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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  9ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  100/2020 
 

«Περί έγκρισης παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας 
σε τρίτους με αντάλλαγμα για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ 
δημοπρασίας (όμοροι)». 
 

 Στους  Μολάους  σήμερα στις 15 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. 
έως 13:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-
03-2020), το αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και τις αριθ. 40/αριθ. 
πρωτ. 20930/31-03-2020 & 163/αριθ. πρωτ. 33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπ. Εσωτερικών 
και  ύστερα από την με αριθμό 09/10-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία 
εστάλη ηλεκτρονικά και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4  
του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133). 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 25, ήτοι.    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ.   1. Σπυριδάκου Θεοδούλη 
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος   2. Γουναλάκης Ιωάννης 
 3. Μαρούσης Χαράλαμπος          Αντιδήμαρχος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος     
 8. Αλειφέρη Παναγιώτα    
9. Αρρώνης Παντελεήμων     
10. Καλογερίνης Ηλίας    
11. Κολλιάκος Ιωάννης   
12. Παπαδάκης Πιερρής   
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Βλάχου Άννα 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Παναρίτης Ηλίας 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Καλογράνης Δημήτριος 
Μαυρομμάτης Παναγιώτης 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
 

  

    Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος. 
  
   Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, δήλωσαν συμμετοχή, ο Ιωάννης Γεωργουδής Κοιν. 
Νεαπόλεως. 
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    Η Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου θα τηρήσει τα πρακτικά. 
    
 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γουναλάκης κατέθεσε την εξής δήλωση: «Είχα την προσμονή 
ότι το προηγούμενο Δ.Σ  εντός του Μαΐου θα ήταν το τελευταίο δια περιφοράς. «Διαψεύστηκα» 
όταν όλα πάνε να επανέλθουν στην κανονικότητα ο Δήμος έχει κλειστεί σε αμυντικό κέλυφος. 
εντυπωσιάζει και το άρθρο που  αναφέρεται ότι στην πρώτη συνεδρίαση  δια ζώσης θα 
αναφερθούν οι αποφάσεις για όλα τα θέματα δια περιφοράς. Φαντάζομαι   αυτή η συνεδρίαση θα 
κρατήσει 12ωρο.’όταν όλοι οι Δήμοι συνεδριάζουν  αλλιώς ,η συνέχεια δια περιφοράς φέρνει 
θλίψη  για την επίδειξη  της δημαρχοκεντρικής εξουσίας που θυμίζει παλιμπαιδισμό. Τα θέματα 
είναι όλα διαδικαστικά  χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις άποψης ,παρόλο που στο 6ο θέμα  
μπορεί να μην βρείτε συμ/φο να το υπογράψει αν είναι κάτω  από 4 στρέμματα λόγω  ΣΧΟΟΑΠ. 
Παρόλα αυτά με απογοήτευση θα απέχω για τους λόγους που έχω αναφέρει» 

 
Η δια περιφοράς απόφαση για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με εισηγητή τον 

Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, έχει ως εξής: 
Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2971/01 όπως αντικαταστάθηκε από τo άρθρο 31 του 

