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Από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου
             της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας αριθμ 2/12-02-2018

Αριθμός Απόφασης  3
  ΘΕΜΑ 2: «Λήψη απόφασης περί: Τους προτεινόμενους χώρους,
  παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας ειδικά για
  παραχώρηση με δημοπρασία, στην Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας
  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ
  ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017 τεύχος Β΄)».
                                                         
     Στην  Ισθμία σήμερα στις  12 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2018,
ημέρα  Δευτέρα   και  ώρα  17:30  μ.μ.  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας, μετά από την αριθμ. 4/07-02-
2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. ΔΗΜΟΥ Κωνσταντίνου, η οποία
επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έναν Σύμβουλο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) περί «Νέας
Αρχιτεκτονικής  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -
Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου πέντε
(5)  μελών  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ισθμίας  βρέθηκαν
παρόντα τέσσερα (4), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ο ν τ ε ς : 1) Δήμου Κωνσταντίνος Πρόεδρος, 2) Σταματίου Θεοδώρα,
3) Σακελλαρίου Ευθύμιος, 4) Ταρούσης Ιωάννης.
Α π ο ν τ ε ς:  1) Βασιλόπουλος Ιωάννης αν και κλήθηκε νόμιμα.

         Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη
στο  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ισθμίας   την  από  05/02/2018
εισήγηση  του  Γραφείου  Εσόδων  του  Δήμου  Λουτρακίου-Περαχώρας-
Αγ.Θεοδώρων, όπου γνωστοποιούνται τα εξής:
     Σύμφωνα με την αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-
2017  τ.  Β΄)  ΚΥΑ καθορίστηκαν  οι  όροι,  προϋποθέσεις,  τεχνικά  θέματα,
αναγκαίες λεπτομέρειες και διαδικασίες για την παραχώρηση απλής χρήσης
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αιγιαλού,  παραλίας,  όχθης  και  παρόχθιας  ζώνης  μεγάλων  λιμών  και
πλεύσιμων ποταμών.  Ιδιαίτερα, σύμφωνα με το άρθρο 6 τα εν λόγω ΚΥΑ
είναι  δυνατή η παραχώρηση απλής χρήσης για ένα ή περισσότερα έτη,  με
λήξη  των  συμβάσεων  παραχώρησης  απλής  χρήσης  αποκλειστικά  τις
ημερομηνίες  31-12-20017  ή  31-12-2018  ή  31-12-2019.  Εντός  του  1ου

τριμήνου (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος) εκάστου έτους θα πρέπει
να έχουν ολοκληρωθεί τόσο οι απευθείας όσο και οι κατόπιν δημοπρασίας
παραχωρήσεις απλής χρήσης από τους Δήμους. Από την 1η Απριλίου εκάστου
έτους οι παραχωρήσεις απλής χρήσης διενεργούνται αποκλειστικά από τις ΠΔ
και ΑΓ Δημόσιας Περιουσίας.
     Με την αριθμ. 124/2017 Α.Δ.Σ. είχαν καθοριστεί τμήματα αιγιαλού, προς
παραχώρηση για απλή χρήση, σε τρίτους, εντός της Δημοτικής Κοινότητας
Ισθμίας  ως εξής:

1) Θέση  Παλαιό  Καλαμάκι:  Το  τμήμα  του  αιγιαλού  που  βρίσκεται
μπροστά από τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου KALAMAKI BEACH
και του κάμπινγκ Αφοι Κουτσογκίλα.

2) Θέση κρυφή παραλία  Ισθμίας  (πλευρά Πελοποννήσου:  Από το  όριο
ιδιοκτησίας Α.Ε.ΔΙ.Κ. έως την συμβολή του ρέματος που διασχίζει το
τμήμα πόλης, πρώην ιδιοκτησίας Α.Τ.Ε.

3) Θέση  παραλίας  Ισθμίας  (πλευρά  Στερεάς  Ελλάδας):  Από  ιδιοκτησία
Εμμανουήλ Λάϊου έως πρώην λιμάνι Κασκούτα.

4) Θέση  παραλία  Καλαμακίου:  Από  εγκατάσταση  της  βιομηχανίας
Μουρίκη έως την εκβολή του ρέματος Αγ.Χαραλάμπους.

Οι εν λόγω παραχωρήσεις έχουν ισχύ μέχρι 31-12-2019.

       Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας, αφού έλαβε υπόψη του
τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ
των μελών του,

ο μ ο φ ω ν α,

     Δεν προτείνει χώρους παραχώρησης για απλή χρήση αιγιαλού & παραλίας
σε τρίτους με δημοπρασία.

                                Η απόφαση πήρε α/α  3/2018
          Ο Πρόεδρος                                             Τα μέλη
            υπογραφή                                               υπογραφές
   

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
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