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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 11.05.2022 

Αριθμ. πρωτ.:  4323 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

85/2022 
από το πρακτικό της 10ης / 10.05.2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 3ο: Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης 

τμήματος χερσαίας ζώνης αλιευτικού καταφύγιου Αγιοκάμπου για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. 

 

 

Σήμερα Τρίτη 10.05.2022, ώρα 10:00 π.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), με φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), 

μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 4177/06.05.2022 (ημερομηνία γνωστοποίησης 06.05.2022) 

πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 4. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 

5. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

Απόντες 

7. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος (Αντιπρόεδρος) που δεν συμμετείχε αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του 

Ν.4682/20, και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.22206/15.04.2022 (ΦΕΚ 1882/16.04.2022 τεύχος Β').  
 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 3ο: Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης 

τμήματος χερσαίας ζώνης αλιευτικού καταφύγιου Αγιοκάμπου για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

- την υπ’ αριθμ. 24/2022 (ΑΔΑ:ΩΥΒΛΩ6Ι-Δ0Β) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Αγιάς, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 48095/16-3-2022 (ΑΔΑ: 6ΕΠΨΟΡ10-ΡΒ6) απόφαση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, περί καθορισμού θέσεων 

στάσιμου υπαίθριου εμπορίου στη χερσαία ζώνη Αγιοκάμπου,  

- την αριθμ. 13/2022 (ΑΔΑ:ΨΡΙ7Ω6Ι-ΦΥΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, του άρθρου 1 του Π.δ. 270/81 (Α' 77), για την 

εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Αγιάς, για το έτος 2022», 

- την υπ’ αριθμ 67/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση όρων 

Διακήρυξης φανερής προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης 

τμήματος χερσαίας ζώνης αλιευτικού καταφυγίου Αγιοκάμπου για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας» 

- την αριθμ. πρωτ. 3564/15-4-2022 Διακήρυξη του Δημάρχου Αγιάς, 

- το με αριθμ. Πρωτ. 4022/28-4-2022 πρακτικό επιτροπής  Δημοπρασίας, 

σας καλώ να αποφασίσετε για την έγκριση του πρακτικού και την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος 

της δημοπρασίας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης 

αλιευτικού καταφύγιου Αγιοκάμπου για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. 

 

Συνημμένα υποβάλλεται το με αριθμ. πρωτ.: 4022/28-4-2022 πρακτικό επιτροπής  Δημοπρασίας. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του ν. 2323/1995 (Α΄145): «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις»,  

- τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2971/2001: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτωση στ’ εδάφιο i του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄): «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’ αριθ. Κ.Υ.Α. Φ.3131/17/96/28.02.1997 (Β΄178/12.03.1997 τεύχος - Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 

443 τεύχος Β'): «Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου (στάσιμου και πλανόδιου) εμπορίου στους 

χερσαίους χώρους τοπικής αρμοδιότητας Οργανισμών Λιμένα, Λιμενικών Ταμείων και ΕΟΤ καθώς 

και επί πλοίων. Χορήγηση αδειών, ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος στους ίδιους χερσαίους χώρους και επί μόνιμα αγκυροβολημένων πλοίων ή πλωτών 

ναυπηγημάτων», των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, 

- 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. 24/2022 (ΑΔΑ: ΩΥΒΛΩ6Ι-Δ0Β) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Αγιάς, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 48095/16-3-2022 (ΑΔΑ: 6ΕΠΨΟΡ10-ΡΒ6) απόφαση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, περί καθορισμού θέσεων 

στάσιμου υπαίθριου εμπορίου στη χερσαία ζώνη Αγιοκάμπου, 

- την αριθμ. πρωτ. 3564/15-4-2022 Διακήρυξη του Δημάρχου Αγιάς και τη με ΑΔΑ: 9ΨΓ4Ω6Ι-ΔΑ8 

Περίληψη διακήρυξης της δημοπρασίας, 

- την υπ’ αριθμ 67/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση όρων 

Διακήρυξης φανερής προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης 

τμήματος χερσαίας ζώνης αλιευτικού καταφυγίου Αγιοκάμπου για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας», 

- το με αριθμ. πρωτ.: 4022/28-4-2022 πρακτικό επιτροπής Δημοπρασίας, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%99%CE%A89%CE%9F%CE%A110-%CE%9B2%CE%95
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A5%CE%92%CE%9B%CE%A96%CE%99-%CE%940%CE%92
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%95%CE%A0%CE%A8%CE%9F%CE%A110-%CE%A1%CE%926
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A8%CE%934%CE%A96%CE%99-%CE%94%CE%918
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Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
1. Εγκρίνουμε και κατακυρώνουμε το αποτέλεσμα του με αριθμ. πρωτ.: 4022/28-4-2022 πρακτικού της 

Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας του άρθρου 1 του Π.δ. 270/1981, που διενεργήθηκε στις 

28.04.2022 για την διετή (2) παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης 

αλιευτικού καταφυγίου Αγιοκάμπου, έκτασης 15 τμ. όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνημμένο 

τοπογραφικό διάγραμμα, με σκοπό την τοποθέτηση μιας (1) τροχήλατης καντίνας,. 

 

Η παραχώρηση αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας της καντίνας και εφόσον 

έχει εγκριθεί η απόφαση παραχώρησης χρήσης του χώρου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. 

 

2. Ανακηρύσσουμε τελευταία πλειοδότρια της δημοπρασίας για την διετή (2) παραχώρηση ιδιαίτερου 

δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης αλιευτικού καταφυγίου Αγιοκάμπου, τη Νανούλη 

Αικατερίνη, με ΑΦΜ: 070751151, η οποία προσέφερε ως τέλος παραχώρησης το ποσό των 

1000,00€/έτος. 

 

3. Επισημαίνουμε ότι: 

- Το τέλος παραχώρησης όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας, θα 

καταβάλλεται από τον παραχωρησιούχο προκαταβολικά, για το 1ο έτος της παραχώρησης, αμέσως 

μετά την έγκριση της απόφασης παραχώρησης από την αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-

Στερεάς Ελλάδας. Για κάθε επόμενο έτος, το τέλος θα καταβάλλεται εντός δέκα (10) εργασίμων 

ημερών από την συμπλήρωση έκαστου έτους παραχώρησης. Σημειώνεται ότι υπόκειται σε τέλη 

χαρτοσήμου και πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 

- Το τέλος παραχώρησης δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγω ή αιτία, αλλά 

παραμένει σταθερό και αμετάβλητο μέχρι τη λήξη της παραχώρησης. 

 

4. Αναθέτουμε στο Δήμαρχο Αγιάς τις επιπλέον ενέργειες, για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 85/2022. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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