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ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
Από το πρακτικό 1/13-1-2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 13 η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2012 , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα
10:00΄ η Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα
από τη με αριθμό 51/9-1-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής, που
δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στου ς
συμβούλους που συμμετέχουν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα προσκληθέντα 7 μέλη της
Δημαρχιακής επιτροπής ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
3. ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
4. ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ(αναπληρωματικό μέλος)
5. ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6. ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Στην θέση του τακτικού μέλους Μελά Ιωάννη που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα,
προσήλθε η αναπληρώτρια Αρώνη Πηνελόπη.
Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Aριθ. Απόφ 3/2012
ΘΕΜΑ 4 ο: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:

Ενόψει της σύνταξης του προϋπολογισμού πρέπει να εισηγηθούμε στο Δημοτικό
Συμβούλιο την αναγκαιότητα αύξησης ή όχι των τελών που καταβάλλονται υπέρ του Δήμου
Μια πηγή εσόδων για τον Δήμο μας είναι τα τέλη χρήσης Κοινόχρηστων χώρων και τα τέλη
χρήσης χώρων αιγιαλού.
Η συνεχώς αυξανόμενη τουριστική κίνηση αυξάνει μεν τα έσοδα αλλά επιφέρει πολλαπλάσια
έξοδα για να εξασφαλιστεί η καθαριότητα και η ασφάλεια στους κοινόχρηστους χώρους και
στις παραλίες.
Με την 17/2011 απόφαση Δημοτικου Συμβουλίου Ελαφονήσου για τα τέλη κοινόχρηστων
χώρων και αιγιαλού είχαν οριστεί και ισχύουν τα εξής:
7.

Για κοινόχρηστους χώρους εντός οικισμού 18,00 €/τ.μ.

8.
Το τέλος χρήσεως αιγιαλού της απευθείας εκμίσθωσης για παρακείμενα καταστήματα
εντός οικισμού (αιγιαλός περί του οικισμού Ελαφονήσου) καθορίζεται σε 18,00
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9.
Το τέλος χρήσεως αιγιαλού της απευθείας εκμίσθωσης σε παρακείμενους
επιχειρηματίες, για ομπρέλες και ξαπλώστρες καθώς και σε καταστηματάρχες για τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων, στις παραλίες εκτός οικισμού, θα παραμείνει 25,00 €/τμ
Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά
Η Ο.Ε αφού έλαβε υπόψη της α) τις διατάξεις του Ν 1828/1989 οικονομική αυτοτέλεια των
ΟΤΑ β) την υπ΄αριθ 1038460/2439/B0010/15-4-09 κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών με την
οποία παρατείνεται η απ΄ ευθείας παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και
παραλίας στους ΟΤΑ μέχρι 31-12-2012 και γ) δ) 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 τελών κοινόχρηστων χώρων και χώρων αιγιαλού προκειμένου
να μην επιφορτιστούν οι επιχειρήσεις με άλλα βάρη και να παραμείνουν τα τέλη όπως πέρσι,
δηλαδή
•

Για κοινόχρηστους χώρους εντός οικισμού 18,00 €/τ.μ.

•

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
επιχειρηματίες, για ομπρέλες και ξαπλώστρες καθώς και σε καταστηματάρχες για
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, θα παραμείνει 25,00 €/τμ.

Για την διασφάλιση
Α]της αντικειμενικότητας έναντι όλων των επαγγελματιών και
Β] των εσόδων του Δημου αποφασίζεται:
Να μετρούνται με ακρίβεια οι εκμισθούμενοι αιγιαλοί και οι παραχωρούμενοι προς χρήση
κοινόχρηστοι χώροι, και να πληρώνουν οι χρήστες
τα τ.μ. που χρησιμοποιούν (η κατάληψη
περισσότερων τετραγωνικών μέτρων απ’ αυτά που αναγράφονται στην άδεια,
συνιστά αυθαίρετη
χρήση και θα εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Ν.1080/80, και οι
αντίστοιχες διατάξεις για την αυθαίρετη χρήση αιγιαλών) .
Η απόφαση έλαβε α.α. 3/2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 1/13
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝ.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
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