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Σηην Πάηπα και ζηην αίζοσζα ηες Οηθολοκηθής Επηηροπής (θηίρηο Λαδόποσιοσ), 

ζήμεπα, ηελ 9
ε
 Θοσιίοσ 2020, ημέπα Πέκπηε και ώρα 12:00, μεηά από γπαπηή 

ππόζκληζη ηος κ. Πποέδπος ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ, με απιθμό 24/3-7-2020, και 

μεηά ηην από 7/7/2020 ειδοποίηζη για αναβολή ηηρ ζςνεδπίαζηρ ηηρ 8
ηρ

 Ηοςλίος 2020, 

πραγκαηοποίεζε δε ασηής ηελ Πέκπηε 9 Θοσιίοσ 2020, ώρα 12:00, ππαγμαηοποιήθηκε 

δηα δώζες ζσλεδρίαζε, ζύμθυνα με ηην απιθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο ηος ΥΠ.ΔΣ. ζηην 

οποία ήλθαν για ηη λήτη αποθάζευρ ζηα (15) θέμαηα ηηρ ημεπηζίαρ διαηάξευρ, ηα 

παπακάηυ Μέλη ηηρ Δπιηποπήρ αςηήρ: 

1] Γιονύζηρ Πλέζζαρ – Ππόεδπορ, 2] Ανδπέαρ Αθαναζόποςλορ – ηακηικό μέλορ, 3] 

Ηοςλία Γιαννιηζοπούλος – ηακηικό μέλορ, 4] Παναγιώηηρ Μελάρ – ηακηικό μέλορ, 5] 

Μαπία Φιλοπούλος – ηακηικό μέλορ και 6] Αθανάζιορ Γούπορ – αναπληπυμαηικό μέλορ. 

Οι κ.κ. Φώηιορ Γημακόποςλορ, Ακπιβή Σαμούπη-Βαγενά, Γεώπγιορ Μαγιάκηρ, 

Νικόλαορ Παπαδημάηορ, Ηυάννηρ Τζιμπούκηρ και Πέηπορ Ψυμάρ – ηακηικά μέλη δεν 

ήλθαν ζηη ζςνεδπίαζη, αν και κλήθηκαν.  

Αθού διαπιζηώθηκε νόμιμη απαπηία, ο κ. Ππόεδπορ κηπύζζει ηην έναπξη ηηρ 

ζςνεδπιάζευρ.  

…………………………………………...………………………………………………….. 

Σηη ζςνέσεια, ο κ. Ππόεδπορ, ειζάγει ηο απιθ. (5) θέμα ηηρ ημεπηζίαρ διαηάξευρ, 

«Καηακύπυζη Ππακηικών Γημοππαζίαρ για ηην εκμίζθυζη κοινόσπηζηυν σώπυν 

αιγιαλού για ηην ηοποθέηηζη κανηινών για ηα έηη 2020 και 2021», (ζσεηικό ηο απιθ. 

8552/3-7-2020 διαβιβαζηικό ηος αναπληπυηή κ. Γημάπσος και η απιθ. 8519/2-7-2020 

ειζήγηζη ηος κ. Ανηιδημάπσος Γιοίκηζηρ, Οικονομικών, Γιασείπιζηρ Πποζόδυν, Τοπικήρ 

Οικονομίαρ, Δξςπηπέηηζηρ Πολιηών και Νομικήρ Υπηπεζίαρ - Γ/νζη Γιασείπιζηρ 

Πποζόδυν και Γημοηικήρ Πεπιοςζίαρ – Τμήμα Δζόδυν), η οποία έσει υρ εξήρ: «Ππορ: - 

Τον κ. Ππόεδπο ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ – Δνηαύθα - ΘΔΜΑ:΄΄Καηακύπυζη 

Ππακηικών Γημοππαζίαρ για ηην εκμίζθυζη κοινόσπηζηυν σώπυν αιγιαλού για ηην 

ηοποθέηηζη κανηινών  για ηα έηη 2020 και 2021΄΄ - Παπακαλούμε ζύμθυνα: - 1) Με ηο 

άπθπο 192 ηος Ν. 3463/2006. – 2) Το άπθπο 72, παπ. 1, ζηοισ. ε, ηος Ν. 3852/10. – 3) Τιρ 

διαηάξειρ ηος  Π.Γ. 270/1981. – 4) Την 134/1.6.2020 Απόθαζη ηος Γημοηικού 

Σςμβοςλίος με ηην οποία καθοπίζηηκαν οι σώποι – 5) Τιρ 353, 383/23.06.2020 Αποθάζειρ 

ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ με ηην οποία ζςνηάσθηκαν οι όποι ηηρ Γημοππαζίαρ. – 6) Το 

Ν. 2971/01 «Αιγιαλόρ παπαλία και άλλερ διαηάξειρ» - 7) Ζ ςπ’ απιθ. ΚΥΑ 47458 ΔΞ 

2020/15.05.2020 (ΦΔΚ 1864/15.05.2020 ηεύσορ Β’) όπυρ ηποποποιήθηκε με ηην ςπ’ απιθ. 

