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Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμός απόφασης
83/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 6ης/ 30-3-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 21ο:

Καθορισμός παραλιών για παραχώρηση της απλής χρήσης τους με
δημοπρασία, για άσκηση δραστηριότητας θαλάσσιων μέσων
αναψυχής.

Στην Αγιά σήμερα 30/3/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μμ. στην
αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου
4482/26-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της
έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους –
Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα
με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Βαλάρης Γεώργιος
4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Καψάλης Βασίλειος
10. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος
12. Μπελιάς Αντώνιος
13. Ξαφάρας Χρήστος
14. Πατσάς Κυριάκος
15. Σιμούλης Θωμάς
16. Σμυρλής Βασίλειος
17. Στάθης Νικόλαος
18. Συρακούλης Γεώργιος
19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
20. Τσαγκάλης Αντώνιος (προσήλθε στη
συζήτηση του 15ου θέματος)
Απόντες
21. Αργύρης Νικόλαος
22. Βόγιας Δημήτριος
23. Μαρούδας Ρίζος
24. Μαυρογιάννης Αντώνιος
25. Μπάτσικας Βασίλειος
26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:
Παρόντες
1. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου)
2. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
3. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου)
4. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
5. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
6. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
7. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
8. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου)
9. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
10. Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
11. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
12. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)
Απόντες
13. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
14. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
15. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
16. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
17. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
18. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
19. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
20. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
21. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
22. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης και ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου κ. Γκαλιάκης Δημήτριος.
Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Στη συνέχεια και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός
της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα ΕΗΔ: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 19/2012 μελέτης με τίτλο: «Γεωργοτεχνική –
Γεωργοοικονομική μελέτη του έργου «Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού
και αντλητικών συγκροτημάτων στο Αγρόκτημα Δήμητρας».
Κατά τη συζήτηση του 20ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε από τη
συνεδρίαση ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος.
Θέμα 21ο:

Καθορισμός παραλιών για παραχώρηση της απλής χρήσης τους με
δημοπρασία, για άσκηση δραστηριότητας θαλάσσιων μέσων
αναψυχής.
Ο Πρόεδρος, για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στο
Δημοτικό Σύμβουλο Λέτσιο Βασίλειο που έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου
τα εξής:
«Με την υπ’ αριθ. 1038460/2439/B0010/09 (ΦEK 792/B/29-4-2009) Κοινή
Απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας - Οικονομικών παραχωρείται
απευθείας μέχρι τις 31-12-2012 και με αντάλλαγμα στους ΟΤΑ Α’ βαθμού , το
δικαίωμα της απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού , παραλίας , όχθης και
παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, που βρίσκονται στα
διοικητικά όρια της διοικητικής τους περιφέρειας.
Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, για να προχωρήσει ο Δήμος στην παραχώρηση
τμημάτων αιγιαλού και παραλίας ώστε να ασκηθεί δραστηριότητα των θαλάσσιων
μέσων αναψυχής, εφόσον οι αιτούντες δεν διαθέτουν παρακείμενο ιδιόκτητο χώρο,
απαιτείται ο καθορισμός τους με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
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Η παραχώρηση των ανωτέρω χώρων θα γίνει με δημοπρασία, μετά από σχετική
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής».
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνουμε να καθορισθούν χώροι για την
άσκηση της ανωτέρω δραστηριότητας στις παραλίες :
α) Στομίου, στην περιοχή του φάρου,
β )Κουτσουπιάς, ανάμεσα στο «Καφέ Γιαλός» και την «Ταβέρνα Βαλάρη»,
γ) Παλιουριάς, στην περιοχή της γέφυρας,
δ)Βελίκας, στην περιοχή του περιπτέρου Βούρτουρα Στέφανο,
ε) Σωτηρίτσας, στην περιοχή της ανάπλασης και
στ) Αγιοκάμπου, στην περιοχή του γηπέδου μπάσκετ».





Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
Την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κου Λέτσιου Βασίλειου,
την υπ’ αριθ. 1038460/2439/B0010/09 (ΦEK 792/B/29-4-2009) Κοινή Απόφαση
των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας – Οικονομικών,
τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010 και
τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/1981

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Καθορίζει τα τμήματα αιγιαλού - παραλίας του Δήμου τα οποία μπορούν να
παραχωρηθούν για την άσκηση δραστηριότητας θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ως
εξής:
1. τμήμα της παραλίας Στομίου, στην περιοχή του φάρου, έκτασης 10 τμ. για την
άσκησης της δραστηριότητας και 30τμ. για εναπόθεση των συναφών με τη
δραστηριότητα αντικειμένων.
2. τμήμα της παραλίας Κουτσουπιάς, στην περιοχή ανάμεσα στο «Καφέ Γιαλός»
και την «Ταβέρνα Βαλάρη», έκτασης 10 τμ. για την άσκησης της
δραστηριότητας και 30τμ. για εναπόθεση των συναφών με τη δραστηριότητα
αντικειμένων.
3. τμήμα της παραλίας Παλιουριάς, στην περιοχή της γέφυρας, έκτασης 10 τμ. για
την άσκησης της δραστηριότητας και 30τμ. για εναπόθεση των συναφών με τη
δραστηριότητα αντικειμένων.
4. τμήμα της παραλίας Βελίκας, στην περιοχή του περιπτέρου Βούρτουρα
Στέφανο, έκτασης 10 τμ. για την άσκησης της δραστηριότητας και 30τμ. για
εναπόθεση των συναφών με τη δραστηριότητα αντικειμένων.
5. τμήμα της παραλίας Σωτηρίτσας, στην περιοχή της ανάπλασης, έκτασης 10 τμ.
για την άσκησης της δραστηριότητας και 30τμ. για εναπόθεση των συναφών με
τη δραστηριότητα αντικειμένων στην παραλία Σωτηρίτσας.
6. τμήμα της παραλίας Αγιοκάμπου, στην περιοχή του γηπέδου μπάσκετ, έκτασης
10 τμ. για την άσκησης της δραστηριότητας και 30τμ. για εναπόθεση των
συναφών με τη δραστηριότητα αντικειμένων στην παραλία Σωτηρίτσας.
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Β. Η παραχώρηση των ανωτέρω χώρων θα γίνει με δημοπρασία, μετά από σχετική
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος
270/1981.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 83/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

