
 
 
    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 13.05.2014 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 7η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 121η  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 13.05.2014 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:5431 
 

<< Λήψη απόφασης για τον καθορισµό της τιµής παραχώρησης  ανά τετραγωνικό  αιγιαλού 
και παραλίας σύµφωνα µε την εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής >>.  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
∆ήµαρχος: Αντώνογλου – Κασσαβέτης Γεώργιος   
Πρόεδρος: Μαλαµατίνη - Φατώλια Μελαχροινή 
Αντιπρόεδρος : Χριστοδούλου Γεωργία  ( ΑΠΟΥΣΙΑΖΕ ,  αν και κλήθηκε κατά τα νόµιµα ) .                                   
Γραµµατέας: Κουφογιάννης ∆ηµήτριος  
 
1/. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                                     9/. KONTOΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ    
2/. ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ           10/. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ          
3/. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                      
4/. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                       
5/. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                       
6/. ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ                               
7/. ΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
8/. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ,  ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,        
ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ , ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,  ΜΑΝΙΝΗ – ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ,  ΠΙΤΣΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ , ΒΟΥΛΓΑΡΗ – ΤΣΙΑΚΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ , ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ( αν και κλήθηκαν κατά 
τα νόµιµα ) .                                                                               
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ - Τ.Κ. 
ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ .  
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΣΠΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ,ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Τ.Κ. 
ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ , ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ,  ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ, 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ,  ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙ,  ΑΝΗΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ.   
( αν και κλήθηκαν κατά τα νόµιµα ) . 
  
Σύµφωνα µε την 4851/09-05-2014    έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου , που επιδόθηκε κατά τα 
νόµιµα, τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της 7ης  Έκτακτης  Συνεδρίασης  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου,  που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου  στην 
Ζαγορά    , την 13.05.2014   ηµέρα Τρίτη     και ώρα 12:00 µεσηµβρινή.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι ενός συµβούλων παρόντες 
βρέθηκαν οι δώδεκα , η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης . 
 
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ∆ηµοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη για την τήρηση των 
πρακτικών.  
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΙΥΗΩΡΚ-4ΤΓ



ΘΕΜΑ : 4ο   
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 4ο  θέµα ανέφερε τα παρακάτω: 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 6 του Κ.∆.Κ. Ν. 3463/06 και του  άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 , έναν ( 1) µήνα πριν από την διενέργεια των εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των νέων 
δηµοτικών αρχών , το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει µόνο για θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες 
περιπτώσεις,  εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Για να συζητηθεί θέµα ως κατεπείγον 
και να ληφθεί απόφαση γι΄ αυτό πρέπει πρώτα να αποφασισθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνολικού αριθµού των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ότι το θέµα αυτό είναι κατεπείγον . 
Κατόπιν τούτου και δεδοµένης της έκτακτης ανάγκης για παραχώρηση έναντι τιµήµατος , ενόψει  της 
καλοκαιρινής περιόδου,  τµηµάτων αιγιαλού και παραλίας  και καθορισµό της τιµής παραχώρησης , 
καλώ το σώµα να αποφασίσει για το  κατεπείγον του θέµατος . 
 
Το ∆.Σ. αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 παραγρ. 6 του Κ.∆.Κ. Ν. 3463/06 , του  άρθρο 65 παρ. 5 
του Ν. 3852/2010 , και µετά από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
ΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 

 
 
Στην συνέχει η Πρόεδρος  έθεσε υπόψη του σώµατος την 73/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
στην  οποία αναφέρονται τα παρακάτω: 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

Αριθ.Αποφ 73/2014 
                Αριθ πρωτ. 4944 

                                                                                                                     Ζαγορά. 13-05-2014 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 06ης/2014  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ζαγοράς - 
Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: : Εισήγηση επιβολής τελών χρήσεως  αιγιαλού - παραλίας και κοινοχρήστων χώρων έτους 2014 
σύµφωνα µε το 998/11-04-14 έγγραφο της Κτηµατικής Υπηρεσίας Βόλου » 
Στη Ζαγορά, σήµερα, 13η Μαΐου 2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 µεσηµβρινή  στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή 
Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 4849/09-05-2014  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα  και τα  πέντε 

(5)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ    1. ΜΑΝΙΝΗ ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ  
2.  ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                                                 2. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                  
3.  ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
4.  ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ   
5.  ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                                                                                                 
   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο ∆ηµοτικό Υπάλληλο. 
 

 Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και ∆ήµαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου, εισηγούµενος το 5ο, Θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι: 
«Σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου,  παρ.  1  περ.  ζ,  του  Ν.  3852/2010  η οικονοµική 
επιτροπή εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο την   επιβολή   τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. 
Με την υπ΄ αριθ. ∆10Β1027032ΕΞ2014/1033/11.02.2014, Κ.Υ.Α που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

328/13.02.2014 παραχωρείται µε αντάλλαγµα στους ΟΤΑ Α΄ βαθµού το δικαίωµα της απλής  χρήσης 

των κοινόχρηστων χώρων στα όρια της διοικητικής τους περιφέρειας. Η παραχώρηση αυτή γίνεται για 

την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λυόµενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως 

εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων αναψυχής, καθισµάτων, οµπρελών, λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου 

κλπ.), για χρονικό διάστηµα µέχρι την …31/12/2014.  

ΑΔΑ: ΒΙΥΗΩΡΚ-4ΤΓ



Ο ∆ήµος µε το υπ’ αριθµ. 3466/04/04/2014 έγγραφό του, προς την Κτηµατική Υπηρεσία της Π.Ε. 
Μαγνησίας, ζήτησε µείωση της τιµής/τετραγωνικού  παραχώρησης αιγιαλού σε ποσοστό 20% από την 
τιµή που επιβλήθηκε µε την 178/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Η Κτηµατική Υπηρεσία της Π.Ε. Μαγνησίας, σύµφωνα µε το 998/11-04-14 έγγραφο της, αποδέχθηκε 
την µείωση της τιµής/τετραγωνικού  παραχώρησης αιγιαλού και καθορίστηκε στο ποσό των 
6,50€/τετραγωνικό. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής όσον αφορά  τα τέλη αιγιαλού - παραλίας και 
κοινοχρήστων χώρων ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου πρότεινε το ύψος του τέλους  παραχώρησης 
αιγιαλού και παραλίας ανέλθει στο ποσό των έξι ευρώ και πενήντα εκατοστών του ευρώ ανά 
τετραγωνικό µέτρο [6,5€/m2]. 
Ακολούθησαν ερωτήσεις των µελών. 
Στη συνέχεια η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
1.  την εισήγηση του Προέδρου 
2.  τις διατάξεις του άρθρου, παρ. 1 περ. ζ, του Ν. 3852/2010, 
4.  την   85/2013 απόφαση της Ο.Ε. µε την οποία εγκρίθηκε ο κανονισµός κοινόχρηστων 
χώρων  αιγιαλού - παραλίας   ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, 
5. την 49/2014 απόφαση Ο.Ε. σχετικά µε τροποποίηση του ο κανονισµός κοινόχρηστων χώρων  
αιγιαλού - παραλίας   ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου και συµµόρφωση της, στην νοµολογία του 2014, 
6. την 80/2014 απόφαση του ∆.Σ.  µε την οποία εγκρίνονται οι τροποποιήσεις,  και  µετά  από  συζήτηση  
που  επέφερε  ορισµένες  αλλαγές  στην  αρχική εισήγηση 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό συµβούλιο του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου το ύψος  τέλους 

παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας, για την απ’ ευθείας παραχώρηση όσο και για τιµή εκκίνησης σε 
δηµοπρασίες,  σε 6,50€/τετραγωνικό ετησίως. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  73/2014 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

 
 
 
Στην συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά .  
Το ∆.Σ.  αφού έλαβε υπόψη: 

• την 73/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

• το υπ΄αριθµ. πρωτ. 998/11-04-14 έγγραφο της  Κτηµατικής  Υπηρεσίας  της Π.Ε. Μαγνησίας,  

• τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 6 του Κ.∆.Κ. Ν. 3463/06  και  του  άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010  

•  τις διάφορες τοποθετήσεις και µετά από διαλογική συζήτηση  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
1/. Ορίζει το ύψος του Τέλους  παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας, για την τοποθέτηση 
οµπελοκαθισµάτων στις παραλίες του ∆ήµου µας , τόσο για την απ’ ευθείας παραχώρηση όσο 
και για την τιµή εκκίνησης σε δηµοπρασίες,  στο ποσό των  6,50€/τετραγωνικό ετησίως 
σύµφωνα µε την 73/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και το υπ΄αριθµ. πρωτ. 998/11-
04-14 έγγραφο της  Κτηµατικής  Υπηρεσίας  της Π.Ε. Μαγνησίας. 
 
2/. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στην 125/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου, ήτοι : 
Για τα θαλάσσια µέσα ορίζει ως τιµή το ποσό των 15,00 € / τ.µ. και έως  10 τ.µ. 
 
3/. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήµαρχο. 
 
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ζαγοράς 
– Μουρεσίου. 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΙΥΗΩΡΚ-4ΤΓ



 
               Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  121/2014 

 Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

( ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ) 
   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                               Ζαγορά 14.05.2014  
                                                O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
         

 
                                ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΒΙΥΗΩΡΚ-4ΤΓ


