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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 

    ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

           ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ          
 

Απόσπασμα από το 07
ο
 πρακτικό της από 02-04-2019 συνεδρίασης 

 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Εισήγηση για τον καθορισμό τιμών κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λέρου έτους 2019» 

 
 Σήμερα στις 02 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Λέρου, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 

1716/29-03-2019  πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα 

μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».     

  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των επτά (7) μελών ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. Κόλιας Μιχαήλ (Πρόεδρος) 1. Κοντραφούρης Μιχαήλ-Αντιπρόεδρος 

2. Μπίλλης Νεκτάριος -(Μέλος Πλειοψηφίας) 2. Μαυρουδής Αντώνιος- Μιχαήλ-(Μέλος Μειοψηφίας) 

3. Μεραμπελιώτης Βασίλειος-(Μέλος Πλειοψηφίας) 3. Κοντραφούρης Αντώνιος -( Μέλος Πλειοψηφίας) 

4. Μπαλαμπάνης Ευάγγελος- (Μέλος Πλειοψηφίας) Οι  οποίοι κλήθηκαν και δεν προσήλθαν 

5.   

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε, υπάλληλος του Δήμου Λέρου, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, 

όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως 

άρχισε η συζήτηση των θεμάτων. 

 

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 32 

 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, o Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας 

ότι μετά την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά 

την κρίση του κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα. Το θέμα αφορά την εισήγηση 

στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τιμών κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λέρου έτους 2019.  

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά  

Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της  

  την εισήγηση του προέδρου,  

  την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  

  το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη 

πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την συζήτηση του θέματος που αφορά την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό 

τιμών κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λέρου έτους 2019.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:  

Από τη στιγμή που η Οικονομική Επιτροπή με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι 

κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνολικού αριθμού των μελών του. 

Στη συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι  σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η 

Οικονομική Επιτροπή : «….  ζ) εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων 

και εισφορών» και έθεσε υπόψη των μελών το με Α.Π.:1571/20-03-2019 έγγραφο του Γραφείου Εσόδων 
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της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο ζητείται η λήψη 

απόφασης για τον καθορισμό τιμών κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λέρου έτους 2019. 

Με την υπ’ αριθ. 32/2018 με ΑΔΑ:Ω83ΓΩΛΓ-ΒΨΛ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μεταξύ 

άλλων καθορίσθηκαν και οι τιμές για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια) του Δήμου 

Λέρου για το έτος 2018 και οι οποίες έχουν ως εξής: 

 

1) Α΄ ζώνη που περιλαμβάνει τις περιοχές Άλιντα, Δύο Λισκάρια, Κριθώνι, Αγία Μαρίνα, Παντέλι, 

Βρομόλιθο, Πλάτανο και Λακκί τιμή δώδεκα (12,00) ευρώ ανά τ.μ.. και 

2) B΄ ζώνη που περιλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού, τιμή έξι (6,00) ευρώ ανά τ.μ.. 

 

Στη συνέχεια και αφού έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω, πρότεινε στα μέλη να μη γίνει αναπροσαρμογή 

των τιμών για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια) του Δήμου Λέρου για το έτος 2019 και 

να παραμείνουν ως αυτές είχαν καθοριστεί με την υπ’ αριθ. 32/2018 με ΑΔΑ:Ω83ΓΩΛΓ-ΒΨΛ απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού  άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της:   

 

1) Την εισήγηση του προέδρου 

2) Το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 

3) Την υπ’ αριθ. 32/2018 με ΑΔΑ:Ω83ΓΩΛΓ-ΒΨΛ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

4) Το με Α.Π.:1571/20-03-2019 έγγραφο του Γραφείου Εσόδων της Δ/νσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας 

5) Τη διαλογική συζήτηση 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λέρου τη μη αναπροσαρμογή των τιμών για τη 

χρήση των κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια) του Δήμου Λέρου για το έτος 2019 και να παραμείνουν 

ως αυτές είχαν καθοριστεί για το έτος 2018, με την υπ’ αριθ. 32/2018 με ΑΔΑ:Ω83ΓΩΛΓ-ΒΨΛ απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου και έχουν ως εξής: 

 

1) Α΄ ζώνη που περιλαμβάνει τις περιοχές Άλιντα, Δύο Λισκάρια, Κριθώνι, Αγία Μαρίνα, Παντέλι, 

Βρομόλιθο, Πλάτανο και Λακκί τιμή δώδεκα (12,00) ευρώ ανά τ.μ.. και 

2) B΄ ζώνη που περιλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού, τιμή έξι (6,00) ευρώ ανά τ.μ.. 

 

Η σχετική  απόφαση θα ληφθεί από το Δ.Σ. 

………….…………..…...……………………………………………………………………………….. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

                 

                α) Μπίλλης Νεκτάριος (υπ/φή)  

           ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ    β) Μεραμπελιώτης Βασίλειος (υπ/φή) 

       γ) Μπαλαμπάνης Ευάγγελος (υπ/φή)  
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