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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 4ης/ 24-4-2015
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 16ο:

Έγκριση καταβολής σε δόσεις του μισθωτικού τιμήματος για την απλή χρήση του αιγιαλού
και παραλίας για το έτος 2015.

Στην Αγιά, σήμερα 24 Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 3467/20-4-2015 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. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Ζιούλη Αναστασία
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Κασίδας Ιωάννης
11. Κούκας Γεώργιος
12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
13. Μάρκου Σωτήριος
14. Μασούρας Γεώργιος
15. Μπάτσικας Βασίλειος
1
16. Μπεϊνάς Αντώνιος
17. Λέτσιος Βασίλειος
18. Ολύμπιος Αθανάσιος
19. Ριζούλης Στέφανος
20. Σκαρκάλης Χρήστος
21. Σμυρλής Βασίλειος
22. Σουλιώτης Θεόδωρος2
23. Τσιώνης Αστέριος
24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
25. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
Απόντες
26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
27. Σιμούλης Θωμάς
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.

1
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Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 10ου 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.: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης),
Κολοβός Κων/νος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς) και
Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αγιάς κ. Βασίλειος
Χάμος και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης.
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 16ο:

Έγκριση καταβολής σε δόσεις του μισθωτικού τιμήματος για την απλή χρήση του αιγιαλού
και παραλίας για το έτος 2015.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Βασίλειος Λέτσιος,
που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Με το άρθρο 10 της ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β’),
ορίζονται τα εξής: «Η μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης από τους ΟΤΑ Α' βαθμού προς τρίτους
διενεργείται αποκλειστικά και μόνο με τη σύναψη έγγραφης σύμβασης μίσθωσης. Το μισθωτήριο συμβόλαιο
συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί εφάπαξ
από το μισθωτή ποσοστό 30 % επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1 περ. ζ, του Ν. 3852/2010 η οικονομική επιτροπή εισηγείται
στο δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, με την υπ’ αριθμ. 61/2015
απόφασή της εισηγείται την έγκριση καταβολής του μισθωτικού ανταλλάγματος υπέρ του Δήμου Αγιάς εφόσον βέβαια έχει προηγηθεί η καταβολή εφάπαξ από το μισθωτή ποσοστό 30 % επί του συνολικού
μισθώματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου - για την απλή χρήση του αιγιαλού και παραλίας, για το έτος 2015,
σε δύο δόσεις και συγκεκριμένα : Επί του συνολικού μισθώματος η πρώτη (1η) δόση 35% να καταβληθεί στο
τέλος Ιούλιου 2015 και η δεύτερη (2η) δόση 35% να καταβληθεί στο τέλος Αύγουστου 2015.
Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλώ να εγκρίνετε την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ.
Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Το θέμα αφορά την παραχώρηση σε ιδιώτες του αιγιαλού και
παράλιας, κάτι για το οποίο είμαστε κάθετα αντίθετοι. Ως εκ τούτου διαφωνούμε και καταψηφίζουμε».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010,
- τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1 περ. ζ, του Ν. 3852/2010,
- την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β’),
- την υπ’ αριθμ.61/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
- την τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου
Αγιάς» κ. Ιωάννη Κασίδα,
και μετά από συζήτηση
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την καταβολή του μισθωτικού ανταλλάγματος υπέρ του Δήμου Αγιάς - εφόσον βέβαια έχει
προηγηθεί η καταβολή εφάπαξ από το μισθωτή ποσοστό 30% επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του
Ελληνικού Δημοσίου - για την απλή χρήση του αιγιαλού και παραλίας, για το έτος 2015, σε δύο δόσεις και
συγκεκριμένα: επί του συνολικού μισθώματος η πρώτη (1η) δόση 35% μπορεί να καταβληθεί μέχρι την 31η
Ιούλιου 2015 και η δεύτερη (2η) δόση 35% μπορεί να καταβληθεί μέχρι την 31η Αύγουστο 2015.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται από την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ
578/09.04.2015 τεύχος Β’): «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης
αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού».
Μειοψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου
Αγιάς», Κασίδας Ιωάννης και Μαρούδα – Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) για τους λόγους που αναφέρονται στο
εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 86/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης

