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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 2ης/ 16-2-2015
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 5ο:

Συγκρότηση επιτροπής καθορισμού και ελέγχου της έκτασης του παραχωρούμενου
αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Αγιάς.

Στην Αγιά, σήμερα 16 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 1393/12-2-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και
επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του
Ν.4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Αράπης Χρήστος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Ζιούλη Αναστασία
8. Κασίδας Ιωάννης
9. Κούκας Γεώργιος
10. Μάρκου Σωτήριος
11. Μπεϊνάς Αντώνιος
12. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
14. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Ριζούλης Στέφανος
16. Σιμούλης Θωμάς
17. Σκαρκάλης Χρήστος
18. Σμυρλής Βασίλειος
19. Σουλιώτης Θεόδωρος
20. Τσιώνης Αστέριος
21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
23. Βατζιάς Αντίγονος1
Απόντες
24. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
26. Μασούρας Γεώργιος
που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.
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25. Καλαγιάς Γρηγόριος
27. Ολύμπιος Αθανάσιος

Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Δαλαμάγκας
Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), Κεραμεύς Δημήτριος (Ποταμιάς),
Κολοβός Κων/νος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μόσχος Θεόδωρος
(Νερομύλων), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Μπελιάς Αθανάσιος
(Μελιβοίας), Ντικούδης Διαμαντής (Αετολόφου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής
Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.
Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος, ο Προϊστάμενος του
Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κ. Παπακώστας Δημήτριος. Τα πρακτικά της
συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .....
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:
Θέμα 5ο:

Συγκρότηση επιτροπής καθορισμού και ελέγχου της έκτασης του παραχωρούμενου
αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Αγιάς.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Λέτσιος Βασίλειος που έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου τα εξής:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2971/2001( Φ.Ε.Κ 285/19.12.2001 τ΄ Α΄) «Αιγιαλός και παραλία και
άλλες διατάξεις», επιτρέπεται η χωρίς Δημοπρασία παραχώρηση της απλής χρήσης Αιγιαλού
(απευθείας παραχώρηση) σε αυτούς που έχουν όμορες ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάμπινγκ ή
κέντρα αναψυχής ασκώντας το προτιμησιακό τους δικαίωμα για ένα (1) έτος, για την άσκηση
δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωσης
ομπρελών, καθισμάτων, θαλασσίων μέσων αναψυχής κλπ). Η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού
σε αυτούς που έχουν όμορες ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάμπινγκ ή κέντρα αναψυχής προς
τον αιγιαλό ιδιοκτησίες, θεωρείται υποχρεωτική εφόσον έχει έγκαιρα υποβληθεί απ’ αυτούς η σχετική
αίτηση προς τον Δήμο. Δεν επιτρέπεται στην περίπτωση αυτή η παραχώρηση του παρακείμενου
αιγιαλού σε τρίτους. Μόνο εάν οι παρακείμενοι του αιγιαλού (ξενοδοχεία και λοιπές επιχειρήσεις), δεν
υποβάλλουν σχετική αίτηση, επιτρέπεται η παραχώρησή του σε τρίτους.
Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την συγκρότηση Επιτροπής καθορισμού και ελέγχου
της έκτασης του παραχωρούμενου αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Αγιάς, αποτελούμενη αριθμητικά
από:
1. Έναν (1) υπάλληλο του τμήματος αδειοδοτήσεων,
2. έναν (1) υπάλληλο του γραφείου προσόδων,
3. έναν (1) τοπογράφο μηχανικό.
Η χρονική διάρκεια ισχύος της ως άνω υπό σύσταση επιτροπής θα είναι δυο (2) έτη ( 2015 και 2016).
Η συγκρότηση ονομαστικά (με τους αντικαταστάτες τους) καθώς και ο τρόπος δράσης της επιτροπής,
θα καθοριστεί με απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών σε συνεργασία με τα λοιπά τμήματα και
Διευθύνσεις. Επιπλέον θα πρέπει να παραχωρηθεί για τον σκοπό αυτό ένα (1) αυτοκίνητο και ένας (1)
οδηγός για τις επιτόπιες επισκέψεις - ελέγχους της εν λόγω επιτροπής σε όλο το μήκος του αιγιαλού και
παραλίας του Δήμου».
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Ακολούθησαν συζήτηση και τοποθετήσεις:
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ.
