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ΑΠΟΠΑΜΑ

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 6ης καηεπείγοσζας (ΓΙΑ ΠΔΡΙΦΟΡΑ) ζπλεδξίαζεο ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ, έηνπο 2020.
Αριθμός απόθαζης:43

ΘΔΜΑ: «Λήυη απόθαζης περί καθοριζμού έφς 31.12.2022
ηφν κοινότρηζηφν τώρφν επί ηοσ αιγιαλού ζηις
Κοινόηηηες Κάηφ αμικό και Ράτες ηφν οποίφν
επιηρέπεηαι η παρατώρηζη ηης τρήζης με ηη
διαδικαζία ηης δημοπραζίας, βάζει ηης με αριθμό
47458ΔΞ2020/15.5.2020 ΚΥΑ(ΦΔΚ 1864/Β/15.5.2020)»

ηα Κξέζηελα θαη ζην Δεκνηηθφ Καηάζηεκα Κξεζηέλσλ, ζήκεξα ηελ δεκάηη έκηη (16η ) ηνπ κήλα Ιοσνίοσ ηνπ
έηνπο 2020, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ψξα 14:00, ζπλήιζε ζε καηεπείγοσζα δια περιθοράς ζπλεδξίαζε
ην Δεκνηηθφ πκβνχιην Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ, θαηφπηλ ηεο ππ. αξηζ. 4301/15-06-2020 έγγξαθεο πξφζθιεζεο
ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ (άξζξν 6 ηνπ Ν.
4071/2012) θαη γλσζηνπνηήζεθε λφκηκα ζηνπο Δεκνηηθνχο πκβνχινπο, θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Δηνίθεζεο – Πξφγξακκα ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ», φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ
133 Α΄) θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα ιεθζέληα κέηξα γηα ηελ απνθπγή ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ1 (ΦΕΚ 22/11-03-2020 ηεχρνο Α΄), ην
ππ. αξηζ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΕ) έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθψλ, θαζψο θαη ησλ ππ.
αξηζ.40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ) θαη 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Φ3ΥΝ46ΜΣΛ6-ΑΦ7) εγθπθιίσλ
ηνπ ηδίνπ Τπνπξγείνπ θη φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξαπάλσ έγγξαθε πξφζθιεζε.
Απφ ηα ζπλεκκέλα έληππα πνπ ζηάιζεθαλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, θαζψο θαη ησλ ηειεθσλεκάησλ
ησλ κειψλ πνπ έγηλαλ πξνο απηά θη ειήθζεζαλ απφ απηά απφ ηε γξακκαηεία ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ,
δηαπηζηψζεθε απφ ηελ Πξφεδξν φηη ππάξρεη ε εθ ηνπ λφκνπ απαηηνχκελε ζπκκεηνρή ησλ 2/3 ησλ κειψλ ηνπ
πκβνπιίνπ2 γηα ηε ιήςε απφθαζεο δηα πεξηθνξάο (άξζξν 184 παξ.1 ηνπ Ν. 4683/2019), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν
είθνζη επηά (27) μελών ηεο δήισζαλ παξφληα ηα είκοζι επηά (27) μέλη, δειαδή :
ΠΑΡΟΝΣΔ
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Γεωξγαθόπνπινο Μηιηηάδεο – Θεόδωξνο
Γάγθαξεο Ιωάλλεο
Καξλάξνο Αλαζηάζηνο
Κανύθεο Κωλζηαληίλνο
Βαζηιόπνπινο Παλαγηώηεο
ηξνπκπάθνπ Κωλζηαληίλα
Σζαξνπράο Κωλζηαληίλνο
Γξηβάθεο Παλαγηώηεο
Γεκεηξαθόπνπινο Βαζίιεηνο
Φωηεηλνπνύινπ Κωλζηαληίλα
Σνπξήο Γεώξγηνο
Αζαλαζνπνύινπ – Μάιιηνπ Φωηεηλή
Αιεμόπνπινο Δπάγγεινο
θνύθε – Μπνπξλειά Γέζπνηλα
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Γεκεηξνπιόπνπινο Παλαγηώηεο
ηαπξόπνπινο Ξελνθώλ
Γηαλλαθνπνύινπ – Γέιγα Γήκεηξα
Υξηζηόπνπινο Αλαζηάζηνο
Κωζηόπνπινο Αζαλάζηνο
Κνηξέηζνο Βαζίιεηνο
Υαηδόπνπινο Γεώξγηνο
Σζανύζεο Βαζίιεηνο
Σνπξήο Ιωάλλεο
ηαζνπνύινπ – Σδνπαλνπνύινπ Γήκεηξα
Καθεληδή Παλαγηώηα
Κάθθαο Γεώξγηνο
Γθόηζεο Νηθόιανο

ΑΠΟΝΣΔ
Οπδείο

ηε ζπλεδξίαζε ινγίδεηαη παξώλ θαη ν Γήμαρτος θ. Γηνλύζηνο Μπαιηνύθνο, ν νπνίνο λφκηκα εθιήζε, θαηφπηλ
ηειεθσληθήο δήισζήο ηνπ.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ε νξηζκέλε ππάιιεινο ηνπ Σκήκαηνο Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ, θα
Επγελία Φ. Υξνλά.
Η Πξφεδξνο, κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, αηηηνιφγεζε ην θαηεπείγνλ ηεο ζπλεδξίαζεο3 ην νπνίν φια ηα
κέιε ελέθξηλαλ ΟΜΟΦΩΝΑ θαη γηα ην πρώηο (1ο) ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ, ηελ γξαπηή
Κπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.4682/2020(ΦΔΚ Α΄ 76)
Δγθχθιην 163/29-05-2020 (ΑΓΑ: Χ3ΦΝ46ΜΤΛ6-ΑΧ7)
3Τν θαηεπείγνλ ηεο ζπλεδξίαζεο έγθεηηαη ζην φηη ζηηο ΚΥΑ κε αξηζκφ 47458ΔΞ2020/15.5.2020 θαη 56486ΔΞ2020/05-06-2020 αλαθέξεηαη φηη νη Γήκνη ζηε ρσξηθή
ηνπο αξκνδηφηεηα ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξψζεη ηφζν ζηηο απεπζείαο κηζζψζεηο έθηαζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο, φζν θαη ζηηο κηζζψζεηο κέζσ δεκνπξαζηψλ
έσο θαη 15/07/2020
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εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Εζφδσλ – Πεξηνπζίαο – Σακείνπ ηνπ Δήκνπ, ε νπνία δηαλεκήζεθε έγθαηξα ζηνπο
Δεκνηηθνχο πκβνχινπο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε θαη ε νπνία έρεη σο εμήο:
Κπξίεο θαη Κχξηνη χκβνπινη, κε ην απφ 03/10/2018 Π.Δ. (ΦΕΚ 391/Δ/3-10-2018 πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ
Κππαξηζζηαθνχ θφιπνπ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ σο «Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο», θαζνξίδνληαη νη
φξνη ηεο παξαρψξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο γηα ηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη
εληφο ηνπ Κππαξηζζηαθνχ θφιπνπ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ζπγθεθξηκέλα θαζνξίδεηαη ειάρηζηε απφζηαζε
200 κέηξσλ κεηαμχ ησλ παξαρσξνχκελσλ ρψξσλ. Χο εθ ηνχηνπ, ζαο παξαζέηνπκε ηα θαησηέξσ:
«ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 2971/2001 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηo άξζξν 31 ηνπ N. 4607/19 (ΦΕΚ 65/24.04.2019 ηεχρνο Α ) θαη
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 42 ηνπ Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/24-5-2020) αλαθέξνληαη ηα εμήο:
«1. «Απιή ρξήζε» αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο, παξφρζηαο δψλεο, πδάηηλνπ ζηνηρείνπ ηεο ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο, ιίκλεο
θαη πιεχζηκνπ πνηακνχ, είλαη θάζε ρξήζε, εθφζνλ απφ απηή δελ παξαβηάδεηαη ν πξννξηζκφο ηνπο σο θνηλφρξεζησλ
πξαγκάησλ θαη δελ επέξρεηαη αιινίσζε ζηε θπζηθή κνξθνινγία ηνπο θαη ηα βηνηηθά ζηνηρεία ηνπο. Αλ δελ νξίδεηαη
δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα λφκν, ε παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο γίλεηαη έλαληη αληαιιάγκαηνο. Γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο
απιήο ρξήζεο παξέρεη αηηηνινγεκέλε γλψκε ν νηθείνο Ο.Τ.Α. α΄ βαζκνχ κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, κε ηελ
νπνία πξνηείλνληαη νη αηγηαινί, παξαιίεο, φρζεο θαη παξφρζηεο δψλεο πνπ κπνξεί λα παξαρσξεζνχλ, ζχκθσλα κε ηε
δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο.
2. α) Η παξαρψξεζε ηεο απιήο ρξήζεο, γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ χζηεξα απφ δεκνπξαζία, ε νπνία
κπνξεί λα δηεμάγεηαη θαη ειεθηξνληθά. Ψο ηηκή εθθίλεζεο ηεο δεκνπξαζίαο νξίδεηαη ην αληάιιαγκα ηνπ άξζξνπ 16 Α. Σε
πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο δεκνπξαζίαο ιφγσ έθπησζεο ηνπ πιεηνδφηε, ε ηηκή εθθίλεζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε
ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ θαηαθπξψζεθε ζηελ αξρηθή δεκνπξαζία θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε
ηνπ αληαιιάγκαηνο ηνπ άξζξνπ 16Α, ν δε αξρηθφο ππεξζεκαηηζηήο, ν/ε ζχδπγνο απηνχ θαη νη ζπγγελείο ηνπ εμ αίκαηνο ή εμ
αγρηζηείαο κέρξη θαη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνχ, θαζψο θαη νη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ φινη νη παξαπάλσ,
απνθιείνληαη απφ ηε δεκνπξαζία. Η δηάξθεηα ηεο δηά δεκνπξαζίαο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) έηε.
Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία δεκνπξαζίαο, νη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο, θαζψο
θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ παξαρψξεζε.
β) Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαζκνχ ή δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ λ. 3463/2006 (Α΄11) ε παξαρψξεζε κπνξεί λα γίλεη