N. 4607/19 (ΦΕΚ 65 Α’), ορίζονται τα εξής:  
«1. «Απλή χρήση» αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου της 
θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, είναι κάθε χρήση, εφόσον από αυτή 
δεν παραβιάζεται ο προορισμός τους ως κοινόχρηστων πραγμάτων και δεν επέρχεται αλλοίωση 
στη φυσική μορφολογία τους και τα βιοτικά στοιχεία τους. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον 
παρόντα νόμο, η παραχώρηση απλής χρήσης γίνεται έναντι ανταλλάγματος. Για την παραχώρηση 
της απλής χρήσης παρέχει αιτιολογημένη γνώμη ο οικείος Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία προτείνονται οι αιγιαλοί, παραλίες, όχθες και παρόχθιες 
ζώνες που μπορεί να παραχωρηθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος. 
2.α) Η παραχώρηση της απλής χρήσης, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα 
από δημοπρασία, η οποία μπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά. Ως τιμή εκκίνησης της 
δημοπρασίας ορίζεται το αντάλλαγμα του άρθρου 16Α. Σε περίπτωση επανάληψης της 
δημοπρασίας λόγω έκπτωσης του πλειοδότη, η τιμή εκκίνησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 
πενήντα τοις εκατό (50%) του ανταλλάγματος που κατακυρώθηκε στην αρχική δημοπρασία και 
πάντως όχι μικρότερη του ανταλλάγματος του άρθρου 16Α, ο δε αρχικός υπερθεματιστής, ο/η 
σύζυγος αυτού και οι συγγενείς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δεύτερου βαθμού, 
καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι παραπάνω, αποκλείονται από τη 
δημοπρασία. Η διάρκεια της διά δημοπρασίας παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) 
έτη. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία δημοπρασίας, οι γενικοί 
όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την παραχώρηση. 
β) Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 (Α΄11) η 
παραχώρηση μπορεί να γίνει και απευθείας με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονομικών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος. Η παραχώρηση προς 
τις δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 γίνεται για ιδία χρήση και χωρίς 
δικαίωμα περαιτέρω παραχώρησης με ή χωρίς αντάλλαγμα. Αν ο παραχωρησιούχος είναι Ο.Τ.Α. 
α΄ βαθμού επιτρέπεται η από αυτόν περαιτέρω παραχώρηση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 και 
την περίπτωση α΄ της παραγράφου 5, με αντάλλαγμα, που καθορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 
16Α. Η παραχώρηση μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονική δημοπρασία με τιμή εκκίνησης το 
αντάλλαγμα που καθορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 16Α. Τα ισχύοντα για τις παραχωρήσεις από 
το Δημόσιο εφαρμόζονται και στις παραχωρήσεις από τους Ο.Τ.Α. 
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
καθορίζονται οι θέσεις προς παραχώρηση, τα τεχνικά θέματα, οι λοιποί όροι και οι προϋποθέσεις, 
και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την παραχώρηση απλής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων και 
των περιπτώσεων των παραγράφων 5 και 6, ειδικότεροι όροι για την παραχώρηση απλής χρήσης 
σε θέσεις που βρίσκονται σε περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000, καθώς και σε περιοχές 
για τις οποίες ισχύουν ειδικότερες διατάξεις χαρακτηρισμού τους ως προστατευομένων των 
νόμων 1650/1986 (Α΄160), 3937/2011 (Α΄ 60) και 3028/2002 (Α΄53). Με την ίδια απόφαση 
καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής του ανταλλάγματος για την παραχώρηση, και 
κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Οι ανωτέρω θέσεις 
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αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του 
Υπουργείου Οικονομικών. 
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 παραγράφων 2 και 3. Το εμβαδόν κάθε 
παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριακόσια (300)τετραγωνικά μέτρα. Σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να παραμένει ελεύθερη έκταση αιγιαλού σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις 
εκατό (60%) του συνολικού εμβαδού του, ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αιγιαλού, 
μη υπολογιζομένου του χώρου που είναι δυσπρόσιτος και μη αξιοποιήσιμος και με τους 
