
ΑΔΑ: 62ΞΓΩ1Λ-ΖΟ5  

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2666/12-6-2020 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                      

Από το πρακτικό της 11ης/5-6-2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης. 

Στη Σαμοθράκη σήμερα 5-6-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00  πραγματοποιήθηκε τακτική 

συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης 

της δημόσιας υγείας  με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 

του ν. 3852/2010, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 10 της  από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 

της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), 

ύστερα από  την αρίθμ. πρωτ.: 2401/29-5-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα  

της ημερήσιας διάταξης.                                       

 ΘEMA: 12ο   «Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό 

ανταλλάγματος για απ’ ευθείας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης 

αιγιαλού χωρίς δημοπρασία» 

 Αρίθμ. Απόφαση: 133 
  
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε 
ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:  
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Φωτεινού Φωτεινός – Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου   

1.Πρόξενος Χρήστος-   Δημ. Σύμβουλος 

2. Φωτεινού Σαράντος - Δημ. Σύμβουλος 2.Σκαρλατίδης Αθανάσιος »      » 

3. Βασιλειάδου Σωτηρία-     »       »  

4. Γλήνιας Ιωάννης  -         »       » 
 

5. Γρηγόραινας Ιωάννης-    »       »    

6. Καραμήτσου – Γιαννέλου Κατερίνα - »      »  

7. Κυλίμος Νικόλαος -         »       »  

8. Παλκανίκος Ιωάννης -     »       »  

9. Σαράντος Γεώργιος -       »      »  

10. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα   »      »  



11. Παπάς Παναγιώτης-         »      »  

12. Τερζή Αναστασία -          »      » 
 

13. Βίτσας Αθανάσιος-          »      »  

14. Αντωνίου Ιωάννης-         »      »  

15. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη-  »   » 
 

 
Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Γαλατούμος Νικόλαος και η υπάλληλος του 

Δήμου Παρσέλια Ιουλία κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού για την τήρηση των πρακτικών της 

συνεδρίασης. 

Με την από 1/6/2020  εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

αναφέρονται τα εξής: 

Με το άρθρο 7 της  αριθμ. 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ1864/15-5-2020 τ.Β΄) ΚΥΑ των Υπουργών 

Οικονομικών- Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εσωτερικών ¨Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, 

τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης 

αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, 

μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών¨ ορίζονται τα εξής: 

«Το αντάλλαγμα της παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας 

ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών 

προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό 

προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4607/2019 ή με τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 42 του ν. 4607/2019. 

Απαγορεύεται ο καθορισμός ανταλλάγματος με βάση τα τεμάχια των ομπρελών και των 

καθισμάτων, όπως και ο συμψηφισμός του ανταλλάγματος με την οποιαδήποτε παροχή 

υπηρεσιών από τον υπερού προς το Ελληνικό Δημόσιο. 

Το αντάλλαγμα της προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται από το Δήμο και εγκρίνεται 

από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία στις περιπτώσεις  που η παραχώρηση απλής χρήσης 

διενεργείται απ’ ευθείας σε όμορους (Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, οργανωμένες τουριστικές 

κατασκηνώσεις (camping), κέντρα αναψυχής, ναυταθλητικά σωματεία αναγνωρισμένα από τη 

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, εφόσον 

είναι όμοροι του αιγιαλού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 

2971/2001, όπως αυτό ισχύει). 



 

Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 όπως ισχύει ορίζεται ότι η οικονομική 

επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.  

 

Με την αρίθμ. 90/2020 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή  εισηγείται προς το  Δημοτικό 

Συμβούλιο τον καθορισμό του ανταλλάγματος για απ’ ευθείας μεταβίβαση του 

δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού χωρίς δημοπρασία σε μείωση  κατά 60% του 

τιμήματος που ορίστηκε με την αρίθμ. 144/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήτοι στο 

ποσό των 1,20 €  ανά τετραγωνικό για το έτος 2020.  

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, 

 

       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
 
Δεν δέχεται την Απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής :Καθορίζει  το αντάλλαγμα για απ’ ευθείας 

μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού χωρίς δημοπρασία στο ποσό των 3,75 €  

ανά τετραγωνικό για το έτος 2020, το οποίο μειωμένο κατά  60% θα ανέρχεται σε 1,5 Ευρώ το 

τετραφωνικό μέτρο.  

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου     Τα Μέλη          O Γραμματέας 

      Φωτεινού Φωτεινός                         (Υπογραφές)      Παλκανίκος Ιωάννης  

 

     Ακριβές Απόσπασμα 

       Ο Δήμαρχος 

 

               Γαλατούμος Νικόλαος 

 

 


