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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Από το πρακτικό 10/21-6-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 21η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2011, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό 914/16-6-2011 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:
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε για σοβαρούς κοινωνικούς λόγους 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
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ανομίτρη Διονύσιο να εισηγηθεί το1ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης.
Αριθ. Απόφ. 41/2011

Θέμα 1ο ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ο Αντιδήμαρχος εισηγούμενος το 1ο θέμα είπε:

Από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους κατανέμεται τακτική χρηματοδότηση στους ΟΤΑ
για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων που βρίσκονται στα όριά τους.
Η χρηματοδότηση αυτή αποδίδεται στις σχολικές επιτροπές που σύμφωνα με το άρθρο
103 του ν. 3852/10 συγχωνεύονται και περιορίζονται σε δύο νομικά πρόσωπα, σε κάθε
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Δήμο, ένα για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ένα για της
δευτεροβάθμιας.
Στην πρώην Κοινότητά μας λειτουργούσε πάντα μία σχολική επιτροπή με τίτλο Σχολική
Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Νηπιαγωγείου και Γυμνασίου Ελαφονήσου. Με το 95/18-1-2011
έγγραφό μας ζητήσαμε από το Υπουργείο να μας διευκρινίσει αν θα έπρεπε να διασπαστεί σε δύο
ξεχωριστά νομικά πρόσωπα και αυτό, με το 3368/13-5-2011 έγγραφό του απάντησε ότι το
ανωτέρω άρθρο (103 ν.3852/10) αφορά συγχωνεύσεις , οπότε εμείς που έχουμε μόνο μία Σχολική
Επιτροπή, συνεχίζει αυτή να λειτουργεί κατά τις διατάξεις του 243 του ν. 3463/2006.
Ας σημειωθεί ότι η προϋπολογισθείσα για το έτος 2011 δαπάνη ποσού, 7.200, που είναι
εγγεγραμμένη στον ΚΑ 00/6711 και προορίζεται να αποδοθεί στην Σχολική Επιτροπή
Δημοτικού Σχολείου Νηπιαγωγείου και Γυμνασίου Ελαφονήσου, αναλαμβάνεται εξ αρχής για
όλο το ποσόν σύμφωνα με την εγκύκλιο 30/19664 /20-4-2011 και αποδίδεται σε αυτήν η εκάστοτε
αναγγελλόμενη από το Ταμείο Παρακαταθηκών πίστωση σε σύντομο διάστημα.

Επειδή η γενική αρχή είναι να αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο για την κατανομή των
πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές, σας καλώ, παρότι στην ουσία δεν τίθεται θέμα κατανομής
της επιχορήγησης αφού δεν έχουμε δεύτερο νομικό πρόσωπο για τα σχολεία, για την διατύπωση
της σχετικής απόφασης.
Το Δ.Σ. στη συνέχεια έκανε διαλογική συζήτηση μετά το πέρας της οποίας,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Το ποσόν της ετήσιας επιχορήγησης

για λειτουργικές δαπάνες σχολείων που

κατανέμεται στον Δήμο μας για το σκοπό αυτό, θα διατίθεται εξ ολοκλήρου στη
μοναδική Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Νηπιαγωγείου και Γυμνασίου
Ελαφονήσου σύμφωνα με τα αντίστοιχα γραμμάτια είσπραξης της ταμειακής
υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 41/2011

Αριθ. Απόφ 42/2011.
ΘΕΜΑ 4ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ-ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ο Αντιδήμαρχος εισηγούμενος το 4ο θέμα είπε:
Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρων 80 παρ. 7 του ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» αρμόδιο όργανο για τη σφράγιση και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων, όλων των
καταστημάτων και των επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του οικείου Δήμου ή Κοινότητος είναι η δημοτική
αστυνομία ή το όργανο που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό
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συμβούλιο και αποτελείται από υπαλλήλους ή και αιρετούς στην περίπτωση που δεν έχει συσταθεί
δημοτική αστυνομία.
Το αρμόδιο όργανο, για την εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων δύναται όπου κρίνει αναγκαίο, να ζητά
τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία υποχρεούται να την παρέχει .
Θα πρέπει λοιπόν να ορίσουμε –εφόσον δεν έχουμε δημοτική αστυνομία- την εν λόγω επιτροπή.
Το Δ.Σ. έκανε διαλογική συζήτηση και έλαβε υπόψη του τις δ/ξεις του άρθρων 80 παρ. 7 του ν.
3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Τα άθρα 8 και 10 ΑΝ2520/40 «Περί υγειονομικού
κανονισμού» και άρθρο 9 παρ. 6 της υπ’ αριθ. ΑΙΒ 8577/83 Υγειονομικής Δ/ξης και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καταρτίζει την επιτροπή Σφράγισης-Αποσφράγισης Καταστημάτων για το έτος 2011 ως εξής:
Τακτικά μέλη : Οι δημοτικοί σύμβουλοι Αρώνης Σταύρος, Αρώνη Πηνελόπη, Αρώνης Μιχαήλ
Αναπληρωματικά μέλη : Οι δημοτικοί σύμβουλοι Αρώνη Μαρία του Στ, Μελάς Ιωάννης, Αρώνης Γεώργιος

Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 42/2011

Αριθ. Απόφ. 43 /2011

Θέμα 2 Περί αιτήσεως Φαρδή Παναγιώτη για χορήγηση άδειας
λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων

Ο Αντιδήμαρχος εισηγούμενος το2 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
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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 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 πώλησις αυτών εν
υπαίθρω ή πλανοδίως, ως και παρά καπνοβιομηχάνων, αντιπροσώπων και πρατηριούχων χονδρικής
πωλήσεως τοιούτων ειδών.
5. Αδειαι λιανικής πωλήσεως καπνοβιομηχανικών προϊόντων εν ουδεμιά 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
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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
β. στο κατάστημα µου δεν θα πωλούνται είδη υγειονομικού ενδιαφέροντος, ή ότι το κατάστημά μου διαθέτει
χώρο ξεχωριστό και ανεξάρτητο για τη διάθεση των καπνοβιομηχανικών προϊόντων, στην περίπτωση που το
κατάστημα είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος
4.-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας και σε περίπτωση αλλοδαπών επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άδειας παραµονής ή εργασίας.
Από τον Φαρδή Παναγιώτη έχει κατατεθεί αίτηση μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για χορήγηση
άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.
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
στον ΔΗΜΟ
ΕΛΑΦΟΝΟΣΟΥ ως εξής:
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΡΩΝΥΜO ; ‘H ON.
ΔΗΜΟΣ -ΘΕΣΗ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΖΥΓΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
1
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΡΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ [ΕΝΤΟΣ
ΙΔΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ]

Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας και για περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 43/2011

Αριθ. Απόφ.
Με την αριθ

44 /2011

Θέμα 3ο ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΜΕΝΤΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ
ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

1038460/2439/Β0010/09 (ΦΕΚ 792 Β/29-4-2009)ΚΥΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ έγινε η απευθείας παραχώρηση, με
αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και
παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Ά Βαθμού, με σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων
που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση
θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθισμάτων, ομπρελών, λειτουργία τροχήλατου
αναψυκτηρίου κλπ), η τυχόν δε άσκηση άλλης δραστηριότητας εκτός των ορίων
της παραχωρήσεως επισύρει τις συνέπειες του άρθρου 13 της απόφασης αυτής η
οποία ισχύει μέχρι 31.12.2012.

5

Από την κα Μέντη Καλομοίρα έχει κατατεθεί αίτηση για ενοικίαση χώρου αιγιαλού
παρακείμενη στην επιχείρηση της

στη περιοχή “Λιμνίτσα”

για τοποθέτηση

ομπρελών και ξαπλώστρων .
Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά .
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν
2971/2001, του Διατάγματος 11/12-11-1929, την αίτηση που έχει κατατεθεί
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να παραχωρηθεί

στη Μέντη Καλομοίρα η χρήση αιγιαλού 100 τμ (4 μ Χ25μ )

χωρίς δημοπρασία με απευθείας εκμίσθωση χώρου επί της προβολής της
επιχείρησής της

για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με την τιμή που

καθορίστηκε με την 17/2011 ΑΔΣ( ήτοι για παρακείμενες επιχειρήσεις
ομπρέλες και ξαπλώστρες

σε

25,00€/τμ )

για

και με την προϋπόθεση να μην

παραβιάζεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας.
Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 44/2011
Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης συντάχθηκε
το πρακτικό 10/21 -6-2011

που αφού συντάχθηκε 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
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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