Τριανταφύλλου Αθανάσιος είπε στην τοποθέτησή του: «Εγώ Πρόεδρε προτείνω, και σ’ αυτό το
θέμα και εφόσον βέβαια η πρότασή μου είναι σύννομη, να παραμείνει η επιτροπή αιγιαλού, παραλίας
που αποτελούνταν από δημοτικούς Συμβούλους. Θα ψηφίσω βέβαια και αυτό, αλλά και το επόμενο
θέμα, αλλά εισηγούμαι να παραμείνει και η επιτροπή αιγιαλού, παραλίας που είχαμε συστήσει και την
προηγούμενη φορά, στο κάτω - κάτω να απολογούνται αυτοί οι υπάλληλοι σ’ αυτή την επιτροπή.
Άλλωστε, το γεγονός ότι εμπλέκεται και το δημόσιο ενισχύει τη θέση μου, ότι δηλαδή πέρα από τους
εργαζόμενους πρέπει να είναι στην επιτροπή και κάποιοι από εμάς. Δεν είναι θέμα κομψότητας αν
πέρα των εργαζομένων υπάρχουν και κάποιο αιρετοί στους οποίους οι εργαζόμενοι θα απολογούνται.
Και εντέλει τι; Ακυρώνεται δηλαδή ότι έκανε μέχρι σήμερα η Επιτροπή αιγιαλού και παραλίας; Μα ότι
κάνατε το κάνατε σε συνεργασία με τους εργαζόμενους. Εγώ λοιπόν το θέτω υπό την κρίσης σας».
Ο Αντιδήμαρχος κ. Λέτσιος Βασίλειος είπε στην τοποθέτησή του: «Το θέμα του αιγιαλού και
παραλίας είναι πολύ σοβαρό. Γι αυτό και θα πρότεινα να πάρουμε και μια απόφαση ψηφίσματος στα
πλαίσια διεκδίκησης κάποιων πραγμάτων που συχνά αναφέρει και ο κ. Κασίδας.
Η ΚΥΑ που εφαρμόσθηκε πέρσι για την παραχώρηση του αιγιαλού και παραλίας στους Δήμους, ήταν
ληστεία στα έσοδά μας. Το έχουμε θέσει και σε άλλο δημοτικό Συμβούλιο και θεωρώ ότι εάν αυτή η
ΚΥΑ φέτος δεν αλλάξει θα αντιμετωπίσουμε τεράστια προβλήματα. Ήδη είχαμε μια σχετική κόντρα με
το τοπικό Λιμεναρχείο, αλλά και το Λιμεναρχείο Βόλου, για μια σειρά από θέματα με τις
πολυσύχναστες ακτές. Επισημάναμε το γεγονός, αναδείξαμε τα προβλήματα και εκ πρώτης έγιναν
αποδεκτά τα αιτήματά μας. Με την περσινή ΚΥΑ από τη μια μας παραχωρήθηκε η χρήση του χώρου
του αιγιαλού, παραλίας 60 χιλιομέτρων, στην οποία ήμασταν αρμόδιοι για την καθαριότητά της, για
την ασφάλεια των λουομένων, για την εξυπηρέτηση των παραθεριστών γενικά και από την άλλη
εμμέσως πλην σαφώς παρέμβαινε και έκανε μισθωτήρια η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου. Αυτό
από ερωτήσεις που έκανα σε Νομικούς δε στέκει νομικά.
Και για να καταλάβουμε. Το Ελληνικό Κράτος τον αιγιαλό, παραλία που το βρήκε; Δεν ήταν γη των
προγόνων μας; Εμείς τι είμαστε; Τα δικαιώματα αυτά που τα στηρίζει; Και με ποιά λογική έρχεται ενώ
μέχρι 31/5 ζητάει το 20% προκαταβολικά και τα μισθωτήρια από τους Δήμους και μετά από εκεί τα
μισθωτήρια τα κάνει το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ την έκταση την έχει παραχωρήσει στους Δήμους και
αντί του 20% εισπράττει το 50% προκαταβολικά. Τι παραπάνω κάνει για να εισπράττει μεγαλύτερο
ποσοστό από τα έσοδα; Στο θέμα αυτό θα περίμενα από την ΚΕΔΕ πιο δυναμική αντίδραση και πέρσι.
