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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 1/05-02-2021 Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Επιβατών του 

∆ήµου Θερµαϊκού δια περιφοράς. 

Στους Ν. Επιβάτες, σήµερα, 05 Φεβρουαρίου 2021, ηµέρα Παρασκευή, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια 

περιφοράς, το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Επιβατών του ∆ήµου Θερµαϊκού, ύστερα από την µε αριθµ.Πρωτ. 

01/29-01-2021 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας  Ν.Επιβατών κου Ρούφτη Αλέξανδρου, 

που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 88 παρ 2 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) µέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (5) ΑΠΟΝΤΕΣ (2) 

1. ΡΟΥΦΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1.ΧΑΡΜΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2. ΜΑΛΤΗ ΖΩΗ 2.ΜΙΣΗΧΡΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

3. ΚΟΡΙΤΣΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

4. ΚΕΡΑΜΙ∆Α ΚΕΡΑΜΙ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΕΡΨΙΘΕΑ 

 

5. ΜΑ∆ΥΤΙΝΟΥ ΘΕΟΚΛΗ  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Κατρακυλάκη ∆ήµητρα, ΠΕ ∆ιοικητικού, µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου 

Θερµαϊκού κατόπιν της ανάθεσης καθηκόντων ειδικού γραµµατέα από τον ∆ήµαρχο µε την υπ΄αριθµ  21093/22-11-2019 

απόφαση.   

         Ο Αντιδήµαρχος οικονοµικών και διοικητικών υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας, εισηγούµενος το πρώτο 

θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συµβουλίου την γνωµοδότηση για τα τμήματα του αιγιαλού 

που δύνανται να παραχωρηθούν κατόπιν δημοπρασίας στους Νέους Επιβάτες. Πιο συγκεκριµένα εισηγήθηκε τα 

εξής: 

«Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 ν. 2971/2001 (285 Α΄) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2971/2001 (285 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις 

του άρθρου 35 του ν. 4607/2019 (65Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 16 Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό 

προστέθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4607/2019, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 42 του ν. 4607/2019. 

2. Την ΚΥΑ υπ.αρ. 47458/2020 (ΦΕΚ 1864Β/15-5-2020) “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”. 

3. Το γεγονός ότι έχει εκφραστεί ενδιαφέρον από ιδιώτες για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού εντός 

των ορίων της δημοτικής σας κοινότητας. 

ΑΔΑ: 9ΛΚ9ΩΡ2-ΝΞΥ



παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση με την οποία να καθορίζεται ότι δύνανται να διατεθούν με δημοπρασία, 

βάσει των ανωτέρω διατάξεων τα ακόλουθα τμήματα αιγιαλού, όπως αυτά προσδιορίζονται στο συνημμένο 

τοπογραφικό διάγραμμα» 

Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ. ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

1 Μεταξύ ΜΑΜΒΑ και HOTEL SANTA 15 Καντίνα 

2 Μεταξύ ΜΑΜΒΑ και HOTEL SANTA 50 Ομπρέλες, ξαπλώστρες, 

τραπεζοκαθίσματα 

 

Ο κ. Κοριτσίδης συµφωνεί και θα λάβει διευκρινίσεις από το τµήµα εσόδων και περιουσίας.  Η κα Μαλτή Ζωή συµφωνεί 

σε µία αυτοκινούµενη καντίνα και όχι σε µία σταθερή κατασκευή, αλλά διαφωνεί µε την διάθεση σε δηµοπρασία 

τµήµατα του αιγιαλού για οµπρέλες, ξαπλώστρες και τραπεζοκαθίσµατα, διότι είναι ήδη γεµάτος από οµπρέλες, 

ξαπλώστρες και τραπεζοκαθίσµατα, µε αποτέλεσµα να είναι αν όχι ο µόνος, αλλά ένας από τους ελάχιστους χώρους 

ελεύθερης χρήσης του αιγιαλού χωρίς αντίτιµο. Ο πρόεδρος κ.Ρούφτης, η κα Μαδυτινού και η κα Κεραµιδά 

Κεραµιδοπούλου συµφώνησαν για την διάθεση σε δηµοπρασία τµήµατα του Αιγιαλού για οµπρέλες, ξαπλώστρες και 

τραπεζοκαθίσµατα, όµως µε την επισήµανση να διαφυλαχτεί χώρος για τους πολίτες για ελεύθερη χρήση του αιγιαλού 

µεταξύ MAMBA και HOTEL SANTA. 

Μετά από τις απαντήσεις των µελών του συµβουλίου δια περιφοράς, τα µέλη του συµβουλίου  

                                     Αποφασίζουν κατά πλειοψηφία µε 4 ψήφους υπέρ και έναν κατά 

 την γνωµοδότηση για να διατεθούν µε δηµοπρασία, βάσει των ανωτέρω διατάξεων τα ακόλουθα τµήµατα αιγιαλού, 

όπως αυτά προσδιορίζονται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα: 

Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ. ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

1 Μεταξύ ΜΑΜΒΑ και HOTEL SANTA 15 Καντίνα 

2 Μεταξύ ΜΑΜΒΑ και HOTEL SANTA 50 Ομπρέλες, ξαπλώστρες, 

τραπεζοκαθίσματα 

 

µε την επισήµανση να διαφυλαχτεί χώρος για τους πολίτες για ελέυθερη χρήση του αιγιαλού µεταξύ MAMBA και HOTEL 

SANTA. Υπέρ είναι οι : Ρούφτης Αλέξανδρος, Μαδυτινού Θεοκλή, Κοριτσίδης Ιωάννης και Κεραµιδά Κεραµιδοπούλου 

Τερψιθέα. Κατά είναι η Μαλτή Ζωή ως προς τµήµατα του αιγιαλού που δύνανται να παραχωρηθούν κατόπιν 

δηµοπρασίας όσον αφορά τις οµπρέλες, ξαπλώστρες και τραπεζοκαθίσµατα 

  

Η απόφαση µεταβιβάζεται στο Τµήµα Εσόδων και Περιουσίας,  προς ενέργεια. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 1/2021 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ    

 

ΡΟΥΦΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                                   
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