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ΔΛΛΖΝΙΚΖ   ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                             
ΝΟΜΟ ΖΛΔΙΑ   
ΓΖΜΟ ΑΝΓΡΙΣΑΙΝΑ - ΚΡΔΣΔΝΩΝ 
  
                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α  
     Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό  6ης  καηεπείγοσζας  (ΓΙΑ ΠΔΡΙΦΟΡΑ)  ζπλεδξίαζεο ηνπ Δεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ, έηνπο 2020.   

 
   Αριθμός απόθαζης:44                                 ΘΔΜΑ:  «Λήυη απόθαζης περί καθοριζμού ηοσ ηιμήμαηος 
                                                                                         (ανηαλλάγμαηος) για ηην περαιηέρφ μεηαβίβαζη ζε  
                                                                                         ηρίηοσς  ηοσ δικαιώμαηος απλής τρήζης ηοσ ζσνόλοσ  
                                                                                         ηφν κοινότρηζηφν  τώρφν αιγιαλού και παραλίας με  
                                                                                         ζκοπό ηην άζκηζη ηφν δραζηηριοηήηφν ποσ  
                                                                                         προβλέπονηαι ζηην με αριθμό  47458ΔΞ2020/15.5.2020  
                                                                                         ΚΤΑ(ΦΔΚ 1864/Β/15.5.2020)»       
 

     ηα Κξέζηελα θαη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα Κξεζηέλσλ, ζήκεξα  ηελ δεκάηη έκηη  (16η ) ηνπ κήλα 
Ιοσνίοσ  ηνπ έηνπο  2020, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε  θαη ώξα  14:00,  ζπλήιζε ζε καηεπείγοσζα δια 
περιθοράς  ζπλεδξίαζε ην Δεκνηηθό  πκβνύιην  Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ, θαηόπηλ ηεο ππ. αξηζ. 
4301/15-06-2020  έγγξαθεο πξόζθιεζεο  ηεο Πξνέδξνπ ηνπ  Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ 
δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ (άξζξν 6 ηνπ Ν. 4071/2012)  θαη γλσζηνπνηήζεθε  λόκηκα  
ζηνπο  Δεκνηηθνύο πκβνύινπο, θαηά πεξίπησζε,  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 
3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο – Πξόγξακκα 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ», όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74  ηνπ  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄) θαη 
ιακβάλνληαο ππόςε ηα ιεθζέληα κέηξα γηα ηελ απνθπγή ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 
ζύκθσλα κε ηελ  παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ1 (ΦΕΚ 22/11-03-2020 
ηεύρνο Α΄), ην ππ. αξηζ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΕ) έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ 
Εζσηεξηθώλ,  θαζώο 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 όπσο πεξηγξάθεηαη  ζηελ 
παξαπάλσ  έγγξαθε πξόζθιεζε.  
     Από ηα ζπλεκκέλα έληππα πνπ ζηάιζεθαλ κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ,  θαζώο θαη  ησλ 
ηειεθσλεκάησλ ησλ κειώλ πνπ έγηλαλ πξνο απηά  θη ειήθζεζαλ από απηά από ηε γξακκαηεία ηνπ 
Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ,  δηαπηζηώζεθε από ηελ Πξόεδξν όηη ππάξρεη ε εθ ηνπ λόκνπ απαηηνύκελε 
ζπκκεηνρή ησλ 2/3 ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ2  γηα ηε ιήςε απόθαζεο δηα πεξηθνξάο (άξζξν 184 
παξ.1 ηνπ Ν. 4683/2019), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) μελών ηεο δήισζαλ  παξόληα ηα 
είκοζι επηά (27)  μέλη,  δειαδή : 
                                                                 Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ  
1.  
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
 

Γεσξγαθόπνπινο Μηιηηάδεο – Θεόδσξνο  
Γάγθαξεο   Ισάλλεο  
Καξλάξνο   Αλαζηάζηνο 
Κανύθεο Κσλζηαληίλνο   
Βαζηιόπνπινο  Παλαγηώηεο  
ηξνπκπάθνπ   Κσλζηαληίλα 
Σζαξνπράο  Κσλζηαληίλνο  
Γξηβάθεο  Παλαγηώηεο  
Γεκεηξαθόπνπινο  Βαζίιεηνο  
Φσηεηλνπνύινπ Κσλζηαληίλα  
Σνπξήο  Γεώξγηνο  
Αζαλαζνπνύινπ – Μάιιηνπ  Φσηεηλή  
Αιεμόπνπινο  Δπάγγεινο  
θνύθε – Μπνπξλειά  Γέζπνηλα 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
 20. 
 21. 
 22. 
 23. 
 24. 
 25. 
 26. 
 27. 

Γεκεηξνπιόπνπινο   Παλαγηώηεο  
ηαπξόπνπινο Ξελνθώλ  
Γηαλλαθνπνύινπ – Γέιγα Γήκεηξα 
Υξηζηόπνπινο Αλαζηάζηνο  
Κσζηόπνπινο Αζαλάζηνο 
Κνηξέηζνο  Βαζίιεηνο  
Υαηδόπνπινο Γεώξγηνο  
Σζανύζεο   Βαζίιεηνο  
Σνπξήο  Ισάλλεο 
ηαζνπνύινπ – Σδνπαλνπνύινπ  Γήκεηξα 
Καθεληδή Παλαγηώηα 
Κάθθαο  Γεώξγηνο 
Γθόηζεο Νηθόιανο  
 

                                                       Α Π Ο Ν Σ Δ  

                                                 
1 Κπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.4682/2020(ΦΔΚ Α΄ 76) 
2 Δγθχθιην 163/29-05-2020  (ΑΓΑ: Φ3ΥΝ46ΜΣΛ6-ΑΦ7) 