Κάναμε και έγγραφα, στείλαμε και ψήφισμα, αλλά δυστυχώς αντίδραση από την ΚΕΔΕ, πάνω σ’ αυτό,
δεν είδα. Τουλάχιστον θα έπρεπε να ζητήσουμε το αυτονόητο. Εφόσον συμμετέχει στα έσοδα το
Ελληνικό Δημόσιο το ίδιο να κάνει και στα έξοδα. Άρα να έχει συμμετοχή και στην καθαριότητα και
στην ασφάλεια των λουομένων κατά 50%. Δεν γίνεται από τη μια να παίρνει τα λεφτά χωρίς να
συμμετέχει στα έξοδα και από τη άλλη να κρατάει την εποπτεία και τον έλεγχο και τα πρόστιμα να
πηγαίνουν στον κουρβανά του Ελληνικού Δημοσίου.
Ο Δήμος τι παίρνει, τίποτα. έχει όμως την υποχρέωση να συντηρεί, να καθαρίζει, να φροντίζει για την
ασφάλεια αυτών των 60 χιλιόμετρων των ακτών, να δέχεται ελέγχους από το Λιμεναρχείο και αν κάτι
δεν γίνεται σωστά να του επιβάλλεται και πρόστιμο. Μ’ αυτή τη λογική γιατί μας παραχωρείται η
χρήση.
Όσον αφορά την συγκρότηση της άτυπης Επιτροπής, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Όμως σας θυμίζω ότι
αυτή η Επιτροπή που είχαμε δεν είχε κανένα ρόλο πέρσι. Δεν μπορούσε να ελέγξει, δεν μπορούσε να
φροντίσει για την ασφάλεια, ούτε μπορούσε να ασκήσει έλεγχο επί του Κανονισμού που έχουμε. Απλά
υπήρχε.
Αν το Σώμα αποφασίσει για την σύσταση αυτής της Επιτροπής θα πρότεινα να συμμετάσχουν σ’ αυτή,
ο κατά τόπους Αντιδήμαρχος, ο Πρόεδρος ή Εκπρόσωπος της Κοινότητας και ένας δημοτικός
Σύμβουλος της μειοψηφίας».
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Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ.
Σιμούλης Θωμάς είπε στην τοποθέτησή του: «Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η Επιτροπή είναι από
τις σημαντικότερες. Περιλαμβάνει ένα σωρό θέματα ουσίας. Στις Επιτροπές που συμμετέχουν
υπάλληλοι πολιτικός προϊστάμενος είναι το δημοτικό Συμβούλιο. Απ’ αυτό εξαρτάται το στίγμα που θα
δώσει, δηλαδή για το εάν θέλει να τη λειτουργήσει αυτή την Επιτροπή ή αν θέλει να την έχει
απενεργοποιημένη. Δεν υπάρχει άλλο θέμα. Ἡ ένα αιρετό βάλουμε ή δέκα, εάν ο Δήμαρχος θέλει να τη
δουλέψει πραγματικά, εγώ πιστεύω ότι θα τη δουλέψει. Εξαρτάται από το στίγμα που θέλει να δώσει ο
πολιτικός προϊστάμενος».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ.
Βατζιάς Αντίγονος είπε στην τοποθέτησή του: «Τα προηγούμενα χρόνια ήμουνα μέλος της
Επιτροπής αιγιαλού, παραλίας και κοινοχρήστων χώρων και μαζί με τον κ. Λέτσιο πιστεύω ότι έχουμε
κάνει πολλές κινήσεις τουλάχιστον όσον αφορά την παραλία. Δεν νομίζω ότι η Επιτροπή των
υπαλλήλων θα φέρει αντίρρηση στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου. Εμείς ως αιρετοί ήμασταν
συνέχεια στη κόντρα. Με συνεννόηση και κάποιες κινήσεις κερδίσαμε για το Δήμο κάποια πράγματα.
Δεν γίνεται να είναι σκέτο υπαλληλικό. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει και Επιτροπή αιρετών».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ.
Μπεϊνάς Αντώνιος είπε στην τοποθέτησή του: «Δεν ξέρω αν η Επιτροπή θα αποτελείται από
υπαλλήλους ή αιρετούς, το θέμα είναι ότι υπάρχουν τρομερά προβλήματα στην παραλία. Η Κτηματική
και το Λιμενικό έχουν βάλει πρόστιμα 15.000€ και 20.000€ στους επαγγελματίες, τα οποία δεν
μπορούν να πληρωθούν. Κάποιοι μάλιστα απ’ αυτούς τα έχουν μπει στη διαδικασία της ρύθμισης,
έχουν πληρώσει και λεφτά. Πρέπει να καθίσουμε και να δούμε σοβαρά το θέμα της παραλίας και να μη
γίνει αυτό το αλ τσαντίρι που γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια με τις φαβέλες. Η σεζόν αρχίζει νωρίς
και πρέπει να είμαστε έτοιμοι από τώρα και όχι τον Ιούλιο. Πρέπει να το δούμε άμεσα όλοι μαζί γιατί η
παραλία φέρνει έσοδα στο Δήμο και πρέπει γι αυτό να φροντίσουμε την εικόνα της».
