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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟY  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

της 4ης  έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύθνου στις 6/04/2021. 

Αρ. Απόφασης 15/2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Έγκριση παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, 

παραλίας σε τρίτους με αντάλλαγμα για τους έχοντες το δικαίωμα 

της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) και έγκριση διενέργειας 

πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής 

χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με αντάλλαγμα και 

καθορισμός των χώρων. 

Στην Κύθνο, σήμερα την 6η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ. το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε 

έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 2252/5-04-2021-2021 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 και βάσει των 

σχετικών εγκυκλίων). 

Επιβεβαιώνεται η ελάχιστη συμμετοχή των μελών για την απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών δήλωσαν 

παρόντα τα (13) μέλη και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δημοτικοί Σύμβουλοι 

1. Λαρεντζάκης Γεώργιος – Πρόεδρος Δ.Σ.  

2. Κοκιασμένος Αντώνιος – Αντιδήμαρχος  

3. Φιλιππαίος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος 

4. Ζαμπέτας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος 

5. Κοτούλιας Δημήτριος – Αντιδήμαρχος 

6. Παπαμακάριος Ιωάννης – Γραμματέας Δ.Σ. 

7. Λαρεντζάκης Φραγκίσκος – Δημ. Σύμβουλος 

8. Σταυρίκου Ειρήνη – Δημ. Σύμβουλος 

9. Μαρτίνος Γεώργιος – Δημ. Σύμβουλος  

10. Κλάρας Ιάκωβος – Δημ. Σύμβουλος 

11. Καλλίλας Γιαννούλης – Δημ. Σύμβουλος 

11. Βασάλος Δημήτριος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

12. Μαρτίνος Δημήτριος – Δημ. Σύμβουλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Ουδείς 

ΠΑΡΩΝ  ήταν ο Δήμαρχος Κύθνου κ. Γαρδέρης Σταμάτιος. 

ΠΑΡΩΝ ο Πρόεδρος Τ.Κ. Χώρας Κύθνου κ. Βογιατζής Γεώργιος.  

ΑΠΩΝ ο Πρόεδρος Τ.Κ. Δρυοπίδας Κύθνου κ. Μαρτίνος Σταμάτιος.  

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου Γρεβενίτη Ραλλού για την τήρηση της διαδικασίας. 

Ο συντονισμός της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων για την συγγραφή του συνοπτικού πρακτικού έγινε από τη 

δημοτική υπάλληλο κα. Γρεβενίτη Ραλλού.  

Σημείωση: Η δήλωση συμμετοχής στη συνεδρίαση έγινε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και 

τηλεφωνικά.  

Επίσης, η δήλωση ψήφου αρχικά για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ της συνεδρίασης και το κατεπείγον του θέματος με 

ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ/ΠΑΡΩΝ όσο και η δήλωση ψηφοφορίας για θέμα της συνεδρίασης έγινε με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή/και προφορικά μετά από τηλεφωνική επικοινωνία. 
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Αρ. Απόφασης 15/2021 

Θέμα 1ο: «Έγκριση παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με 

αντάλλαγμα για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) και έγκριση διενέργειας 

πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με 

αντάλλαγμα και καθορισμός των χώρων». 

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Λαρεντζάκης Γεώργιος 

 

Αφού οι Δ.Σ. δέχτηκαν το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ της συνεδρίασης και να συζητήσουν το θέμα αυτό στην κατεπείγουσα 

συνεδρίαση δια περιφοράς, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. – κ. Λαρεντζάκης, πήρε το λόγο και ανέφερε τα εξής: 

Λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει σχετικά με την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με 

αντάλλαγμα και σύμφωνα με τις παρακάτω έκτακτες ρυθμίσεις αποκλειστικά για το έτος 2021, λόγω πανδημία που 

δημοσιεύτηκαν (άρθρα 13 και 14 του Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ 44 Α).  