περιορισμούς, ως προς το ποσοστό κάλυψης του αιγιαλού, που ορίζονται σ’αυτήν. 
5.α) Στα όμορα προς τον αιγιαλό, παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό κύρια 
ξενοδοχειακά καταλύματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), κέντρα 
αναψυχής, ναυταθλητικά σωματεία αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, 
καθώς και σε επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που δραστηριοποιούνται σε χώρο όμορο 
του κοινοχρήστου και λειτουργούν νόμιμα, και εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσειςτουΓενικούΚανονισμούΛιμέναμεαριθμ.20 (Β΄444/1999), μπορεί να παραχωρείται με 
αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 3, χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη 
και για τους σκοπούς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4. Σε περίπτωση 
ύπαρξης συνεχόμενων όμορων επιχειρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας, καταλείπεται 
από τις προβολές των ορίων κάθε επιχείρησης ελεύθερη ζώνη τουλάχιστον δύο (2) μέτρων 
εκατέρωθεν των ορίων τους. Αν η πρόσοψη της επιχείρησης είναι μικρότερη των έξι (6) μέτρων, 
η ελεύθερη ζώνη μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) εκατέρωθεν των ορίων της. Αν 
μεταξύ των χώρων που ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και των κοινόχρηστων χώρων 
του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρεμβάλλεται δημοτική οδός, η ιδιότητα του όμορου 
διατηρείται. Το ίδιο ισχύει και όταν μεταξύ της επιχείρησης και των ανωτέρω κοινοχρήστων 
χώρων παρεμβάλλεται πλατεία. Αν υπάρχουν περισσότερες από μία επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται με πρόσοψη σε πλατεία όμορη των ανωτέρω κοινόχρηστων χώρων, 
διενεργείται δημοπρασία για την παραχώρηση τμημάτων αυτών, η οποία μπορεί να διεξαχθεί και 
ηλεκτρονικά, με τιμή εκκίνησης το αντάλλαγμα που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α. Αν 
μεταξύ των χώρων που ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και των κοινόχρηστων χώρων 
μεσολαβεί ιδιωτικό ακίνητο ή ακίνητο που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου ή της 
εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.», της ανωτέρω παραχώρησης 
απαιτείται να προηγηθεί η απόκτηση εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος επί του ακινήτου 
αυτού και η επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επ’ αυτού, προκειμένου να 
αποκτηθεί η ιδιότητα του όμορου. Το αντάλλαγμα για την παραχώρηση της παρούσας 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α. 
β) Στα όμορα προς τον αιγιαλό κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και στις οργανωμένες 
τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) επιτρέπεται η άσκηση επιχείρησης θαλασσίων μέσων 
αναψυχής ή άλλης συναφούς επιχείρησης, ύστερα από την έκδοση της προς τούτο απαιτούμενης 
ειδικής άδειας βάσει του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμό 20. 
γ) Οι επιχειρήσεις της περίπτωσης β΄ επιτρέπεται να συνάπτουν σύμβαση έργου με τρίτο φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει όλες τις νόμιμες άδειες και εγκρίσεις, που προβλέπονται από το 
Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 20, με σκοπό την άσκηση των δραστηριοτήτων της 
περίπτωσης β΄. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα ασκείται σε σαφώς καθορισμένο τμήμα του 
παραχωρηθέντος αιγιαλού, που δεν μπορεί να ξεπερνά το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής 
παραχώρησης, με αντάλλαγμα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναλογούν για τον 
συγκεκριμένο παραχωρούμενο χώρο και καθορισθέν για την παραχώρηση αντάλλαγμα, και για 
χρονικό διάστημα, το οποίο είναι ίσο ή μικρότερο με το χρόνο της παραχώρησης, σε κάθε δε 
περίπτωση, δεν μπορεί να ξεπερνά τον υπόλοιπο χρόνο παραχώρησης. Η παραχώρηση 
ανακαλείται αν διαπιστωθεί ότι το καταβαλλόμενο αντάλλαγμα είναι υψηλότερο από το 
αναλογούν για το συγκεκριμένο παραχωρούμενο χώρο και καθορισθέν για την παραχώρηση. Οι 
διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 20 εφαρμόζονται και στη συγκεκριμένη 
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περίπτωση. Την ευθύνη για την τήρηση των όρων της παραχώρησης φέρει ο παραχωρησιούχος, 
