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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 20η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2013 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και
ώρα 10:30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων,
ύστερα από την με αριθμό 1791/13-12-2013 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:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
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 στην Αντιδήμαρχο να εισηγηθεί το 4ο θέμα:

ΑΡΙΘ. Αριθ. Απόφ. 81 / 2013

ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ

Η Αντιδήμαρχος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:
Μια σημαντική προοπτική ανοίγεται για τον κάθε τόπο και τον τουρισμό με την δημιουργία
υδατοδρομίων. Φέτος ως γνωστόν, ψηφίστηκε νέος νόμος αδειοδότησης για Υδατοδρόμια σε λιμάνια ή
λίμνες.
Βάση του νόμου

αυτού (Ν. 4146 /2013) για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και με τίτλο

«Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και
άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α’ Αρ. 90, Ημ. Εκδ. 18-4-13 Άρθρα 32-57, Αδειοδότηση Υδατοδρομίων
(Αεροδρόμια

επί

υδάτινων

πεδίων)

παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης νέας άδειας ή ανανέωσης παλιάς άδειας για εμπορική χρήση. Η
νέα άδεια λειτουργίας θα είναι αόριστης διάρκειας με την τήρηση προϋποθέσεων και ασφάλειας.
(άρθρο 39, παρά 9)
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Σας γνωρίζω ακόμη ότι, στα αδειοδοτημένα Υδατοδρόμια θα επιτρέπεται, βάσει του νέου νόμου, η
πραγματοποίηση τακτικών και έκτακτων πτήσεων Δημοσίων Μεταφορών Υδροπλάνων για
μεταφορά επιβατών φορτίων ταχυδρομείου καθώς και μια σειρά ειδικών πτήσεων (Νοσοκομειακών,
Έρευνας- Διάσωσης, Πυρόσβεσης, Γενικής Αεροπορίας, Αεροπορικών εργασιών κ.λ.π.)
Οι πτήσεις θα μπορούν να πραγματοποιούνται τόσο, προς κάθε άλλο αδειοδοτημένο Υδατοδρόμιο,
όσο και προς χερσαία αεροδρόμια με την χρήση αμφίβιων υδροπλάνων. Επίσης θα επιτρέπεται να
πραγματοποιούνται έκτατες πτήσεις (charter flights) προς υδάτινα πεδία για τα οποία σημειωτέον
δεν απαιτείται Αδειοδότηση.
Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Να παρέχει τις υπηρεσίες τις υπηρεσίες του υδατοδρομίου με ίσους όρους σε οποιοδήποτε
αεροσκάφος,
Να ακολουθεί τις υποδείξεις των αεροπορικών και λιμενικών αρχών
Να ενημερώνει και να τροποποιεί τα Εγχειρίδια Υδατοδρομίου
Να εποπτεύει με κατάλληλα μέσα την υδάτινη περιοχή του υδατοδρομίου και να διατηρεί
την περιοχή κίνησης των αεροσκαφών ελεύθερη από κάθε εμπόδιο,
Να τηρεί και να παρέχει στην Υ.Π.Α. λεπτομερή στοιχεία αεροπορικής κίνησης καθώς και
αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τα εξυπηρετούμενα αεροσκάφη, τα πληρώματα, τους
επιβάτες, το φορτίο και το ταχυδρομείο,
Να διακόπτει τη λειτουργία του υδατοδρομίου σε περίπτωση που διαπιστώσει την ύπαρξη
κινδύνου για την ασφάλεια των πτήσεων,
Να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους,
Να μεριμνά για την συντήρηση των λιμενικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί,
Να παρέχει τις υπηρεσίες του τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης εσωτερικής και
κοινοτικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.
Οι περιπτώσεις για την αδειοδότηση του υδατοδρομίου είναι οι εξής:

