ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 13ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 183/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 2 του µηνός Ιουνίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω εφαρµογής
webex), σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
7816/29-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα
µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Τυπάλδος Νικόλαος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2 Γαζής Αναστάσιος
3 Κατωπόδη Νίκη
3 ∆ρακονταειδής Κων/νος
4 Τσιρογιάννης Γεώργιος
4 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
5 Μαργέλη Μαρία
5
6
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Ασπασία
Σούνδια, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Παρατηρήσεις: Οι ∆.Σ. Γαζής Αναστάσιος και Τυπάλδος Νικόλαος, τακτικά µέλη της Ο.Ε. προσήλθαν
τηλεδιάσκεψη πριν τη συζήτηση του 4ου θέµατος Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης.

στην

ο

ΘΕΜΑ 3 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. περί ορισµού τελών χρήσης για την
εκµίσθωση
τµηµάτων αιγιαλού & παραλίας στις ∆ηµοτικές Ενότητες Λευκάδας - Απολλωνίων - Ελλοµένου σε όµορους
εκµεταλλευτές, για το έτος 2020.
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα
εξής:
«Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
ορίζονται τα εξής:
«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα
θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος. Η επιτροπή µπορεί να αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθµού των µελών της ότι συγκεκριµένο θέµα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον
να το συζητά και να λαµβάνει απόφαση γι' αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.»
Εν τω µεταξύ έχει προκύψει ένα ακόµη θέµα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και
αφορά σε ορισµό τελών χρήσης για την εκµίσθωση τµηµάτων αιγιαλού & παραλίας στις ∆ηµοτικές Ενότητες
Λευκάδας - Απολλωνίων - Ελλοµένου σε όµορους εκµεταλλευτές, για το έτος 2020.
Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της
την εισήγηση του προέδρου,
την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη πρέπει
να συζητηθεί κατά προτεραιότητα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέµατος που αφορά σε ορισµό τελών χρήσης για την εκµίσθωση τµηµάτων αιγιαλού
& παραλίας στις ∆ηµοτικές Ενότητες Λευκάδας - Απολλωνίων - Ελλοµένου σε όµορους εκµεταλλευτές, για το
έτος 2020.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, έδωσε το λόγο στον κ. Αγγελο Πολίτη,
υπάλληλο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα
εξής:
« Λόγω των ασφυκτικών χρονικών περιθωρίων και προκειµένου να προχωρήσουν ταχύτερα οι διαδικασίες
παραχώρησης ειδικά σε όµορους εκµεταλλευτές αιγιαλού –παραλίας προτείνεται να ορισθούν τα σχετικά τέλη
µε σηµερινή απόφαση της Ο.Ε. , τα οποία θα αφορούν µόνο το τρέχον έτος 2020 , λόγο της έκτακτης
κατάστασης του κορωνοιού COVID 19 . Η διαδικασία παραχώρησης ορίζεται από τις διατάξεις της µε αριθ.
47458ΕΞ2020 (ΦΕΚ 1864 τα Β/15.05.2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονοµικών και ειδικότερα το άρθρο 17 παρ. β.& δ, περί απευθείας
παραχώρησης µε αντάλλαγµα, του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης
µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) Α' Βαθµού όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
(Έχει γίνει ήδη σχετική προεργασία και ανταλλαγή απόψεων ως προς το µέγεθος των τελών µε την αρµόδια για
την επικύρωσή τους , Κτηµατική Υπηρεσία προκειµένου να εξοικονοµηθεί πολύτιµος χρόνος. Σηµειώνεται εδώ
ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 της ως άνω ΚΥΑ το αντάλλαγµα καθορίζεται από το αρµόδιο όργανο
του ∆ήµου )
Έχοντας υπόψιν µας το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010« Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµων»
προτείνεται λοιπόν να ισχύσουν τα ίδια τέλη για την µίσθωση αιγιαλού παραλίας όπως το 2019 για τους
όµορους εκµεταλλευτές, τα οποία σύµφωνα µε το άρθρο 17 της ως άνω ΚΥΑ θα µειωθούν κατά 60% για το έτος
2020 και µόνο, όπως αρχικά αναφέρθηκε ως ακολούθως :
Περιοχές αιγιαλού - παραλίας που προτείνεται να µισθωθούν σε ιδιώτες, µε απευθείας παραχώρηση,
για τοποθέτηση οµπρελών ξαπλωστρών και προτεινόµενο αντάλλαγµα:
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ:
1. Κοινότητα Λευκάδας
1α. Περιοχή Μύλοι – Γύρα - Κάστρο.
(Επιτρέπεται η τοποθέτηση, οµπρελών ξαπλωστρών, καντινών,).
Προτείνεται µίσθωµα 20 €/τ.µ. από περιοχή ΤΑΟΛ έως και Αι Γιάννη.
2. Κοινότητα Αγίου Νικήτα
2α.Περιοχή Λαγκάδα.
(Επιτρέπεται η τοποθέτηση οµπρελών ξαπλωστρών ).
Προτείνεται µίσθωµα 12 €/τ.µ.
2β.Περιοχή Κάθισµα.
Προτείνεται µίσθωµα για τοποθέτηση οµπρελών ξαπλωστρών ως εξής:
Α. ΖΩΝΗ: από βορεινό άκρο παραλίας (κατάστηµα Θεοχάρη) έως και έµπροσθεν καταστήµατος Συρίγου
Αντωνίας
Για τα πρώτα 150 τ.µ µίσθωµα 30 € /τ.µ.
Από 151 – 350 τ.µ µίσθωµα 25 €/τ.µ
Από 351 – 500 τ.µ µίσθωµα 20 €/τ.µ
Όσοι µισθώσουν 500 τ.µ χωρίς κλιµάκωση 20 €/τ.µ
Β. ΖΩΝΗ: Το υπόλοιπο της παραλίας .
Για τα πρώτα 150 τ.µ µίσθωµα 25 € /τ.µ.
Από 151 – 350 τ.µ µίσθωµα 20 €/τ.µ
Από 351 – 500 τ.µ µίσθωµα 15 €/τ.µ
Όσοι µισθώσουν 500 τ.µ χωρίς κλιµάκωση 15 €/τ.µ