ευθυνόμενος πλήρως από κοινού και εις ολόκληρον με τον εξ αυτού έλκοντα δικαιώματα. Η 
σύμβαση του πρώτου εδαφίου κοινοποιείται στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, η οποία ασκεί 
έλεγχο νομιμότητας.δ) Οι περιπτώσεις β΄και γ΄δεν αποκλείουν την παραχώρηση απλής χρήσης 
αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης σε τρίτο επιχειρηματία, στην ίδια περιοχή, για την 
άσκηση επιχείρησης θαλάσσιων μέσων αναψυχής ή άλλης συναφούς επιχείρησης, σύμφωνα με 
τις διατάξεις Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 20. 
6. Η ανάπτυξη των ομπρελών, ξαπλωστρών και των θαλάσσιων μέσων αναψυχής σύμφωνα με 
τις παραγράφους 4 και 5, μπορεί να καλύπτει μέχρι το εξήντα τοις εκατό (60%) του 
παραχωρούμενου χώρου, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού 
κάθετα και παράλληλα προς τη θάλασσα και η ύπαρξη ελεύθερης ζώνης από την ακτογραμμή 
πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων. Για αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο 
στοιχείο της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, που έχει ενταχθεί στο 
δίκτυο Natura 2000, η κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του 
παραχωρούμενου χώρου και εφόσον δεν επηρεάζονται οι στόχοι διατήρησης για το 
προστατευτέο αντικείμενο. Η παραβίαση των ανωτέρω όρων επιφέρει την ανάκληση της 
παραχώρησης. 
7. Δεν παραχωρείται η χρήση του αιγιαλού, για ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπεζοκαθίσματα και 
τροχήλατες καντίνες, όταν το μήκος ή πλάτος αυτού είναι μικρότερο των πέντε (5) μέτρων ή 
όταν το συνολικό εμβαδόν του αιγιαλού είναι μικρότερο των εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών 
μέτρων, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχουν σε ισχύ άδειες λειτουργίας επιχείρησης, από τις 
προβλεπόμενες στην παράγραφο 4, και μέχρι τη λήξη τους. 
8. Οι περιορισμοί των παραγράφων 6 και 7 ισχύουν και για τις παραχωρήσεις της παραγράφου 5. 
9. Στις παραχωρήσεις των παραγράφων 4 και 5 ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να 
επισημαίνει επί του εδάφους τα όρια του παραχωρούμενου χώρου με τρόπο, αναγνωρίσιμο και 
εύκολα αντιληπτό από τους χρήστες του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης ή παρόχθιας ζώνης. 
Επίσης, είναι υποχρεωμένος να αναρτά σε εμφανές σημείο πινακίδα συγκεκριμένων διαστάσεων 
με το σχέδιο και τη φωτογραφία του παραχωρούμενου χώρου, ώστε να γίνεται εύκολα 
αντιληπτή η ενδεχόμενη παραβίαση των ορίων της παραχώρησης και οι αρμόδιες υπηρεσίες στις 
οποίες ο χρήστης του αιγιαλού μπορεί να καταγγείλει τις παραβάσεις. Τα παραπάνω στοιχεία 
αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου. Ο Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, ύστερα από 
συνεργασία με την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, είναι υποχρεωμένος να αναρτά σε εμφανές 
σημείο του αιγιαλού πινακίδα με το σχέδιο του αιγιαλού επί του οποίου θα επισημαίνονται όλες οι 
παραχωρήσεις στον συγκεκριμένο αιγιαλό. Σε περίπτωση παραβίασης των ορίων της 
παραχώρησης επιτρέπεται στον χρήστη του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης ή παρόχθιας 
ζώνης η ελεύθερη χρήση του αυθαιρέτως ή καθ’ υπέρβαση της παραχώρησης καταληφθέντος 
κοινόχρηστου χώρου. 
10. Για τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης των παραγράφων 4 και 5 απαιτείται η 
προσκόμιση πιστοποιητικού περί μη οφειλής στον οικείο δήμο. 
11. Σε ό,τι αφορά αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθμένα και 
υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, που 
περιβάλλουν ή εντός των οποίων βρίσκονται αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και ιστορικοί τόποι, 
απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση της απλής χρήσης τους αποτελεί η προηγούμενη 
σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
12. Όλοι οι όροι και οι περιορισμοί του παρόντος ισχύουν και εφαρμόζονται και στα Τουριστικά 
Δημόσια Κτήματα, που έχουν χαρακτηρισθεί τέτοια ή για τα οποία έχει εκδοθεί Πράξη 
Υπουργικού Συμβουλίου κατ’εφαρμογή των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 της Κ΄ 
Συντακτικής Πράξης της 6/14 Φεβρουαρίου 1968 (Α΄33).»  

