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Σηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 26η Μαΐοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά από
γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 18/22-52020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής
Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν
δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης
ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης
περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ
Δζσηεξηθώλ «Ενημέρωζη για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ
κορωνοϊού COVID-19, αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηων δήμων» ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο,
5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 7]
Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 8] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 9] Ισάλλεο
Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 11]
Φαξάιακπνο Σηαλίηζαο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 13νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 309/2020).
Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο θαη Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθά κέιε δελ ζπκκεηείραλ
ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
Σηελ αξρή ν θ. Πξόεδξνο πξηλ ηελ εμέηαζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο
ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην θαηεπείγνλ ζέκα:
«Δπαλαθαζνξηζκόο ηηκήο αληαιιάγκαηνο παξαρώξεζεο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ,
παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο, πδάηηλνπ ζηνηρείνπ ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο,
κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ έηνπο 2020» (ζρεηηθό ην αξηζ. 6098/25-5-2020
εηζεγεηηθό ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο
Οηθνλνκίαο Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο θαη ην αξηζ. 6143/25-5-2020
δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ).
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Ζ Οικονομική Δπιηροπή, θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο αθνύ άθνπζε ηνλ θ.
Πξόεδξν, ηηο ηνπνζεηήζεηο - παξαηεξήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ, είδε ηα ζρεηηθά επί ηνπ
ζέκαηνο έγγξαθα θαη θήξπμε ην σο άλσ ζέκα θαηεπείγνλ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ:
1)
Τελ αξηζ. 47458/15.5.2020 ΚΥΑ «Καζνξηζκόο όξσλ, πξνϋπνζέζεσλ, ηερληθώλ
ζεκάησλ, αλαγθαίσλ ιεπηνκεξεηώλ θαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε απιήο ρξήζεο
αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο, πδάηηλνπ ζηνηρείνπ ζάιαζζαο,
ιηκλνζάιαζζαο, κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ (ΦΔΚ 1864/Β/15-5-2020).
2)
Τελ αξηζ. 725/11.12.2019 απόθαζε ηνπ Γεκ. Σπκβνπιίνπ Παηξώλ (ΑΓΑ:
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ΨΠΚΟΨΞΙ-6ΞΓ) πεξί θαζνξηζκνύ «Τειώλ Κνηλνρξήζησλ Φώξσλ θαη Γηαθεκίζεσλ έηνπο
2020».
3)
Τν αξηζ. 33824 ΔΞΔ/18.5.2020 έγγξαθν ηεο Κηεκαηηθήο Υπεξεζίαο Αραΐαο.
Αναλσηικά:
Με ηελ αξηζ. 47458/15.5.2020 ΚΥΑ θαζνξίζηεθαλ νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο,
ηερληθά ζέκαηα, αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζία γηα ηε παξαρώξεζε απιήο ρξήζεο
αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο, πδάηηλνπ ζηνηρείνπ ζάιαζζαο,
ιηκλνζάιαζζαο, κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ έσο 31/12/2022.
Με ηελ αξηζ. 725/11.12.2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Παηξώλ (ΑΓΑ:
ΨΠΚΟΨΞΙ-6ΞΓ) θαζνξίζηεθε ε ηηκή αληαιιάγκαηνο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο θ.ι.π.
γηα ην έηνο 2020, ζην πνζό ησλ 5 €/η.κ. κέζα ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ.
Με ην αξηζ. 33824/18.5.2020 έγγξαθν ε Κηεκαηηθή Υπεξεζία δήηεζε ηνλ
πξνζδηνξηζκό ηνπ ζρεηηθνύ αληαιιάγκαηνο παξαρώξεζεο, κέζσ ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ
ηνπ Γήκνπ, προκειμένοσ να ηύτει ηης ηελικής έγκριζής ηης, ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο
αξηζ. 47458/15.5.2020 ΚΥΑ. Πξόηεηλε ηαπηόρξνλα ε ζρεηηθή ηηκή λα είλαη εληαία γηα ηηο
ρξήζεηο ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη μαπισζηξώλ, επηζεκαίλνληαο όηη γηα ην έηνο 2020 ιόγσ
παλδεκίαο ην ύςνο ηνπ αληαιιάγκαηνο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηό 40% ηνπ ππνινγηζζέληνο.
Γεδνκέλνπ όηη κε ηελ έθπησζε πνζνζηνύ 60% ε ηειηθή ηηκή ηνπ αληαιιάγκαηνο ζα
ήηαλ 2€/η.κ. θαη κεηά από επίκνλεο θαη έληνλεο ππνδείμεηο ηεο αρμόδιας προς ηελική
έγκριζη Κηεκαηηθήο Υπεξεζίαο, γηα αναπροζαρμογή ηεο θαζνξηζζείζαο κε ηελ αξηζ.
725/2019 Απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ηηκήο αληαιιάγκαηνο ρξήζεο αηγηαινύ,
παξαιίαο θ.ι.π. γηα ην έηνο 2020 (5€/η.κ.),
η Οικονομική Δπιηροπή ειζηγείηαι ζηο Γημοηικό σμβούλιο να εγκρίνει ηην
αναπροζαρμογή ηης ηιμής ανηαλλάγμαηος τρήζης αιγιαλού, παραλίας κ.λ.π. για ηο
έηος 2020, από 5€/η.μ. ζηα 13€/η.μ.
Μεηά ηελ έθπησζε ηνπ πνζνζηνύ 60% ε ηηκή αληαιιάγκαηνο ζα αλέξρεηαη ζην πνζό
ησλ 5,2€/η.μ. ε νπνία είλαη θαη ε ηελική ηιμή για ηο έηος 2020.
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