1] Ο τρίτος φορέας που έχει τη χρήση του χώρου (Δήμος, Λιμενικό Ταμείο, Ιδιώτης κ.λ.π.) θα είναι
ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας του Υδατοδρομίου και θα επιβαρυνθεί με το κόστος αδειοδότησης
που θα ανέλθει στο ποσό των 15.000,00€ + κόστος Μ.Π.Ε. + κόστος Εξοπλισμού Υδατοδρομίου.
2] Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες που θα είναι κάτοχοι της άδειας λειτουργίας του Υδατοδρομίου
αφού τους γίνει η παραχώρηση του χώρου, το κόστος αδειοδότησης και εγκατάστασης το
αναλαμβάνουν οι ίδιες και θα συμφωνηθεί ένα ποσοστό ή ένα μίσθωμα για τον παραχωρητή.
3] Ο τρίτος φορέας που έχει τη χρήση του χώρου (Δήμος, Λιμενικό Ταμείο, Ιδιώτης κ.λ.π.) και οι
ενδιαφερόμενες εταιρίες δύνανται να δημιουργήσουν μια κοινοπραξία – εταιρία, που τα κόστη θα
είναι ανάλογα με τα ποσοστά συμμετοχής στην κοινοπραξία.
Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου μπορεί να την μεταβιβάσει, όμως θα απαιτείται
κοινή απόφαση των Υπουργών -Ανάπτυξης και Ναυτιλίας. Επίσης, ο κάτοχος της άδειας
λειτουργίας υδατοδρομίου μπορεί να παραχωρήσει τη διοίκηση, τη διαχείριση, τη λειτουργία
υδατοδρομίου ή εκμετάλλευση των υποδομών και υπηρεσιών του υδατοδρομίου.
Επειδή το κόστος για την αδειοδότηση του Υδατοδρομίου ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00€ +
κόστος Μ.Π.Ε. + κόστος Εξοπλισμού Υδατοδρομίου και επειδή ο Δήμος δεν διαθέτει τους
αναγκαίους πόρους και την διαχειριστική επάρκεια,
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εισηγούμαι την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ενδιαφερόμενες εταιρείες, που θα είναι
κάτοχοι άδειας λειτουργίας του Υδατοδρομίου. Στη συνέχεια εφόσον προηγηθεί παραχώρηση του
χώρου, η ανάδοχος εταιρεία θα αναλάβει το κόστος αδειοδότησης και εγκατάστασης ενώ θα έχει
συμφωνηθεί ένα ποσοστό ή ένα μίσθωμα για τον παραχωρητή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ
1. Αίτημα από ενδιαφερόμενο για παραχώρηση ή με πρωτοβουλία του φορέα
2.Το διοικητικό όργανο του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα λαμβάνει απόφαση για την
παραχώρηση του χώρου μετά έργου & την διαδικασία διαγωνισμού.
3. Η σχετική απόφαση του φορέα για την πρόθεσή του να διενεργήσει διαγωνισμό υποβάλλεται στο
Υπουργείο Ναυτιλίας για έγκριση.
4.Μετά από την έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας ο φορέας δημοσιεύει την προκήρυξη του
διαγωνισμού.
5.Ο κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει την πρόταση του η οποία θα περιέχει αναλυτικά το σχετικό
τοπογραφικό διάγραμμα, τη τεχνική περιγραφή των υπό κατασκευή έργων και την διάρκεια της
παραχώρησης. Ο φάκελος θα συνοδεύεται επίσης με τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά τα οποία θα
ικανοποιούν τα κριτήρια πιστοποίησης της προκήρυξης.
6. Η επιτροπή η οποία θα διενεργήσει το διαγωνισμό θα προσκομίσει την απόφαση της στο
διοικητικό συμβούλιο του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα προκειμένου να επικυρωθεί.
7. Η επικυρωμένη από το φορέα απόφαση της επιτροπής υποβάλλεται στο Υπουργείο Ναυτιλίας για
έγκριση.
Στη συνέχεια η Αντιδήμαρχος ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο τη γνώμη του σχετικά με την
δημιουργία και λειτουργία υδατοδρομίου και αυτό μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συμφωνεί με την εισήγηση της Αντιδημάρχου και συμπληρώνει ότι πρέπει να
ενημερωθούν όλοι οι φορείς του τόπου περί του θέματος αυτού.
Η απόφαση έλαβε α.α. 81/2013
Όταν ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό 18/20-12-2013 το οποίο αφού
αναγνώστηκε υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
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ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΛΙΑΡΟΥ ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