3. Κοινότητα Κατούνας
3α.Περιοχή Λιµάνι Λυγιάς.
(Επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων)
Προτείνεται µίσθωµα 20€/ τ.µ.
3β.Περιοχή Λίµνη
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(Επιτρέπεται η τοποθέτηση οµπρελών ξαπλωστρών και τραπεζοκαθισµάτων).
Προτείνεται µίσθωµα 20€/ τ.µ. για τοποθέτηση οµπρελών ξαπλωστρών και τραπεζοκαθισµάτων
4. Κοινότητα Αλεξάνδρου
4α.Περιοχή Επισκόπου.
(Επιτρέπεται η τοποθέτηση οµπρελών ξαπλωστρών και καντίνας.
Προτείνεται µίσθωµα 20€/ τ.µ. για τοποθέτηση οµπρελών ξαπλωστρών και τραπεζοκαθισµάτων

4β.Περιοχή Νικιάνας.
(Επιτρέπεται η τοποθέτηση οµπρελών ξαπλωστρών.
Προτείνεται µίσθωµα 20€/ τ.µ. για τοποθέτηση οµπρελών ξαπλωστρών και τραπεζοκαθισµάτων

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΜΕΝΟΥ
1. Κοινότητα Νυδριού.
1α. Περιοχή από Σούδα Κατσέλη µέχρι τον πλάτανο (Καφετέρια ΝΟΣΤΟΣ).
(Επιτρέπεται η τοποθέτηση οµπρελών ξαπλωστρών,).
Προτεινόµενη τιµή 30/€ τ.µ. για οµπρέλες ξαπλώστρες, 35€ / τ.µ. για θαλάσσια µέσα αναψυχής.
2.Κοινότητα Πλατυστόµων
η