ΚΥΑ 56468 ΔΞ 2020/05.06.2020 (ΦΔΚ 2198/05.06.2020 ηεύσορ Β’) - να ειζηγηθείηε ζηο 

Σώμα ηην έγκπιζη ηυν από 2/7/2020 ππακηικών ηηρ Δπιηποπήρ Γημοππαζιών πος αθοπά 

ηην εκμίζθυζη κοινόσπηζηυν σώπυν αιγιαλού για ηην ηοποθέηηζη κανηινών ζηιρ κάηυθι 

θέζειρ. – 1. Πεπιοσή ΠΛΑΕ, 150 μέηπα από ηον Φάπο ππορ camping ΔΟΤ. – 2. Πεπιοσή 

ΠΛΑΕ,  270 μέηπα από ηον Φάπο ππορ camping ΔΟΤ πληζίον γηπέδυν. – 3. Πεπιοσή 

«ΓΑΦΝΔΣ». - Ο Ανηιδήμαπσορ Γιοίκηζηρ, Οικονομικών, Γιασείπιζηρ Πποζόδυν, 

Τοπικήρ Οικονομίαρ, Δξςπηπέηηζηρ Πολιηών και Νομικήρ Υπηπεζίαρ, κ. Γιονύζιορ 

Πλέζζαρ».- 

 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/kya_47458_e3_2020-15-05-2020_fek_1864-15-05-2020_teyxos_b/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/kya_47458_e3_2020-15-05-2020_fek_1864-15-05-2020_teyxos_b/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/kya_47458_e3_2020-15-05-2020_fek_1864-15-05-2020_teyxos_b/
https://dimosnet.gr/blog/laws/367760/
ΑΔΑ: ΨΓΠΨΩΞΙ-1Α6



Η Οηθολοκηθή Επηηροπή, αθού άκοςζε ηον κ. Ππόεδπο, είδε ηην ειζήγηζή ηος υρ 

απμόδιος ειζηγηηή-Ανηιδημάπσος και ηα από 2-7-2020 ππακηικά ηηρ απμόδιαρ Δπιηποπήρ 

Γημοππαζιών,                 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

 

Σύμθυνα με: 

1. Το άπθπο 72 παπ. 1 ηος Ν.3852/2010 (άπθπο 3 ηος Ν.4623/2019 και άπθπο 10 παπ. 

4 ηος Ν.4674/2020) 

2. Το άπθπο 192 ηος Ν. 3463/2006  

3. Τιρ διαηάξειρ ηος Π.Γ. 270/1981 

4. Το Ν. 2971/01 «Αιγιαλόρ παπαλία και άλλερ διαηάξειρ» 

5. Την ςπ’ απιθ. ΚΥΑ 47458 ΔΞ 2020/15.05.2020 (ΦΔΚ 1864/15.05.2020 ηεύσορ Β’) 

όπυρ ηποποποιήθηκε με ηην ςπ’ απιθ. ΚΥΑ 56468 ΔΞ 2020/05.06.2020 (ΦΔΚ 

2198/05.06.2020 ηεύσορ Β’) 

 

και λαμβάνονηαρ ςπότη: 

1. Την 134/1-6-2020 Απόθαζη ηος Γημοηικού Σςμβοςλίος με ηην οποία 

καθοπίζηηκαν οι σώποι  

2. Τιρ 353/11-6-2020 και 383/23-06-2020 Αποθάζειρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ με 

ηιρ οποίερ ζςνηάσθηκαν οι όποι ηηρ Γημοππαζίαρ 

 

1]  Εγθρίλεη ηα από 2-7-2020 ππακηικά ηηρ Δπιηποπήρ Γημοππαζιών πος αθοπούν 

ζηην εκμίζθυζη κοινόσπηζηυν σώπυν αιγιαλού για ηην ηοποθέηηζη κανηινών για ηα έηη 

2020 και 2021 και υρ εκ’ ηούηος: 

 

  Καηαθσρώλεη: 

α)  Τη δημοππαζία για ηην εκμίζθυζη ηος κοινόσπηζηος σώπος αιγιαλού για ηην 

ηοποθέηηζη μίαρ (1) κανηίναρ ζηη θέζη «Πεπιοσή ΠΛΑΕ, 150 μέηπα από ηο Φάπο ππορ 

camping ΔΟΤ» έυρ 31/12/2021 ζηην κα ΜΠΟΤΘΑ ΜΑΡΘΑ ζηο ποζό ηυν 6.100,00 €, 

β)  Τη δημοππαζία για ηην εκμίζθυζη ηος κοινόσπηζηος σώπος αιγιαλού για ηην 

ηοποθέηηζη μίαρ (1) κανηίναρ ζηη θέζη «Πεπιοσή ΠΛΑΕ, 270 μέηπα από ηο Φάπο ππορ 

camping ΔΟΤ, πληζίον γηπέδυν» έυρ 31/12/2021 ζηον κ. ΛΕΖΗ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ζηο 

ποζό ηυν 6.100,00 €, 

γ)  Τη δημοππαζία για ηην εκμίζθυζη ηος κοινόσπηζηος σώπος αιγιαλού για ηην 

ηοποθέηηζη μίαρ (1) κανηίναρ ζηη θέζη «ΓΑΦΝΔΣ» έυρ 31/12/2021 ζηον κ. ΜΠΟΤΛΗ 

ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ζηο ποζό ηυν 4.100,00 €,  

 

 

                 Ο Πρόεδρος                                       Σα Παρόληα Μέιε 

 

 

        ΔΘΟΝΤΗ ΠΛΕΑ  

 

 

 

 

 

ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΘΟΤΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ 

ΜΑΡΘΑ ΦΘΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΑΘΑΝΑΘΟ ΔΟΤΡΟ 
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