Α. Έκτακτες ρυθμίσεις αποκλειστικά για το έτος 2021, λόγω πανδημίας: 

1. Μέχρι τις 31.10.2021, στα όμορα προς τον αιγιαλό και την παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό, 

ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια διαμερίσματα της υποπερ. γγ' της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 

4276/2014 (Α' 155), τα οποία λειτουργούν νόμιμα, μπορεί να παραχωρείται με αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγιαλού, 

παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, χωρίς δημοπρασία, τηρουμένων των περιορισμών και προϋποθέσεων των 

παρ. 3, 4, 5 περ. α, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α' 285). (παρ.1 άρθρο δέκατο τρίτο 

Ν.4787/21). 

2. Εξαιρετικά για το έτος 2021 το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13 και 13Α του ν. 2971/2001, όπως 

αυτό ρυθμίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 15 του ιδίου νόμου, αποδίδεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) στον 

οικείο ΟΤΑ και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) στο Δημόσιο. (παρ.2 άρθρο δέκατο τρίτο Ν.4787/21) 

3. Για το έτος 2021 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) 

του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 

47458ΕΞ2020/15.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 

Εσωτερικών (Β' 1864). (παρ.3 άρθρο δέκατο τρίτο Ν.4787/21). 

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του: 

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 και από τα άρθρα 13 και 14 του Ν. Ν.4787/21 αντίστοιχα 

3) την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 56468 

ΕΞ 2020/05.06.2020 (ΦΕΚ 2198/05.06.2020 τεύχος Β’), την ΚΥΑ 66404 ΕΞ 2020/29.06.2020 (ΦΕΚ 

2697/02.07.2020 τεύχος Β’) και την ΚΥΑ 77616 ΕΞ 2020/21.07.2020 (ΦΕΚ 3072/23.07.2020 τεύχος Β’) 

4) την απόφαση Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού ΥΠΠΟΑ 

/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΚΠΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/202547/138776/4298/2358//07.05.2020 

5) το άρθρο 20 του Ν.4690/20  
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6) Την υπ’ αριθ. 31/2020 Ορθή Επανάληψη αρχική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως εισήγηση του 

ανταλλάγματος βάσει της κατάταξης της παραλίας σε Ζώνες Α, Β, Γ, Δ ως εξής:  

ΖΩΝΗ ΤΙΜΗ/ Τ.Μ. ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΖΩΝΗ Α 25 € Κολώνα 

ΖΩΝΗ Β 17 € Απόκρουση, Επισκοπή, Μαρτινάκια 

ΖΩΝΗ Γ 15 € Λουτρά, Αγία Ειρήνη 

ΖΩΝΗ Δ 13 € Μεγάλη Άμμος, Άγιος Δημήτριος 

7) Την από 2/4/2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για τον καθορισμό των παραχωρούμενων χώρων 

8) τα συγκριτικά στοιχεία της περιοχής, το αντάλλαγμα των συμβάσεων παραχώρησης των προηγούμενων ετών 

καθώς επίσης τα πραγματικά δεδομένα, ως προς τις διαμορφωμένες σήμερα αξίες των χώρων αυτών. 

9) το ΠΔ 270/81  

10) την περίπτ. θ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του 

Ν.4623/19 και με την παρ.4α του άρθρου 10 του Ν.4674/20 

11) Την υπ’ αριθ. 4/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκε η τριμελής επιτροπή διενέργειας 

δημοπρασιών του Π.Δ. 270/81  

12) Την υπ’ αριθ. 97744/26-03-2021 Σύμφωνη γνώμη του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού (έπειτα από αίτημα της 

ΕΦΑΚΥΚ) για τις παραλίες Μαρτινάκια, Επισκοπή, Λουτρά, Αγία Ειρήνη, Μεγάλη Άμμος και Άγιος Δημήτριος (για 

τις παραλίες Απόκρουση και Κολώνα θα αναμένουμε την έγκριση του τοπικού Συμβουλίου Νοτίου 

Αιγαίου, ωστόσο θα πρέπει να ορίσουμε εάν θέλουμε και να δώσουμε την έγκριση παραχώρησης των 

θέσεων, να ορίσουμε τη θέση και τα τετραγωνικά μέτρα της παραχώρησης με τη διαδικασία του όμορου ή 

με δημοπρασία). 