θαη απεπζείαο κε θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο. Η παξαρψξεζε πξνο ηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ λ. 3463/2006 γίλεηαη γηα ηδία ρξήζε θαη
ρσξίο δηθαίσκα πεξαηηέξσ παξαρψξεζεο κε ή ρσξίο αληάιιαγκα. Αλ ν παξαρσξεζηνχρνο είλαη Ο.Τ.Α. α΄ βαζκνχ
επηηξέπεηαη ε απφ απηφλ πεξαηηέξσ παξαρψξεζε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 θαη ηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 5,
κε αληάιιαγκα, πνπ θαζνξίδεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16Α. Η παξαρψξεζε κπνξεί λα γίλεη θαη κε ειεθηξνληθή
δεκνπξαζία κε ηηκή εθθίλεζεο ην αληάιιαγκα πνπ θαζνξίδεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16Α. Τα ηζρχνληα γηα ηηο
παξαρσξήζεηο απφ ην Γεκφζην εθαξκφδνληαη θαη ζηηο παξαρσξήζεηο απφ ηνπο Ο.ΤΑ..
3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαζνξίδνληαη νη ζέζεηο
πξνο παξαρψξεζε, ηα ηερληθά ζέκαηα, νη ινηπνί φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο θαη νη αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ
παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6, εηδηθφηεξνη φξνη γηα
ηελ παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο ζε ζέζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο εληαγκέλεο ζην δίθηπν Natura 2000, θαζψο θαη ζε
πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ραξαθηεξηζκνχ ηνπο σο πξνζηαηεπνκέλσλ ησλ λφκσλ 1650/1986
(Α΄160), 3937/2011 (Α΄ 60) θαη 3028/2002 (Α΄53). Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο θαηαβνιήο ηνπ
αληαιιάγκαηνο γηα ηελ παξαρψξεζε, θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Οη
αλσηέξσ ζέζεηο αλαξηψληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ.
4. Δίλαη δπλαηή ε παξαρψξεζε ηεο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο, παξφρζηαο δψλεο, πδάηηλνπ ζηνηρείνπ ζάιαζζαο,
ιηκλνζάιαζζαο, ιίκλεο θαη πιεχζηκνπ πνηακνχ, γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ινπνκέλνπο ή ηελ
αλαςπρή ηνπ θνηλνχ, ηδίσο γηα εθκίζζσζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο, μαπιψζηξσλ, νκπξειψλ, ιεηηνπξγία απηνθηλνχκελνπ
ή ξπκνπιθνχκελνπ ηξνρήιαηνπ αλαςπθηεξίνπ, θαζψο θαη ηξαπεδνθαζηζκάησλ, εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε δηέιεπζε ηνπ
θνηλνχ θαη αλάινγα κε ηε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο ηνπ αηγηαινχ, κε ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2 θαη 3. Τν εκβαδφλ
θάζε παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα πεληαθφζηα (500) ηεηξαγσληθά κέηξα. Σε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα παξακέλεη
ειεχζεξε έθηαζε αηγηαινχ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ ηνπ, αλάινγα κε ηα
πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηγηαινχ, κε ππνινγηδφκελνπ ηνπ ρψξνπ πνπ είλαη δπζπξφζηηνο θαη κε αμηνπνηήζηκνο θαη κε ηνπο
πεξηνξηζκνχο, σο πξνο ην πνζνζηφ θάιπςεο ηνπ αηγηαινχ, πνπ νξίδνληαη ζηελ απφθαζε παξαρψξεζεο.
5. α)Σηα φκνξα πξνο ηνλ αηγηαιφ, παξαιία, ιηκλνζάιαζζα, ιίκλε ή πιεχζηκν πνηακφ θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα,
νξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο θαηαζθελψζεηο , θέληξα αλαςπρήο, λαπηαζιεηηθά ζσκαηεία αλαγλσξηζκέλα απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία
Αζιεηηζκνχ, θαζψο θαη ζε επηρεηξήζεηο ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ρψξν φκνξν ηνπ
θνηλνρξήζηνπ θαη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Ληκέλα κε αξηζκ. 20
(Β' 444/1999), κπνξεί λα παξαρσξείηαη κε αληάιιαγκα ε απιή ρξήζε αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο ή παξφρζηαο δψλεο, ζχκθσλα
κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 3, ρσξίο δεκνπξαζία, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηξία (3) έηε θαη γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ
αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην ηεο παξ. 4. Ο πεξηνξηζκφο ηνπ εκβαδνχ θάζε παξαρψξεζεο ηεο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ,
παξαιίαο, φρζεο ή παξφρζηαο δψλεο, ζε πεληαθφζηα (500) ηεηξαγσληθά κέηξα, πνπ πξνβιέπεηαη ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 4,
δελ ηζρχεη γηα ηηο παξαρσξήζεηο ζε φκνξα ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ μελνδνρεία, νξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο θαηαζθελψζεηο θαη
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ζχλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ησλ ππνπεξ. αα', ββ' θαη δδ' ηεο πεξ. α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4276/2014 (ΑΙ 55), πνπ
