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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 8ης/24-4-2015 τακτικής 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 2ο : Εισήγηση για την καταβολή με δόσεις του τιμήματος για την απλή χρήση του αιγιαλού και 
παραλίας για το έτος 2015.

Στo Δημαρχείο  Αγιά,  σήμερα  Παρασκευή  24/4/2015,  ώρα  18:00  μ.μ.,  συνήλθε  σε  δημόσια  τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3466/20-4-
2015  έγγραφη πρόσκληση  του  Προέδρου  της,  που  δημοσιεύθηκε  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  και 
γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω επτά (7) μέλη: 

Παρόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος
3. Γιαννουλέα Χριστίνα Αναπληρωματικό Μέλος 4. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος
5. Μάρκου Σωτήριος, Μέλος 6. Σμυρλής Βασίλειος, Μέλος
7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Μπουρνάκας 
Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. 
Ιωάννης  Σπανός  και  ο  Προϊστάμενος  του  Τμήματος  Προϊστάμενος  Τμήματος  Κοινωνικής  Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γκασδράνης Θεόδωρος. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας:  «Λαϊκή Συσπείρωση 
Δήμου Αγιάς» κ. Ιωάννης Κασίδας.

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:

Θέμα 2ο : Εισήγηση για την καταβολή με δόσεις του τιμήματος για την απλή χρήση του αιγιαλού και 
παραλίας για το έτος 2015.

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ιωάννης Σπανός, 
που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1 περ. ζ, του Ν. 3852/2010 η οικονομική επιτροπή εισηγείται  
στο δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
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Με  το  άρθρο  10  της   ΚΥΑ  ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015  (ΦΕΚ  578/09.04.2015  τεύχος  Β’),  
ορίζονται τα εξής: «Η μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης από τους ΟΤΑ Α' βαθμού προς τρίτους  
διενεργείται αποκλειστικά και μόνο με τη σύναψη έγγραφης σύμβασης μίσθωσης. Το μισθωτήριο συμβόλαιο  
συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί εφάπαξ  
από το μισθωτή ποσοστό 30 % επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου».

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αλλά και την δύσκολη οικονομική συγκυρία, προτείνουμε, εφόσον βέβαια  
έχει προηγηθεί η καταβολή εφάπαξ από το μισθωτή ποσοστό 30 % επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του  
Ελληνικού Δημοσίου, την καταβολή του μισθωτικού ανταλλάγματος υπέρ του Δήμου Αγιάς για την απλή χρήση  
του αιγιαλού και παραλίας, για το έτος 2015, σε δύο δόσεις και συγκεκριμένα : επί του συνολικού μισθώματος  
η πρώτη (1η) δόση 35% να καταβληθεί τον Ιούλιο 2015 και η δεύτερη (2η) δόση 35% να καταβληθεί τον  
Αύγουστο 2015».  

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών,
- το άρθρο 10 της ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β’),
- τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1 περ. ζ, του Ν. 3852/2010,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εισηγείται  στο δημοτικό συμβούλιο την  έγκριση καταβολής του μισθωτικού  ανταλλάγματος  υπέρ του 
Δήμου Αγιάς - εφόσον βέβαια έχει προηγηθεί η καταβολή εφάπαξ από το μισθωτή ποσοστό 30% επί του 
συνολικού μισθώματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου - για την απλή χρήση του αιγιαλού και παραλίας, για 
το έτος 2015, σε δύο δόσεις και συγκεκριμένα : επί του συνολικού μισθώματος η πρώτη (1η) δόση 35% να 
καταβληθεί στο τέλος Ιούλιο 2015 και η δεύτερη (2η) δόση 35% να καταβληθεί στο τέλος Αύγουστο 2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 61/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας


