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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   187/2016 
 
 ΘΕΜΑ  4ο:Γνωμοδότηση επί του καθορισμού ετήσιου τέλους παραχώ 
         ρησης θέσης κυλικείων στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας 
         και στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων. 
   
 Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. 
Αντιστάσεως) σήμερα την  17η   του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2016, ημέρα 
της εβδομάδος  Δευτέρα και ώρα 09:30π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθμ. 18683/13-10-2016 πρόσκληση του 
Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. Γκιώνη - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι 
εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και 
να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα  έξι 
(6), ο κ.  Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1 Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Ράτης 
Σπυρίδων, 3.Δόσχορης Κων/νος, .4.Σακελλαρίου Αναστάσιος (2ο 
αναπληρωματικό μέλος στη θέση του απουσιάζοντος τακτικού μέλους 
Βλάσση Ευαγγέλου), 5.Γεωργίου Χαράλαμπος, 6.Παντελέου Κων/νος. 
 
Α π ό ν τ ε ς :1.Στάμου Γεώργιος.    
 
 Επί του εν λόγω θέματος τέθηκαν υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα εξής : 
 1.Η υπ΄αριθμ. 200/2016 (ΑΔΑ Ω08ΑΩΛ3-ΔΣΜ) απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία καθορίστηκαν έξι (6) θέσεις, νέες 
και κενές, κυλικείων εντός κτιρίων που στεγάζονται Υπηρεσίες του 
Δήμου. 
 2.Η υπ΄αριθμ. 255/2016 (ΑΔΑ 65ΚΕΩΛ3-Μ53) απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία προσδιορίστηκαν, κατόπιν 
δημόσιας κλήρωσης, δύο (2) θέσεις κυλικείων εντός κτιρίων που 
στεγάζονται Υπηρεσίες του Δήμου, εκ των έξι θέσεων που 
καθορίστηκαν με την ανωτέρω 200/2016 Α.Δ.Σ. (ποσοστό 30%), ήτοι οι 
κάτωθι 
α) μία θέση (νέα) εντός του Πνευματικού Κέντρου Περαχώρας και 
β) μία θέση (νέα) εντός του Κλειστού Γυμναστηρίου Αγ. Θεοδώρων 
‘’Κρομμυώνιο’’, 
οι οποίες θα παραχωρηθούν, με την καταβολή τέλους, στους 
δικαιούχους της παρ. 4 του άρθρου 76 του ν. 4257/2014. 



 3.Το από 26-09-2016 υπηρεσιακό σημείωμα του  Γραφείου 
Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων με το οποίο ζητείται 
η γνωμοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής επί του ύψους του ετήσιου 
τέλους παραχώρησης μίας θέσης κυλικείου εντός του Δημοτικού Πνευματικού 
Κέντρου Περαχώρας και μίας θέσης κυλικείου εντός του Κλειστου 
Γυμναστηρίου Αγ. Θεοδώρων ‘’Κρομμυώνιο’’. 
 4.Η υπ΄αριθμ. 89/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Λουτρακίου 
– Περαχώρας  με την οποία προτείνεται το ύψος του ετήσιου τέλους 
παραχώρησης μίας θέσης κυλικείου στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο 
Περαχώρας στο ποσόν των 600,00 € (=50,00 € Χ 12). 
 5.Η υπ΄αριθμ. 39/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αγ. 
Θεοδώρων με την οποία προτείνεται το ύψος του ετήσιου τέλους 
παραχώρησης μίας θέσης κυλικείου στο Κλειστό Γυμναστήριο Αγ. Θεοδώρων 
‘’Κρομμυώνιο’’ στο ποσόν των 600,00 €. 
 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010,  μετά από συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α 
 
 Γνωμοδοτεί για τον καθορισμό του ύψους του ετήσιου τέλους 
παραχώρησης, μίας θέσης κυλικείου στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο 
Περαχώρας και μίας θέσης κυλικείου στο Κλειστό Γυμναστήριο Αγ. 
Θεοδώρων ‘’Κρομμυώνιο’’,  στο ποσόν των 600,00 € για εκάστη θέση. 
 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 187/2016. 
 
Ο Δήμαρχος -  Πρόεδρος                    Τα Μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής   Ράτης Σπυρίδων 
 
       Σακελλαρίου Αναστάσιος 
            
           Γεωργίου Χαράλαμπος  
   Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης        
       Παντελέου Κων/νος 
 
       Δόσχορης Κων/νος 
 