2α.Περιοχή από παιδική χαρά στη θέση Άρµενο µέχρι και 2 παραλία Πασά.
(Επιτρέπεται η τοποθέτηση οµπρελών ξαπλωστρών, καθώς η εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων αναψυχής).
Προτείνεται µίσθωµα 30 €/τ.µ. για οµπρέλες ξαπλώστρες και 32 €/τ.µ για θαλάσσια µέσα αναψυχής
3. Κοινότητα Νεοχωρίου
3α. Περιοχή από Ξενοδοχείο Φατούρου µέχρι και Ξενοδοχείου Παξινού Χρήστου.
(Επιτρέπεται η τοποθέτηση οµπρελών ξαπλωστρών καθώς η εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων αναψυχής).
Θέση : ΓΑΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 10 Μ2 για θαλάσσια µέσα αναψυχής.
Προτείνεται µίσθωµα 30 €/τ.µ. για οµπρέλες ξαπλώστρες και 32 €/τ.µ για θαλάσσια µέσα αναψυχής
4. Κοινότητα Βλυχού
4α. Περιοχή Καρνάγιο µέχρι Ξέρα.
(Επιτρέπεται η εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων αναψυχής ).
4β. Προτείνεται µίσθωµα 32 €/τ.µ.
5. Κοινότητα Χαραδιατίκων
5α.Περιοχή Στενό
(Επιτρέπεται µόνο η εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων αναψυχής).
Προτείνεται µίσθωµα 32 €/τ.µ..
6. Κοινότητα Πόρου
6α. Περιοχή Ρούδα – Μικρός Γιαλός
(Επιτρέπεται η τοποθέτηση οµπρελών - ξαπλωστρών, τραπεζοκαθισµάτων καθώς και η εκµίσθωση θαλάσσιων
µέσων αναψυχής.)
Προτείνεται µίσθωµα 20 €/τ.µ. για όλες τις χρήσεις
7. Κοινότητα Κατωχωρίου
7α. Περιοχή ∆εσίµι.
(Επιτρέπεται η τοποθέτηση οµπρελών, ξαπλωστρών και η εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων.
Προτείνεται µίσθωµα 20 €/τ.µ. για όλες τις χρήσεις
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
1. Κοινότητα Αθανίου

2. Κοινότητα Βασιλικής
2α. Περιοχή από περιοχή Βολερό µέχρι Πόντη περιοχή Αξόπετρα.
(Επιτρέπεται η τοποθέτηση οµπρελών ξαπλωστρών, και θαλάσσιων µέσων αναψυχής).
Καθορίζεται µίσθωµα για τοποθέτηση οµπρελών ξαπλωστρών:
20 €/Μ2 για όσους δεν µισθώνουν ή µισθώνουν παλαιό αιγιαλό από την ΕΤΑ∆ έως 200 τ.µ
16 €/Μ2 για όσους µισθώνουν παλαιό αιγιαλό από την ΕΤΑ∆ από 201 – 500 τ.µ και
12 €/Μ2 σε όσους µισθώνουν παλαιό αιγιαλό από την ΕΤΑ∆ άνω των 500 τ.µ
3. Κοινότητα Μαραντοχωρίου
3α. Περιοχή Αµµούσω
(Επιτρέπεται η τοποθέτηση οµπρελών ξαπλωστρών).
5α.Προτείνεται µίσθωµα 15 €/τ.µ. για τοποθέτηση οµπρελών ξαπλωστρών.
4. Κοινότητα Ευγήρου
4α. Περιοχή Συβότων
(Επιτρέπεται η εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων αναψυχής).
Προτείνεται µίσθωµα 32 € /τ.µ. για θαλάσσια µέσα αναψυχής.
4β. Περιοχή Σκίδι.
(Επιτρέπεται η τοποθέτηση οµπρελών ξαπλωστρών).
Καθορίζεται µίσθωµα 15 €/τ.µ. για τοποθέτηση οµπρελών ξαπλωστρών.
∆. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ
Περιοχή: Αγραπιδιά και Λιµάνι Καλάµου
(Επιτρέπεται η τοποθέτηση, οµπρελών ξαπλωστρών και τραπεζοκαθισµάτων).
Καθορίζεται µίσθωµα 15€/τ.µ. για τοποθέτηση και οµπρελών ξαπλωστρών και
τραπεζοκαθισµάτων.»

10 €/τ.µ για τοποθέτηση

Μετά από διαλογική συζήτηση η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
την ανωτέρω εισήγηση,
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19,
•
•

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
να ισχύσουν τα ίδια τέλη χρήσης για την µίσθωση αιγιαλού παραλίας µε αυτά του έτους 2019 για τους όµορους
εκµεταλλευτές, τα οποία σύµφωνα µε το άρθρο 17 της ως άνω ΚΥΑ θα µειωθούν κατά 60% για το έτος 2020 και
µόνο, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 183/2020.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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