Ελληνική   
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                                                                    Οπδείο            
  

  

  

 
     ηε ζπλεδξίαζε ινγίδεηαη παξώλ θαη ν Γήμαρτος θ. Γηνλύζηνο  Μπαιηνύθνο, ν νπνίνο λόκηκα 
εθιήζε, θαηόπηλ ηειεθσληθήο δήισζήο ηνπ.  
    Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ε νξηζκέλε ππάιιεινο ηνπ Σκήκαηνο Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ 
Οξγάλσλ,  θα Επγελία Φ. Υξνλά.     
     Η Πξόεδξνο, κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, αηηηνιόγεζε ην θαηεπείγνλ ηεο ζπλεδξίαζεο3   ην 
νπνίν όια ηα κέιε ελέθξηλαλ ΟΜΟΦΩΝΑ θαη γηα ην δεύηερο (2ο) ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ησλ κειώλ, ηελ γξαπηή εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Εζόδσλ – Πεξηνπζίαο – Σακείνπ ηνπ Δήκνπ, ε 
νπνία  δηαλεκήζεθε έγθαηξα ζηνπο Δεκνηηθνύο πκβνύινπο,  πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλώζε θαη ε 
νπνία έρεη σο  εμήο: 
     Κπξίεο θαη Κύξηνη ύκβνπινη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 2971/2001 θαη ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Δ. 
270/1981 (ΦΕΚ 77/Α/1981)  ην ηίκεκα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αληαιιάγκαηνο γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ 
δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο ρψξσλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο, θαζνξίδεηαη από αξκόδηα επηηξνπή θαη 
εγθξίλεηαη από ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή , ηεο νπνίαο πξαθηηθό  ζπλεδξίαζεο ζαο ππνβάιισ.  
    «ηηο 15-05-2020 δεκνζηεχζεθε ζην δεχηεξν ηεχρνο ηνπ κε αξηζκφ 1864 Φχιινπ Δθεκεξίδαο ηεο 
Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ) ε κε αξηζκφ 47458ΔΞ2020/15.5.2020 ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ, 
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, 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» ,πνπ εθδφζεθε ζε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 
Ν. 2971/2001 (ΦΔΚ 285/Α). 
     ηελ ζπλέρεηα ζηηο 05/06/2020 κε ηελ αξηζκ. 56468ΔΞ 2020/05-06-2020 (ΦΔΚ 2198/Β/05-06-2020) έγηλε 
ηξνπνπνίεζε νξηζκέλσλ άξζξσλ ηεο παξαπάλσ ΚΤΑ.χκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ, εθηφο ησλ 
Κηεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ, δηθαηνχρνη παξαρψξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο 
είλαη νη Γήκνη, γηα αηγηαιφ θαη θνηλφρξεζηε παξαιία εληφο ηεο ρσξηθήο ηνπο αξκνδηφηεηαο, κε δηθαίσκα 
πεξαηηέξσ παξαρψξεζεο ζε ηξίηνπο θαη κε ην αληάιιαγκα πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7 θαη κέρξη ην ρξνληθφ 
φξην ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ίδηαο ΚΤΑ. 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 , 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 θαη 

δ) Δπηρεηξήζεηο ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Γεληθνχ 

Καλνληζκνχ Ληκέλα κε αξηζκ. 20, φπσο ηζρχεη. 

ε) Δπηρεηξήζεηο εθκεηάιιεπζεο νκπξειψλ θαη μαπισζηξψλ. 

Η πεξαηηέξσ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρψξσλ πξαγκαηνπνηείηαη, έλαληη 

αληαιιάγκαηνο, γηα ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 2 «θνπφο Παξαρψξεζεο» ηεο ζρεηηθήο 

ΚΤ.Α. 

Καηά ηε ζπλήζε δηνηθεηηθή πξαθηηθή, ε ζπγθεθξηκέλε ΚΤΑ. ξπζκίδεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 
δηέπνπλ θάζε παξαρψξεζε. 

Δηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη φηη θάζε παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο δηελεξγείηαη είηε θαηφπηλ δεκνπξαζίαο [κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/1981 (Α΄ 77) θαη ηεο ζρεηηθήο ΚΤΑ] 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 ηε επηρείξεζε (θαηάζηεκα, μελνδνρεηαθή κνλάδα) πνπ πξνηίζεηαη λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα θαη αλαιφγσο ηεο πξννξηδφκελεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ. 

                                                 
3Σν θαηεπείγνλ ηεο ζπλεδξίαζεο έγθεηηαη ζην φηη ζηηο ΚΤΑ 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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Η ηζρχο ηεο ΚΤΑ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ιήγεη ζηηο 
31.12.2022. 

Δηδηθά γηα ηηο παξαρσξήζεηο απιήο ρξήζεο ηνπ 2020 ζε εθαξκνγή ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξ. β΄ ηνπ 
άξζξνπ 17 ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ. θαη’ εμαίξεζε, ην χςνο ηνπ θαηαβαιιφκελνπ αληαιιάγκαηνο ζα αλέξρεηαη ζε 
πνζνζηφ 40% ηνπ ππνινγηζζέληνο αληαιιάγκαηνο. Οη Γήκνη 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 ηα αλσηέξσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη παξαρσξείηαη απεπζείαο ζηνπο Γήκνπο φιεο ηεο ρψξαο ην δηθαίσκα ηεο 
απιήο ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο ηεο ρσξηθήο ηνπο αξκνδηφηεηαο, έλαληη αληαιιάγκαηνο, θαη, ηαπηφρξνλα 
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο Γήκνπο λα παξαρσξήζνπλ ην ζρεηηθφ δηθαίσκα ζε ηξίηνπο, είηε κε ηε δηαδηθαζία ηεο 
απεπζείαο παξαρψξεζεο - εθκίζζσζεο, πνπ εθαξκφδεηαη ζηνπο «φκνξνπο» κε ηνλ αηγηαιφ ή ηελ παξαιία 
επηρεηξεκαηίεο ή κε ηε δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο, γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη «φκνξεο» κε ηκήκα 
αηγηαινχ ή παξαιίαο. 

Πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ λα κεηαβηβάζεη ζε ηξίηνπο ην ζρεηηθφ δηθαίσκα, κε ζπκβάζεηο 
παξαρψξεζεο πνπ ζα ζπλάςεη κεηά απφ δεκνπξαζία ή απεπζείαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο αλσηέξσ 
ΚΤΑ, πξέπεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιηφ καο, ζε εθαξκνγή θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 3, ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Π.Γ. 
270/1981 – φπνπ νξίδεηαη φηη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν λα ιάβεη ππφςε ηνπ ην αλσηέξσ 
πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο κε δπλάκελν λα κεηψζεη ηελ ηηκή εθθίλεζεο πέξαλ ηνπ 10% – ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 
δηάηαμε ηεο πεξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ΚΤΑ – φπνπ νξίδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε παξαρψξεζε ηεο απιήο 
ρξήζεο δηελεξγείηαη απφ ην Γήκν, ην αληάιιαγκα   θαζνξίδεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γήκνπ θαη εγθξίλεηαη 
απφ ηε ΠΓΓΠ. 

Γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο πξφηαζεο ειήθζεζαλ ππφςε ε απφ 20-05-2020 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Δζφδσλ , 
Πεξηνπζίαο θαη Σακείνπ ηνπ Γήκνπ καο  πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αλαπιεξσηή πξντζηάκελν ηεο νξγαληθήο 
κνλάδαο ε νπνία αλαθέξεη: 

«Με ηηο παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 16Α πεξί αληαιιάγκαηνο ρξήζεο – απνδεκίσζε απζαίξεηεο ρξήζεο ηνπ Ν. 
2971/19-12-01 (ΦΔΚ Α 285): Αηγηαιφο, παξαιία θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχεη, νξίδεηαη: 

«1. Σν αληάιιαγκα ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο, παξφρζηαο δψλεο, πδάηηλνπ ζηνηρείνπ, ππζκέλα θαη 
ππεδάθνπο ηνπ βπζνχ ηεο ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο, ιίκλεο θαη θνίηεο πιεχζηκνπ πνηακνχ γηα ηηο ρξήζεηο ησλ 
άξζξσλ 11, 12, 13, 13Α, 14 θαη 16, θαζψο θαη ε απνδεκίσζε απζαίξεηεο ρξήζεο ησλ ρψξσλ απηψλ, θαζνξίδεηαη 
κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ παξαρψξεζε νξγάλνπ κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

Σ.Β. = Σηκή Βάζεο. 
Δ.Γ. = Δίδνο Γξαζηεξηφηεηαο. 
Δ.Υ. = Δκβαδφλ Υψξνπ. 

2. Η Σηκή Βάζεο γηα θάζε γεσγξαθηθή πεξηνρή θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο βάζεο ιακβάλνληαη ππφςε νη αληηθεηκεληθέο θαη κηζζσηηθέο αμίεο 
ησλ πιεζηέζηεξσλ αθηλήησλ εθάζηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. 

3. Σν Δίδνο Γξαζηεξηφηεηαο δηαηξείηαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

α) Απιή ρξήζε (νκπξέιεο – μαπιψζηξεο, θαληίλεο, κε κεραλνθίλεηα ζαιάζζηα κέζα αλαςπρήο θ.ιπ.). 

β) Απιή ρξήζε κε κεραλνθίλεηα κέζα αλαςπρήο. 

γ) Απιή ρξήζε ησλ παξαγξάθσλ 8, 9, 11 θαη 13 ηνπ άξζξνπ 13Α (πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, γακήιηεο ηειεηέο, 
εθδειψζεηο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα, ιήςεηο κε νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εξεπλεηηθνί ζθνπνί). 

δ) Απιή ρξήζε ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 13Α (θνπζθσηά ζαιάζζηα κέζα αλαςπρήο, 
πδαηνθαιιηέξγεηεο).  

ε) Έξγα ησλ πεξηπηψζεσλ α΄, β΄, γ΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14 (έξγα θνηλήο σθέιεηαο, 
λαπηαζιεηηθά, αλάπιαζεο, εμππεξέηεζεο εξεπλεηηθψλ ζθνπψλ). 

ζη) Έξγα ηεο πεξίπησζεο ε΄ ηνπ άξζξνπ 14 (Τδαηνθαιιηέξγεηεο) θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 14 
(ππνζαιάζζηνη αγσγνί, θαιψδηα, λαχδεηα θ.ιπ.). 

δ) Έξγα ηνπ άξζξνπ 11 θαη ησλ πεξηπηψζεσλ ζη΄, δ΄ θαη ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14 (έξγα θαη 
εγθαηαζηάζεηο πνπ εθηειέζηεθαλ χζηεξα απφ ζχκβαζε κε ην Γεκφζην, ηνλ Δ.Ο.Σ., ηε Γεληθή Γξακκαηεία 
Αζιεηηζκνχ ή ηνπο Ο.Σ.Α. ή κε βάζε αλαπηπμηαθνχο λφκνπο, θαζψο θαη έξγα ιηκεληθά, ζπγθνηλσληαθά, Α.Π.Δ 
θ.ιπ.). 

