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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Του πρακτικού της αριθµ. 10/2020 τακτικής ∆ΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασης 

του  

∆ηµοτικού Συµβουλίου  του ∆ήµου Μαρώνειας–Σαπών 

 

Αριθµός απόφασης : 89/2020 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Καθορισµός τµηµάτων αιγιαλού – παραλίας του ∆ήµου Μαρωνείας-

Σαπών, τα οποία θα εκµισθωθούν σε ιδιώτες µε δηµοπρασία ή απευθείας χωρίς 

δηµοπρασία, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την 

αναψυχή του κοινού 

 

              Στις Σάπες Ν. Ροδόπης, έδρα του ∆ήµου Μαρώνειας-Σαπών, σήµερα την 30
η
 Ιουνίου 

2020, ηµέρα Τρίτη και από ώρα 09.00΄ - 12.00΄,  πραγµατοποιήθηκε ∆ΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

τακτική συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου  του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών, ύστερα από 

την αριθ. πρωτ. 3997/26-06-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, που εκδόθηκε σε 

επιταγή των διατάξεων του άρθρου 67 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συµπληρώθηκαν µε αυτές των άρθρων 177 και 184 του Ν. 

4635/2019 και σύµφωνα µε το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) 

σε συνδυασµό µε τα επιτασσόµενα της αριθ. πρωτ. 33282/αριθ. εγκ. 163/29-05-2020 

εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.,    η οποία (πρόσκληση) γνωστοποιήθηκε στο καθένα από τα µέλη του 

σώµατος χωριστά, τόσο ηλεκτρονικά όσο και τηλεφωνικώς, µε ενσωµατωµένες επ’ αυτής τις 

εξής διευκρινίσεις επί της διαδικασίας για την δια περιφοράς συνεδρίαση: 

«…………………………………………………………………………………………… 

 ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ: 

1. Για τη δια περιφοράς  λήψη απόφασης απαιτείται η συµµετοχή τουλάχιστον των 2/3 των 
µελών του συλλογικού οργάνου (ήτοι 18 δηµοτικοί σύµβουλοι - Πράξη Νοµοθ. Περιεχοµένου 
ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’: Μέτρα αντιµετώπισης της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-
19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.", σε συνδυασµό µε τα επιτασσόµενα της αριθ. πρωτ. 
33282/αριθ. εγκ. 163/29-05-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ) 

2. Η πρόσκληση συνεδρίασης µε τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα 
µέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν την συνεδρίαση. Σε όσους συµβούλους δεν 
έχουν e-mail η γνωστοποίηση των θεµάτων γίνεται τηλεφωνικώς. 

3. Μαζί µε την πρόσκληση αποστέλλονται  οι εισηγήσεις των θεµάτων για τα οποία θα 
ληφθεί απόφαση. Επιπλέον, αποστέλλεται  πίνακας µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, 
όπου για κάθε θέµα θα συµπληρώνεται  η επιλογή του κάθε συµβούλου ως προς την έγκριση 
του ή µη. Οι σύµβουλοι έχουν τη δυνατότητα να συµπληρώσουν ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΛΕΥΚΟ, ΑΠΟΧΗ 
αλλά και παρατηρήσεις. Σε περίπτωση αρνητικής ψήφους επί κάποιου ή κάποιων θεµάτων, 
σηµειώνουν συνοπτικά και τους λόγους µειοψηφίας 

4. Οι συµπληρωµένοι πίνακες ψηφοφορίας θα επιστραφούν την ίδια ηµέρα της 
συνεδρίασης, ήτοι την 30η/06/2020 µέχρι και την 12.00΄ ώρα, µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, στο e-mail της Προέδρου του ∆.Σ. koula77@yahoo.com και ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ και  
στο e-mail της γραµµατείας στο vassomarasli@gmail.com . Στη συνέχεια, θα καταχωρηθεί το 
αποτέλεσµα για κάθε θέµα, ανάλογα µε την ψήφο των µελών, όπως αυτή καταγράφεται στους 
πίνακες.  

5. Μέλη του ∆.Σ. καθώς και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων που αναφέρονται ανωτέρω,  οι 
οποίοι δεν διαθέτουν e-mail,  µπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήµατος, ήτοι 
µέχρι την 12.00΄ ώρα της 30ης/6ου/2020, να ενηµερώνουν για την ψήφο τους τηλεφωνικά την 
πρόεδρο και τη γραµµατέα του δηµοτικού συµβουλίου στο τηλέφωνο: 25323 50118, 
συντασσοµένου προς τούτο σχετικού πρακτικού, υπογεγραµµένου από την Πρόεδρο του ∆Σ 
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και τη γραµµατέα (προς επαλήθευση του γεγονότος της τηλεφωνικής επικοινωνίας και του 
περιεχοµένου αυτής).    

6. Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων παρακαλούνται να εκφράσουν την ψήφο τους σε εκείνα 
µόνο τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που τυχόν αφορούν στην   Κοινότητά τους. 
Ειδικότερα, στην παρούσα συνεδρίαση:  

        -Ο Πρόεδρος συµβουλίου της Κοινότητας Σαπών  θα εκφράσει (τηλεφωνικώς ή µε e-mail 
σύµφωνα ) την ψήφο του ΜΟΝΟ για το 6ο και το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης  

        -Ο Πρόεδρος συµβουλίου της Κοινότητας Μαρώνειας  θα εκφράσει (τηλεφωνικώς ή µε e-
mail σύµφωνα ) την ψήφο του ΜΟΝΟ για το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης  

-Ο Πρόεδρος συµβουλίου της Κοινότητας Κρωβύλης  θα εκφράσει (τηλεφωνικώς ή µε e-
mail σύµφωνα ) την ψήφο του ΜΟΝΟ για το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης  

7.   Συµµετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα µέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο 
τους –τουλάχιστον για ένα θέµα- µέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω. Τα µέλη που δεν 
θα αποστείλουν ψήφο µέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται µη συµµετέχοντα (απόντα).  

8. Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας 
και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται µε τη συνήθη διαδικασία και 
δεν υπάρχει φυσική παρουσία. 

9. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν µε την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον 
Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση µετά τη λήξη των µέτρων 
αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

10. Κάθε µέλος του συλλογικού οργάνου µπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων 
από τις αρµόδιες υπηρεσίες ή τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο. 

     Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου / Τσολάκη Κυριακούλα  (Τ.Υ.)» 

 Από τη συµµετοχή των µελών στην ανωτέρω διαδικασία µέχρι την 12.00΄ ώρα της 30
ης

 

Ιουνίου 2020, ήτοι από την αποστολή της ψήφου τους για καθένα από τα θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης, διαπιστώθηκε απαρτία του σώµατος, δεδοµένου ότι επί συνόλου είκοσι 

επτά (27) µελών του δηµοτικού συµβουλίου ανταποκρίθηκαν εµπροθέσµως και νοµοτύπως  

τα είκοσι  τρία (23) και εποµένως ευρέθησαν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

1. Τσολάκη Κυριακούλα,  Πρόεδρος ∆.Σ.                14. ∆ουδουλακάκης Πέτρος, µέλος 

2. Καραγκιόζ Μουσταφά, µέλος                               15. Ιµάµ Χασάν Ριτβάν, µέλος 

3. Καρύδης Χαράλαµπος, µέλος                               16. Αντωνιάδης Γεώργιος, µέλος 

4. Μουσταφά Οσµάνογλου Τζανέρ, µέλος               17. Ιωάννου Απόστολος, µέλος 

5. Μπεκήρ Ογλού Νουράη, µέλος                            18. Τασίδης Απόστολος, µέλος 