 

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη και τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, έχουμε δυο (2) νέες παραλίες – θέσεις, 

για τις οποίες θα πρέπει να αποφασίσουμε, ως ανωτέρω. Τα Φλαμπούρια και τη Συμουσή και να 

εγκρίνουμε για τη δημοπρασία ΜΟΝΟ έπειτα από σύμφωνη γνώμη της Αρχαιολογίας. 

 

Πρέπει να αποφασίσει  

Α. Να εγκρίνει την περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους: 

i) με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος (όμορες επιχειρήσεις) και 

ii) τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση (για τους μη όμορους) σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’), όπως 

τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020/05.06.2020 (ΦΕΚ 2198/05.06.2020 τεύχος Β’), την ΚΥΑ 66404 ΕΞ 

2020/29.06.2020 (ΦΕΚ 2697/02.07.2020 τεύχος Β’) και την ΚΥΑ 77616 ΕΞ 2020/21.07.2020 (ΦΕΚ 3072/23.07.2020 

τεύχος Β’), για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2022 (διετία)  

 

Β. Να καθορίσει τους χώρους οι οποίοι θα παραχωρηθούν σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, μόνο σε όμορες 

επιχειρήσεις, ως εξής, βάσει των αιτημάτων – εκδήλωση και για  σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, 

έμπροσθεν της επιχείρησή τους, οι έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας, όπως απεικονίζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί (αναφέρεται και η παραλία Μαρτινάκια η οποία λόγω ΠΟΑ, διατίθεται ως κοινόχρηστος χώρος με τη 

διαδικασία του κοινόχρηστου): 
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ΘΕΣΕΙΣ ΟΜΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

α/α  Τοποθεσία  Άσκηση δραστηριότητας  Παλιότερη 

μίσθωση (τ.μ.)  

1 Μεγάλη Άμμος Θέση Α (έμπροσθεν 

επιχείρησης εστιατορίου)  

Τοποθέτηση ομπρελών και 

ξαπλωστρών  

60 τ.μ.  (έχει 

αιτηθεί 130 τ.μ.) 

2  Άγιος Δημήτριος Θέση Α 

(έμπροσθεν επιχείρησης 

ενοικιαζομένων δωματίων)  

Τοποθέτηση ομπρελών και 

ξαπλωστρών  

100 τ.μ.  

3  Κολώνα Θέση Α (έμπροσθεν 

επιχείρησης εστιατορίου)  

Τοποθέτηση ομπρελών και 

ξαπλωστρών  

400 τ.μ. (έχει 

αιτηθεί όπως 

πέρυσι όπου 

πήρε τα 200 τ.μ. 

ως όμορος και τα 

υπόλοιπα ως 

κοινόχρηστο 

χώρο) 

4 Μαρτινάκια Θέση Α Τοποθέτηση ομπρελών και 

ξαπλωστρών  

50 τ.μ. 

(κοινόχρηστος 

χώρος) 

5 Μαρτινάκια Θέση Β  Τοποθέτηση ομπρελών και 

ξαπλωστρών  

393 τ.μ. 

(κοινόχρηστος 

χώρος) 

 

Να καθορίσει τους χώρους οι οποίοι θα παραχωρηθούν σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, με τη διαδικασία 

της δημοπρασίας, ως εξής: 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (ΜΗ ΟΜΟΡΟΙ)* 

α/α  Τοποθεσία  Άσκηση δραστηριότητας  Τετραγωνικά 

μέτρα για το 

2020   

1  Επισκοπή Θέση Α (έμπροσθεν 

επιχείρησης εστιατορίου – καφέ 

μπαρ)  

Τοποθέτηση ομπρελών και 

ξαπλωστρών  

250 τ.μ.  

2 Επισκοπή Θέση Β (επιχείρηση 

θαλάσσια μέσα αναψυχής) 

Τοποθέτηση κανό και καγιάκ προς 

ενοικίαση 

10 τ.μ. 

3 Απόκρουση Θέση Α (έμπροσθεν 

επιχείρησης beach bar)  

Τοποθέτηση ομπρελών και 

ξαπλωστρών  

200 τ.μ.  