Στο άρθρο 15 του Ν. 2971/01 όπως αντικαταστάθηκε από τo άρθρο 35 του N. 4607/19 
(ΦΕΚ 65 Α’), ορίζονται τα εξής:  
«1. Απαγορεύεται η παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης του αιγιαλού, της παραλίας, της 
όχθης, της παρόχθιας ζώνης, του υδάτινου στοιχείου, του πυθμένα και του υπεδάφους του 
βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού, εκτός αν 
επιβάλλεται για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης, 
ασφάλειας, προστασίας αρχαιοτήτων, υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
2. Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 2 είναι δυνατή η 
παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης, της παρόχθιας ζώνης, του 
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υδάτινου στοιχείου, του πυθμένα και του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, 
λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 
3. Οι παραχωρήσεις του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης, της παρόχθιας ζώνης, του υδάτινου 
στοιχείου, του πυθμένα και του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και 
της κοίτης πλεύσιμου ποταμού υπόκεινται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το Δημόσιο για 
λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης, ασφάλειας, 
δημόσιας υγείας, προστασίας αρχαιοτήτων και προστασίας του περιβάλλοντος, εφαρμογής των 
τοπικών χωρικών σχεδίων και του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου, όπως αυτό ορίζεται στον ν. 
4546/2018 (Α΄101), καθώς και για την αποκατάσταση του κοινόχρηστου χαρακτήρα τους, 
αζημίως για το Δημόσιο. 
4. Για την παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης, της παρόχθιας ζώνης, 
του υδάτινου στοιχείου, του πυθμένα και του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, 
λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού καταβάλλεται αντάλλαγμα. Κατ’ 
εξαίρεση, μπορεί ο Υπουργός Οικονομικών να αποφασίζει την χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση, 
για την εκτέλεση έργων δημόσιας ωφέλειας ή για την εκτέλεση εκδηλώσεων εκπαιδευτικού, 
ερευνητικού, αθλητικού ή πολιτιστικού περιεχομένου βραχείας χρονικής διάρκειας, αποκλειστικά 
σε υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και 
νομικά Πρόσωπα του ν. 3429/2005 (Α΄ 314). Σε περίπτωση παραχώρησης έναντι 
ανταλλάγματος, το αντάλλαγμα ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α μειωμένο κατά δέκα τοις 
εκατό (10 %). Στην πράξη παραχώρησης περιλαμβάνονται όροι χρήσης που διασφαλίζουν την 
ελεύθερη πρόσβαση του κοινού. Με τις πράξεις παραχώρησης τίθενται από τη Διοίκηση όροι και 
προϋποθέσεις για τη χρήση συγκεκριμένων εκτάσεων και για περιορισμένη χρονικά διάρκεια 
χρήσης. Επίσης, μπορεί να τίθενται περιορισμοί για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος 
που αφορά την εθνική άμυνα και δημόσια ασφάλεια, άλλη δημόσια ανάγκη ή την προστασία του 
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 
5. Όταν στην παραχωρούμενη έκταση περιλαμβάνονται αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και 
ιστορικοί τόποι απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Όταν 
στην παραχωρούμενη έκταση περιλαμβάνονται προστατευόμενες περιοχές, απαιτείται η 
σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
6.α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), οι πράξεις παραχώρησης είναι 
προσωποπαγείς. Ο παραχωρησιούχος δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει μερικά ή ολικά το 
δικαίωμα, που αποκτά με την πράξη παραχώρησης σε άλλον, ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση 
γι’αυτό με ή χωρίς αντάλλαγμα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε άλλες διατάξεις του παρόντος 
νόμου. 
β) Αν ο παραχωρησιούχος είναι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, είναι, κατ’ εξαίρεση, δυνατή η περαιτέρω 
παραχώρηση προς τρίτους με αντάλλαγμα που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α και με 
την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου. 
γ) Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού είναι υποχρεωμένοι, εκ των παραχωρουμένων σ’ αυτούς κοινόχρηστων 
χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και 
υπεδάφους του βυθού θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, να 
παραχωρούν κάθε χρόνο το δέκα τοις εκατό (10%), κατά προτεραιότητα, με κριτήρια κοινωνικά, 
εντοπιότητας ή σε επιχειρήσεις μορφών κοινωνικής οικονομίας και με αντάλλαγμα, που 
υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α. Προς τον σκοπό αυτό, οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού 
ανακοινώνουν κάθε χρόνο τις θέσεις, οι οποίες παραχωρούνται με τα ανωτέρω κριτήρια. Αν 
υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις διενεργείται προφορική δημοπρασία, στην οποία ως 
τιμή εκκίνησης ορίζεται το αντάλλαγμα που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Οικονομικών ρυθμίζονται τα κοινωνικά κριτήρια, οι όροι, οι προϋποθέσεις και 
κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης. 
7.Το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13 και 13Α, είτε αυτές γίνονται απευθείας 
από το Δημόσιο είτε από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού προς τρίτους, και ανεξαρτήτως του τρόπου 
παραχώρησης (ήτοι με απευθείας παραχώρηση προς τους όμορους, προφορική ή ηλεκτρονική 
δημοπρασία) κατατίθεται από τον παραχωρησιούχο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ύστερα από σχετικό 
σημείωμα που εκδίδει η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, ύστερα από ενημέρωση του οικείου Ο.Τ.Α. 
σχετικά με την προς τον τρίτο παραχώρηση, και αποδίδεται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) στον 
οικείο Ο.Τ.Α. και κατά σαράντα τοις εκατό (40%) στο Δημόσιο. Ειδικά για τις περιοχές για τις 
οποίες έχουν ιδρυθεί Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του ν. 4519/2018, από το 
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αντάλλαγμα ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) εκ του αποδιδόμενου στους Ο.Τ.Α. και ένα τοις εκατό 
(1%) εκ του αποδιδόμενου στο Δημόσιο, αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση 
των αντίστοιχων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. 
8. Αν ο δικαιούχος παραχώρησης, αρχικός ή τελικός, παραβιάζει διατάξεις του νόμου ή όρους και 
περιορισμούς που έχουν τεθεί στην πράξη παραχώρησης ή προβαίνει σε μεταβολή του σκοπού, 
της χρήσης ή της φύσης του παραχωρηθέντος ακινήτου, ανακαλείται υποχρεωτικά η 
παραχώρηση, αζημίως για το Δημόσιο, με την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 27 και 29 και υφιστάμενα έργα καταλαμβάνονται από το 
Δημόσιο. 
9. Η πράξη παραχώρησης δεν υποκαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις. 
10. Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να εξαιρεί, με απόφασή του, από την παραχώρηση απλής 
χρήσης αιγιαλού ιδίως για λόγους επικινδυνότητας, δημόσιας ασφάλειας, προστασίας του 
περιβάλλοντος, ιστορικής προστασίας, για λόγους κοινωνικούς και για λόγους μεγάλης τοπικής 
σημασίας, ύστερα από τεκμηριωμένη γνωμοδότηση του οικείου Ο.Τ.Α. ή της αρμόδιας 
Κτηματικής Υπηρεσίας. Οι εξαιρέσεις της παρούσας ισχύουν για πέντε (5) έτη, μετά την πάροδο 
των οποίων επανεξετάζονται όλες οι περιπτώσεις. Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να τροποποιεί 
ανά έτος την απόφασή του με την προσθήκη και νέων εξαιρέσεων. Για όσους από τους 
εξαιρούμενους αιγιαλούς της παρούσας παραγράφου υφίστανται ενεργές συμβάσεις 
παραχώρησης κατά το χρόνο έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης του προηγουμένου εδαφίου, η 
εξαίρεση αρχίζει από τη λήξη της παραχώρησης. 
11. Οι πράξεις παραχώρησης καταχωρίζονται σε Ηλεκτρονικό Μητρώο Πληροφοριών (ΗΜΠ), το 
οποίο εξασφαλίζει τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα, με ηλεκτρονικά μέσα, με τους λοιπούς 
συμπράττοντες φορείς του Δημοσίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού καθορίζονται οι όροι, οι 
προδιαγραφές, η παροχή και συντήρηση, οι διαδικασίες και άδειες ηλεκτρονικής πρόσβασης και 
εισαγωγής πληροφοριών του ΗΜΠ, τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο ΗΜΠ και κάθε άλλο θέμα 
σχετικό με την υλοποίηση και τη λειτουργία του.» 