6. Τοπάλ Μεµέτ Αλή, µέλος                                      19. Τριφωνίδου Μαρία, µέλος 

7. Μαυρίδης Μιλτιάδης, µέλος                                  20. Μοσχάκης ∆ηµήτριος, µέλος 

8. Μολλά Αµέτ Μουσταφά, µέλος                            21. Κοτσάκης ∆ηµήτριος, µέλος 

9. Σελήµ Γκιοκχάν, µέλος                                         22. Βασιλειάδης Μιχαήλ, µέλος 

10. Εµιρζάς Ηλίας, µέλος                                          23. Παπαδόπουλος Παναγιώτης, µέλος 

11. Λούρµπα Ολυµπία, µέλος                                     

12. Σταυρίδης Ιωάννης, µέλος                                    

13. Πιλιλίτσης ∆ηµήτριος, µέλος                               
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ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1. Μεραχτσάκης Χρήστος, µέλος,                          2. Τσάτσας Χαράλαµπος, µέλος,  

3. Οσµάν Σεντάτ, Αντ/δρος ∆.Σ.                            4. Βαρνιτσιώτης Ευάγγελος, µέλος                          

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από τους απόντες δηµοτικούς συµβούλους, δικαιολογηµένη είναι η απουσία 

του κ. Βαρνιτσιώτη Ευάγγελου, στον οποίο, δυνάµει της αριθ. 59/2020 απόφ. ∆.Σ., 

χορηγήθηκε άδεια από τα καθήκοντα του δηµοτικού συµβούλου για το διάστηµα από 01-06-

2020 έως 31-08-2020. 

 

        Στην συνεδρίαση συµµετείχε, αφού προσκλήθηκε νοµότυπα και η γραµµατέας του 

δηµοτικού συµβουλίου, διοικητική υπάλληλος του ∆ήµου, κα Μαρασλή Βασιλική, για  την 

τήρηση των πρακτικών της διαδικασίας.  

…………………………………………………………………………………………….. 

             

                Επί του 8
ου

 θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, απεστάλη στα µέλη του δηµοτικού 

συµβουλίου, οµού µε την πρόσκληση – ηµερήσια διάταξη και η σχετική επ’  αυτού αριθ. 

5/2020 εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:  

                                                                                         « ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Του πρακτικού της αριθµ.3/2020 τακτικής ∆ΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασης της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Μαρωνείας-Σαπών  
 

Αριθµός απόφασης :  5/2020 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ :  Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για λήψη απόφασης καθορισµού 

τµηµάτων αιγιαλού – παραλίας του ∆ήµου Μαρωνείας-Σαπών, τα οποία θα εκµισθωθούν 
σε ιδιώτες µε δηµοπρασία ή απευθείας χωρίς δηµοπρασία, για την άσκηση 
δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού.  
 
        Στις Σάπες Ν. Ροδόπης, έδρα του ∆ήµου Μαρωνείας-Σαπών, σήµερα την 19η Ιουνίου 
2020 ηµέρα Παρασκευή και από ώρα  09.30΄ - 11.30΄, πραγµατοποιήθηκε ∆ΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
συνεδρίαση των τακτικών µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Μαρωνείας-
Σαπών, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 3662/15-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, 
που εκδόθηκε σε επιταγή των παρ. 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύµφωνα µε το άρθρο 10 της από 11-
03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/1-3-2020), η οποία γνωστοποιήθηκε στο καθένα από τα µέλη της 
χωριστά, τόσο ηλεκτρονικά όσο και τηλεφωνικώς, µε ενσωµατωµένες επ΄αυτής τις εξής 
διευκρινίσεις επί της διαδικασίας για την δια περιφοράς συνεδρίαση:  
<<................................................................................................................................................... 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ: 

 

1.     Για τη δια περιφοράς λήψη απόφασης απαιτείται η συµµετοχή τουλάχιστον των 2/3 των 
µελών του συλλογικού οργάνου (ήτοι 5 µέλη – εγκύκλιος αριθ.163 Α.Π. 33282/29-5-2020 
“Ενηµέρωση αναφορικά µε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των 
δήµων” του Υπουργείου Εσωτερικών και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στις υπ΄ αριθ.πρωτ. 
18318/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών). 
2.   Η πρόσκληση συνεδρίασης µε τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή 
γνωστοποιείται µε κάθε πρόσφορο τρόπο στα µέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν 
την συνεδρίαση.  
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3.     Στην πρόσκληση αναγράφονται τόπος, ηµέρα και ώρα συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι 
δεν υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των µελών.  
4.    Μαζί µε την πρόσκληση αποστέλλονται  οι εισηγήσεις των θεµάτων για τα οποία θα ληφθεί 
απόφαση. Επιπλέον, αποστέλλεται  πίνακας µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, όπου για 
κάθε θέµα θα συµπληρώσουν τα µέλη την επιλογή τους ως προς την έγκριση του ή µη. Τα µέλη 
της Ε.Π.Ζ. έχουν  την δυνατότητα να συµπληρώσουν ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΛΕΥΚΟ, ΑΠΟΧΗ αλλά και 
παρατηρήσεις. Σε περίπτωση αρνητικής ψήφου τα µέλη θα αναγράφουν συνοπτικά και τους 
λόγους µειοψηφίας τους.  
5.    Οι συµπληρωµένοι πίνακες ψηφοφορίας θα επιστραφούν την ίδια ηµέρα της συνεδρίασης, 
ήτοι στις 19/06/2020 µέχρι και την 11:30΄ ώρα, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στο e-mail 
του  Προέδρου της Ε.Π.Ζ.:  gd.maroneias-sapon@0873.syzefxis.gov.gr,  ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ δε και 
στο e-mail της γραµµατείας στο miltsakaki@0873.syzefxis.gov.gr . Στη συνέχεια, θα 
καταχωρηθεί το αποτέλεσµα για κάθε θέµα, ανάλογα µε την ψήφο των µελών, όπως αυτή 
καταγράφεται στους πίνακες.  
6.     Μέλη που δεν διαθέτουν e-mail µπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήµατος, 
ήτοι µέχρι την 11:30΄ ώρα της 19ης Ιουνίου 2020, να ενηµερώνουν για την ψήφο τους 
τηλεφωνικά στη γραµµατεία του οργάνου στο τηλέφωνο: 25333 50007, συντασσοµένου προς 
τούτο σχετικού πρακτικού παρουσία µάρτυρα (προς επαλήθευση του γεγονότος της 
τηλεφωνικής επικοινωνίας και του περιεχοµένου αυτής).    
7.     Συµµετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα µέλη που έχουν αποστείλει την 
ψήφο τους επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης,  µέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, 
δηλαδή µέχρι την 11:30΄ ώρα της 19ης Ιουνίου 2020. Τα µέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο 
για κανένα θέµα µέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται µη συµµετέχοντα (απόντα).  
8.    Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, 
πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται µε τη συνήθη 
διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.  
9.   Οι αποφάσεις που θα ληφθούν µε την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον 
Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση µετά τη λήξη των µέτρων αποφυγής 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  
10.    Κάθε µέλος του συλλογικού οργάνου µπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των 
εισηγήσεων από τις αρµόδιες υπηρεσίες ή τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο.  
 
         Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Τ.Υ.)>> 
 
        Από τη συµµετοχή των µελών στην ανωτέρω διαδικασία µέχρι την 11.30΄ ώρα της 19ης 
Ιουνίου 2020, ήτοι από την γνωστοποίηση της ψήφου τους για καθένα από τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης, διαπιστώθηκε απαρτία του σώµατος, δεδοµένου ότι επί συνόλου επτά (7) 
µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ανταποκρίθηκαν εµπροθέσµως και νοµοτύπως, τα έξι (6) 
και εποµένως ευρέθησαν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Χαριτόπουλος Ντίνος, ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ., 2) Καρύδης 
Χαράλαµπος, Αντιδήµαρχος και Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ζ., 3) Καραγκιόζ Μουσταφά, 
Αντιδήµαρχος, 4) Λούρµπα Ολυµπία, µέλος, 5) Σελήµ Γκιοκχάν, µέλος και 6) Τασίδης 
Απόστολος, µέλος (αναπληρών το τακτικό µέλος Βαρνιτσιώτη Ευάγγελο στον οποίο έχει 
χορηγηθεί άδεια από την εκτέλεση των καθηκόντων του δηµοτικού συµβούλου δυνάµει της 
υπ.αριθµ. 59/2020 απόφασης του ∆.Σ.).  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Πιλιλίτσης ∆ηµήτριος, µέλος.  
 
       Στην συνεδρίαση συµµετείχε, αφού προσκλήθηκε νοµότυπα και η γραµµατέας της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, διοικητική υπάλληλος του ∆ήµου, κα Μηλτσακάκη Μαρίνα, για την τήρηση των 
πρακτικών της διαδικασίας. 
....................................................................................................................................................................... 
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     Επί του 1oυ θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, απεστάλη στα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, οµού µε την πρόσκληση – ηµερήσια διάταξη και η εξής εισήγηση της κ. Λουλού Τούλας  
Υπαλλήλου του ∆ήµου Μαρωνείας-Σαπών:                
 

   <<Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 

 της υπαλλήλου του ∆ήµου                                       Σάπες 16/6/2020 

Λουλού Τούλας                      ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο και 

                       Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

ΘΕΜΑ: «Καθορισµός τµηµάτων αιγιαλού - παραλίας του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών, 

τα οποία θα εκµισθωθούν σε ιδιώτες µε δηµοπρασία ή απευθείας χωρίς δηµοπρασία, για 

την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του 

κοινού» 

 Σύµφωνα µε το  N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» αρθ. 73 όπως 

τροποποιήθηκε από το Ν. 4685/20 (ΦΕΚ 92/07.05.2020 τεύχος Α') αρθ. 94 Η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θέµατα καθορισµού χρήσεων γης. 

Ο νόµος 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α’) Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε 

από τον ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101 Α’), είναι ο βασικός νόµος δυνάµει των διατάξεων του οποίου 

γίνεται ο καθορισµός, η προστασία, η αξιοποίηση του αιγιαλού και της παραλίας.  

Με την πρόσφατη τροποποίησή του από το άρθρο 42 ν.4688/2020, καθορίστηκε το εµβαδό 

παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης υδάτινου 

στοιχείου θάλασσας, λιµνοθάλασσας κλπ. ως εξής: 

«4. Είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, 

υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και πλεύσιµου ποταµού, για την άσκηση 

δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για 

εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων αναψυχής, ξαπλωστρών, οµπρελών, λειτουργία αυτοκινούµενου ή 

ρυµουλκούµενου τροχήλατου αναψυκτηρίου, καθώς και τραπεζοκαθισµάτων, εφόσον 

εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού και ανάλογα µε τη σύσταση του εδάφους του 

αιγιαλού, µε τη διαδικασία και τους όρους των παρ. 2 και 3. Το εµβαδόν κάθε παραχώρησης 

δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τετραγωνικά µέτρα. Σε κάθε περίπτωση 

πρέπει να παραµένει ελεύθερη έκταση αιγιαλού σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό 

(50%) του συνολικού εµβαδού του, ανάλογα µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αιγιαλού, µη 

υπολογιζόµενου του χώρου που είναι δυσπρόσιτος και µη αξιοποιήσιµος και µε τους 

περιορισµούς, ως προς το ποσοστό κάλυψης του αιγιαλού, που ορίζονται στην απόφαση 

παραχώρησης».  

Με την αριθµ. ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) 

καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τεχνικά θέµατα, αναγκαίες λεπτοµέρειες και η διαδικασία 

για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου 

στοιχείου θάλασσας, λιµνοθάλασσας, µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών. 

Η ισχύς της ΚΥΑ αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (δηλ. από 

15.05.2020) και λήγει στις 31.12.2022. 
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1. Με την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται ο σκοπός της παραχώρησης, οι 

δικαιούχοι παραχώρησης, ο τρόπος και το είδος της σύµβασης παραχώρησης, ο χρόνος 

παραχώρησης, το αντάλλαγµα της παραχώρησης και οι υποχρεώσεις των ∆ήµων, η διαδικασία 

και οι όροι µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης προς τρίτους. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 

της ανωτέρω Κ.Υ.Α. σκοπός της παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 

παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών (εφεξής αιγιαλού, παραλίας) είναι η 

άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού ιδίως η 

εκµίσθωση θαλασσίων µέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισµάτων, οµπρελών, ανακλίντρων 

(ξαπλωστρών) λειτουργία αυτοκινούµενου ή ρυµουλκούµενου τροχήλατου αναψυκτηρίου, µε τη 

διαδικασία και τους όρους του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το 

άρθρο 15 του ν. 4467/2017 και µε το άρθρο 42 του ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101 Α’). 

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. δικαιούχοι παραχώρησης του 

δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας είναι οι ∆ήµοι για αιγιαλό και κοινόχρηστη 

παραλία εντός της χωρικής τους αρµοδιότητας µε αντάλλαγµα, µε δικαίωµα περαιτέρω 

παραχώρησης: α) σε υφιστάµενες δηµοτικές ανώνυµες εταιρείες του άρθρου 266 του 

ν.3463/2006, εφόσον περιλαµβάνεται στους σκοπούς της για ιδία χρήση και χωρίς δικαίωµα 

περαιτέρω παραχώρησης β) σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα, οργανωµένες τουριστικές 

κατασκηνώσεις (camping), κέντρα αναψυχής, εκµεταλλευτές αυτοκινούµενου ή 

ρυµουλκούµενου αναψυκτηρίου (καντίνες) γ) σε ναυταθλητικά σωµατεία αναγνωρισµένα από τη 

Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό τους η άσκηση 

δραστηριοτήτων, που είναι συναφείς µε την εξυπηρέτηση των λουοµένων και την αναψυχή του 

κοινού και δ) σε επιχειρήσεις θαλάσσιων µέσων αναψυχής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 

του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ. 20, όπως ισχύει.  

3. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της ανωτέρω ΚΥΑ «Τρόπος και Είδος σύµβασης παραχώρησης 

απλής χρήσης» κάθε παραχώρηση απλής χρήσης διενεργείται είτε κατόπιν διενέργειας 

πλειοδοτικής δηµοπρασίας (µη όµοροι) είτε χωρίς δηµοπρασία (απευθείας). Εφόσον η 

δηµοπρασία διενεργείται µέσω ∆ήµου εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις περί 

δηµοπρασιών του Π.∆. 270/1981. ∆ικαιούµενοι της παραχώρησης απλής χρήσης χωρίς 

δηµοπρασία είναι τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα, οργανωµένες τουριστικές 

κατασκηνώσεις (camping), κέντρα αναψυχής, ναυταθλητικά σωµατεία αναγνωρισµένα από τη 

Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, καθώς και σε επιχειρήσεις θαλάσσιων µέσων αναψυχής, 

εφόσον είναι όµοροι του αιγιαλού σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 ν.2971/2001 

όπως ισχύει. Στους έχοντες το δικαίωµα να αιτηθούν την παραχώρηση χωρίς δηµοπρασία 

σύµφωνα µε τις διατάξεις τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, η δυνατότητα της 

απευθείας παραχώρησης παρέχεται κατά προτεραιότητα έναντι οποιουδήποτε άλλου σε αυτούς, 

ως όµορους, µε την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό.  

4. Ο χρόνος παραχώρησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της παραπάνω Κ.Υ.Α. µπορεί να 

είναι για ένα ή περισσότερα έτη µε λήξη των συµβάσεων παραχώρησης αποκλειστικά τις 

ηµεροµηνίες 31-12-2020 ή 31-12-2021 ή 31-12-2022. 

5. Αυτονόητο είναι ότι οι µονοετείς συµβάσεις παραχώρησης που θα συναφθούν για το έτος 

2020 θα υπολείπονται εκ των πραγµάτων του δωδεκαµήνου. Εντός του 1ου τετραµήνου 

(Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος και Απρίλιος) εκάστου έτους θα πρέπει να έχουν 

ολοκληρωθεί τόσο οι απευθείας όσο και οι κατόπιν δηµοπρασίας παραχωρήσεις απλής χρήσης 

από τους ∆ήµους. Από την 1η Μαΐου εκάστου έτους οι παραχωρήσεις απλής χρήσης 

διενεργούνται αποκλειστικά από τις Κτηµατικές Υπηρεσίες. ∆εν υπάρχει πλέον στη νέα ΚΥΑ 

απαγόρευση περί παραχώρησης για µικρότερα χρονικά διαστήµατα του δωδεκάµηνου, 

ανεξάρτητα του ενδεχοµένως µικρότερου χρόνου χρήσης των χώρων. 

6. Η παραχώρηση των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας για την απλή χρήση τους, 
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προς τρίτους, απευθείας ή κατόπιν δηµοπρασίας, γίνεται µε σύµβαση παραχώρησης που 

συνάπτεται από τον ∆ήµο και τον υπέρ ου µε προσυπογραφή της από την κατά τόπο Κτηµατική 

υπηρεσία.  

Στη σύµβαση παραχώρησης προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του υπέρ ου, το είδος της 

παραχώρησης (απευθείας ή µη), η διάρκεια της σύµβασης, η θέση µε τις συντεταγµένες και το 

εµβαδόν του κοινόχρηστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κλπ.), 

το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγµα. Ο προς παραχώρηση χώρος αποτυπώνεται, 

µε αναφορά στις συντεταγµένες του και το εµβαδόν του, µε επιµέλεια του αιτούντα, σε 

υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από 

την εφαρµογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή σε απόσπασµα του τοπογραφικού διαγράµµατος 

καθορισµού οριογραµµών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται, αποτελεί αναπόσπαστο 

στοιχείο της αίτησης, που ελέγχεται και θεωρείται από τον οικείο ∆ήµο και επισυνάπτεται στη 

σύµβαση παραχώρησης απλής χρήσης, µαζί µε τα δικαιολογητικά που απαριθµούνται στο άρθρο 

3 της περί ης ο λόγος ΚΥΑ.  

Τόσο στην περίπτωση της απευθείας παραχώρησης, όσο και στην περίπτωση της δηµοπρασίας, 

µόνο µετά την υπογραφή της σύµβασης παραχώρησης ο υπερού έχει δικαίωµα να εγκατασταθεί 

στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο. 

Στις περιπτώσεις µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης χωρίς δηµοπρασία 

ακολουθείται η εξής διαδικασία: το αργότερο εντός 7 εργασίµων ηµερών από την υποβολή της 

αίτησης του ενδιαφεροµένου, ο οικείος ∆ήµος αποστέλλει εγγράφως µε κάθε πρόσφορο µέσο 

(π.χ.  τηλεοµοιοτυπία, e-mail κτλ) στην κατά τόπο Κτηµατική Υπηρεσία, αντίγραφο σχεδίου της 

προς υπογραφή σύµβασης, συνοδευόµενο από την αίτηση του ενδιαφεροµένου και όλα τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά.  

Ο προϊστάµενος της Κτηµατικής Υπηρεσίας υποχρεούται να ενηµερώσει εντός 7 εργάσιµων 

ηµερών από τη λήψη του σχεδίου, τον οικείο ∆ήµο εγγράφως µε κάθε πρόσφορο µέσο (π.χ. 

τηλεοµοιοτυπία, email κτλ), εάν συµφωνεί µε το περιεχόµενο της σύµβασης. Παρερχοµένης 

άπρακτης της ανωτέρω προθεσµίας, τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του Προϊσταµένου της 

Κτηµατικής Υπηρεσίας. 

Αν ο Προϊστάµενος της Κτηµατικής Υπηρεσίας διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις 

της κείµενης νοµοθεσίας περί αιγιαλού και της Κ.Υ.Α. , υποδεικνύει στον οικείο ∆ήµο είτε να 

απόσχει από τη σύναψη της σύµβασης παραχώρησης, εφόσον δεν είναι δυνατή η παραχώρηση 

χρήσης του συγκεκριµένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί στην αναπροσαρµογή 

οποιουδήποτε όρου της σύµβασης, που κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, 

συµπεριλαµβανοµένης της αναπροσαρµογής του ορισθέντος ανταλλάγµατος χρήσης. 

Το έγγραφο µε το οποίο εκφράζεται η σύµφωνη γνώµη του Προϊσταµένου της Κτηµατικής 

Υπηρεσίας, ή τυχόν υποδείξεις αυτού κατά τα ανωτέρω, συνοδευόµενο από οίκοθεν σηµείωµά 

του σχετικά µε το ύψος του προς καταβολή υπέρ του δηµοσίου ποσοστού 40 % επί του τελικού 

ανταλλάγµατος από τον υπέρ ου, προσαρτάται στην οριστική σύµβαση παραχώρησης. Σε 

περίπτωση που η σύµφωνη γνώµη τεκµαίρεται λόγω παρέλευσης της προθεσµίας των 7 

εργάσιµων ηµερών, το ανωτέρω οίκοθεν σηµείωµα αποστέλλεται στον ∆ήµο από τον 

Προϊστάµενο της Κτηµατικής Υπηρεσίας εντός των επόµενων δύο ηµερολογιακών ηµερών που 

έπονται της λήξης της προθεσµίας αυτής. Ο οικείος ∆ήµος επί ποινή ανάκλησης της απόφασης 

παραχώρησης, οφείλει να ενσωµατώσει στο οριστικό σχέδιο αυτής, τις υποδεικνυόµενες 

τροποποιήσεις του Προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας, καθώς και τον αριθµό διπλοτύπου 
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είσπραξης του ποσοστού υπέρ του δηµοσίου. 

Το οριστικό σχέδιο της σύµβασης παραχώρησης υπογεγραµµένο από τον οικείο ∆ήµο και τον 

υπέρ ου, αποστέλλεται στον Προϊστάµενο της Κτηµατικής Υπηρεσίας σε τρία (3) αντίγραφα, 

προς προσυπογραφή από αυτόν, συνοδευόµενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την 

απόδειξη καταβολής του οφειλόµενου ποσού υπέρ του ∆ηµοσίου, στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., την 

απόδειξη καταβολής του ποσού που αντιστοιχεί στο ∆ήµο και τα λοιπά δικαιολογητικά που 

απαριθµεί το άρθρο 13 της ΚΥΑ.  

Στην περίπτωση που συνάπτεται από την Κτηµατική Υπηρεσία, οι συµβάσεις παραχώρησης 

υπογράφονται από τον Προϊστάµενό της και τους ενδιαφερόµενους.  

Στην περίπτωση παραχώρησης απλής χρήσης κατόπιν δηµοπρασίας από το ∆ήµο 

ακολουθείται η εξής διαδικασία: Το αργότερο εντός 7 εργάσιµων ηµερών πριν την κατά νόµο 

δηµοσίευση της προκήρυξης της ∆ηµοπρασίας, ο οικείος ∆ήµος αποστέλλει εγγράφως µε κάθε 

πρόσφορο µέσο (π.χ. τηλεοµοιοτυπία, e-mail κτλ.) στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία 

αντίγραφο σχεδίου της προκήρυξης της δηµοπρασίας, µε τη θέση µε τις συντεταγµένες και το 

εµβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, την ιδιότητά του, το είδος της χρήσης και 

το όριο πρώτης προσφοράς συνοδευόµενο από υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη, ή απόσπασµα του 

τοπογραφικού διαγράµµατος καθορισµού οριογραµµών αιγιαλού και παραλίας. 

Ο Προϊστάµενος της Κτηµατικής Υπηρεσίας υποχρεούται να ενηµερώσει εντός 7 εργάσιµων 

ηµερών από τη λήψη της προκήρυξης, τον οικείο ∆ήµο εγγράφως µε κάθε πρόσφορο µέσο (π.χ. 

τηλεοµοιοτυπία, e-mail κτλ.) εάν το περιεχόµενο της προκήρυξης συµφωνεί µε την κείµενη 

νοµοθεσία περί αιγιαλού και παραλίας και την ΚΥΑ. Παρερχοµένης άπρακτης της ανωτέρω 

προθεσµίας, τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του Προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας, ως 

προς το περιεχόµενο της προκήρυξης. 

Αν ο Προϊστάµενος ή ο εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµόσιας 

Περιουσίας διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας περί 

αιγιαλού και της ΚΥΑ, υποδεικνύει στον οικείο ∆ήµο είτε να απόσχει από τη διενέργεια 

δηµοπρασίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η παραχώρηση απλής χρήσης του συγκεκριµένου 

κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί στην αναπροσαρµογή οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης, 

που κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, συµπεριλαµβανοµένης της αναπροσαρµογής 

της τιµής εκκίνησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δηµοπρασίας, ο ∆ήµος 

ενηµερώνει µε κάθε πρόσφορο µέσο την Κτηµατική Υπηρεσία, για το ύψος του τελικώς 

επιτευχθέντος ανταλλάγµατος και τα στοιχεία του πλειοδότη, προκειµένου αυτή να εκδώσει και 

να του αποστείλει µε κάθε πρόσφορο µέσο, οίκοθεν σηµείωµα σχετικά µε το ύψος του προς 

καταβολή από τον υπέρ ου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσοστού 40% επί του καθορισθέντος 

ανταλλάγµατος. Στη συνέχεια, ο ∆ήµος αποστέλλει στην οικεία Κτηµατική Υπηρεσία αντίγραφο 

του πρακτικού κατακύρωσης της δηµοπρασίας και τη συναφθείσα, σε εκτέλεση του Πρακτικού, 

σύµβαση παραχώρησης µε τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών 

από τον Προϊστάµενο της Κτηµατικής Υπηρεσίας συνοδευόµενα από τα δικαιολογητικά που 

απαριθµούνται στο άρθρο 13 της περί ης ο λόγος ΚΥΑ καθώς και από το πρωτότυπο διπλότυπο 

είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόµενου ποσοστού υπέρ του ∆ηµοσίου. Στη 

σύµβαση παραχώρησης πρέπει να έχουν ενσωµατωθεί, επί ποινή ανάκλησής της, οι τυχόν 

υποδείξεις του Προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα. 

Αν παραχωρηθεί η χρήση του αιγιαλού για την εκµίσθωση καθισµάτων και οµπρελών, η έκταση 

αιγιαλού κάθε παραχώρησης δεν δύναται να υπερβαίνει τα πεντακόσια (500,00) τετραγωνικά 

ΑΔΑ: ΨΨΜ9ΩΛΧ-731



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

µέτρα (άρθρο 13 παρ.4 ν.2971/2001 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 παρ.1 

Ν.4688/2020). Η µέγιστη κάλυψη χρήσης δεν υπερβαίνει το 60% του παραχωρούµενου χώρου, 

µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού κάθετα και παράλληλα προς 

τη θάλασσα και ύπαρξη ελεύθερης ζώνης από την ακτογραµµή πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) 

µέτρων.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 14 της ανωτέρω ΚΥΑ στους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους 

παραχωρείται το δικαίωµα της απλής χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση τροχήλατων 

αναψυκτηρίων (καντίνες), αυτοκινούµενων ή ρυµουλκούµενων, εφοδιασµένων µε κατάλληλη 

άδεια λειτουργίας και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των παρ. 4(β) του άρθρου 14 της αριθµ. 

Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21-06-2017 (2161 B΄) απόφασης του Υπουργού Υγείας και το αριθµ. 

∆1γ/Γ.Π./37278 και 36879/25-06-2019 έγγραφο του Τµήµατος Υγιεινής και Υγειονοµικών 

Ελέγχων της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

δηµόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας. Η σύµβαση παραχώρησης γίνεται 

κατόπιν δηµοπρασίας µε τους όρους της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 

1864/15.05.2020 τεύχος Β’). 

Ο µέγιστος χώρος που µπορεί να καταλαµβάνει το τροχήλατο αναψυκτήριο δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τα 15 τ.µ. Οι καντίνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) µέτρα από τις 

εγκατεστηµένες επιχειρήσεις (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κέντρα αναψυχής κτλ) και 

επίσης τουλάχιστον εκατό (100) µέτρα µεταξύ τους. 

Για τις παραχωρήσεις τροχήλατων αναψυκτηρίων δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου 

εµπορίου, σύµφωνα µε την 409/1999 γνωµοδότηση του ΝΣΚ.  

Στους παραχωρούµενους χώρους είναι δυνατή η τοποθέτηση αρθρωτού ξύλινου δαπέδου, όπου 

επιτρέπεται:  

• Για παραχώρηση άνευ δηµοπρασίας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων. 

• Για παραχώρηση που αφορά καντίνα. Στην περίπτωση αυτή, ο µέγιστος χώρος που 

µπορεί να καταλαµβάνει η καντίνα µε το δάπεδο είναι 15 τ.µ. 

• Για παραχώρηση που αφορά χρήση θαλασσίων µέσων αναψυχής, προς εξυπηρέτηση του 

παραχωρησιούχου και στην περίπτωση αυτή το µέγιστο εµβαδόν δαπέδου είναι 15 τ.µ. 

• Στην περίπτωση εκµίσθωσης θαλάσσιων µέσων αναψυχής, επιτρέπεται η χρήση ειδικής 

σκηνής τύπου κιόσκι (µε σταθερή κατασκευή) για τοποθέτηση σωστικών µέσων (ατοµικών 

σωσιβίων κλπ.) επιφανείας 10 τ.µ. εντός του παραχωρούµενου χώρου.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 17 της ΚΥΑ και αποκλειστικά για το έτος 2020, λόγω πανδηµίας :  

α) Οι ∆ήµοι στη χωρική τους αρµοδιότητα, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τόσο τις απευθείας 

µισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας, όσο και τις µισθώσεις µέσω δηµοπρασιών έως και 

15/07/2020. Από 16/07/2020 έως και 31/08/2020 οι µισθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης 

αιγιαλού και παραλίας θα διενεργούνται αποκλειστικά από τις αρµόδιες Κτηµατικές Υπηρεσίες. 

β) Κατ΄ εξαίρεση για το έτος 2020, το ύψος του καταβαλλόµενου ανταλλάγµατος 

καθορίζεται σε ποσοστό 40% του υπολογισθέντος ανταλλάγµατος, σύµφωνα µε τις 

προβλεπόµενες προϋποθέσεις του άρθρου 7 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. Το 

αντάλλαγµα αποδίδεται σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 2971/2001. 

γ) Το αντάλλαγµα της παραχώρησης για το έτος 2020 καταβάλλεται είτε εφάπαξ, είτε σε τρεις 
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(3) ισόποσες µηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µε την σύναψη της µίσθωσης και το 

πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης συνοδεύει τη σύµβαση, οι δε υπολειπόµενες δύο δόσεις 

αποστέλλονται για βεβαίωση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. Για τα επόµενα έτη της µίσθωσης ισχύουν τα 

αναφερόµενα στο άρθρο 7 όπως εξετέθησαν ανωτέρω. 

δ) Κατ΄ εξαίρεση αποκλειστικά για το έτος 2020, όσοι είχαν συνάψει µισθωτήρια απευθείας 

παραχώρησης έκτασης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2019 µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της αριθµ. ∆∆Π0007378/ 0454ΒΕΞ2017/11-5-2017 κοινής υπουργικής 

απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ίσχυσε έως 31/12/2019, δύνανται να συνάψουν 

νέες µισθώσεις για τις ίδιες θέσεις. Η αίτηση συνοδεύεται από Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία 

οι αιτούντες βεβαιώνουν τη µη κατάληψη του προς µίσθωση χώρου καθώς και την ισχύ των 

προϋποθέσεων της προηγούµενης παραχώρησης. Μαζί µε την αίτηση θα υποβάλλεται και 

επικυρωµένο αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράµµατος της προηγούµενης µίσθωσης. 

Ο µισθωτής υποχρεούται να προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά εντός δύο µηνών από 

την υπογραφή της σύµβασης στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία.  

στ) Για τις µισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2020, στο πλαίσιο προστασίας 

των πολιτών από την πανδηµία, ισχύουν οι διατάξεις της αριθµ. ∆1α/ ΓΠ.οικ.30603/15.5.2020 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του 

Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και 

Εσωτερικών µε θέµα «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωµένες ιδιωτικές και µη, 

παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισµό της διασποράς του κωρονοϊού Covid-

19» (Β΄ 1861) και της ήδη νεότερης αριθµ. ∆1α/ ΓΠ.οικ.31972/22-5-2020 (ΦΕΚ Β’1982) και 

όποιας άλλης εκδοθεί στη συνέχεια προς περιορισµό της διασποράς του κωρονοϊού Covid-19. 

Οι καντίνες αυτοκινούµενες ή µη θα πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε κατάλληλη άδεια 

λειτουργίας και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των παρ. 4(β) του άρθρου 14 της αριθµ. 

Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21-06-2017 (2161 B΄) απόφασης του Υπουργού Υγείας και το αριθµ. 

∆1γ/Γ.Π./37278 και 36879/25-06-2019 έγγραφο του Τµήµατος Υγιεινής και Υγειονοµικών 

Ελέγχων της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

∆ηµόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας 

Καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να προτείνει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο: 

Α)Τον καθορισµό των τµηµάτων απλής χρήσης αιγιαλού για άσκηση δραστηριοτήτων που 

εξυπηρετούν του λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού όπως εκµίσθωση θαλασσίων µέσων 

αναψυχής και συγκεκριµένα αν θα είναι µηχανοκίνητα ή µόνο κανό και ποδήλατα, 

τοποθέτηση καθισµάτων και οµπρελών και λειτουργία τροχήλατου – αυτοκινούµενου ή µη 

αναψυκτηρίου. 

Β)Τη διαδικασία και τους όρους µεταβίβασης απλής χρήσης σε τρίτους και συγκεκριµένα: 

1) Με δηµοπρασία, σύµφωνα µε τα ανωτέρω εκτεθέντα, τα οριζόµενα στην αριθµ. 47458 ΕΞ 

2020/15.05.2020 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’ αλλά και σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Π.∆. 270/81 βάσει των όρων που θα καθορισθούν από την Οικονοµική Επιτροπή 

2) Απευθείας και χωρίς δηµοπρασία µε αντάλλαγµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 47458 

ΕΞ 2020/15.05.2020 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και 
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Ενέργειας η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’. 

Γ) Τη διάρκεια του χρόνου παραχώρησης ήτοι για ένα ή περισσότερα έτη 
                                                                                    ΤΟΥΛΑ ΛΟΥΛΟΥ  (Τ.Υ.)>> 

 
Επίσης για το θέµα αυτό, γνωστοποιήθηκε έγκαιρα στα µέλη της ΕΠΖ και η εξής πρόταση του 
Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Καρύδη Χαράλαµπου Αντιδηµάρχου 
Μαρωνείας-Σαπών: 
 

<< ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

ΘΕΜΑ: «Καθορισµός τµηµάτων αιγιαλού - παραλίας του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών, τα 

οποία θα εκµισθωθούν κατόπιν δηµοπρασίας σε ιδιώτες µε δηµοπρασία ή απευθείας χωρίς 

δηµοπρασία, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την 

αναψυχή του κοινού» 

Μετά από εκτίµηση του κατά τα προηγούµενα έτη εκδηλωθέντος ενδιαφέροντος από ιδιώτες που 

επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν στο ∆ήµο µας σύµφωνα µε τα ανωτέρω, προτείνεται ο 

καθορισµός των εξής προς εκµίσθωση τµηµάτων αιγιαλού του ∆ήµου µας, τα οποία πληρούν τις 

προϋποθέσεις που τάσσει η κείµενη νοµοθεσία για τήρηση των ελάχιστων ορίων που πρέπει να 

απέχουν από επιχειρήσεις µε παρεµφερείς, των σκοπών της εκµίσθωσης,  δραστηριότητες: 

 

   Α) Παραλία Πετρωτών Κοινότητας Κρωβύλης: 

(1) θέση, εµβαδού 15  τ.µ, για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας – αυτοκινούµενης ή µη,  

µε συντεταγµένες: 

X=634970.60 Y=4525012.82 

X=634975.58 Y=4525012.38 

X=634975.32 Y=4525009.39 

X=634970.34 Y=4525009.83 

           (1) θέση, εµβαδού 500 τ.µ., για τοποθέτηση σετ οµπρελών µε ξαπλώστρες ή καθίσµατα 

(ως σετ νοείται ο συνδυασµός 1 οµπρέλα µε τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες τοποθετηµένες 

εκατέρωθεν), µε συντεταγµένες 

 X=634946.16 Y=4524989.00  

 X=634941.69 Y=4524974.02  

 X=634972.36 Y=4524964.88 

            X=634976.83 Y=4524979.86 

 

   Β) Παραλία «Σταυρός» Κοινότητας Μαρώνειας 

(1) θέση εµβαδού 15τ.µ. για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας – αυτοκινούµενης ή µη,  

µε συντεταγµένες  

X=625442.69 Y=4526828.27 

X=625447.56 Y=4526827.16 

X=625448.23 Y=4526830.09 

X=625443.45 Y=4526831.19 

(1) θέση εµβαδού 500 τ.µ. για τοποθέτηση σετ οµπρελών µε ξαπλώστρες ή καθίσµατα (ως 

σετ νοείται ο συνδυασµός 1 οµπρέλα µε τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες τοποθετηµένες 

εκατέρωθεν) µε συντεταγµένες 

X=625449.00 Y=4526833.50 

X=625446.79 Y=4526823.75 

X=625495.55 Y=4526812.69 
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X=625497.76 Y=4526822.44 

 

   Γ)  Παραλία «Πλατανίτη» Κοινότητας Μαρώνειας: 

(1) θέση εµβαδού 15 τ.µ. για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας – αυτοκινούµενης ή µη 

µε συντεταγµένες  

X=624824.81 Y=4527005.05 

X=624823.90 Y=4527002.19 

X=624828.67 Y=4527000.68 

X=624829.58 Y=4527003.54 

      (1) θέση, εµβαδού 500 τ.µ., για τοποθέτηση σετ οµπρελών µε ξαπλώστρες ή καθίσµατα (ως 

σετ       νοείται ο συνδυασµός 1 οµπρέλα µε τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες τοποθετηµένες 

εκατέρωθεν), µε συντεταγµένες  

X=624786.69 Y=4527017.16 

X=624782.90 Y=4527005.25 

X=624821.03 Y=4526993.14 

X=624824.81 Y=4527005.05 

       (1) θέση εµβαδού 500 τ.µ. για εκµίσθωση θαλασσίων µέσων αναψυχής µε συντεταγµένες 

X=624831.72 Y=4527002.83 

X=624827.12 Y=4526991.75 

X=624865.60 Y=4526975.76 

        X=624870.20 Y=4526986.85 

 

  ∆)  Παραλία «Προφήτη Ηλία» Κοινότητας Προσκυνητών: 

(1) θέση εµβαδού 15  τ.µ, για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας – αυτοκινούµενης ή µη  

µε συντεταγµένες  

X=615749.97 Y=4529856.99 

X=615747.62 Y=4529855.13 

X=615750.72 Y=4529851.21 

X=615753.07 Y=4529853.07 

(1) θέση, εµβαδού 500 τ.µ., για τοποθέτηση σετ οµπρελών µε ξαπλώστρες ή καθίσµατα (ως 

σετ νοείται ο συνδυασµός 1 οµπρέλα µε τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες τοποθετηµένες 

εκατέρωθεν), µε συντεταγµένες 

X=615734.47 Y=4529876.60 

X=615718.78 Y=4529864.20 

X=615734.28 Y=4529844.59 

X=615749.97 Y=4529856.99 

 

   Ε)  Παραλία «Καγκέλες» Κοινότητας Μαρώνειας: 

 (1) θέση, εµβαδού 200 τ.µ., για εκµίσθωση θαλασσίων µέσων αναψυχής 

µε συντεταγµένες  

X=625783.16 Y=4526747.49 

X=625764.54 Y=4526753.81 

X=625761.03 Y=4526744.32 

X=625780.00 Y=4526738.00 

 

 ΣΤ)  Παραλία «Κρυονέρι» Κοινότητας Προσκυνητών απευθείας -χωρίς δηµοπρασία: 

(1) θέση, εµβαδού 500,00 τµ. για τοποθέτηση σετ οµπρελών µε ξαπλώστρες ή καθίσµατα 

(ως σετ νοείται ο συνδυασµός 1 οµπρέλα µε τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες τοποθετηµένες 

εκατέρωθεν), µε συντεταγµένες 

X=619587.45 Y=4528761.04 
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X=619586.68 Y=4528757.80 

X=619732.71 Y=4528723.49 

X=619733.47 Y=4528726.74 

 

   Ζ)  Παραλία «Καγκέλες» Κοινότητας Μαρώνειας απευθείας -χωρίς δηµοπρασία: 

(1) θέση, εµβαδού 500,00 τµ. για τοποθέτηση σετ οµπρελών µε ξαπλώστρες ή καθίσµατα 

(ως σετ νοείται ο συνδυασµός 1 οµπρέλα µε τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες τοποθετηµένες 

εκατέρωθεν) µε συντεταγµένες 

X=625883.79 Y=4526716.49 

X=625960.27 Y=4526693.03 

X=625958.44 Y=4526687.06 

X=625881.96 Y=4526710.52 

 

Οι ακριβείς θέσεις θα αποτυπωθούν σε τοπογραφικά διαγράµµατα. 

τα οποία εν συνεχεία θα εκµισθωθούν είτε σε τρίτους µε τη διαδικασία της δηµοπρασίας 
είτε απευθείας και χωρίς δηµοπρασία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ως άνω υπ’αριθµ. 47458 

ΕΞ 2020/15.05.2020 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, αλλά και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 270/81 βάσει των όρων που θα 

καθορισθούν από την Οικονοµική Επιτροπή. 

Οι καντίνες αυτοκινούµενες ή µη θα πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε κατάλληλη άδεια 

λειτουργίας και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των παρ. 4(β) του άρθρου 14 της αριθµ. 

Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21-06-2017 (2161 B΄) απόφασης του Υπουργού Υγείας και το αριθµ. 

∆1γ/Γ.Π./37278 και 36879/25-06-2019 έγγραφο του Τµήµατος Υγιεινής και Υγειονοµικών 

Ελέγχων της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

∆ηµόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας 

           Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
      ΚΑΡΥ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Τ.Υ.)>> 

 
        Τα Μέλη της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση της κ. 
Λουλού Τούλας υπαλλήλου του ∆ήµου Μαρωνείας-Σαπών, την πρόταση του Αντιπροέδρου της 
ΕΠΖ κ. Καρύδη Χαράλαµπου Αντιδηµάρχου Μαρωνείας-Σαπών, την αριθµ. ΚΥΑ 47458 ΕΞ 
2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Εσωτερικών, αφού είδαν και τις διατάξεις της παρ. 1Β i  του άρθρου 73 του Ν. 
3852/2010 όπως ισχύουν, σύµφωνα µε τις οποίες η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο: “Β. i) θέµατα καθορισµού χρήσεων γης”, δια τηλεφωνικής 
ανακοινώσεως της ψήφου τους (συντασοµένου προς τούτο σχετικού πρακτικού µεταξύ του 
Προέδρου και γραµµατέα της Ε.Π.Ζ.) 
          
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Ν   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

        Ε ι σ η γ ο ύ ν τ α ι  στο δηµοτικό συµβούλιο του ∆ήµου Μαρωνείας-Σαπών, τον 
καθορισµό των τµηµάτων αιγιαλού-παραλίας που θα εκµισθωθούν σε ιδιώτες µε 
δηµοπρασία ή απευθείας χωρίς δηµοπρασία για την άσκηση δραστηριοτήτων που 
εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού όπως ορίζεται στην αριθµ. ΚΥΑ 
47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’),  ως εξής: 
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       Α) Παραλία Πετρωτών Κοινότητας Κρωβύλης: 
     - (1) θέση, εµβαδού 15  τ.µ., για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας – αυτοκινούµενης ή µη,  

µε συντεταγµένες: 
X=634970.60 Y=4525012.82 
X=634975.58 Y=4525012.38 
X=634975.32 Y=4525009.39 
X=634970.34 Y=4525009.83 

   - (1) θέση, εµβαδού 500 τ.µ., για τοποθέτηση σετ οµπρελών µε ξαπλώστρες ή καθίσµατα (ως 
σετ νοείται ο συνδυασµός 1 οµπρέλα µε τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες τοποθετηµένες 
εκατέρωθεν), µε συντεταγµένες 
            X=634946.16 Y=4524989.00  
 X=634941.69 Y=4524974.02  

 X=634972.36 Y=4524964.88 

            X=634976.83 Y=4524979.86 

 
       Β)  Παραλία «Σταυρός» Κοινότητας Μαρώνειας 
          - (1) θέση εµβαδού 15τ.µ., για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας – αυτοκινούµενης ή µη,  

 µε συντεταγµένες  
 X=625442.69 Y=4526828.27 
 X=625447.56 Y=4526827.16 
 X=625448.23 Y=4526830.09 
 X=625443.45 Y=4526831.19 

     - (1) θέση εµβαδού 500τ.µ., για τοποθέτηση σετ οµπρελών µε ξαπλώστρες ή καθίσµατα (ως 
σετ νοείται ο συνδυασµός 1 οµπρέλα µε τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες τοποθετηµένες 
εκατέρωθεν) µε συντεταγµένες 

 X=625449.00 Y=4526833.50 
 X=625446.79 Y=4526823.75 
 X=625495.55 Y=4526812.69 
 X=625497.76 Y=4526822.44 

 
       Γ)   Παραλία «Πλατανίτη» Κοινότητας Μαρώνειας: 
          - (1) θέση εµβαδού 15 τ.µ., για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας – αυτοκινούµενης ή µη 

 µε συντεταγµένες  
 X=624824.81 Y=4527005.05 
 X=624823.90 Y=4527002.19 
 X=624828.67 Y=4527000.68 
 X=624829.58 Y=4527003.54 

       - (1) θέση, εµβαδού 500 τ.µ., για τοποθέτηση σετ οµπρελών µε ξαπλώστρες ή καθίσµατα 
(ως σετ   νοείται ο συνδυασµός 1 οµπρέλα µε τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες τοποθετηµένες 
εκατέρωθεν), µε συντεταγµένες  

 X=624786.69 Y=4527017.16 
 X=624782.90 Y=4527005.25 
 X=624821.03 Y=4526993.14 
 X=624824.81 Y=4527005.05 
 

     - (1) θέση εµβαδού 500 τ.µ., για εκµίσθωση θαλασσίων µέσων αναψυχής µε συντεταγµένες 
X=624831.72 Y=4527002.83 
X=624827.12 Y=4526991.75 
X=624865.60 Y=4526975.76 

        X=624870.20 Y=4526986.85 
 
       ∆)  Παραλία «Προφήτη Ηλία» Κοινότητας Προσκυνητών: 
      - (1) θέση εµβαδού 15  τ.µ., για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας – αυτοκινούµενης ή µη  

 µε συντεταγµένες  
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 X=615749.97 Y=4529856.99 
 X=615747.62 Y=4529855.13 
 X=615750.72 Y=4529851.21 
 X=615753.07 Y=4529853.07 

    - (1) θέση, εµβαδού 500 τ.µ., για τοποθέτηση σετ οµπρελών µε ξαπλώστρες ή καθίσµατα 
(ως σετ νοείται ο συνδυασµός 1 οµπρέλα µε τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες τοποθετηµένες 
εκατέρωθεν), µε συντεταγµένες 

 X=615734.47 Y=4529876.60 
 X=615718.78 Y=4529864.20 
 X=615734.28 Y=4529844.59 
 X=615749.97 Y=4529856.99 
 

       Ε)  Παραλία «Καγκέλες» Κοινότητας Μαρώνειας: 
         -  (1) θέση, εµβαδού 200 τ.µ., για εκµίσθωση θαλασσίων µέσων αναψυχής 

 µε συντεταγµένες  
 X=625783.16 Y=4526747.49 
 X=625764.54 Y=4526753.81 
 X=625761.03 Y=4526744.32 
 X=625780.00 Y=4526738.00 
 

       ΣΤ)  Παραλία «Κρυονέρι» Κοινότητας Προσκυνητών απευθείας -χωρίς δηµοπρασία: 
      - (1) θέση, εµβαδού 500,00 τ.µ., για τοποθέτηση σετ οµπρελών µε ξαπλώστρες ή 
καθίσµατα (ως σετ νοείται ο συνδυασµός 1 οµπρέλα µε τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες 
τοποθετηµένες εκατέρωθεν), µε συντεταγµένες 

 X=619587.45 Y=4528761.04 
 X=619586.68 Y=4528757.80 
 X=619732.71 Y=4528723.49 
 X=619733.47 Y=4528726.74 
 

       Ζ)  Παραλία «Καγκέλες» Κοινότητας Μαρώνειας απευθείας -χωρίς δηµοπρασία: 
     - (1) θέση, εµβαδού 500,00 τ.µ., για τοποθέτηση σετ οµπρελών µε ξαπλώστρες ή 
καθίσµατα (ως σετ νοείται ο συνδυασµός 1 οµπρέλα µε τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες 
τοποθετηµένες εκατέρωθεν) µε συντεταγµένες 

 X=625883.79 Y=4526716.49 
 X=625960.27 Y=4526693.03 
 X=625958.44 Y=4526687.06 

             X=625881.96 Y=4526710.52   
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. - 5 - / 2020 

........................................................................................................................................................ 
 

Για το σκοπό που συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ 
            Ποιότητας Ζωής 
                                                                                      (∆εν τίθενται υπογραφές σύµφωνα µε την 
                                                                                      αριθ. Εγκύκλιο 40 Α.Π. 20930/31-03-2020  
                                                                                      του Υπουργείου Εσωτερικών) 

 
 

Επί του ανωτέρω θέµατος και οι 23 δηµοτικοί σύµβουλοι,  αφού έλαβαν υπόψη τους 

την αριθ. 5/2020 εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου µε όλες τις 

µνηµονευόµενες σε αυτή διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, την αριθµ. ΚΥΑ 47458 ΕΞ 

2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) των Υπουργών Οικονοµικών, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών,  καθώς και τις διατάξεις  του άρθρου 65 
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«αρµοδιότητες του δηµοτικού συµβουλίου» του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, δια τηλεφωνικής 
ή ηλεκτρονικής αποστολής της ψήφου τους, (συντασσοµένου προς τούτο σχετικού 

πρακτικού µεταξύ Προέδρου και γραµµατέα του ∆.Σ.),    

 

Και µε την παρατήρηση του δηµοτικού συµβούλου, αρχηγού του συνδυασµού της β΄ 

ελάσσονος µειοψηφίας, κ. Βασιλειάδη Μιχαήλ: «ΘΕΜΑ 8ο:   Στο θέµα για τον καθορισµό 

τµηµάτων αιγιαλού - παραλίας του ∆ήµου Μαρωνείας – Σαπών, τα οποία θα εκµισθωθούν σε 
ιδιώτες, είµαστε υπέρ της διαδικασίας µε δηµοπρασία, για την άσκηση δραστηριοτήτων που 
εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού». 
 

 

Αποφασίζουν Οµόφωνα 

 

Κ α θ ο ρ ί ζ ο υ ν   τα τµήµατα  αιγιαλού-παραλίας που θα εκµισθωθούν σε 

ιδιώτες µε δηµοπρασία ή απευθείας χωρίς δηµοπρασία, για την άσκηση δραστηριοτήτων 

που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού, όπως ορίζεται στην αριθµ. 

ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) -µε την οποία 

καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τεχνικά θέµατα, αναγκαίες λεπτοµέρειες και η 

διαδικασία για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας 

ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιµνοθάλασσας, µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων 

ποταµών-, σύµφωνα µε την εισηγητική αριθ. 5/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του ∆ήµου, η οποία παρατίθεται αυτούσια στο εισηγητικό µέρος της παρούσας και 

επισυνάπτεται ενυπόγραφη, µαζί µε τα αντίστοιχα τοπογραφικά διαγράµµατα των ως άνω 

καθορισθέντων προς εκµίσθωση τµηµάτων αιγιαλού – παραλίας.  

 

                                                           Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. – 89 - / 2020. 
………………………………………………………………………………………………….. 
                         Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου                            Τα 22 συµµετέχοντα µέλη  

                                                                                                              του ∆.Σ. 

  ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ    (Τ.Υ.)                    (∆εν τίθενται υπογραφές σύµφωνα µε 

                                                                                      την αριθ. Εγκύκλιο 40 Α.Π. 20930 /31- 

                                                                                       03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών) 
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