(ζήτησε 250 

τ.μ. για το 

2021) 
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4 Απόκρουση Θέση B (προς άκρη)  Τοποθέτηση κανό και καγιάκ προς 

ενοικίαση  

10 τ.μ.  

5 Απόκρουση Θέση Γ (έμπροσθεν 

εστιατορίου)  

Τοποθέτηση ομπρελών και 

ξαπλωστρών  

300 τ.μ. 

(ζήτησε 500 

τ.μ. για το 

2021) 

6 Λουτρά Θέση Α  Τοποθέτηση ομπρελών και 

ξαπλωστρών  

150 τ.μ. 

7 Αγία Ειρήνη Θέση Α  Τοποθέτηση ομπρελών και 

ξαπλωστρών  

75 τ.μ. 

 

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

α/α  Τοποθεσία  Άσκηση δραστηριότητας  τ.μ. για το 

2021   

1 Φλαμπούρια Τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών  72 τ.μ. 

2 Συμουσή Καντίνα και τοποθέτηση ομπρελών και 

ξαπλωστρών 

100 τ.μ. 

 

* Σε περίπτωση που εμφανιστεί όμορη επιχείρηση η θέση αυτόματα καταργείται από τη δημοπρασία. 

Γ. Να εισηγηθεί  στην Οικονομική Επιτροπή για την εκμίσθωση των χώρων σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, 

σε όμορες επιχείρησης ή και τιμή εκκίνησης για τη δημοπρασία ανάλογα με την τιμή ζώνης ως κατωτέρω 

(ειδικά για το έτος 2021 και σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ Α’ 44) όπως τροποποίησε το 

άρθρο 7 της ΚΥΑ), το ύψος του καταβαλλόμενου ποσοστού θα είναι το 60% του ανταλλάγματος. 

Επίσης χρειάζεται να αποφασιστεί η έγκριση παραχώρησης στους καινούριους χώρους (Φλαμπούρια και 

Συμουσή) και να ενταχθούν σε τιμή Ζώνης ανταλλάγματος: 

Α/Α ΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΖΩΝΗ / ΤΙΜΗ ανά 

Τ.Μ. 

Τ.Μ. 

ΑΙΤΗΣΗΣ 

1 ΜΑΡΤΙΝΑΚΙΑ HAMSA ΖΩΝΗ Β/ 17,00€ 393,85 

2 ΜΑΡΤΙΝΑΚΙΑ DA MASSIMO ΖΩΝΗ Β/ 17,00€ 50 

3 ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ - ΘΕΣΗ Α ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΝΗ Β/ 17,00€ 250 

4 ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ - ΘΕΣΗ Γ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΥΘΝΟΥ Ε.Ε ΖΩΝΗ Β/ 17,00€ 500 

5 ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ - ΘΕΣΗ Β ΒΙΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΝΗ Β/ 17,00€ 10 

6 ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΘΕΣΗ Α 

ΓΚΟΥΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε. ΖΩΝΗ Β / 17,00€ 250 
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7 ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΘΕΣΗ Β ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΩΝΗ Β/ 17,00€ 10 

8 ΛΟΥΤΡΑ ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΖΩΝΗ Γ / 15,00€ 150 

9 ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΙΑΣ ΖΩΝΗ Γ / 15,00€ 75 

10 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΜΗΛΑΣ ΖΩΝΗ Δ / 13,00€ 100 

11 ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ ΑΛΜΥΡΑ ΖΩΝΗ Δ / 13,00€ 130 

12 ΚΟΛΩΝΑ ΓΚΡΙΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΖΩΝΗ Α / 25,00€ 200 

13 ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ? 72 

14 ΣΥΜΟΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ? 100 

 

Δ. Οι όροι χρήσης του αιγιαλού από τις ανωτέρω επιχειρήσεις διέποντας 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’), όπως τροποποιήθηκε 

με την ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020/05.06.2020 (ΦΕΚ 2198/05.06.2020 τεύχος Β’), την ΚΥΑ 66404 ΕΞ 

2020/29.06.2020 (ΦΕΚ 2697/02.07.2020 τεύχος Β’) και την ΚΥΑ 77616 ΕΞ 2020/21.07.2020 (ΦΕΚ 

3072/23.07.2020 τεύχος Β’).   