Το άρθρο 16Α του Ν.2971/01, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του N. 4607/19, 
περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με την καταβολή του ανταλλάγματος. 

Κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 13, 15 και 16Α του Ν.2971/01, εκδόθηκε 
η ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) με την οποία καθορίζονται 
οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα τεχνικά θέματα, οι 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 το άρθρο 6 της ΚΥΑ τόσο οι απευθείας όσο και οι κατόπιν δημοπρασίας 
παραχωρήσεις απλής χρήσης από τους Δήμους  θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός του 1ου 
τετραμήνου (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος και Απρίλιος) εκάστου έτους. Από την 1η Μαΐου 
εκάστου έτους οι παραχωρήσεις απλής χρήσης διενεργούνται αποκλειστικά από τις Κτηματικές 
Υπηρεσίες. Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει 
συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης από το Δήμο μέχρι 30 Απριλίου εκάστου έτους εντός των 
επόμενων 5 ημερών στις αρμόδιες κατά χώρο Κτηματικές Υπηρεσίες. 

Ειδικά για το έτος 2020, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού στο άρθρο 17 της ΚΥΑ 
ορίζονται τα εξής: 

α) Οι Δήμοι 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. Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις, για τις οποίες δεν έχει 
συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης από τον Δήμο μέχρι 15/7/2020, εντός των επόμενων 2 
εργάσιμων ημερών στις αρμόδιες κατά χώρο Κτηματικές Υπηρεσίες. 

Είναι δυνατή η παραχώρηση απλής χρήσης για ένα ή περισσότερα έτη, με λήξη των 
συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αποκλειστικά τις ημερομηνίες 31.12.2020, 31.12.2021 ή 
31.12.2022. 

Με την υπ’ αριθ. 98/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν οι 
παραχωρούμενοι χώροι του αιγιαλού- παραλίας προς όμορες επιχειρήσεις και καθορίστηκε το 
αντάλλαγμα για την παραχώρηση της απλής χρήσης τους. 
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Με την από 26/05/2020 πρόσκληση κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενες όμορες επιχειρήσεις να 
υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο έως 05/06/2020, προκειμένου να τους παραχωρηθεί απευθείας το 
δικαίωμα της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας για το χώρο που βρίσκεται έμπροσθεν της 
επιχείρησής τους. 

