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  ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ          ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ                                                    

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

---------------------------- 

 Απφ ην πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ    12/2016 

πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ 

  Αξηζκφο απφθαζεο: 138/2016            

       

  ΘΔΜΑ: «Έγθρηζε Δθκίζζωζες ηκεκάηωλ αηγηαιού – παραιίας κε δεκοπραζία 

ζύκθωλα κε ηε δηαδηθαζία ηες Αρηζκ. ΚΤΑ ΓΓΠ0005159/586Β’ΔΞ2015/07-04-

2015 ηωλ Τποσργώλ Δζωηερηθώλ, Οηθολοκηθώλ θαη Γηοηθεηηθής 

Αλαζσγθρόηεζες, όπως ασηή παραηάζεθε κε ηο άρζρο 56 ηοσ Ν. 4384/25-04-

2016 (ΦΔΚ 78
Α
’/26-04-2016)» 

    ηνλ Γαιαηά θαη ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Γπκλαζίνπ Γαιαηά, ζήκεξα ηελ24 
ε
 ηνπ 

κήλα  Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2016, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ψξα 19:00 κκ. ζπλήιζε 

ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, κεηά  απφ ηελ  

αξηζκ. 2776/20-05-2016 έγγξαθε  πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκ. /ιίνπ,  πνπ 

επηδφζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθφ χκβνπιν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 95 ηνπ 

Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, 

δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 21 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 15, ήηνη: 
  Α.- ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

Παρόληες  

1.-Παηοσιηάς  Κωλζηαληίλος (Πρόεδρος),  2.- Παληειής Βαζίιεηος, 3.- Μπαθάιε  

Μαρίλα, 4.- ηάϊθοσ Μαρία, 5.- Υρηζηόθας  Δσζηράηηος, 6.-ακπάλες  

Γεκήηρηος, 7.- Καλέιιοσ Διέλε, 8.- Αλδρέοσ Υρσζούια, 9.- Καθούρες Νηθόιαος, 

10.- Οηθολόκοσ ηράηος, 11. Ρειάθε Θεοδώρα,- 12.-Αζαλαζίοσ άββας,13- 

Κερακίδας Γεώργηος, . 14.- Καρλέδες  πσρίδωλ, 15.- Μπηζηίλα Γέζποηλα. 

 

Απφληεο 

1.Οηθνλφκνπ Αλάξγπξνο,2.Αλαγλσζηφπνπινο Γεψξγηνο,3.Μπφγξεο 

Νηθφιανο,4.Μπάθαο Νεθηάξηνο,5.Γαξζηλφο Νίθνο-ηξάηνο,6.Παπατσάλλνπ 

ππξίδσλ. 

 

  Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Κσλζηαληίλνο Γ. Καξαγηάλλεο , Παξψλ. 

 

  Γ.-ΠΡΟΔΓΡΟΗ  Γ. & Σ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1.- Φπρνγπηνχ Γήκεηξα Σ.Κ. Λνπηξφπνιεο, 2.- Κνπηζνπκπέιεο Γεψξγηνο Σ.Κ. 

Σξνηδήλνο, 3.- Καπέιινο Πνιπδ. Σ.Κ. Καξαηδά. 

ΑΠΟΝΣΔ 

1.- Αλησλίνπ Πέηξνο Σ.Κ. Γξπφπεο, 2.- Γαξεκά Αξγπξία Σ.Κ. Κπςέιεο, 3.-Εεξβφο 

ηακάηηνο Σ.Κ. Άλσ Φαλαξίνπ.4.-Λαδάο Αλαζηάζηνο Γ.Κ.Γαιαηά,5.-Μαξγαξψλεο 

Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπλνππίηζαο,6.-Υαηδίλαο Γεψξγηνο Σ.Κ.Μεγαινρσξίνπ,7.-Κνηδηάο 

ηακάηηνο Σ.Κ.Σαθηηθνχπνιεο. 

 

Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθφο Γεκνηηθφο Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κφιιηαο. 
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Αρηζκός Θέκαηος:4
ο
                                           ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ: 138/2016 

 

 ΘΔΜΑ: «Έγθρηζε Δθκίζζωζες ηκεκάηωλ αηγηαιού – παραιίας κε δεκοπραζία 

ζύκθωλα κε ηε δηαδηθαζία ηες Αρηζκ. ΚΤΑ ΓΓΠ0005159/586Β’ΔΞ2015/07-04-

2015 ηωλ Τποσργώλ Δζωηερηθώλ, Οηθολοκηθώλ θαη Γηοηθεηηθής 

Αλαζσγθρόηεζες, όπως ασηή παραηάζεθε κε ηο άρζρο 56 ηοσ Ν. 4384/25-04-

2016 (ΦΔΚ 78
Α
’/26-04-2016)» 

  

Ο Πξφεδξνο αθνχ εθθψλεζε  ην 4
ν
  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έδσζε ην ιφγν ζην 

Γήκαξρν θ. Κσλζηαληίλν Καξαγηάλλε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηα θάησζη: 

ρεηηθά κε ηελ εθκίζζσζε κε δεκνπξαζία ηκεκάησλ αηγηαινχ – παξαιίαο γηα 

ηνπνζέηεζε νκπξειψλ, μαπιψζηξσλ, ιεηηνπξγία ηξνρήιαηνπ, απηνθηλνχκελνπ ή κε, 

αλαςπθηεξίνπ, εθκίζζσζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο θ.ι.π. ζαο αλαθέξσ φηη: 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΚΤΑ ΓΓΠ0005159/586Β’ΔΞ2015/7-04-

2015 ησλ Τπ. Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

παξαρσξείηαη απεπζείαο θαη κε ην αληάιιαγκα πνπ νξίδεηαη ζην α. 6 ηεο ΚΤΑ ζηνπο 

Ο.Σ.Α. Α’ Βαζκνχ ηεο ρψξαο, ην δηθαίσκα απιήο ρξήζεο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ 

πνηακηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηα φξηα ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο. Ζ αλσηέξσ 

ΚΤΑ ε νπνία ίζρπε έσο 30-04-2016, παξαηάζεθε έσο 30-04-2017 κε ην άξζξν 56 ηνπ 

Ν. 4384/2016 (ΦΔΚ 78
Α
’/2604-2016). 

Ο ζθνπφο ηεο παξαρψξεζεο ζχκθσλα κε ην α. 2 ηεο ΚΤΑ γίλεηαη απνθιεηζηηθά γηα 

ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ινπφκελνπο ή ηελ αλαςπρή ηνπ 

θνηλνχ (φπσο εθκίζζσζε ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο, μαπιψζηξσλ, νκπξειψλ, 

ιεηηνπξγία ηξνρήιαηνπ, απηνθηλνχκελνπ ή κε, αλαςπθηεξίνπ θιπ). Ζ άζθεζε άιιεο 

δξαζηεξηφηεηαο επηθέξεη θπξψζεηο ηνπ α. 13 ηεο ΚΤΑ θαη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο γηα ηνλ αηγηαιφ θαη ηελ παξαιία, ηελ φρζε θαη ηελ παξάιηα δψλε 

κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ. 

Δπίζεο ζχκθσλα κε ην α. 8 ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ εγθξίλεηαη ε πεξαηηέξσ κεηαβίβαζε 

ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο απφ ηνπο ΟΣΑ Α’ βαζκνχ πξνο ηξίηνπο, κε ζχλαςε 

ζχκβαζεο κίζζσζεο έλαληη αληαιιάγκαηνο, γηα ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

α. 2 ηεο αλαθεξφκελεο ΚΤΑ κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ζην α. 

9 ηεο ΚΤΑ. 

ην α. 72 ηνπ Ν. 3852/2010 νξίδεηαη φηη ν θαζνξηζκφο ησλ φξσλ ηεο δεκνπξαζίαο 

είλαη αξκνδηφηεηα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Σν γεγνλφο φηη ε δηαρείξηζε ησλ παξαιηψλ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα γίλεη απφ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, πξνηείλσ λα πξνβνχκε ζε κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο 

ρξήζεο πξνο ηξίηνπο, κε ζχλαςε κηζζσηηθήο ζρέζεο, έλαληη αληαιιάγκαηνο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν. 2971/2001 θαη ηελ ΚΤΑ 

ΓΓΠ0005159/586Β’ΔΞ2015/7-04-2015 ησλ Τπ. Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 

Σα ηκήκαηα αηγηαινχ – παξαιίαο πνπ πξνηείλνληαη λα εθκηζζσζνχλ κε δεκνπξαζία, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ αλσηέξσ ΚΤΑ είλαη: 

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

1 «Ατλαδίηζα» Νηάρδιζα Τακηικούπολης  «Ατλαδίηζα» Νηάρδιζα 
Τακηικούπολης 

2 «Λιμνιώνα» Λοσηρόπολης Μεθάνων (La playa)  «Λιμνιώνα» 
Λοσηρόπολης Μεθάνων 
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Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ ν Γήκαξρνο εηζεγήζεθε ηε ιήςε απφθαζεο Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ εθκίζζσζε ησλ παξαπάλσ ηκεκάησλ αηγηαινχ – παξαιίαο κε 

δεκνπξαζία ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ α. 10 ηεο ΚΤΑ 

ΓΓΠ0005159/586Β’ΔΞ2015/7-04-2015 ησλ Τπ. Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ην Γ.. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηα παξαπάλσ θαη ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

Σελ εθκίζζσζε ησλ παξαθάησ ηκεκάησλ αηγηαινχ – παξαιίαο ηα νπνία ζα 

εθκηζζσζνχλ κε δεκνπξαζία κε ηε δηαδηθαζία ηνπ α. 10 ηεο ΚΤΑ 

ΓΓΠ0005159/586Β’ΔΞ2015/7-04-2015 ησλ Τπ. Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο σο εμήο: 

Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν γηα ηα πεξαηηέξσ. 

 

Ζ Παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ 138/2016.  

   Ο Πξφεδξνο          Σα Μέιε 

          Τπνγξαθή                                                                  ππνγξαθέο 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

 

 

Κσλζηαληίλνο Παηνπιηάο 

(La playa) 

3 «Αλμύρα» Βαθύ Μεθάνων  «Αλμύρα» Βαθύ 
Μεθάνων 

4 «Αλώνια» Καλλονής  «Αλώνια» Καλλονής 

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

1 «Ατλαδίηζα» Νηάρδιζα Τακηικούπολης  «Ατλαδίηζα» Νηάρδιζα 
Τακηικούπολης 

2 «Λιμνιώνα» Λοσηρόπολης Μεθάνων (La playa)  «Λιμνιώνα» 
Λοσηρόπολης Μεθάνων 
(La playa) 

3 «Αλμύρα» Βαθύ Μεθάνων  «Αλμύρα» Βαθύ 
Μεθάνων 

4 «Αλώνια» Καλλονής  «Αλώνια» Καλλονής 