 

Ε. Να εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση τιμή εκκίνησης για την υποβολή προσφορών 

των  θέσεων προς δημοπράτηση (μη όμορων) και για την κατάρτιση των όρων φανερής πλειοδοτικής 

δημοπρασίας, η οποία θα διεξαχθεί από την επιτροπή του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 η οποία συγκροτήθηκε 

με την υπ’ αριθ. 4/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Το Δημ. Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, είδε τις σχετικές διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση 

και τηλεφωνικά του Προέδρου με τον κάθε Σύμβουλο ξεχωριστά καταγράφονται τα εξής: 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία 

Α. Να εγκρίνει την περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους: 

i) με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος (όμορες επιχειρήσεις) και 

ii) τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση (για τους μη όμορους) σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’), όπως 

τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020/05.06.2020 (ΦΕΚ 2198/05.06.2020 τεύχος Β’), την ΚΥΑ 66404 

ΕΞ 2020/29.06.2020 (ΦΕΚ 2697/02.07.2020 τεύχος Β’) και την ΚΥΑ 77616 ΕΞ 2020/21.07.2020 (ΦΕΚ 

3072/23.07.2020 τεύχος Β’), για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2022 (διετία)  

 

Β. Καθορίζει τους χώρους οι οποίοι θα παραχωρηθούν σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, μόνο σε όμορες 

επιχειρήσεις, ως εξής, βάσει των αιτημάτων – εκδήλωση και για  σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι 

ανταλλάγματος, έμπροσθεν της επιχείρησή τους, οι έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας, όπως 

απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί (αναφέρεται και η παραλία Μαρτινάκια η οποία λόγω ΠΟΑ, 

διατίθεται ως κοινόχρηστος χώρος με τη διαδικασία του κοινόχρηστου): 
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1. Για τις όμορες θέσεις αποφάσισαν ως εξής: 

ΘΕΣΕΙΣ ΟΜΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

α/α  Τοποθεσία  Άσκηση δραστηριότητας  Έγκριση Τ.Μ.  

1 Μεγάλη Άμμος Θέση Α (έμπροσθεν 

επιχείρησης εστιατορίου)  

Τοποθέτηση ομπρελών και 

ξαπλωστρών  

130 τ.μ.  

2  Άγιος Δημήτριος Θέση Α (έμπροσθεν 

επιχείρησης ενοικιαζομένων 

δωματίων)  

Τοποθέτηση ομπρελών και 

ξαπλωστρών  

100 τ.μ.  

3  Κολώνα Θέση Α (έμπροσθεν 

επιχείρησης εστιατορίου)  

Τοποθέτηση ομπρελών και 

ξαπλωστρών  

200 τ.μ. 

 

4 Μαρτινάκια Θέση Α Τοποθέτηση ομπρελών και 

ξαπλωστρών  

50 τ.μ. 

(κοινόχρηστος 

χώρος) 

5 Μαρτινάκια Θέση Β  Τοποθέτηση ομπρελών και 

ξαπλωστρών  

393 τ.μ. 

(κοινόχρηστος 

χώρος) 

1. Για την Μεγάλη Άμμο συμφώνησαν όλοι για την αύξηση των 130 τ.μ. εκτός από τον κ. Γιαννούλη Καλλίλα ο 

οποίος ζήτησε 100 τ.μ.  

2. Για τον Άγιο Δημήτριο ομόφωνα συμφώνησαν όλοι 

3. Για την παραλία Κολώνα όλοι οι Δ.Σ. ψήφησαν και ενέκριναν να δοθούν όχι 400 αλλά 200 τ.μ. εκτός από 

τους Αντιδημάρχους κ. Φιλιππαίο Κωνσταντίνο και κ. Ζαμπέτα Μιχαήλ οι οποίο ζήτησαν να δοθούν 400 τ.μ. 

λόγω Covid-19. 

