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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Θέµα: Καθορισµός µισθωτικού ανταλλάγµατος του δικαιώµατος απλής χρήσης Αιγιαλού
και Παραλίας του ∆ήµου, στους έχοντες όµορες εγκατεστηµένες επιχειρήσεις,
για το έτος 2013

Στη Σκόπελο σήµερα, την 11η Φεβρουαρίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00’’, το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Σκοπέλου συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 1050/07.02.2013 πρόσκληση της Προέδρου
του, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους,
σύµφωνα µε το άρθρο 67 του ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 17 µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αγγελέτου Παναγιώτα, Πρόεδρος ∆.Σ.
2. Σκούρας Κων/νος, Αντιδήµαρχος
Φύβγας Γεώργιος
Κακαλιάγκος Αθανάσιος
Αναστασίου Ιωάννης
Λαγουδάκης Γεώργιος
Παπαδαυίδ Μάχη
Φαδάκης Αθανάσιος
Σαλπαδήµου - ∆ιαµάντου Αλεξάνδρα
Βασιλούδης Χρήστος
Καραγκιόζος Ιωάννης
( Απών από το 5ο έως το 18ο Θ.)
12. Πατσής Ελευθέριος
13. Ραµαντάνης Εµµανουήλ
14 Ρόδιος Νικόλαος – Σπυρίδων
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.

Τζουβελέκης Άγγελος
Βαφίνης Νικόλαος

3.