4. Ο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο θάζε Δίδνπο Γξαζηεξηφηεηαο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 
χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη ν καζεκαηηθφο ηχπνο απφ ηνλ νπνίν ζα πξνθχπηεη ην 
αληάιιαγκα ρξήζεο κε βάζε ηα πξνεγνχκελα θξηηήξηα θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ. Σν 
αληάιιαγκα ππνινγίδεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη εηδηθά γηα ηηο ρξήζεηο ηνπ άξζξνπ 14 αλαπξνζαξκφδεηαη αλά 
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πεληαεηία. 

Σν αληάιιαγκα πνπ πξνθχπηεη απφ ην παξφλ άξζξν ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δεκνπξαζηψλ απνηειεί ηελ ηηκή 
εθθίλεζεο. - ΠΡΟΘ. ΑΡΘΡΟΤ 16Α ΜΔ ΣΟ ΑΡΘ. 37 ΣΟΤ Ν. 4607/19, ΦΔΚ-65 Α/24-4-19 – Με ην άξζξν 41 
(Σειηθέο δηαηάμεηο) ηνπ Ν. 4607/19, νξίδεηαη φηη : “Μέζα ζε πξνζεζκία έμη (6) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 
παξφληνο, θαηεδαθίδνληαη φιεο νη παξάλνκεο θαηαζθεπέο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ζηνλ αηγηαιφ 
θαη ηελ παξαιία”. - Με ην άξζξν 42 (Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο) ηνπ λ. 4607/19, νξίδεηαη φηη : “1. Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ 
θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ γηα ηηο νπνίεο ρνξεγείηαη εμνπζηνδφηεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2971/2001, φπσο 
ηξνπνπνηνχληαη ή πξνζηίζεληαη ζην λ. 2971/2001 κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Μέξνπο, εμαθνινπζνχλ λα 
ηζρχνπλ νη πθηζηάκελεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, πνπ έρνπλ εθδνζεί ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία.2.Δθθξεκείο, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, αηηήζεηο γηα ηε δηαηήξεζε έξγσλ θαη θαηαζθεπψλ 
θαη πεξαηηέξσ παξαρψξεζε εμεηάδνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο. ε 
πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο επηζπκεί λα εμεηαζζεί ε αίηεζή ηνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο κέξνπο 
ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα εληφο ηξίκελεο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο. 

3…. 4.... 5. .... 6. Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ ηνπ άξζξνπ 16Α, ην αληάιιαγκα γηα ηηο 
παξαρσξήζεηο θαη ε απνδεκίσζε απζαίξεηεο ρξήζεο θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 
1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 115 ηνπ απφ 11/12.11.1929 π.δ. «πεξί δηνηθήζεσο δεκνζίσλ θηεκάησλ», ην νπνίν εθδφζεθε 
θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4266/1929 θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ λ. 5895/1933, φπσο 
πεξαηηέξσ ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηα άξζξα 20 ηνπ α.λ. 1540/ 1938, 19 ηνπ α.λ. 1919/1939, 2 ηνπ 
α.λ 1925/1951 θαη 5 παξάγξαθνο 4 ηνπ α.λ. 263/1968. ... - βι.θαη επ. Γηαηάμεηο άξζξνπ 42 (Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο) 
λ. 4607/19)» 

Με ην άξζξν 7, πεξί ηνπ αληαιιάγκαηνο, ηεο αξηζκ. 47458ΔΞ2020/15.5.2020 (ΦΔΚ 1864/Β/15.5.2020) ΚΤΑ 
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Δζσηεξηθψλ «Καζνξηζκφο φξσλ, πξνυπνζέζεσλ, 
ηερληθψλ ζεκάησλ, αλαγθαίσλ ιεπηνκεξεηψλ θαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, 
παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο, πδάηηλνπ ζηνηρείνπ ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο, κεγάισλ ιηκλψλ θαη 
πιεχζηκσλ πνηακψλ», ε νπνία εμαθνινπζεί λα ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 42 ηνπ Ν. 4607/19, νξίδεηαη φηη: 

«Σν αληάιιαγκα ηεο παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο, πδάηηλνπ 
ζηνηρείνπ ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο, κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 Α ηνπ λ. 2971/2001, φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 
4607/2019 ή κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 4607/2019. 

Απαγνξεχεηαη ν θαζνξηζκφο αληαιιάγκαηνο κε βάζε ηα ηεκάρηα ησλ νκπξειψλ θαη ησλ θαζηζκάησλ, φπσο θαη ν 
ζπκςεθηζκφο ηνπ αληαιιάγκαηνο κε ηελ νπνηαδήπνηε παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνλ ππεξνχ πξνο ην Διιεληθφ 
Γεκφζην. 

Σν αληάιιαγκα θαζνξίδεηαη απφ ηνπο εμήο: 

1. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο δηελεξγείηαη απφ ην Γήκν θαζνξίδεηαη 
απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γήκνπ θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ νηθεία Κηεκαηηθή Τπεξεζία. 

2. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο δηελεξγείηαη απφ ηελ Κηεκαηηθή 
Τπεξεζία: 

α. Γηα ηηο Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο εηζεγείηαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ 
Σκήκαηνο Β΄ θαη εγθξίλεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο. 

β. Γηα ηηο Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν ηκήκαηνο γίλεηαη εηζήγεζε θαη εγθξίλεηαη απφ ηνλ 
Πξντζηάκελν ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο. 

