 ο θέμα

Αριθ. αποφ. 34/2013

5ο ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ  ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα είπε:

Από την Οικονομική Επιτροπή έχουμε την εισήγηση περί  διατήρησης των

τελών   χρήσεως  χώρων  αιγιαλών    στις  παλιές  τιμές.  Συγκεκριμένα   η

εισήγηση  της Οικονομικής Επιτροπής έχει  ως εξής:

«Να μην προβεί σε αύξηση των χώρων αιγιαλού  προκειμένου να μην επι-

φορτιστούν οι επιχειρήσεις με άλλα βάρη  και να παραμείνουν τα τέλη όπως

πέρσι, δηλαδή
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• 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 πα-

ρακείμενους επιχειρηματίες,  για ομπρέλες και  ξαπλώστρες κα-

θώς  και  σε  καταστηματάρχες  για  τοποθέτηση  τραπεζοκαθι-

σμάτων,  θα παραμείνει  25,00 €/τμ.

Συνεχίζοντας  ο  Δήμαρχος  είπε  ότι  θεωρεί  σωστά  τα  ποσά  που

εισηγείται  η  Οικονομική  Επιτροπή  καθότι  ούτε  αύξηση  επιτρέπεται  τη

παρούσα εποχή με  τις  δυσκολίες  που υπάρχουν  για  τους επιχειρηματίες,

αλλά ούτε και μείωση  γιατί το Δημόσιο και οι Δήμοι πρέπει  τουλάχιστον να

διατηρήσουν  σταθερά  τα  έσοδά  τους    οπότε  πρότεινε  να  μείνουν  τα

περσινά ποσά.   

Το Δημοτικό Συμβούλιο,  λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και μετά από

διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να μην προβεί σε αύξηση των τελών χώρων αιγιαλού προκειμένου να μην επιφορ-

τιστούν οι επιχειρήσεις με άλλα βάρη και να παραμείνουν τα τέλη όπως πέρσι, δη-

λαδή

• Το τέλος χρήσεως αιγιαλού της απευθείας εκμίσθωσης για παρακείμενα κα-

ταστήματα εντός οικισμού (αιγιαλός περί του οικισμού Ελαφονήσου) καθο-

ρίζεται σε 18,00

• Το τέλος χρήσεως αιγιαλού της απευθείας εκμίσθωσης σε παρακείμενους 

επιχειρηματίες, για ομπρέλες και ξαπλώστρες καθώς και σε καταστηματάρχες για 

τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, θα παραμείνει 25,00 €/τμ.»

Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 34/2013 και αποτελεί  ακριβές απόσπασμα

από  το  πρακτικό   7/21-5-2013  που  αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώστηκε

υπογράφεται ως ακολούθως.

   Ο Πρόεδρος                       Ο Γραμματέας                       Τα Μέλη 

Γεώργιος Σ. Αρώνης                ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ -  ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

   ΑΡΩΝΗ    ΠΗΝΕΛΟΠΗ -ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

                    ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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