Στην ανωτέρω πρόσκληση ανταποκρίθηκαν εννέα (9) επιχειρήσεις οι εκπρόσωποι των 
οποίων υπέβαλλαν τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευόμενα δικαιολογητικά. 

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει την απευθείας παραχώρηση της απλής 
χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού-παραλίας έναντι ανταλλάγματος στις όμορες επιχειρήσεις 
που πληρούν τις προϋποθέσεις για τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στον σχετικό πίνακα 
σύμφωνα με την αίτησή τους.  

Λαμβάνοντας υπόψη: 
1) το άρθρο 65 παρ.1 του ν. 3852/10 
2) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 16Α, όπως τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 31, 35 και 

37 του Ν.4607/19, αντίστοιχα 
3) την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) 
4) την απόφαση Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού ΥΠΠΟΑ 

/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΚΠΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/202547/138776/4298/2358//07.05.2020 
5) Την υπ’ αριθ. 98/2020  απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία καθορίστηκαν οι 

παραχωρούμενοι χώροι του αιγιαλού- παραλίας προς όμορες επιχειρήσεις και καθορίστηκε το 
αντάλλαγμα για την παραχώρηση της απλής χρήσης τους  

6) Την από 26/05/2020 πρόσκληση του Δήμου προς τις όμορες επιχειρήσεις για να υποβάλλουν τις 
αιτήσεις τους 

7) Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν 
8) Το υπ’ αριθ. 38023 ΑΠΑ 2020 έγγραφο  της Κτηματικής υπηρεσίας Σπάρτης για το αντάλλαγμα 

παραχώρησης . 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο  να εγκρίνει την παραχώρηση του δικαιώματος απλής 

χρήσης, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Ν. 2971/01 και στην ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’)  στις 
όμορες επιχειρήσεις. 

Η  κ. Αναγνωστοπούλου απέστειλε τα εξής «Η πρώτη μας διαπίστωση έχει να κάνει πως οι 
ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες είναι λίγοι. Αυτό σημαίνει πως ξεκινά το καλοκαίρι των πληγών 
δεύτερη πως υπάρχει αδικία ως προς την τιμή. Παράδειγμα η τιμή του τετραγωνικού είναι 
μεγαλύτερη στη Μονεμβάσια όχι όμως στην Πλύτρα. Οι δημότες το νιώθουν ως αδικία και πολύ 
καλά κάνουν. Και τρίτη επειδή η παραχώρηση από το Δήμο και την Κτηματική Υπηρεσία γίνεται 
σε επιχειρήσεις που αγωνιούν για την ύπαρξη τους στο αβέβαιο οικονομικό τοπίο που έχει 
διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας, και όχι σε  μεγάλους επιχειρηματίες προτείνω η 
παραχώρηση να γίνει χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα προς τους ενδιαφερομενους.Και τετάρτη 
διαπίστωση το θέμα δημιουργεί αντιπάθειες μεταξύ των επιχειρηματιών κορυφώνεται το διαίρει 
και βασίλευε  και ο κακός ανταγωνισμός. Αρνητική ψήφος γιατί δεν βοηθά τους επιχειρηματίες 
ουσιαστικά». 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω,  
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Α. Εγκρίνει την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης, με σύναψη σύμβασης 
παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και στην ΚΥΑ 
47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’),  στις κάτωθι όμορες επιχειρήσεις: 

Α. Τοποθεσία (με 

συντεταγμένες) 

Επωνυμία 

επιχείρησης 

Είδος χρήσης ΕΤΗ Τ.Μ.  Τιμή 

ανταλλάγματ

ος ανά τ.μ. 

1. Χ=402420.47, 

Υ=4050932.75 
X=402431.50,  

Y = 4050928.90 
X=402426.69,   

Y = 4050918.98 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ  
 

Τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων 

3 120,00 10,00 
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X=402415.84, 

Y=4050924.97 

2. X= 414251.279, 

Y=4041792.079 
X=414253.290, 

Y=4041793.564 
X=414262.796,  

Y= 4041780.693 
X=414260.798,  

Y = 4041779.190 

ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΙΛΛΑΣ 

ΜΙΚΕ 
 

Τοποθέτηση 

ομπρελών, 
ξαπλώστρων 

3 40,00 10,00 

3. X=413952.23, 
Y=4060332.98 

X=413962.30, 

Y=4060326.49 
X=413967.18, 

Y=4060334.06 
X=413957.11,  

Y = 4060340.55 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

Τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων 

1 108,00 25,00 

4. X=393704.72, 
Y=4066214.44 

X=393729.34, 
Y=4066192.46 

X=393719.17, 

Y=4066181.22 
Χ=393694.56, 

Y=4066203.21 

ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.  