4. Για τις θέσεις Α και Β στην παραλία Μαρτινάκια, ομόφωνα οι Δ.Σ. συμφώνησαν στα τ.μ. της παραχώρησης 

όπως και πέρυσι με τη διαδικασία του κοινόχρηστου χώρου που θα εγκριθεί σε επόμενο συμβούλιο. 

 

Για τις θέσεις παραχώρησης σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, με τη διαδικασία της δημοπρασίας, ως εξής: 

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (ΜΗ ΟΜΟΡΟΙ)* 

α/α  Τοποθεσία  Άσκηση δραστηριότητας  Έγκριση τ.μ. 

για το 2021   

1  Επισκοπή Θέση Α (έμπροσθεν 

επιχείρησης εστιατορίου – καφέ 

μπαρ)  

Τοποθέτηση ομπρελών και 

ξαπλωστρών  

250 τ.μ.  

2 Επισκοπή Θέση Β (επιχείρηση 

θαλάσσια μέσα αναψυχής) 

Τοποθέτηση κανό και καγιάκ προς 

ενοικίαση 

10 τ.μ. 

3 Απόκρουση Θέση Α (έμπροσθεν 

επιχείρησης beach bar)  

Τοποθέτηση ομπρελών και 

ξαπλωστρών  

200 τ.μ.  

4 Απόκρουση Θέση B (προς άκρη)  Τοποθέτηση κανό και καγιάκ προς 

ενοικίαση  

10 τ.μ.  

5 Απόκρουση Θέση Γ (έμπροσθεν 

εστιατορίου)  

Τοποθέτηση ομπρελών και 

ξαπλωστρών  

300 τ.μ.  
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6 Λουτρά Θέση Α  Τοποθέτηση ομπρελών και 

ξαπλωστρών  

150 τ.μ. 

7 Αγία Ειρήνη Θέση Α  Τοποθέτηση ομπρελών και 

ξαπλωστρών  

75 τ.μ. 

8 Φλαμπούρια Τοποθέτηση ομπρελών και 

ξαπλωστρών  

72 τ.μ. 

* Σε περίπτωση που εμφανιστεί όμορη επιχείρηση η θέση αυτόματα καταργείται από τη δημοπρασία. 

Έπειτα από τη συζήτηση οι Δημ. Συμβούλοι συμφώνησαν εκτός από τον κ. Βασάλο Δημήτριο, ο οποίος 

έστειλε μέσω τηλεομοιοτυπίας την πρόθεση και τη λευκή του ψήφο για τις θέσεις των παραλιών που 

διατίθενται με δημοπρασία. Δέχτηκε μόνο τις όμορες θέσεις. 

Για την Επισκοπή θέση Α οι υπόλοιποι 12 σύμβουλοι συμφώνησαν στα περσινά τ.μ. 

Για την Επισκοπή θέση Β – ο κ. Παπαμακάριος καταψήφισε , οι υπόλοιποι 11 Δ.Σ. ενέκριναν. 

Για την Απόκρουση θέση Α ενέκριναν και οι 12 Δ.Σ. τα περσινά τ.μ. και όχι την αύξηση των 250 τ.μ. 

Για την Απόκρουση θέση Β ενέκριναν και οι 12 Δ.Σ. τη θέση. 

Για την Απόκρουση θέση Γ ενέκριναν και οι 12 Δ.Σ. τη θέση  στα περσινά τ.μ. και όχι στα 500 τ.μ. που έχει 

ζητήσει. 

Για τα Λουτρά θέση Α ενέκριναν και οι 12 Δ.Σ. τη θέση, όπως και για την Αγία ειρήνη τη θέση των 75 τ.μ. 

Επιπλέον, όσον αφορά τις δυο (2) νέες θέσεις που ζητήθηκαν σαν εκδήλωση ενδιαφέροντος, το Δ.Σ. 

αποφάσισε ομόφωνα να μην εγκρίνει τη θέση στη Συμουσή διότι δεν υπάρχει κάποιο κατάστημα. 