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς»
κ. Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Στην τοποθέτηση που έκανε νωρίτερα ο κ. Λέτσιος,
στην ουσία περιγράφηκαν διάφορες μορφές αντιφάσεων που επικρατούν ειδικά στο θέμα της
παραχώρησης των αιγιαλών. Εμείς έχουμε μια άλλη αντίληψη στο συγκεκριμένο θέμα. Το ότι
υπάρχουν αυτές οι αντιφάσεις δεν είναι ότι δεν είναι καλοί στη διοίκηση οι των Υπουργείων. Δεν τους
ενδιαφέρει στην ουσία τόσο πολύ το θέμα των εσόδων των Δήμων ή της λειτουργίας του αιγιαλού.
Φροντίζουν πάντα να έχουν ανοιχτό το θέμα της παραχώρησης του δημόσιου αιγιαλού σε ιδιώτες έτσι
ώστε σε κάθε περιοχή, όταν τα επιχειρηματικά συμφέροντα πάρουν την απόφαση να αναδιπλωθούν
εκεί και να κάνουν μεγάλες επενδύσεις, να έχουν τις αποφάσεις έτοιμες. Γι’ αυτό και διαφωνούμε με
αυτού του είδους τις Επιτροπές. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη εδώ. Εμείς διαφωνούμε στην παραχώρηση
του αιγιαλού σε ιδιώτες. Τελεία και παύλα.
Ο αιγιαλός είναι δημόσια περιουσία, λαϊκή περιουσία. Δεν μπορούμε να συμμετέχουμε ή να ψηφίζουμε
Επιτροπές οι οποίες σήμερα και θα πρέπει αυτό να το δουν και οι επαγγελματίες της περιοχή μας,
εκκολάπτουν το αυγό του φιδιού. Αν τυχόν αύριο - μεθαύριο μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα
πάρουν απόφαση να αναδιπλωθούν στην περιοχή στην ουσία μέσα από αυτές τις αποφάσεις, των
Επιτροπών και των δημοτικών Αρχών για την παραχώρηση, έχουν έτοιμο το σκηνικό να
οικειοποιηθούν τις παραλίες και μάλιστα με πάγιες εγκαταστάσεις.
Γι αυτό έχουμε πλήρη διαφωνία στη συγκρότηση αυτών των επιτροπών και στην παραχώρηση σε
ιδιώτες των παραλιών μας».
Ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνης είπε στην τοποθέτησή του «Ανεξάρτητα από την Επιτροπή
που ορίζει ο Νόμος και αποτελείται από υπηρεσιακούς παράγοντες, να συγκροτηθεί η χωριστή άτυπη
επιτροπή, αποτελούμενη από τα δύο μέλη του δημοτικού Συμβουλίου που ήταν και πέρυσι, δηλαδή τον
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κ. Λέτσιο και τον κ. Βατζιά, συν τον κατά τόπους Αντιδήμαρχο και τον Πρόεδρο ή τον Εκπρόσωπο της
κάθε Κοινότητας του Δήμου μας, η οποία θα παρακολουθεί και θα εισηγείται αυτά τα θέματα στην
Επιτροπή που ορίζεται από το Νόμο.
Θέλω να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια δυστυχώς η παραχώρηση του αιγιαλού με απόφαση του
Υπουργείου γίνονται για ένα χρόνο μόνο. Επίσης η παραχώρηση προς τον Δήμο γίνεται το Μάη μήνα.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει χρόνος να προετοιμαστούμε. Υπήρξε μια συζήτηση και ήταν θέμα
του Μνημονιακού Νόμου, ότι θα μπορούσαμε να ζητήσουμε μια μεγαλύτερη σε χρόνο παραχώρηση
πράγμα το οποίο κάναμε. Δεν ξέρουμε βέβαια πως θα αντιμετωπίσει η νέα Κυβέρνηση αυτά τα θέματα
που συμπίπτουν με τον Μνημονιακό Νόμο. Εμείς ήδη έχουμε αποστείλει αίτημα στην Κτηματική
Υπηρεσία του Δημοσίου με το οποίο ζητάμε μεγαλύτερης διάρκειας παραχώρηση. Αν το Υπουργείο
συνεχίσει να έχει την ίδια λογική με τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. είναι
πάνω από τις δικές μας δυνάμεις.