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα. Σε πεξίπησζε χπαξμεο ζπλερφκελσλ φκνξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο,
θαηαιείπεηαη απφ ηηο πξνβνιέο ησλ νξίσλ θάζε επηρείξεζεο ειεχζεξε δψλε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κέηξσλ εθαηέξσζελ ησλ νξίσλ
ηνπο. Αλ ε πξφζνςε ηεο επηρείξεζεο είλαη κηθξφηεξε ησλ έμη (6) κέηξσλ, ε ειεχζεξε δψλε κεηψλεηαη θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ
(50%) εθαηέξσζελ ησλ νξίσλ ηεο. Αλ κεηαμχ ησλ ρψξσλ πνπ αζθείηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ θνηλφρξεζησλ
ρψξσλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο παξεκβάιιεηαη δεκνηηθή νδφο, ε ηδηφηεηα ηνπ φκνξνπ δηαηεξείηαη. Τν ίδην ηζρχεη θαη
φηαλ κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ αλσηέξσ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ παξεκβάιιεηαη πιαηεία. Αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ
κία επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κε πξφζνςε ζε πιαηεία φκνξε ησλ αλσηέξσ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, δηελεξγείηαη
δεκνπξαζία γηα ηελ παξαρψξεζε ηκεκάησλ απηψλ, ε νπνία κπνξεί λα δηεμαρζεί θαη ειεθηξνληθά, κε ηηκή εθθίλεζεο ην
αληάιιαγκα πνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16Α. Αλ κεηαμχ ησλ ρψξσλ ζηνπο νπνίνπο αζθείηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο
επηρείξεζεο θαη ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ κεζνιαβεί ηδησηηθφ αθίλεην ή αθίλεην πνπ αλήθεη ζηελ ηδησηηθή πεξηνπζία ηνπ
Γεκνζίνπ ή ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Δηαηξεία Αθηλήησλ Γεκνζίνπ Α.Δ.», ηεο αλσηέξσ παξαρψξεζεο απαηηείηαη λα
πξνεγεζεί ε απφθηεζε εκπξάγκαηνπ ή ελνρηθνχ δηθαηψκαηνο επί ηνπ αθηλήηνπ απηνχ θαη ε επέθηαζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαη επ' απηνχ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζεί ε ηδηφηεηα ηνπ φκνξνπ. Τν αληάιιαγκα γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο
παξνχζαο θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16Α»
β) Σηα φκνξα πξνο ηνλ αηγηαιφ θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα θαη ζηηο νξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο θαηαζθελψζεηο (camping)
επηηξέπεηαη ε άζθεζε επηρείξεζεο ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο ή άιιεο ζπλαθνχο επηρείξεζεο, χζηεξα απφ ηελ έθδνζε ηεο
πξνο ηνχην απαηηνχκελεο εηδηθήο άδεηαο βάζεη ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Ληκέλα κε αξηζκφ 20.
γ) Οη επηρεηξήζεηο ηεο πεξίπησζεο β΄ επηηξέπεηαη λα ζπλάπηνπλ ζχκβαζε έξγνπ κε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ
δηαζέηεη φιεο ηηο λφκηκεο άδεηεο θαη εγθξίζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Γεληθφ Καλνληζκφ Ληκέλα κε αξηζκ. 20, κε ζθνπφ ηελ
άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πεξίπησζεο β΄. Η ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα αζθείηαη ζε ζαθψο θαζνξηζκέλν ηκήκα ηνπ
παξαρσξεζέληνο αηγηαινχ, πνπ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο ζπλνιηθήο παξαρψξεζεο, κε αληάιιαγκα,
ην νπνίν δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην αλαινγνχλ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν παξαρσξνχκελν ρψξν θαη θαζνξηζζέλ γηα ηελ
παξαρψξεζε αληάιιαγκα, θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα, ην νπνίν είλαη ίζν ή κηθξφηεξν κε ην ρξφλν ηεο παξαρψξεζεο, ζε θάζε δε
πεξίπησζε, δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηνλ ππφινηπν ρξφλν παξαρψξεζεο. Η παξαρψξεζε αλαθαιείηαη αλ δηαπηζησζεί φηη ην
θαηαβαιιφκελν αληάιιαγκα είλαη πςειφηεξν απφ ην αλαινγνχλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξαρσξνχκελν ρψξν θαη θαζνξηζζέλ γηα
ηελ παξαρψξεζε. Οη δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Ληκέλα κε αξηζκ. 20 εθαξκφδνληαη θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.
Τελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξαρψξεζεο θέξεη ν παξαρσξεζηνχρνο, επζπλφκελνο πιήξσο απφ θνηλνχ θαη εηο
νιφθιεξνλ κε ηνλ εμ απηνχ έιθνληα δηθαηψκαηα. Η ζχκβαζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ θνηλνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα Κηεκαηηθή
Υπεξεζία, ε νπνία αζθεί έιεγρν λνκηκφηεηαο.δ) Οη πεξηπηψζεηο β΄ θαη γ΄ δελ απνθιείνπλ ηελ παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο
αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο ή παξφρζηαο δψλεο ζε ηξίην επηρεηξεκαηία, ζηελ ίδηα πεξηνρή, γηα ηελ άζθεζε επηρείξεζεο
ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο ή άιιεο ζπλαθνχο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο Γεληθνχ Καλνληζκνχ Ληκέλα κε αξηζκ.
20.
6.Η αλάπηπμε ησλ νκπξειψλ, μαπισζηξψλ θαη ησλ ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5, κπνξεί
λα θαιχπηεη κέρξη ην εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ, κε ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε
πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ θάζεηα θαη παξάιιεια πξνο ηε ζάιαζζα θαη ε χπαξμε ειεχζεξεο δψλεο απφ ηελ αθηνγξακκή πιάηνπο
ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κέηξσλ. Γηα αηγηαιφ, παξαιία, φρζε, παξφρζηα δψλε, πδάηηλν ζηνηρείν ηεο ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο,
ιίκλεο θαη πιεχζηκνπ πνηακνχ, πνπ έρεη εληαρζεί ζην δίθηπν Natura 2000, ε θάιπςε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο
εθαηφ (30%) ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ θαη εθφζνλ δελ επεξεάδνληαη νη ζηφρνη δηαηήξεζεο γηα ην πξνζηαηεπηέν αληηθείκελν.
Η παξαβίαζε ησλ αλσηέξσ φξσλ επηθέξεη ηελ αλάθιεζε ηεο παξαρψξεζεο.
7.Γελ παξαρσξείηαη ε ρξήζε ηνπ αηγηαινχ, γηα νκπξέιεο, μαπιψζηξεο, ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ηξνρήιαηεο θαληίλεο, φηαλ ην
κήθνο ή πιάηνο απηνχ είλαη κηθξφηεξν ησλ πέληε (5) κέηξσλ ή φηαλ ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηνπ αηγηαινχ είλαη κηθξφηεξν ησλ εθαηφ
πελήληα (150) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ ζε ηζρχ άδεηεο ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο, απφ ηηο
πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν 4, θαη κέρξη ηε ιήμε ηνπο.
8.Οη πεξηνξηζκνί ησλ παξαγξάθσλ 6 θαη 7 ηζρχνπλ θαη γηα ηηο παξαρσξήζεηο ηεο παξ. 5.
9.Σηηο παξαρσξήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ν παξαρσξεζηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζεκαίλεη επί ηνπ εδάθνπο ηα
φξηα ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ κε ηξφπν, αλαγλσξίζηκν θαη εχθνια αληηιεπηφ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ αηγηαινχ, ηεο παξαιίαο,
ηεο φρζεο ή παξφρζηαο δψλεο. Δπίζεο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαξηά ζε εκθαλέο ζεκείν πηλαθίδα ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ
κε ην ζρέδην θαη ηε θσηνγξαθία ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ, ψζηε λα γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή ε ελδερφκελε παξαβίαζε ησλ
νξίσλ ηεο παξαρψξεζεο θαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο ν ρξήζηεο ηνπ αηγηαινχ κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηηο παξαβάζεηο.
Τα παξαπάλσ ζηνηρεία αλαξηψληαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. Ο Ο.Τ.Α. α΄ βαζκνχ, χζηεξα απφ ζπλεξγαζία κε ηελ
αξκφδηα Κηεκαηηθή Υπεξεζία, είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαξηά ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ αηγηαινχ πηλαθίδα κε ην ζρέδην ηνπ
αηγηαινχ επί ηνπ νπνίνπ ζα επηζεκαίλνληαη φιεο νη παξαρσξήζεηο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν αηγηαιφ. Σε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ
νξίσλ ηεο παξαρψξεζεο επηηξέπεηαη ζηνλ ρξήζηε ηνπ αηγηαινχ, ηεο παξαιίαο, ηεο φρζεο ή παξφρζηαο δψλεο ε ειεχζεξε ρξήζε
ηνπ απζαηξέησο ή θαζ’ ππέξβαζε ηεο παξαρψξεζεο θαηαιεθζέληνο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ.
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10.Γηα ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε
πηζηνπνηεηηθνχ πεξί κε νθεηιήο ζηνλ νηθείν δήκν.
11.Σε φ,ηη αθνξά αηγηαιφ, παξαιία, φρζε, παξφρζηα δψλε, πδάηηλν ζηνηρείν, ππζκέλα θαη ππέδαθνο ηνπ βπζνχ
ηεο ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο, ιίκλεο θαη πιεχζηκνπ πνηακνχ, πνπ πεξηβάιινπλ ή εληφο ησλ νπνίσλ
βξίζθνληαη αξραηνινγηθνί ρψξνη, κλεκεία θαη ηζηνξηθνί ηφπνη, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαρψξεζε
ηεο απιήο ρξήζεο ηνπο απνηειεί ε πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ Υπνπξγείνπ
Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ.
12.Όινη νη φξνη θαη νη πεξηνξηζκνί ηνπ παξφληνο ηζρχνπλ θαη εθαξκφδνληαη θαη ζηα Τνπξηζηηθά Γεκφζηα
Κηήκαηα, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί ηέηνηα ή γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί Πξάμε Υπνπξγηθνχ Σπκβνπιίνπ
θαη’εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Κ΄ Σπληαθηηθήο Πξάμεο ηεο 6/14 Φεβξνπαξίνπ 1968
(Α΄33)».

ε εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ εθδφζεθε ε κε αξηζκφ 47458ΔΞ2020/15.5.2020 Κ.Τ.Α. ησλ
Τπνπξγψλ Εζσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ, Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο, κε ζέκα: «Καζνξηζκφο φξσλ,
πξνυπνζέζεσλ, ηερληθψλ ζεκάησλ, αλαγθαίσλ ιεπηνκεξεηψλ θαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξαρψξεζε
απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ
πνηακψλ» θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 56468ΔΞ2020/05-06-2020 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ2198/Α/05-062020).
χκθσλα κε ηηο αλσηέξσ ΚΤΑ, εθηφο ησλ Κηεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ, δηθαηνχρνη παξαρψξεζεο ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο είλαη νη Γήμοι, γηα αηγηαιφ θαη θνηλφρξεζηε
παξαιία ενηός ηης τφρικής ηοσς αρμοδιόηηηας, με δικαίφμα περαιηέρφ παρατώρηζης ζε
ηρίηοσς και με ηο ανηάλλαγμα ποσ προβλέπεηαι ζηο άρθρο 7 και μέτρι ηο τρονικό όριο ηοσ
άρθροσ 6 ηης ίδιας ΚΥΑ. Σν δηθαίσκα πεξαηηέξσ παξαρψξεζεο εθαξκφδεηαη πξνο: α) Τθηζηάκελεο
δεκνηηθέο αλψλπκεο εηαηξίεο ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3463/2006 εθφζνλ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο
ζθνπνχο ηεο γηα ηδία ρξήζε θαη ρσξίο δηθαίσκα ππνκίζζσζεο, β) Κχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα,
νξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο θαηαζθελψζεηο (εαεηξίεδ), θέληξα αλαςπρήο, εθκεηαιιεπηέο απηνθηλνχκελνπ
ή ξπκνπιθνχκελνπ αλαςπθηεξίνπ (θαληίλα). γ) Ναπηαζιεηηθά ζσκαηεία αλαγλσξηζκέλα απφ ηε Γ.Γ.Α.
εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπο ε άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ, πνπ είλαη ζπλαθείο κε ηελ
εμππεξέηεζε ησλ ινπνκέλσλ θαη ηελ αλαςπρή ηνπ θνηλνχ , δ) Επηρεηξήζεηο ζαιάζζησλ κέζσλ
αλαςπρήο θαη ε) Επηρεηξήζεηο εθκεηάιιεπζεο νκπξειψλ θαη μαπισζηξψλ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Ληκέλα κε αξηζκ. 20, φπσο ηζρχεη.
Η θάζε παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο δηελεξγείηαη, είηε θαηφπηλ δεκνπξαζίαο, είηε απεπζείαο (ρσξίο
δεκνπξαζία) θαη γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2,
αλαιφγσο ηεο ζέζεσο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ ζε ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε (θαηάζηεκα,
μελνδνρεηαθή κνλάδα) πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα θαη αλαιφγσο ζηηο
πξννξηδφκελεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ.
Η ηζρχο ζηηο ΚΥΑ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ζηηο ζηελ Δθεκεξίδα ζηηο Κπβεξλήζεσο θαη ιήγεη ζηηο
31.12.2022.
Εηδηθά γηα ηηο παξαρσξήζεηο απιήο ρξήζεο ηνπ 2020 ζε εθαξκνγή ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξ.
β΄ ηνπ άξζξνπ 17 ηεο αλσηέξσ Κ.Τ.Α. θαη’ εμαίξεζε, ην χςνο ηνπ θαηαβαιιφκελνπ αληαιιάγκαηνο ζα
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 40% ηνπ ππνινγηζζέληνο αληαιιάγκαηνο. Οη Δήκνη, ζα πξέπεη λα έρνπλ
νινθιεξψζεη ηφζν ηηο απεπζείαο κηζζψζεηο έθηαζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο, φζν θαη ηηο κηζζψζεηο
κέζσ δεκνπξαζηψλ έσο ηηο 15-07-2020. Απφ 16/7/2020 έσο 31/8/2020 νη κηζζψζεηο παξαρψξεζεο
απιήο ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο ζα δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο αξκφδηεο Κηεκαηηθέο
Τπεξεζίεο.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ πξνηείλεηαη φπσο ην Δεκνηηθφ πκβνχιην :
Α) Να θαζνξίζεη έωο 31-12-2022 ηνπο παξαθάηω θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο επί ηνπ αηγηαινύ,
ηωλ νπνίωλ επηηξέπεηαη ε παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο:
1. Τκήκα επί ηνπ αηγηαινχ, εκβαδνχ (15,00) η.κ., ρσξνζεηνχκελν ζηελ Κνηλφηεηα Κάηφ αμικού κε
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2.

3.

4.

5.

6.

Β)

ζηνηρείν Α, θαηάιιειν γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ απφ ελδηαθεξφκελεο θαη λφκηκα ιεηηνπξγνχζεο
επηρεηξήζεηο ηξνρήιαηεο ή απηνθηλνχκελεο θαληίλαο.
Τκήκα επί ηνπ αηγηαινχ, εκβαδνχ (15,00) η.κ., ρσξνζεηνχκελν ζηελ Κνηλφηεηα Κάηφ αμικού κε
ζηνηρείν Β, θαηάιιειν γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ απφ ελδηαθεξφκελεο θαη λφκηκα ιεηηνπξγνχζεο
επηρεηξήζεηο ηξνρήιαηεο ή απηνθηλνχκελεο θαληίλαο.
Τκήκα επί ηνπ αηγηαινχ, εκβαδνχ (15,00) η.κ., ρσξνζεηνχκελν ζηελ Κνηλφηεηα Ρατών κε
ζηνηρείν Α, θαηάιιειν γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ απφ ελδηαθεξφκελεο θαη λφκηκα ιεηηνπξγνχζεο
επηρεηξήζεηο ηξνρήιαηεο ή απηνθηλνχκελεο θαληίλαο.
Τκήκα επί ηνπ αηγηαινχ, εκβαδνχ (500,00) η.κ., ρσξνζεηνχκελν ζηελ Κνηλφηεηα Κάηφ αμικού
κε ζηνηρείν Γ, θαηάιιειν γηα ηελ αλάπηπμε επί απηνχ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε (ππφ λφκηκα
ιεηηνπξγνχλησλ επηρεηξήζεσλ) νκπξειψλ – μαπιψζηξσλ θ.ι.π.
Τκήκα επί ηνπ αηγηαινχ, εκβαδνχ (500,00) η.κ., ρσξνζεηνχκελν ζηελ Κνηλφηεηα Κάηφ αμικού
κε ζηνηρείν Γ, θαηάιιειν γηα ηελ αλάπηπμε επί απηνχ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε (ππφ λφκηκα
ιεηηνπξγνχλησλ επηρεηξήζεσλ) νκπξειψλ – μαπιψζηξσλ θ.ι.π.
Τκήκα επί ηνπ αηγηαινχ, εκβαδνχ (500,00) η.κ., ρσξνζεηνχκελν ζηελ Κνηλφηεηα Ρατών κε
ζηνηρείν Α, θαηάιιειν γηα ηελ αλάπηπμε επί απηνχ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε (ππφ λφκηκα
ιεηηνπξγνχλησλ επηρεηξήζεσλ) νκπξειψλ – μαπιψζηξσλ θ.ι.π.
Να θαηαξηηζηνύλ νη όξνη ηεο δεκνπξαζίαο - ε ζύληαμε ηεο δηαθήξπμεο - ε δηεμαγωγή θαη ε
θαηαθύξωζε ηνπ δηαγωληζκνύ, από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Με βάζε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, ε Πξφεδξνο, δήηεζε απφ ηα κέιε λα ςεθίζνπλ ζρεηηθά.

ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 πεξί Κχξσζεο Κψδηθα ∆ήµσλ θαη
Κνηλνηήησλ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 – Πξφγξακκα ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
4555/2018 – Πξφγξακκα ΚΛΕΙΘΕΝΗ, ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ
Πεξηερνκέλνπ (ΦΕΚ 22/11-03-2020 ηεχρνο Α΄), ην ππ. αξηζ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΥ46ΜΣΛ61ΑΕ) έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθψλ, ηελ ππ. αξηζ. 40/20930-2020 (ΑΔΑ:6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ)
εγθχθιην θαη ηελ ππ. αξηζ. 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Φ3ΥΝ46ΜΣΛ6-ΑΦ7) εγθχθιην ίδηνπ ππνπξγείνπ, ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4555/2018, ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 2971/2001 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηo άξζξν 31
ηνπ N. 4607/19 (ΦΕΚ 65/24.04.2019 ηεχρνο Α’) θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 42 ηνπ Ν. 4688/2020
(ΦΕΚ 101/Α/24-5-2020), ηηο κε αξηζκφ 47458ΕΞ2020/15.5.2020 θαη 56486ΕΞ2020/05-06-2020 Κ.Τ.Α.
ησλ Τπνπξγψλ Εζσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ, Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο, ηε ζεηηθή γλσκνδφηεζεο ηεο
Κνηλφηεηαο Κάησ ακηθνχ γηα ηηο πξνηεηλφκελεο ζέζεηο, ηε ζρεηηθή εηζήγεζε, ην ζέµα εηέζε ζε
ςεθνθνξία, θαηά ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο ζχκβνπινη ζηελ δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε
ηνπνζεηήζεθαλ κε ηε ρξήζε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ κέζσλ θαη ςήθηζαλ ΤΠΔΡ 4 ηεο εηζήγεζεο,
νπφηε, ΟΜΟΦΩΝΑ ….