Σν νξηζζέλ αληάιιαγκα απνδίδεηαη θαηά εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ζηνλ νηθείν Ο.Σ.Α. θαη θαηά ζαξάληα ηνηο εθαηφ 
(40%) ζην Γεκφζην. Δμαηξεηηθά γηα ην έηνο 2020 ην αληάιιαγκα ησλ αλσηέξσ παξαρσξήζεσλ απνδίδεηαη θαηά 
εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ζηνλ νηθείν Ο.Σ.Α. θαη ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ζην Γεκφζην. 

 Σν ππέξ ηνπ δεκνζίνπ πνζνζηφ αληαιιάγκαηνο νξίδεηαη σο εμήο: 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ίδηνη νη Γήκνη ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο παξαρσξεζέληεο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, 
ην αληάιιαγκα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ 
απφ ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 2, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο, νη 
νπνίνη θνηλνπνηνχληαη ζηηο αξκφδηεο Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο εληφο κελφο απφ ηελ έγθξηζή ηνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ ην ελ ιφγσ δηθαίσκα έρεη κεηαβηβαζηεί, απφ ηνλ Γήκν, ζε πθηζηάκελε δεκνηηθή αλψλπκε 
εηαηξεία ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ λ. 3463/2006 (11Α΄), ην ππέξ ηνπ δεκνζίνπ αληάιιαγκα νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 
ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ε ίδηα ε δεκνηηθή αλψλπκε εηαηξεία 
απφ ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο απφθαζεο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη 
απαγνξεχεηαη ε θαηαβνιή νηνπδήπνηε αληαιιάγκαηνο πξνο ηνλ Γήκν. Η σο άλσ δεκνηηθή αλψλπκε εηαηξεία 
νθείιεη λα θνηλνπνηεί ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο ζηελ νηθείν Κηεκαηηθή Τπεξεζία εληφο κελφο απφ ηελ έθδνζή ηνπ. ε 
πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηελ παξαπάλσ ππνρξέσζε, ε Κηεκαηηθή Τπεξεζία, ζέηεη ζε εθαξκνγή ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο. 
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Η Κηεκαηηθή Τπεξεζία θξνληίδεη άκεζα γηα ηελ ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ Υξεκαηηθψλ Καηαιφγσλ κε ηα ππέξ ηνπ 
δεκνζίνπ πνζά ηνπ αληαιιάγκαηνο θαη ηνλ απνζηέιιεη γηα βεβαίσζε ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή 
Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.). 

Γηα ηηο κνλνεηείο ζπκβάζεηο ην αληάιιαγκα ρξήζεο θαηαβάιιεηαη είηε ζην ζχλνιφ ηνπ κε ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο είηε ζε ηξείο (3) ηζφπνζεο δφζεηο κεηά απφ αίηεκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ηεο πξψηεο δφζεο άκεζα 
θαηαβιεηέαο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Οη ππνιεηπφκελεο δφζεηο είλαη κεληαίεο, αλαγξάθνληαη ζηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο θαη απνζηέιινληαη γηα 
βεβαίσζε ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.) (παξάδεηγκα θαηαβιεηέσλ δφζεσλ: χκβαζε 
θαη 1ε δφζε 10-04-2020, 2ε δφζε κέρξη 31-05-2020, 3ε δφζε κέρξη 30-06-2020). 

Γηα ηηο δηεηείο ζπκβάζεηο ην αληάιιαγκα ρξήζεο θαηαβάιιεηαη γηα ην πξψην έηνο, φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ. 
Γηα ην δεχηεξν έηνο είηε θαηαβάιιεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ κέρξη 31-3-2021 είηε, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη ππνβιεζεί 
αίηεκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζήο ηνπ γηα θαηαβνιή ζε δφζεηο, ηα ζρεηηθά πνζά 
απνζηέιινληαη άκεζα γηα βεβαίσζε    ζηελ    αξκφδηα    Γεκφζηα     Οηθνλνκηθή     Τπεξεζία    (Γ.Ο.Τ.),     ηεο     πξψηεο     
δφζεο θαηαβιεηέαο κέρξη 31-3-2021, ελψ νη ππνιεηπφκελεο δφζεηο είλαη κεληαίεο (παξάδεηγκα θαηαβιεηέσλ 
δφζεσλ: 

1ε δφζε κέρξη 31-03-2021, 2ε δφζε κέρξη 30-04-2021, 3ε δφζε κέρξη 31-05-2021) . 

Σα σο άλσ ρξνληθά πεξηζψξηα ηζρχνπλ θαη γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ νξηδφκελνπ ζηελ ζχκβαζε παξαρψξεζεο 
αληαιιάγκαηνο ρξήζεο ζηνπο Γήκνπο, νη νπνίνη θαη νθείινπλ ζηελ πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσλ λα ελεκεξψζνπλ 
άκεζα ηελ νηθεία Κηεκαηηθή Τπεξεζία. ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο κε επζχλε ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ έζησ θαη κηαο δφζεο ε ζχκβαζε παξαρψξεζεο παχεη λα ηζρχεη θαη ιακβάλνληαη φια ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία κέηξα πξνζηαζίαο (άξζξν 27 ηνπ λ. 2971/ 2001, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 4607/2019)». 

Σν ηίκεκα πνπ επεηεχρζε θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε 2015 -2019 γηα ηα ηκήκαηα αηγηαιψλ -παξαιίαο πνπ 
θαζνξίδνληαη βάζεη θαλνληζηηθήο απφθαζεο ηνπ Γήκνπ, θαη ζα παξαρσξεζνχλ κε πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία ήηαλ 
σο εμήο:  

ΔΠΙΣΔΤΥΘΔΝΣΔ ΣΙΜΔ ΜΙΘΩΜΑΣΩΝ 

  2015 2016 2017 2018 2019 Άζξνηζκα Μ.Ο. 

