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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 01.06.2020
Αριθμ. πρωτ.: 4497
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Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
6ης/

82/2020

από το πρακτικό της
29.05.2020 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων
Θέμα 14ο :

Έγκριση παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμημάτων χερσαίας ζώνης αλιευτικού
καταφυγίου Στομίου για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών.

Στην Αγιά, σήμερα Παρασκευή 29.05.2020, ώρα 19:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’), μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου
4314/25.05.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους
Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1.
Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)
2.
Αγγελάκας Ιωάννης
3.
Αναστασίου Ιωάννης
4.
Γαλλής Γεώργιος
5.
Γιάνναρος Γεώργιος
6.
Ευσταθίου Ηλίας
7.
Κασίδας Ιωάννης
8.
Κατσιάβας Αστέριος
9.
Κορδίλας Δημήτριος
10.
Καφετσιούλης Απόστολος
11.
Κρανιώτης Ευάγγελος
12.
Μακροβασίλης Βασίλειος
13.
Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία
14.
Μπαρμπέρης Πέτρος
15.
Μπατζιόλας Ζάχος
16.
Μπελιάς Αντώνιος
17.
Ντάγκας Νικόλαος
18.
Ολύμπιος Αθανάσιος
19.
Σκαρκάλης Χρήστος
20.
Σμυρλής Βασίλειος
21.
Σωτηρίου Βασίλειος
22.
Τριανταφύλλου Αθανάσιος
23.
Τσιαγκάλης Νικόλαος
24.
Τσιντζιράκος Ιωάννης
25.
Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
26.
Αλεξανδρίδου Βασιλική
27. Καλαγιάς Γρηγόριος

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Παρασκευή 29.05.2020, ώρα 22:10.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
ήταν παρών ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δήμητρας Ευάγγελος Δολμές.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, ο διοικητικός υπάλληλος
Ιωάννης Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Θέμα 14ο :

Έγκριση παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμημάτων χερσαίας ζώνης
αλιευτικού καταφυγίου Στομίου για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Νικόλαος Ντάγκας, Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων Τουρισμού, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου τα εξής:
«Λαμβάνοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2971/2001: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις»,
2. τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
3. την υπ’ αριθμ. 8321.6/01/12/12.03.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας,
4. την υπ’ αριθμ. 24589/251660/24.12.2013 (Α.Α.Π. 11/2014) (ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ10-Λ2Ε) απόφαση της
Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, µε την οποία
καθορίστηκε η χερσαία ζώνη των αλιευτικών καταφυγίων Αγιοκάμπου και Στομίου Δήμου Αγιάς,
5. το τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγιάς,
προτείνεται η έγκριση παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμημάτων χερσαίας ζώνης αλιευτικού
καταφυγίου Στομίου, για τρία (3) χρόνια μέχρι 31/12/2022, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών και
συγκεκριμένα:
Α. Τμήμα χερσαίας ζώνης αλιευτικού καταφυγίου Στομίου για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών
έκτασης 250,00τ.μ, βόρεια του αλιευτικού καταφυγίου όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό
διάγραμμα που συντάχθηκε και υπογράφτηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγιάς.
Β. Τμήμα χερσαίας ζώνης αλιευτικού καταφυγίου Στομίου για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών
έκτασης 150,00τ.μ, νότια του αλιευτικού καταφυγίου όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό
διάγραμμα που συντάχθηκε και υπογράφτηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγιάς.
Η ανωτέρω παραχώρηση θα γίνει με δημοπρασία , σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ 270/1981 (Α΄77): «Περί
καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή
εκμίσθωσης πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», και της υπ’ αριθμ. 8321.6/01/12/12.03.2012 εγκυκλίου
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Γ. Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού».
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Για το θέμα καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, οι παρακάτω τοποθετήσεις:
- Ιωάννης Αγγελάκας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», είπε στην
τοποθέτησή του: «Θα καταψηφίσουμε διότι στο χώρο που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις υπάρχει άθλια
αποχέτευση και λιμνάζοντα νερά. Επίσης στα σημεία αυτά εκκρεμούν πρωτόκολλα κατεδαφίσεις
αυθαίρετων κατασκευών».
-

Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» είπε στην
τοποθέτησή του: «Εμείς διαφωνούμε γενικά με την παραχώρηση αιγιαλών, παραλιών, παραλίμνιων και
παραποτάμιων περιοχών, για επιχειρηματική δράση. Πέρα από τη γενική αρχή ότι είναι λαϊκή περιουσία
και δεν μπορούν κάποιοι να τη σφετερίζονται και να επιχειρούν πάνω σ’ αυτή, δημιουργείται και κίνδυνος
για τη δημόσια υγεία των λουόμενων. Οι υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν είναι ανεπίτρεπτες, αλλά
και η επάνδρωση των υπηρεσιών ελέγχου είναι ανύπαρκτες. Στην ουσία με τις αποφάσεις τους τα δημοτικά
και περιφερειακά Συμβούλια εγκληματούν εις βάρος του κόσμου. Διαφωνούμε με την παραχώρηση αυτή
και θα καταψηφίσουμε».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τουρισμού, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
- τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2971/2001 (Α΄285): «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις»,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του Π.δ 270/1981 (Α΄77): «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των
όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωσης πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»,
- την υπ’ αριθμ. 8321.6/01/12/12.03.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας,
- την υπ’ αριθμ. 24589/251660/24.12.2013 (Α.Α.Π. 11/2014) (ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ10-Λ2Ε) απόφαση της
Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, µε την οποία
καθορίστηκε η χερσαία ζώνη των αλιευτικών καταφυγίων Αγιοκάμπου και Στομίου Δήμου Αγιάς,
- την υπ’ αριθμ. 229/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής
Διενέργειας Δημοπρασιών, του άρθρου 1 του Π.δ. 270/81 (Α' 77), για την εκποίηση ή εκμίσθωση
πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2020»,
- το τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγιάς,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζο υμε κατά πλειο ψηφί α
Α. Εγκρίνουμε την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμημάτων χερσαίας ζώνης αλιευτικού
καταφυγίου Στομίου, για τρία (3) χρόνια μέχρι 31/12/2022, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και
συγκεκριμένα:
1. Τμήμα χερσαίας ζώνης αλιευτικού καταφυγίου Στομίου για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων
έκτασης 250,00 τ.μ. βόρεια του αλιευτικού καταφυγίου όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο
τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε και υπογράφτηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Αγιάς.
2. Τμήμα χερσαίας ζώνης αλιευτικού καταφυγίου Στομίου για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων
έκτασης 150,00 τ.μ. νότια του αλιευτικού καταφυγίου όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο
τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε και υπογράφτηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Αγιάς.
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Β. Η ανωτέρω παραχώρηση θα γίνει με δημοπρασία , σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ 270/1981 (Α΄77):
«Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή
εκμίσθωσης πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», και της υπ’ αριθμ. 8321.6/01/12/12.03.2012 εγκυκλίου
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Γ. Περίληψη της διακήρυξης της δημοπρασίας να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού.
Καταψήφισαν οι: Αγγελάκας Ιωάννης (επικεφαλής), Αναστασίου Ιωάννης, Γαλλής Γεώργιος, Κορδίλας
Δημήτριος, Κατσιάβας Αστέριος, Καφετσιούλης Απόστολος, Μακροβασίλης Βασίλειος, Μπαλταγιάννη –
Σοφολόγη Σοφία, Ολύμπιος Αθανάσιος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος, δημοτικοί Σύμβουλοι της
παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της
παρούσας.
Καταψήφισαν οι: Κασίδας Ιωάννης (επικεφαλής) και Σωτηρίου Βασίλειος, δημοτικοί Σύμβουλοι της
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της
παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 82/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης
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