Τοποθέτηση 
ομπρελών, 

ξαπλώστρων 

3 500,00 8,00 

5. Χ=392278.51, 

Υ=4068700.23 

Χ=392274.52, 
Υ=4068695.75 

Χ=392253.53,  
Υ = 4068707.91 

Χ=392263.86, 

Υ=4068712.80 

ΑΛΑΣ ΕΕ Τοποθέτηση 

ομπρελών, 

ξαπλώστρων 

3 172,00 8,00 

6. X=395464.37  

Y=4060755.20 

X=395457.83  
Y=4060738.11 

X=395494.23  
Y=4060741.25 

X=395497.86  
Y=4060750.91 

X=395491.74  

Y=4060750.36 
X=395493.15  

Y=4060754.10 
X=395477.23  

Y=4060752.72 

X=395478.64  
Y=4060756.46 

ΑΣΩΠΙΤΑΝ  Γ. 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. (open bar)  

Τοποθέτηση 

ομπρελών, 

ξαπλώστρων 

1 499,79 10,00 

7. X=395493.64  
Y=4060739.67  

X=395500.16  

Y=4060751.11 
X=395503.82  

Y=4060760.71 
X=395510.12  

Y=4060761.26 

X=395508.70  
Y=4060757.53 

X=395516.66  

ΑΣΩΠΙΤΑΝ  Γ. 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. (εστιατόριο) 

Τοποθέτηση 
ομπρελών, 

ξαπλώστρων και 

τραπεζοκαθισμάτων 

1 460,48 10,00 
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Y=4060758.23 

X=395515.22  

Y=4060754.48 
X=395523.22  

Y=4060755.20 
X=395521.77  

Y=4060751.45 

X=395529.75  
Y=4060752.16 

X=395526.08  
Y=4060742.52 

8. X=400013.97 

Y=4056085.43 
X=400003.79 

Y=4056082.47 
X=400009.28  

Y= 4056065.74 

X=400013.18 
Y=4056053.89 

X=400019.12  
Y=4056054.92 

X=400019.30  
Y=4056067.09 

ΛΑΓΓΗ ΚΑΝΕΛΛΑ 

 

Τοποθέτηση 

ομπρελών, 
ξαπλώστρων 

1 286,81 5,00 

9. X=413931.24  

Y=4060353.16 
X=413941.43  

Y=4060346.83   

X=413938.26  
Y=4060341.73 

X=413928.07  
Y=4060348.07  

ΞΑΣΤΕΡΟΥΛΗ 

ΗΛΙΑΝΑ  
 

Τοποθέτηση 

ομπρελών, 
ξαπλώστρων και 

τραπεζοκαθισμάτων 

1 72,00 25,00 

Β. Οι όροι χρήσης του αιγιαλού από τις ανωτέρω επιχειρήσεις διέπονται από τις διατάξεις 
του άρθρου 13 του Ν. 2971/01 και της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 
τεύχος Β’).   

Γ. Για τις μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2020, στο πλαίσιο 
προστασίας των πολιτών από την πανδημία, ισχύουν οι διατάξεις της αρ. Δ1α/ 
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). 

Δ. Αναθέτει  στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για την υπογραφή της  σύμβασης. 
 
 
Μειοψηφούντων των δημοτ. συμβούλων κ.κ. Νικολινάκου, Βλάχου, Μαστορόπουλου, , 

Κόκκορη, Κουλουβάκου, Παναρίτη, Ραφαηλίδη, Μαυρομμάτη  Καλογράνη και Αναγνωστοπούλου. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  100/2020. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
                Ο Πρόεδρος           Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

       Αβδούλος Σπύρος  
 
 

 
 
 
 
 
 

 Κουτσονικολής Χαράλαμπος  
Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Μαρούσης Χαράλαμπος    
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Καλογερίνης Ηλίας 
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Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Χαραμή Μαρία 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Παναρίτης Ηλίας 
Μαυρομμάτης Παναγιώτης 
Ραφαηλίδη Βασιλική 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Καλογράνης Δημήτριος 
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