Οι ψήφοι έχουν ως εξής 10 καταψήφισαν, ο κ. Βασάλος Δημ. Δήλωσε παρών και οι Δ.Σ. κ.κ. Μαρτίνος 

Γεώργιος και Μαρτίνος Δημήτριος ψήφησαν Υπέρ.  

Οι Δημ.Σύμβουλοι της πλειοψηφίας αναφέρανε ότι: Δεν θα παραχωρήσουμε καμία θέση για Καντίνα, σε 

οποιαδήποτε παραλία και σε οποιονδήποτε. 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Κοκιασμένος ανέφερε ότι έχουν υπάρξει πολλές προφορικές προτάσεις για διάθεση / 

παραχώρηση παραλιών για καντίνες (Αγ. Σώστης, Σχοινάρι, Ποτάμια) και σε όλες ανεξαρτήτως έχουμε πει 

όχι. 

Γ. Εισηγείται  στην Οικονομική Επιτροπή για την εκμίσθωση των χώρων σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, σε 

όμορες επιχείρησης ή και τιμή εκκίνησης για τη δημοπρασία ανάλογα με την τιμή ζώνης ως κατωτέρω 

(ειδικά για το έτος 2021 και σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ Α’ 44) όπως τροποποίησε το 

άρθρο 7 της ΚΥΑ), το ύψος του καταβαλλόμενου ποσοστού θα είναι το 60% του ανταλλάγματος και την 

ένταξη των θέσεων παραλιών σε Ζώνες ως εξής: 

Α/Α ΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΖΩΝΗ / ΤΙΜΗ ανά 

Τ.Μ. 

Τ.Μ. 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

1 ΜΑΡΤΙΝΑΚΙΑ Δ.ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΖΩΝΗ Β/ 20,00€ 393,85 

2 ΜΑΡΤΙΝΑΚΙΑ ΓΕΜΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΩΝΗ Β/ 20,00€ 50 

3 ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ - ΘΕΣΗ Α ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΝΗ Β/ 20,00€ 200 

4 ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ - ΘΕΣΗ Γ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΥΘΝΟΥ Ε.Ε ΖΩΝΗ Β/ 20,00€ 300 

5 ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ - ΘΕΣΗ Β ΒΙΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΝΗ Β/ 20,00€ 10 

6 ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΘΕΣΗ Α 

ΓΚΟΥΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε. ΖΩΝΗ Β/ 20,00€ 250 
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7 ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΘΕΣΗ Β 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΩΝΗ Β/ 20,00€ 10 

8 ΛΟΥΤΡΑ ΤΖΩΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΖΩΝΗ Γ / 15,00€ 150 

9 ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΩΝΗ Γ / 15,00€ 75 

10 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΩΝΗ Γ/ 15,00€ 100 

11 ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ ΑΛΜΥΡΑ ΖΩΝΗ Γ / 15,00€ 130 

12 ΚΟΛΩΝΑ ΓΚΡΙΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΖΩΝΗ Α / 30,00€ 200 

13 ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΖΩΝΗ Γ / 15,00€ 72 

 

Δ. Οι όροι χρήσης του αιγιαλού από τις ανωτέρω επιχειρήσεις διέποντας 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’), όπως τροποποιήθηκε 

με την ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020/05.06.2020 (ΦΕΚ 2198/05.06.2020 τεύχος Β’), την ΚΥΑ 66404 ΕΞ 

2020/29.06.2020 (ΦΕΚ 2697/02.07.2020 τεύχος Β’) και την ΚΥΑ 77616 ΕΞ 2020/21.07.2020 (ΦΕΚ 

3072/23.07.2020 τεύχος Β’).   

Ε. Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση τιμή εκκίνησης βάση του ανωτέρω πίνακα  για την 

υποβολή προσφορών των  θέσεων προς δημοπράτηση (μη όμορων) και για την κατάρτιση των όρων 

φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, η οποία θα διεξαχθεί από την επιτροπή του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 

η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 4/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ακολουθούν υπογραφές 

Ο Πρόεδρος   Ο Δήμαρχος   Τα Μέλη  Οι Πρόεδροι Τ.Κ. Χώρας & Δρυοπίδας 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

Γεώργιος Γ. Λαρεντζάκης 
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