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ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ   ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ.

        
  ΘΕΜΑ 1ο                        
  
  Λήψη   απόφασης   περί : α) Έγκρισης της περαιτέρω μεταβίβασης του 
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας προς τρίτους, με σύναψη 
μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 
2971/01 και την ΚΥΑ  ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (Φ.Ε.Κ. 1636/12-5-2017 
τεύχος Β’)  β) Του τρόπου διαχείρισης του αιγιαλού και παραλίας & τους 
προτεινόμενους  χώρους παραχώρησης απλής  χρήσης  αιγιαλού & παραλίας, στην 
Δημοτική  Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων  σε τρίτους, γ) Τους προτεινόμενους  
χώρους παραχώρησης απλής  χρήσης  αιγιαλού & παραλίας ειδικά για παραχώρηση 
με δημοπρασία, στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων, δ) Περί καθορισμό 
τέλους παραχώρησης, σε όμορες  επιχειρήσεις, απλής χρήσης  αιγιαλού-παραλίας, 
στην  Δημοτική   Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων,   ε) Προτεινόμενο χώρο  στα όρια 
του κοινοχρήστου χώρου του αιγιαλού, παραλίας  για τη τοποθέτηση ενός (1) 
διαδρόμου, που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση 
Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.), ενός (1) τουλάχιστον χώρου υγιεινής (W.C.) και 
ενός (1) αποδυτηρίου, που να επιτρέπουν τη χρήση τους από τα Α.με.Α., και  ένα 
(1) τουλάχιστον χώρο στάθμευσης αποκλειστικά για Α.με.Α., εκτός της αιγιαλού 
περιοχής και των αμμοθινών".  
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1.Ομόφωνα για  την έγκριση της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος 
απλής  
 χρήσης αιγιαλού-παραλίας προς  τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, 
έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ               
ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (Φ.Ε.Κ. 1636/12-5-2017 τεύχος Β’).

 
2.Ομόφωνα για τους χώρους οι οποίοι θα παραχωρηθούν σε τρίτους έναντι       
ανταλλάγματος, ως κάτωθι: χώροι έμπροσθεν όμορων ξενοδοχειακών εν 
γένει  επιχειρήσεων, κάμπινγκ,  κέντρων αναψυχής, λοιπών καταστημάτων 
κ.λ.π., κατά μήκος του αιγιαλού  και  της παραλίας, είκοσι μέτρα (20)  από την 
δυτική όχθη του ρέματος στην  θέση «Ποτάμι» στα όρια του Σχεδίου Πόλης 
έως την ανατολική πλευρά του  «Αλσυλλίου Λιάντρου» (ΠΕΥΚΑΚΙΑ).   

 3. Κατά πλειοψηφία, δεν προτείνει χώρους παραχώρησης για απλή χρήση   
αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους με δημοπρασία (μειοψηφούντων των 



συμβούλων: 1.Αναστασίου Τσίτση και 2. Αγαθονίκης Σπανίδου, οι οποίοι  
πιστεύουν ότι, λόγω της υφιστάμενης  ιδιαιτερότητας του Αλσυλλίου,  η 
δημοπρασία αφενός θα  συνέβαλλε στην καλύτερη λειτουργία του χώρου του, 
αποτρέποντας προβλήματα όπως η καθαριότητα και η φύλαξη του, κι 
αφετέρου θα απέφερε οικονομικό όφελος στον Δήμο).

4.Ομόφωνα ως προς το ύψος του τέλους να ανέλθει στα 9€ /τμ.  ετησίως.  

5. Ομόφωνα για δύο (2) χώρους  που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και 
μόνο για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (Α.με Α.), και συγκεκριμένα ο 
πρώτος είκοσι (20 ) μέτρα   από  την δυτική όχθη του ρέματος στην θέση 
«Ποτάμι» στα όρια του Σχεδίου Πόλης και ο δεύτερος εναλλακτικά στα 
ανατολικά όρια του Σχεδίου Πόλης, μεταξύ Ξενοδοχείου «ΧΑΝΙΚΙΑΝ» και 
Καφετέρια «ΑΡΩΜΑ». 
 Ο σχεδιασμός και η τοποθέτηση των αναφερομένων στην ΚΥΑ 
ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (Φ.Ε.Κ. 1636/12-5-2017 τεύχος Β’)  
θα γίνει  από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου μας. 

                                                       

                                                          Συντάχθηκε και αναρτήθηκε
                                                           Αγ.Θεόδωροι 23-5-2017
                                                           Η Αρμόδια υπάλληλος

                                                                           Μπρεζετού  Αικατερίνη 

                                           

  