ΑΠΟΦΑΙΕΔΙ
α) Δγθξίλεη ην θαηεπείγνλ ηεο ζπλεδξίαζεο.
β) Καζνξίδεη έωο 31-12-2022 ηνπο παξαθάηω θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο επί ηνπ αηγηαινύ ηωλ
νπνίωλ επηηξέπεηαη ε παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο:
1. Τκήκα επί ηνπ αηγηαινχ, εκβαδνχ (15,00) η.κ., ρσξνζεηνχκελν ζηελ Κοινόηηηα Κάηφ αμικού
θέζη κε ζηνηρείν Α, θαηάιιειν γηα ηελ αλάπηπμε επί απηνχ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε (απφ
ελδηαθεξφκελεο θαη λφκηκα ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο) ηξνρήιαηεο ή απηνθηλνχκελεο θαληίλαο.
2. Τκήκα επί ηνπ αηγηαινχ, εκβαδνχ (15,00) η.κ., ρσξνζεηνχκελν ζηελ Κοινόηηηα Κάηφ αμικού
θέζη κε ζηνηρείν Β, θαηάιιειν γηα ηελ αλάπηπμε επί απηνχ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε (απφ
ελδηαθεξφκελεο θαη λφκηκα ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο) ηξνρήιαηεο ή απηνθηλνχκελεο θαληίλαο.
4

Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο Λατθή Σπζπείξσζε θ. Γθφηζεο ςήθηζε ππέξ κε ηελ πξνυπφζεζε πσο πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ειεχζεξνο
ρψξνο ζηελ παξαιία κε επζχλε ηνπ Γήκνπ ψζηε νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη γεληθφηεξα νη επηζθέπηεο ηεο παξαιίαο λα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα θάλνπλ κπάλην ηνπο ζε απφζηαζε φρη καθξηά απφ ην πάξθηλγθ.
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3. Τκήκα επί ηνπ αηγηαινχ, εκβαδνχ (15,00) η.κ., ρσξνζεηνχκελν ζηελ Κοινόηηηα Ρατών θέζη κε
ζηνηρείν Α, θαηάιιειν γηα ηελ αλάπηπμε επί απηνχ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε (απφ ελδηαθεξφκελεο θαη
λφκηκα ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο) ηξνρήιαηεο ή απηνθηλνχκελεο θαληίλαο.
4. Τκήκα επί ηνπ αηγηαινχ, εκβαδνχ (500,00) η.κ., ρσξνζεηνχκελν ζηελ Κνηλφηεηα Κάηφ αμικού
θέζη κε ζηνηρείν Γ, θαηάιιειν γηα ηελ αλάπηπμε επί απηνχ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε (ππφ λφκηκα
ιεηηνπξγνχλησλ επηρεηξήζεσλ) νκπξειψλ – μαπιψζηξσλ θ.ι.π.
5. Τκήκα επί ηνπ αηγηαινχ, εκβαδνχ (500,00) η.κ., ρσξνζεηνχκελν ζηελ Κνηλφηεηα Κάηφ αμικού
θέζη κε ζηνηρείν Γ, θαηάιιειν γηα ηελ αλάπηπμε επί απηνχ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε (ππφ λφκηκα
ιεηηνπξγνχλησλ επηρεηξήζεσλ) νκπξειψλ – μαπιψζηξσλ θ.ι.π.
6. Τκήκα επί ηνπ αηγηαινχ, εκβαδνχ (500,00) η.κ., ρσξνζεηνχκελν ζηελ Κνηλφηεηα Ρατών θέζη κε
ζηνηρείν Α, θαηάιιειν γηα ηελ αλάπηπμε επί απηνχ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε (ππφ λφκηκα
ιεηηνπξγνχλησλ επηρεηξήζεσλ) νκπξειψλ – μαπιψζηξσλ θ.ι.π.
γ) Οη όξνη ηεο δεκνπξαζίαο, ε ζύληαμε ηεο δηαθήξπμεο, ε δηεμαγωγή θαη ε θαηαθύξωζε ηνπ
δηαγωληζκνύ, ζα γίλνπλ από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή5 ηνπ Γήκνπ.
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 43/2020.
Γηα ην παξαπάλω ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό
ππνγξάθεηαη ωο αθνινύζωο:
Ζ Πξόεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Παξόληα Μέιε
(Σ.Τ.)
(Σ.Τ.)
(Σ.Τ)
Ο Γήκαξρνο
( Σ. Τ. )
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Ο Γήκαξρνο
Γηνλύζηνο Μπαιηνύθνο
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Άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ Νφκνπ 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α΄) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
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