ΚΑΣΧ 
ΑΜΙΚΟ 

 
 
 

επηρεηξήζεηο     εθκεηάιιεπζεο 
απηνθηλνχκελεο ή ηξνρήιαηεο 
θαληίλαο 

296,66 296,66 311,11 311,11 311,11 1526,65 305,3
3 

επηρεηξήζεηο           εθκεηάιιεπζεο 
νκπξειψλ – μαπιψζηξσλ 

2,5 2,5 3,03 3,03 3,03 14,09 2,82 

 
   ΡΑΥΕ 

επηρεηξήζεηο     εθκεηάιιεπζεο 
απηνθηλνχκελεο ή ηξνρήιαηεο 
θαληίλαο 

0 0 0 0 0 0 0 

επηρεηξήζεηο           εθκεηάιιεπζεο 
νκπξειψλ – μαπιψζηξσλ 

0 0 0 0 0 0 0 

ην απνθαζηζηηθφ ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ΠΓ 270/1981 

νξίζηεθε νκφθσλα ην αληάιιαγκα εηψλ 2020-2022 σο εμήο: 

1.Η ηηκή εθθίλεζεο (ειάρηζην φξην πξνζθνξάο) ηκεκάησλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο, ησλ 

νπνίσλ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ζε ηξίηνπο κε δεκνπξαζία θαζνξίδεηαη, σο 

θάησζη: 

Α.1 Γηα παξαρψξεζε ηεο απιήο ρξήζεο ηκεκάησλ αηγηαινχ – παξαιίαο κε ζθνπφ ηελ άζθεζε 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ινπφκελνπο ή ηελ αλαςπρή ηνπ θνηλνχ, ηδίσο γηα ηελ αλάπηπμε, 

νκπξειψλ, αλαθιίληξσλ (μαπισζηξψλ) ζηελ Κνηλφηεηα Κάησ ακηθνχ ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – 

Κξεζηέλσλ , πξνηείλεηαη αληάιιαγκα (ηηκή εθθίλεζεο ηεο δεκνπξαζίαο – πξψηε πξνζθνξά) ην πνζφ 

ησλ (3,00€) ηξία επξψ, αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ, αλεμαξηήησο ηνπ σξαξίνπ 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ ηνπ επηρεηξεκαηία. 

ΑΔΑ: ΩΑΒΙΩΨΦ-Κ2Λ



                                                                                                                                                                                                                                                  

ΑΠΟΦΑΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΑΝΓΡΙΣΑΙΝΑ- ΚΡΔΣΔΝΩΝ 
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Α.2 Γηα παξαρψξεζε ηεο απιήο ρξήζεο ηκεκάησλ αηγηαινχ – παξαιίαο κε ζθνπφ ηελ ηνπνζέηεζε θαη 

ιεηηνπξγία ηξνρήιαηνπ απηνθηλνχκελνπ ή ξπκνπιθνχκελνπ αλαςπθηήξηνπ (θαληίλαο), ζηελ Κνηλφηεηα 

Κάησ ακηθνχ ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ, πξνηείλεηαη αληάιιαγκα (ηηκή εθθίλεζεο ηεο 

δεκνπξαζίαο - πξψηε πξνζθνξά) ην πνζφ ησλ (367,00€) ηξηαθφζηα εμήληα επηά επξψ αλά 

ηεηξαγσληθφ κέηξν παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ, αλεμαξηήησο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

αλαςπθηήξηνπ. 

Α.3 Γηα παξαρψξεζε ηεο απιήο ρξήζεο ηκεκάησλ αηγηαινχ – παξαιίαο κε ζθνπφ ηελ άζθεζε 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ινπφκελνπο ή ηελ αλαςπρή ηνπ θνηλνχ, ηδίσο γηα ηελ αλάπηπμε, 

νκπξειψλ, αλαθιίληξσλ (μαπισζηξψλ) ζηελ Κνηλφηεηα Ραρψλ ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ , 

πξνηείλεηαη αληάιιαγκα (ηηκή εθθίλεζεο ηεο δεκνπξαζίαο – πξψηε πξνζθνξά) ην πνζφ ησλ (1,00€) 

έλα επξψ, αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ, αλεμαξηήησο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ησλ εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ ηνπ επηρεηξεκαηία. 

Α.4 Γηα παξαρψξεζε ηεο απιήο ρξήζεο ηκεκάησλ αηγηαινχ – παξαιίαο κε ζθνπφ ηελ ηνπνζέηεζε θαη 

ιεηηνπξγία ηξνρήιαηνπ απηνθηλνχκελνπ ή ξπκνπιθνχκελνπ αλαςπθηήξηνπ (θαληίλαο), ζηελ Κνηλφηεηα 

Ραρψλ ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ, πξνηείλεηαη αληάιιαγκα (ηηκή εθθίλεζεο ηεο 

δεκνπξαζίαο - πξψηε πξνζθνξά) ην πνζφ ησλ (34,00€) ηξηάληα ηέζζεξα επξψ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν 

παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ, αλεμαξηήησο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαςπθηήξηνπ. 

χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 πεξί αξκνδηνηήησλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ νξίδεηαη: «Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην δήκν, 

εθηφο απφ εθείλα πνπ αλήθνπλ εθ ηνπ λφκνπ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ δεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ 

δήκνπ ή ην ίδην ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κεηαβίβαζε ζε επηηξνπή ηνπ». Γεδνκέλνπ φηη ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 72 ηνπ ίδηνπ Νφκνπ, ην ελ 

ιφγσ αληάιιαγκα θαζνξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 270/1981θαη εγθξίλεηαη 

απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη ζε αλαινγηθή εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο 

παξ. 3 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ ησλ θφξσλ, ηειψλ θαη 

δηθαησκάησλ θαη ε νπνία πξνβιέπεη φηη «Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην νξίδεη ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε, ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο εηζθνξέο». ηε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε έρεη πξνζηεζεί εδάθην, κε ην άξζξν 11 ηνπ Ν. 

