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ΑΠΟ ΣΟ σπ’ αριθμ. 12/2021 ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ  
ηης Δπιηροπής Δγτωρίοσ Περιοσζίας Κσθήρων και Ανηικσθήρων 

 

Αριθμ. Απόθαζης: 75/2021 

ΘΔΜΑ: Δπιβολή ηέλοσς για ηην ηοσριζηική εκμεηάλλεσζη ηης ζπηλιάς Υύηρας. 

Σηα Κύζεξα ζήµεξα ζηηο 30/07/2021, εµέξα ηεο εβδνκάδνο Παξαζθεπή θαη ώξα 12:00, 

ήξζε ζε ηαθηηθή δεµόζηα ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ θαη 
Αληηθπζήξσλ ζηα γξαθεία ηεο Δπηηξνπήο, µεηά ηελ από 26/07/2021 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ απηήο, πνπ επηδόζεθε απζεκεξόλ ζε θαζέλα από ηα µέιε ζύµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α/07-06-2010).  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 5 κειώλ 
βξέζεθαλ παξόληα 5, ήηνη: 
 

Παρόνηες  
1. Δπάγγεινο Βελάξδνο, Πξόεδξνο 

2. Βξεηηόο Πξσηνςάιηεο, Αλαπιεξσηήο Πξνέδξνπ  
3. Γεώξγηνο Μεγαινθνλόκνο, Μέινο  
4. Ισάλλεο Βάξδαο, Μέινο 

5. Γεκήηξηνο Παλάξεηνο, Μέινο 

 

 

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο ηεο Δπηηξνπήο θαη αθνύ εηζεγήζεθε ην 3o 

ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη:  

Δλόςεη αγσγήο ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ θαηνρύξσζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αηγηαινύ θαη 
ηεο βξαρνλεζίδαο Χύηξαο, νη επαγγεικαηίεο πνπ δηαζέηνπλ ζθάθε ηνπξηζηηθά θαη αλαςπρήο, νη 
νπνίνη δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην λεζί θαη επηζθέπηνληαη ηαθηηθά ηελ Σπειηά ηεο βξαρνλεζίδαο 
απηήο, γηα απνθιεηζηηθή ηνπξηζηηθή εθκεηάιιεπζε, πνπ απνηειεί αμηνζέαην ζπάληαο θπζηθήο 
νκνξθηάο, είλαη αλαγθαίν λα θαηαβάινπλ θάπνην ρξεκαηηθό πνζό θαη πξόηεηλε ηελ επηβνιή 
ηέινπο, γηα ηελ ζεξηλή πεξίνδν ηνπ έηνπο 2022, ην ύςνο ηνπ νπνίνπ ζα αλέξρεηαη ζε δύν επξώ 
(2,00 €) επί εθάζηνπ εηζηηεξίνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζε έθαζην ηαμηδηώηε – επηζθέπηε ηεο ζπειηάο 
ηεο Χύηξαο. Κάζε επαγγεικαηίαο ζα ππνρξενύηαη ζην ηέινο ηεο ζεξηλήο πεξηόδνπ, ήηνη ην 
αξγόηεξν έσο ηελ 30ε

 Σεπηεκβξίνπ λα πξνζθνκίζεη ηνλ αξηζκό ησλ εηζηηεξίσλ – επηζθεπηώλ 
πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ην πνζόλ πνπ απηόο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη. Η Δπηηξνπή ζα 
δύλαηαη λα δηελεξγήζεη έιεγρν γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζθνκίδνληαη θαζώο θαη 
σο πξνο ηνλ αθξηβή αξηζκό έθδνζεο εηζηηεξίσλ.  

Παξάιιεια λα κελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο θαη παξακνλή ζθαθώλ κεηά ηελ δύζε ηνπ ειίνπ γηα 
ηελ δηνξγάλσζε πάξηπ θ.ιπ. δηαζθεδάζεηο εληόο ηεο ζπειηάο θαηά ηηο λπθηεξηλέο θαη 
κεηακεζνλύθηηεο ώξεο. 

Καη θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

Η Δπηηξνπή κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε : 

1.Τελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.  

2.Τηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 3463/2006 όπσο ηζρύεη ,  

3.Τηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 3852/2010 άξζξν 283 παξάγξ 15 όπσο ηζρύεη, 

4.Τηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 4257/2014 άξζξν 19  παξάγξ  3 όπσο ηζρύεη, 

5.Τηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 1416/1984 άξζξν 84 όπσο ηζρύεη, 
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6.Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 272/85 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηα Π.Γ 138/2004 θαη 5/2017. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

Να επηβάιιεη ηελ θαηαβνιή ρξεκαηηθνύ πνζνύ ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνπξηζηηθώλ ζθαθώλ θαη 
ζθαθώλ αλαςπρήο, πνπ εθκεηαιιεύνληαη ηνπξηζηηθά ηελ ζπειηά ηεο Χύηξαο, γηα ηελ ζεξηλή 
πεξίνδν ηνπ έηνπο 2022, ην ύςνο ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζε δύν επξώ (2,00 €) επί εθάζηνπ 
εηζηηεξίνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε έθαζην ηαμηδηώηε – επηζθέπηε ηεο ζπειηάο ηεο Χύηξαο. Κάζε 
επαγγεικαηίαο ππνρξενύηαη ζην ηέινο ηεο ζεξηλήο πεξηόδνπ, ήηνη ην αξγόηεξν έσο ηελ 30ε

 

Σεπηεκβξίνπ λα πξνζθνκίζεη ζηελ Δπηηξνπή θαηάζηαζε ηνπ αξηζκνύ ησλ εηζηηεξίσλ – 

επηζθεπηώλ, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ην πνζόλ πνπ έθαζηνο επαγγεικαηίαο ππνρξενύηαη λα 
θαηαβάιιεη. Η Δπηηξνπή δύλαηαη λα δηελεξγήζεη έιεγρν γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
πξνζθνκίδνληαη θαη γηα ηνλ πξαγκαηηθό αξηζκό ησλ δεισκέλσλ εηζηηεξίσλ.  

Παξάιιεια λα κελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο θαη παξακνλή ζθαθώλ κεηά ηελ δύζε ηνπ ειίνπ γηα 
ηελ δηνξγάλσζε πάξηπ θ.ιπ. δηαζθεδάζεηο εληόο ηεο ζπειηάο θαηά ηηο λπθηεξηλέο θαη 
κεηακεζνλύθηηεο ώξεο. 

 

Απηή ε απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 75/2021. 

 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 
 

Γη’ απηό ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 
 

 

 

Ο Πρόεδρος Σα Μέλη 

 

 

 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΒΔΝΑΡΓΟ 

 

 

 

                Ακριβές απόζπαζμα 

 

Ο Πρόεδρος ηης Δπιηροπής 

 

 

 

 

            ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΒΔΝΑΡΓΟ 

 

 

 

 

 

 

ΒΡΔΣΣΟ ΠΡΧΣΟΦΑΛΣΖ 

 

 

 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΔΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟ 

 

 

 

ΗΧΑΝΝΖ ΒΑΡΓΑ 

 

 

 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΑΡΔΣΟ 
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