Πατσής Γεώργιος

Ο ∆ήµαρχος κ. Γεώργιος Μιχελής προσκλήθηκε και παρίσταται στη Συνεδρίαση.
Προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Σκοπέλου κ. Φίλιππος Σάββας µε δικαίωµα ψήφου στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης
που αφορούν την ∆ηµοτική Κοινότητα.
Απουσίαζαν η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Γλώσσης, κ. Ελισσάβετ
Παπαχρήστου και η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κλήµατος κ. Μαρία ∆αλακιάρη,
αν και προσκλήθηκαν νόµιµα.
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Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται η κα. Σπυριδούλα Καρβέλη, υπάλληλος του ∆ήµου, για
την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, καθώς από το σύνολο 17 µελών ευρέθησαν παρόντα
14 µέλη κατά την έναρξη της, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η Πρόεδρος, εισηγούµενη το 1ο θέµα Εκτός Ηµερησίας ∆ιάταξης, τόνισε ότι το φέρει ως
κατεπείγον προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης, λόγω της σπουδαιότητάς και
σοβαρότητας που έχει, διότι από την αναβολή του κινδυνεύουν άµεσα τα συµφέροντα
του ∆ήµου και κάλεσε το σώµα να αποφασίσει εάν το κρίνει κατεπείγον για να τεθεί
προς συζήτηση.
Το ∆.Σ. αποφάσισε οµόφωνα τη συζήτηση του θέµατος εκτός ηµερησίας διατάξεως.
Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον ∆ήµαρχο ο οποίος ανέφερε:
Η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ΄ αριθµ. 9/2013 απόφαση της, εισηγείται στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο την µη αύξηση του µισθωτικού ανταλλάγµατος του δικαιώµατος
απλής χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας του ∆ήµου, στους έχοντες όµορες
εγκατεστηµένες επιχειρήσεις, για το έτος 2013 και την ισχύ των ίδιου τέλους όπως
είχε καθορισθεί µε την 283/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για το έτος
2012, ήτοι:
Α. Η τιµή µισθωτικού ανταλλάγµατος του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού και
παραλίας στους έχοντες όµορες εγκατεστηµένες επιχειρήσεις ορίζεται στα 17,00 € / τµ.
Β. Η τιµή έκαστου σετ οµπρελοκαθίσµατος, η οποία παραµένει στο ποσό των 6,00 €
ανά σετ.
Γ. Οι ενδιαφερόµενοι που έχουν όµορες προς τον αιγιαλό-παραλία ιδιοκτησίες και
επιθυµούν να κάνουν χρήση της ακτής µε απ’ ευθείας ανάθεση, επί της προβολής
τους, θα πρέπει να καταθέτουν στο αρµόδιο τµήµα του ∆ήµου τα παρακάτω
δικαιολογητικά, ανά κατηγορία:
Ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις
• Αίτηση
• ∆ηµοτική ενηµερότητα
• Άδεια λειτουργίας καταλυµάτων από τον ΕΟΤ
• ∆ήλωση τιµών καταλυµάτων, τρέχοντος έτους, θεωρηµένη αρµοδίως.
• Έναρξη άσκησης επιτηδεύµατος εκµίσθωσης σκιάδων και καθισµάτων ή/και
σκαφών ή/και λοιπών θαλάσσιων µέσων αναψυχής, εφόσον πρόκειται η
ξενοδοχειακή επιχείρηση να προβεί στην ενοικίασή τους.
• Τοπογραφικό διάγραµµα, υπογεγραµµένο από πολιτικό µηχανικό, της
επιφάνειας του αιγιαλού - παραλίας που αιτείται προς εκµετάλλευση.
Κέντρα αναψυχής και γενικά κάθε είδους επιχείρηση που συµβάλλει στην ψυχαγωγία
και την εξυπηρέτηση των λουοµένων
• Αίτηση
• ∆ηµοτική ενηµερότητα
• Έναρξη άσκησης επιτηδεύµατος εκµίσθωσης σκιάδων και καθισµάτων ή/και
σκαφών ή/και λοιπών θαλάσσιων µέσων αναψυχής.
• Τοπογραφικό διάγραµµα, υπογεγραµµένο από πολιτικό µηχανικό, της
επιφάνειας του αιγιαλού - παραλίας που αιτείται προς εκµετάλλευση.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνω τη µη αύξηση του µισθωτικού
ανταλλάγµατος για το έτος 2013 καθώς και τον καθορισµό της ίδιας τιµής για την
ενοικίαση του σετ οµπρελοκαθισµάτων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει
να καταθέτουν στην Υπηρεσία µας οι ενδιαφερόµενοι, όπως είχαν καθοριστεί µε την
υπ’ αριθ. 283/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Βασιλούδης ανέφερε ότι το τίµηµα θα πρέπει να
είναι µικρότερο, διότι οι επαγγελµατίες που νοικιάζουν τις ακτές παραχωρούν δωρεάν
τη χρήση των οµπρελών στους λουόµενους.
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Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Καραγκίόζος Ιωάννης, διαφωνεί µε την πρόταση του
∆ηµάρχου και προτείνει α) Η τιµή µισθωτικού ανταλλάγµατος του δικαιώµατος απλής
χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους έχοντες όµορες εγκατεστηµένες επιχειρήσεις να
ορισθεί στο ποσό των 10,00 € / τµ.
Β. Η τιµή έκαστου σετ οµπρελοκαθίσµατος, να ορισθεί στο ποσό των 3,00€ ανά σετ
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Ραµαντάνης Εµµανουήλ και Ρόδιος Νικόλαος Σπυρίδων
διαφωνούν µε την πρόταση του δηµάρχου και εκφράζουν την θέση «ότι το κράτος
πρέπει να αναλάβει τη σωστή οργάνωση και λειτουργία των παραλιών και όλη την
οικονοµική διαχείριση, µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, την
ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες και την παροχή υπηρεσιών µε λιγότερο κόστος.
Είµαστε αντίθετοι µε την λογική παραχώρησης της χρήσης των ακτών που ισχύει
σήµερα.»
Η Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία τις δύο προτάσεις.
Πρόταση ∆ηµάρχου: ψηφίζουν υπέρ οι: Αγγελέτου Παναγιώτα, Πρόεδρος ∆.Σ.,
Σκούρας Κων/νος, Αντιδήµαρχος, οι δηµοτικοί Σύµβουλοι Φύβγας Γεώργιος
,Κακαλιάγκος Αθανάσιος, Αναστασίου Ιωάννης, Παπαδαυίδ Μάχη, Φαδάκης
Αθανάσιος και ο Γραµµατέας του ∆.Σ. Πατσής Ελευθέριος.
Πρόταση δηµοτικού συµβούλου κ. Ιω.Καραγκιόζου: ψηφίζει υπέρ ο ∆.Σ. κ. Ιωάννης
Καραγκιόζος.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή γνωµών, έκθεση
απόψεων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά) και αφού έλαβε υπόψη
την εισήγηση του ∆ηµάρχου και την απόφαση της Ο.Ε.

