
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                   
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10] 30-7-2013      

     Στην Ελαφόνησο σήμερα την 30η     του μηνός  ΙΟΥΛΙΟΥ 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    1128/26-7-2013  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                                                                            ΚΑΝΕΙΣ

  ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                   

  ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ        

 ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                 

  ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ                  

 ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                 

 ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

  ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

 ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

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 1ο  θέμα

Αριθ. Απόφ. 52/2013 ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ του ΜΑΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για  απευθείας εκμίσθωση

χώρου αιγιαλού στη θέση ΛΙΜΝΙΤΣΑ
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 Όπως κάθε χρόνο έτσι  και  φέτος  υπάρχει  ενδιαφέρον από τους  ιδιοκτήτες   καταστημάτων και

λοιπών επιχειρήσεων   παρακείμενων στους αιγιαλούς, για ενοικίαση χώρου έμπροσθεν της επιχείρησής τους

σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν 2971/2001.

 Μεταξύ αυτών είναι  και ο  ΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ που έχει αιτηθεί την  απευθείας

εκμίσθωση  χώρου αιγιαλού στη  θέση ΛΙΜΝΙΤΣΑ  περιοχής Κάτω Νησί  εμβαδού διακοσίων

(200) τ.μ.  επί της προβολής  του καταστήματός του, σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα που συνυπο-

βάλλεται. 

Σχετικά   με  την  άδεια  που  απαιτείται   από  το  Υπουργείο  Πολιτισμού,    έχουμε  την

71600/34686/4839/2424/6-6-2013  Απόφαση  Υπουργείου   Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  Πολιτι-

σμού και Αθλητισμού  σύμφωνα με την οποία παρέχεται η σύμφωνη γνώμη, για την εκμίσθωση του

συγκεκριμένου χώρου.

  Κύριοι  σύμβουλοι,  σας  θέτω  υπόψη   την  αριθ  Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013/29-3-2013

ΚΥΑ  Εσωτερικών και Οικονομικών όπως τροποποιήθηκε με την Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013/2-5-

2013   ΚΥΑ  περί   παραχώρησης με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλί-

ας στους ΟΤΑ, καθώς και τα συνημμένα με την αίτηση σχεδιαγράμματα και σας  καλώ να αποφασί-

σετε σχετικά.

Το ΔΣ αφού  έλαβε υπόψη του την  ανωτέρω  αίτηση  και έκανε διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία

Να παραχωρηθεί η χρήση αιγιαλού  διακοσίων (200)    τετραγωνικών  μέτρων χωρίς δημοπρασία με

απευθείας  εκμίσθωση  χώρου  επί  της  προβολής  της  επιχείρησης  ΜΑΝΤΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  για

τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων. 

 Επί της απόφασης διαχωρίζουν τη θέση τους οι:

Ο Ανομίτρης Διονύσιος. Διαφωνεί στην απευθείας εκμίσθωση   και θεωρεί ότι οι αιγιαλοί σε αυτή τη

περίπτωση  δεν  πρέπει   καν  να  εκμισθώνονται  γιατί  καταστρέφονται  οι  αμμοθίνες  και  αλλοιώνεται  το

περιβάλλον.   θεωρεί  ότι  θα πρέπει  να γίνει  περιβαλλοντική σύγκριση της  παραλίας με τα προηγούμενα

χρόνια, ώστε να εντοπιστεί    το μέγεθος της καταστροφής και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα. Επίσης

πιστεύει ότι πρέπει να παύσουν να παρκάρουν οχήματα στη συγκεκριμένη παραλία. 

Επίσης ο Αντώνης Αρώνης επιμένει  σε  προηγούμενη  θέση  του,  θεωρώντας ότι οι ομπρέλες και οι

ξαπλώστρες είναι ήδη πάρα πολλές και  υπάρχει ανάγκη μείωσης και όχι αύξησης.

Η Μαρία Σ. Αρώνη  επίσης διαφωνεί, γιατί θεωρεί ότι έχει διαπιστωθεί ότι  οι εκμισθωτές κάνουν

κακή χρήση του αιγιαλού  και δεν τηρούν τους όρους.

Η απόφαση έλαβε α.α.  52/2013
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Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης  συντάχθηκε το  πρακτικό 10 /30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 

που αφού διαβάστηκε, υπογράφηκε ως εξής:

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο Γραμματέας     ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,              ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                

   ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ -ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

                                                        ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ             

                                             ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

                                                ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

                                 ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
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