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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Από το πρακτικό 7/2012  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    Στην Ελαφόνησο σήμερα την  3Η    του μηνός  ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2012, ημέρα  Τρίτη και 

ώρα  10:00΄     το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα 

συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό   916/29-6-2012 πρόσκληση του Προέδρου του 

Δημοτικού  Συμβουλίου  κ.  Αρώνη  Γεωργίου,  που  δημοσιεύτηκε  στον  ειδικό  χώρο 

ανακοινώσεων  του  Δήμου  και  επιδόθηκε  με  αποδεικτικό  στο  Δήμαρχο,  στους  Δημ. 

Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α΄ 114/2006), για 

συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

     Στη συνεδρίαση  ήταν παρών ο Δήμαρχος κ.  Παναγιώτης  Ψαρομμάτης και  από τους 

Δημοτικούς Συμβούλους ήταν: 

               Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                                       Κανένας 

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      

 ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗ Λ                                    

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                           

  ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ             

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                       

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

     ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                      

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον  Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη  να εισηγηθεί το 9Ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα  9ο ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ Γ.ΜΠΕΛΤΕΓΡΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ.  Αριθ. Απόφ. 

44/2012

Ο Δήμαρχος   εισηγούμενος το 9ο  θέμα είπε:

«Με την αριθ. 1038460/2439/Β0010/09 (ΦΕΚ 792 Β/29-4-2009) ΚΥΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ έγινε η απευθείας παραχώρηση, με 

αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης 

μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Ά 

Βαθμού, με σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την 

αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθισμάτων, ομπρελών, 
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λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου κλπ), η τυχόν δε άσκηση άλλης δραστηριότητας εκτός 

των ορίων της παραχωρήσεως επισύρει τις συνέπειες του άρθρου 13 της απόφασης αυτής η 

οποία ισχύει μέχρι 31.12.2012.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή θα πρέπει να αποφασίσουμε για την εκμίσθωση των χώρων 

αιγιαλού, όπου και όπως ως Δημοτικό συμβούλιο κρίνουμε ότι θα διευκολύνει την 

εξυπηρέτηση των λουομένων και με σκοπό όπως διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο την 

παραχώρηση που μας έχει γίνει.

Η παραχώρηση γίνεται με δημοπρασία, σύμφωνα  με το άρθρο 13 του ν. 2971/2001 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει εκτός της περίπτωσης των εχόντων  όμορη με τον αιγιαλό 

ιδιοκτησία, οπότε τους παραχωρείται κατά προτίμηση έναντι οποιουδήποτε άλλου ο χώρος 

έμπροσθεν της άσκησης  της δραστηριότητάς τους.

Από τον κ. Μπελτεγρή Γεώργιο  ενοικιαστή παραλιακού καταστήματος  σνακ μπαρ (σύμφωνα 

με την 767/11-6-2012 βεβαίωση κατάθεσης αίτησης και την θεωρούμενη προέγκριση 

σύμφωνα με τον παρ 2. άρθρο 1 ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α 3.1/21220-01.11) έχει υποβληθεί αίτηση να 

του χορηγηθεί χώρος αιγιαλού διαστάσεων 4Χ8=32 τ.μ. επί της προβολής του καταστήματος 

αυτού για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Σας θέτω υπόψη τα σχετικά σχεδιαγράμματα που συνοδεύουν την αίτηση και σας καλώ να 

αποφασίσουμε σχετικά»

Με αφορμή την αίτηση αυτή, τέθηκε το θέμα ότι πρέπει να συζητηθούν οι όροι χρήσης 

αιγιαλών, αν δηλαδή θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τοποθετούν ομπρέλες με 

τραπεζοκαθίσματα το μεσημέρι ή να χρησιμοποιούνται μόνο το βράδυ από τα καταστήματα και 

την ημέρα από τους λουόμενους, αλλά εκτιμήθηκε ότι αυτά τα θέματα πρέπει να ορίζονται από 

τον χειμώνα για να ισχύσουν την επόμενη σεζόν. Κατά τη διαλογική συζήτηση επίσης 

αναφέρθηκε,

 από την Ευσταθία Λιάρου, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν δυο μέτρα και δύο σταθμά προς τους 

ενοικιαστές και όλοι οι χώροι πρέπει να δίδονται με τις ίδιες προϋποθέσεις,

 από τον Χ. Λιάρο  ότι συμφωνεί με την χορήγηση χώρου αιγιαλού εφόσον είναι αρκετή η 

προέγκριση του καταστήματος.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του  ν.2971/01 του διατάγματος 11/12/1929 την 

υφιστάμενη κατάσταση και την ανάγκη των επιχειρήσεων να χρησιμοποιήσουν τον αιγιαλό που 

αντιστοιχεί στην προβολή του καταστήματός τους με απευθείας εκμίσθωση και εφόσον φυσικά 

δεν παραβιάζεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του,

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Να παραχωρηθεί η χρήση αιγιαλού χωρίς δημοπρασία, με απευθείας εκμίσθωση χώρου επί 

της προβολής του καταστήματος στον Γεώργιο Μπελτεγρή ιδιοκτήτη σνακ μπαρ, στην περιοχή 

Κοντογώνι, εμβαδού τριάντα δύο τ.μ. την ισχύουσα ανά τετραγωνικό τιμή και με την 

προϋπόθεση να μην παραβιάζεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας.

Ο Αντιδήμαρχος Δ. Ανομίτρης και η Μαρία Γ. Αρώνη επίσης συμφωνούν με την 

παραχώρηση, με την προϋπόθεση οι χώροι να χρησιμοποιούνται μόνο το βράδυ από τα 

καταστήματα και την ημέρα από τους λουόμενους και μη, υποστηρίζοντας ότι έτσι πρέπει να 
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χορηγούνται οι άδειες αιγιαλού γύρω από τον οικισμό εφεξής, αφού η παραλία έχει  κορεστεί 

και παρεμποδίζεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας.

Η απόφαση έλαβε α.α. 44/2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το  πρακτικό  8/ 3 

ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Η Γραμματέας     ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Σ. Αρώνης       ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤ.                  ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,  ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ , ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
                                   ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,  ΜΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓ.                      

                                                                                                 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΑΡΟΣ,  ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΙΑΡΟΥ , ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
  ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,  ΛΙΑΡΟΥ ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,  

Ακριβές αντίγραφο      
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