4623/19 (ΦΔΚ 134/09.08.2019 ηεχρνο Α’) σο εμήο: «Ο θαηά ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 

3852/2010 νξηζκφο θφξσλ, ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην 

ζρέδην ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη ηηο ηπρφλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαη θαη 

θαηαηίζεληαη απφ ηνπο επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ. Οη ηπρφλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ζπλνδεχνληαη 

απφ εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο. Καηά ηε ζχληαμε ησλ πξνηάζεσλ απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο 

παξαηάμεηο, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ παξέρνπλ θάζε ζρεηηθφ ζηνηρείν. Χο εγθεθξηκέλε 

ζεσξείηαη ε πξφηαζε πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. Αλ θακία πξφηαζε δελ ζπγθεληξψζεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ 

ζπκβνπιίνπ, ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ δχν πξψησλ ζε ςήθνπο πξνηάζεσλ θαη 

ζεσξείηαη εγθεθξηκέλε ε πξφηαζε πνπ ιακβάλεη ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο επί ησλ παξφλησλ». 

Σνλίδεηαη φηη ην αληάιιαγκα πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ην  Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ζα απνηειέζεη, θαη ηελ ηηκή εθθίλεζεο ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ, 

ζε πεξίπησζε πνπ ε απιή ρξήζε κε φκνξνπ κε θαηάζηεκα ή άιιε επηρείξεζε ρψξνπ, παξαρσξεζεί 

κέζσ δεκνπξαζίαο απφ ηνλ Γήκν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο ηζρχνπζαο ΚΤΑ. Σέινο επηζεκαίλεηαη 

φηη κφλν γηα ην έηνο 2020 ην χςνο ηνπ θαηαβαιιφκελνπ αληαιιάγκαηνο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 40% 

ηνπ ππνινγηζζέληνο αληαιιάγκαηνο (άξζξν 17 πεξ. β ηεο ηζρχνπζαο ΚΤΑ). 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ είδνπο θάζε δξαζηεξηφηεηαο 

ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16Α ηνπ Ν. 2971/2001, φπσο ηζρχεη, θαιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ ππ. αξηζ. 92/2020 εηζήγεζε – απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ, φπσο απνθαλζεί γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αληαιιάγκαηνο (πνπ ζα απνηειέζεη θαη ηελ ηηκή 

εθθίλεζεο γηα ηηο δεκνπξαζίεο), γηα ηελ πεξαηηέξσ παξαρψξεζε ζε ηξίηνπο ηεο απιήο ρξήζεο 

αηγηαινχ, παξαιίαο αλά είδνο δξαζηεξηφηεηαο. 

ΑΔΑ: ΩΑΒΙΩΨΦ-Κ2Λ



                                                                                                                                                                                                                                                  

ΑΠΟΦΑΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΑΝΓΡΙΣΑΙΝΑ- ΚΡΔΣΔΝΩΝ 
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     Με βάζε ηελ αλσηέξσ  εηζήγεζε, ε Πξόεδξνο,  δήηεζε από ηα κέιε λα ςεθίζνπλ ζρεηηθά.  
 

                                                 Σ Ο    Τ Μ Β Ο Τ Λ Ι Ο     
     Αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηηο  ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 πεξί Κύξσζεο Κώδηθα ∆ήµσλ θαη 
Κνηλνηήησλ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 – Πξόγξακκα  ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ, θη εηδηθόηεξα ην άξζξν 65 
παξ. 3 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4555/2018 – Πξόγξακκα ΚΛΕΙΘΕΝΗ,  
ηελ  παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΕΚ 22/11-03-2020 ηεύρνο Α΄), ην 
ππ. αξηζ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΕ) έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ, ηελ ππ. 
αξηζ. 40/20930-2020 (ΑΔΑ:6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ) εγθύθιην θαη ηελ ππ. αξηζ. 163/29-05-2020  (ΑΔΑ: 
Φ3ΥΝ46ΜΣΛ6-ΑΦ7)  εγθύθιην ίδηνπ ππνπξγείνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4555/2018,  ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 
2971/2001 όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηo άξζξν 31 ηνπ N. 4607/19 (ΦΕΚ 65/24.04.2019 ηεύρνο Α’) θαη 
ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 42 ηνπ Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/24-5-2020), ηηο κε αξηζκό 
47458ΕΞ2020/15.5.2020 θαη 56486ΕΞ2020/05-06-2020 Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγώλ Εζσηεξηθώλ, 
Οηθνλνκηθώλ, Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο, ηελ ππ. αξηζ. 92/2020 (ΑΔΑ:9ΗΣΘΧΦΦ-ΙΚ7) απόθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θη όια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή, ηελ ππ. αξηζ. 43/2020 
(ΑΔΑ:ΦΟΚ8ΧΦΦ-14 Ε) απόθαζε Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηε ζρεηηθή εηζήγεζε, ην ζέµα εηέζε ζε 
ςεθνθνξία, θαηά ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο ζύκβνπινη ζηελ δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε 
ηνπνζεηήζεθαλ κε ηε ρξήζε ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ κέζσλ θαη  ςήθηζαλ ΤΠΔΡ4  ηεο εηζήγεζεο, 
νπόηε, ΟΜΟΦΩΝΑ …. 
 

                                                     Α Π Ο Φ Α  Ι Ε Δ Ι 
1. Δγθξίλεη ην θαηεπείγνλ ηεο ζπλεδξίαζεο.  
2. Καζνξίδεη ηηο ηηκέο εθθίλεζεο  (αληάιιαγκα ρξήζεο) ησλ δεκνπξαζηώλ γηα ηελ 

πεξαηηέξσ κεηαβίβαζε ζε ηξίηνπο ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο απιήο ρξήζεο ηκεκάησλ 
αηγηαινύ θαη παξαιίαο  παξαιίαο ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ κε ζθνπό ηελ 
άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππ. αξηζ. 47458ΔΞ2020/15.5.2020 
ΚΤΑ ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ – Οηθνλνκηθώλ – Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (ΦΔΚ 
1864/Β/15-05-2020) έσο 31-12-2022 σο αθνινύζσο:  

Α.1 Γηα παξαρψξεζε ηεο απιήο ρξήζεο ηκεκάησλ αηγηαινχ – παξαιίαο κε ζθνπφ ηελ 

άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ινπφκελνπο ή ηελ αλαςπρή ηνπ θνηλνχ, ηδίσο 

γηα ηελ αλάπηπμε, νκπξειψλ, αλαθιίληξσλ (μαπισζηξψλ) ζηελ Κνηλφηεηα Κάησ ακηθνχ ηνπ 

Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ , αληάιιαγκα (ηηκή εθθίλεζεο ηεο δεκνπξαζίαο – πξψηε 

πξνζθνξά) ην πνζφ ησλ ηξηψλ  επξψ (3,00€), αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν παξαρσξνχκελνπ 

ρψξνπ, αλεμαξηήησο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ 

ηνπ επηρεηξεκαηία. 

               Α.2 Γηα παξαρψξεζε ηεο απιήο ρξήζεο ηκεκάησλ αηγηαινχ – παξαιίαο κε ζθνπφ ηελ    

               ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ηξνρήιαηνπ απηνθηλνχκελνπ ή ξπκνπιθνχκελνπ αλαςπθηήξηνπ  

               (θαληίλαο), ζηελ Κοινόηηηα Κάηφ αμικού ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο _ Κξεζηέλσλ,  

               αληάιιαγκα (ηηκή εθθίλεζεο ηεο δεκνπξαζίαο - πξψηε πξνζθνξά) ην πνζφ ησλ ηξηαθφζηα  

               εμήληα επηά επξψ (367,00€) αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ,  

              αλεμαξηήησο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαςπθηήξηνπ. 

              Α.3 Γηα παξαρψξεζε ηεο απιήο ρξήζεο ηκεκάησλ αηγηαινχ – παξαιίαο κε ζθνπφ ηελ άζθεζε  

              δξαζηεξηνηήησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ινπφκελνπο ή ηελ αλαςπρή ηνπ θνηλνχ, ηδίσο γηα ηελ  

             αλάπηπμε, νκπξειψλ, αλαθιίληξσλ (μαπισζηξψλ) ζηελ Κοινόηηηα Ρατών ηνπ Γήκνπ  

             Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ , αληάιιαγκα (ηηκή εθθίλεζεο ηεο δεκνπξαζίαο – πξψηε  

            πξνζθνξά) ην πνζφ ηνπ ελφο  επξψ (1,00€), αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ,  

            αλεμαξηήησο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ ηνπ    

                                                 
4
 Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο Λατθή πζπείξσζε 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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ΑΠΟΦΑΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΑΝΓΡΙΣΑΙΝΑ- ΚΡΔΣΔΝΩΝ 
ελίδα 8 από 8 

            επηρεηξεκαηία. 

Α.4 Γηα παξαρψξεζε ηεο απιήο ρξήζεο ηκεκάησλ αηγηαινχ – παξαιίαο κε ζθνπφ ηελ ηνπνζέηεζε θαη 
ιεηηνπξγία ηξνρήιαηνπ απηνθηλνχκελνπ ή ξπκνπιθνχκελνπ αλαςπθηήξηνπ (θαληίλαο), ζηελ Κνηλφηεηα 
Ραρψλ ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ,  αληάιιαγκα (ηηκή εθθίλεζεο ηεο δεκνπξαζίαο - πξψηε 
πξνζθνξά) ην πνζφ ησλ ηξηάληα ηέζζεξα επξψ (34,00€) αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν παξαρσξνχκελνπ 
ρψξνπ, αλεμαξηήησο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαςπθηήξηνπ. 

3. Δπηζεκαίλεηαη όηη θαη’ εμαίξεζε  γηα ην έηνο 2020 ην ύςνο ηνπ θαηαβαιιόκελνπ 

αληαιιάγκαηνο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηό 40% ηνπ ππνινγηζζέληνο αληαιιάγκαηνο (άξζξν 17 

παξ. β ηεο ηζρύνπζαο ΚΤΑ 47458/ΔΞ2020/20). 
 
     Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 44/2020.  
     Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό  απηό θαη 
ππνγξάθεηαη σο  αθνινύζσο: 
          Ζ Πξόεδξνο                Ο Γξακκαηέαο                              Σα Παξόληα  Μέιε 
               (Σ.Τ.)                                (Σ.Τ.)                                              (Σ.Τ) 
                                             Ο  Γήκαξρνο 
                                                   ( Σ. Τ. )           
                                    Αθξηβέο  Απόζπαζκα  
                                           Ο  Γήκαξρνο   
 
 
                              Γηνλύζηνο Μπαιηνύθνο  

 
 
 

 

ΑΔΑ: ΩΑΒΙΩΨΦ-Κ2Λ


		2020-06-17T15:58:26+0300
	Athens