Αποφασίζει κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Τη µη αύξηση του µισθωτικού ανταλλάγµατος για το έτος 2013, τον καθορισµό της
ίδιας τιµής για την ενοικίαση του σετ οµπρελοκαθισµάτων, έτους 2013 και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέτουν στην Υπηρεσία µας οι
ενδιαφερόµενοι, όπως είχαν καθοριστεί µε την υπ’ αριθ. 283/2011 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου για το έτος 2012, ήτοι:
Α. Η τιµή µισθωτικού ανταλλάγµατος του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού και
παραλίας στους έχοντες όµορες εγκατεστηµένες επιχειρήσεις ορίζεται στα 17,00 € / τµ.
Β. Η τιµή έκαστου σετ οµπρελοκαθίσµατος, η οποία παραµένει στο ποσό των 6,00 €
ανά σετ.
Γ. Οι ενδιαφερόµενοι που έχουν όµορες προς τον αιγιαλό-παραλία ιδιοκτησίες και
επιθυµούν να κάνουν χρήση της ακτής µε απ’ ευθείας ανάθεση, επί της προβολής
τους, θα πρέπει να καταθέτουν στο αρµόδιο τµήµα του ∆ήµου τα παρακάτω
δικαιολογητικά, ανά κατηγορία:
Ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις
• Αίτηση
• ∆ηµοτική ενηµερότητα
• Άδεια λειτουργίας καταλυµάτων από τον ΕΟΤ
• ∆ήλωση τιµών καταλυµάτων, τρέχοντος έτους, θεωρηµένη αρµοδίως.
• Έναρξη άσκησης επιτηδεύµατος εκµίσθωσης σκιάδων και καθισµάτων ή/και
σκαφών ή/και λοιπών θαλάσσιων µέσων αναψυχής, εφόσον πρόκειται η
ξενοδοχειακή επιχείρηση να προβεί στην ενοικίασή τους.
• Τοπογραφικό διάγραµµα, υπογεγραµµένο από πολιτικό µηχανικό, της
επιφάνειας του αιγιαλού - παραλίας που αιτείται προς εκµετάλλευση.
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Κέντρα αναψυχής και γενικά κάθε είδους επιχείρηση που συµβάλλει στην ψυχαγωγία
και την εξυπηρέτηση των λουοµένων
• Αίτηση
• ∆ηµοτική ενηµερότητα
• Έναρξη άσκησης επιτηδεύµατος εκµίσθωσης σκιάδων και καθισµάτων ή/και
σκαφών ή/και λοιπών θαλάσσιων µέσων αναψυχής.
• Τοπογραφικό διάγραµµα, υπογεγραµµένο από πολιτικό µηχανικό, της
επιφάνειας του αιγιαλού - παραλίας που αιτείται προς εκµετάλλευση.
Ως προς την ανωτέρω απόφαση µειοψήφησαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ. Βασιλούδης
Χρήστος, Εµµανουήλ Ραµαντάνης και Ρόδιος Νικόλαος –Σπυρίδων, οι οποίοι έδωσαν
Λευκή ψήφο και ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Ιωάννης Καραγκιόζος, ο οποίος ψήφισε
υπέρ της δικής του πρότασης.
Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του πρ/σµού του
∆ήµου οικον. έτους 2013.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 20/2013
Συντάχθηκε και υπογράφθηκε
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Παναγιώτα Αγγελέτου

(Ακολουθούν υπογραφές των παρόντων µελών)

Ακριβές Απόσπασµα
Σκόπελος, 12.02.2013
Η Προϊστάµενη ∆/νσης ∆ιοικητικών
& Οικονοµικών Υπηρεσιών

Σπυριδούλα Καρβέλη
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