Όσον αφορά τα έσοδα. Με την εφαρμογή της περσινής ΚΥΑ, στο Δήμο δεν έμεινε σχεδόν τίποτα από
έσοδα, γιατί σχεδόν το 50% πήγε στο Δημόσιο. Σ᾿ αυτό το κομμάτι, αν βάλουμε το κομμάτι της
καθαριότητας κι όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε, είμαστε μέσα. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το
ξανασυζητήσουμε με την Κυβέρνηση, το έχουμε θέσει ήδη στην ΚΕΔΕ. Η περσινή ΚΥΑ πρέπει να
τροποποιηθεί αν θέλουμε η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η τοπική κοινωνία να έχει μια παρέμβαση στα
θέματα του αιγιαλού και της παραλίας.
Πάνω σ’ αυτό συμφωνώ να συνταχθεί το ψήφισμα που θα αναδεικνύει τα θέματα που υπήρχαν και
υπάρχουν στον αιγιαλό και την παραλία, το οποίο θα κοινοποιηθεί στο αρμόδιο Υπουργείο, στα
Δημόσια Κτήματα και στην ΚΕΔΕ».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Βασίλειου Λέτσιου,
- τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013,
- τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010,
- την πρόταση για τη συγκρότηση άτυπης Επιτροπής Εποπτείας και Συντονισμού,
- την πρόταση εισηγητή για τη σύνταξη ψηφίσματος,
- τις παρατηρήσεις και τις τοποθετήσεις των δημοτικών Συμβούλων,
- την απουσία από την αίθουσα του δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Αναστασίου,
- την αρνητική ψήφο των δημοτικών Συμβούλων της παράταξης ελάσσονος μειοψηφία «Λαϊκή
Συσπείρωση Δήμου Αγίας»,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει τη συγκρότηση Επιτροπής καθορισμού και ελέγχου της έκτασης του παραχωρούμενου
αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Αγιάς, αποτελούμενη αριθμητικά από:
1. Έναν (1) υπάλληλο του τμήματος αδειοδοτήσεων,
2. έναν (1) υπάλληλο του γραφείου προσόδων,
3. έναν (1) τοπογράφο μηχανικό.
Η χρονική διάρκεια ισχύος της ως άνω υπό σύσταση επιτροπής θα είναι δυο (2) έτη ( 2015 και
2016).
Η συγκρότηση ονομαστικά (με τους αντικαταστάτες τους) καθώς και ο τρόπος δράσης της
επιτροπής, θα καθοριστεί με απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών σε συνεργασία με τα λοιπά τμήματα
και Διευθύνσεις. Επιπλέον θα πρέπει να παραχωρηθεί για τον σκοπό αυτό ένα (1) αυτοκίνητο και
ένας (1) οδηγός για τις επιτόπιες επισκέψεις - ελέγχους της εν λόγω επιτροπής σε όλο το μήκος του
αιγιαλού και παραλίας του Δήμου.
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Β. Εγκρίνει τη σύσταση και συγκρότηση άτυπης Επιτροπής Εποπτείας και Συντονισμού ενεργειών
διαχείρισης του αιγιαλού - παραλίας που θα αποτελείται:
1. Τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Λέτσιο ως Πρόεδρο της Επιτροπής.
2. Τον κατά τόπους Αντιδημάρχου, ως μέλος.
3. Τον δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας κ. Βατζιά Αντίγονο, ως μέλος.
4. Τον κατά τόπους Πρόεδρο ή Εκπρόσωπο της Κοινότητας, ως μέλος.
Γ. Εγκρίνει τη σύνταξη ψηφίσματος σχετικού με τα προβλήματα που υπήρχαν και υπάρχουν με τον
τρόπο της παραχώρησης της χρήσης του αιγιαλού, παραλίας το οποίο θα κοινοποιηθεί:
1. Υπουργείο Οικονομικών - Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
2. Υπουργείο Εσωτερικών - Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ
3. Βουλευτές Νομού Λάρισας
4. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας -Κ.Ε.Δ.Ε.
5. Κτηματική Υπηρεσία Ν. Λάρισας
Το κείμενο το ψηφίσματος θα συνταχθεί με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας και
Συντονισμού ενεργειών διαχείρισης του αιγιαλού - παραλίας.
Μειοψήφισε η παράταξη ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» για τους λόγους
που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Κατά την ψήφιση του θέματος απουσίαζε από την αίθουσα ο κ. Ιωάννης Αναστασίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 27/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης

