ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 4ης 13-05-2016 έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Τοπικής Κοινότητας ΠΙΣΙΩΝ
Αρθµ. Απόφασης 10/2016.
Θ έ µ α : Λήψη απόφασης:΄΄ α) Έγκρισης ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015 (Φ.Ε.Κ 578/9-4-2015 τ. Β’) όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αρίθμ. ΔΔΠ0006398/691Β’ΕΞ2015/2015 και με το άρθρο 56 του Ν. 4384/2016 (Φ.Ε.Κ. 78/26-4-2016 τ.Α’, β)τους
προτεινόμενους χώρους
παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, στην Τοπική Κοινότητα Πισίων, σε
τρίτους, γ)Τους προτεινόμενους χώρους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας ειδικά για παραχώρηση με
δημοπρασία, στην Τοπική Κοινότητα Πισίων, δ)Περί καθορισμό τέλους παραχώρησης, σε όμορες επιχειρήσεις, απλής
χρήσης αιγιαλού- παραλίας, στην Τοπική Κοινότητα Πισίων, 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., εντός της
εκτός αιγιαλού περιοχής στάθμευσης ΄΄.

Στα Πίσια και στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Πισίων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας -Αγίων
θεοδώρων, σήμερα την 13ην του μηνός Μάιου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 17:00
συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας ΠΙΣIΩΝ, μετά την αρθμ. Πρωτ. 04/10-05-2016 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου του που δόθηκε, σε κάθε ένα των Συμβούλων, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 νόμου 3852/2010.
Π α ρ ό ν τ ε ς: Ιωάννης Μ. Γκίκας, Άρης Ματθ. Σταματάκης, Δημήτριος Παν. Λάμπρου.
Α π ό ν τ ε ς: Ουδείς.

Παρόν και ο Κος Ιωάννης Σπ. Γκίκας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριών (3) μελών του Συμβουλίου της
Τοπικής Κοινότητας Πισίων, βρέθηκαν παρόντα τρία (3), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
Πριν από την συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος λαβών το λόγο, πρότεινε την
συζήτηση του θέματος έκτακτα ως κατεπείγοντος, το οποίο και αποδέχθηκε το σώμα.
Συζητουμένου του θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Συμβούλιο, αφού άκουσε τον Κο. Πρόεδρο, σχετικά με την
αριθμ. πρωτ. Δ.Υ./06.05.2016 εισήγηση του γραφείου Εσόδων που του διανεμήθηκε, μετά από συζήτηση και έκθεση
απόψεων,

Ομόφωνα Αποφασίζει

1. Εγκρίνει την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης,

έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο

Ν. 2971/2001 και την

ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015(ΦΕΚ

578/09.04.2015 τευχ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρίθμ. ΔΔΠ0006398/691Β’ΕΞ2015/2015 και με το άρθρο 56 του Ν.
4384/2016 (Φ.Ε.Κ. 78/26-4-2016 τ.Α’

2. Προτείνει τους ιδίους χώρους, παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας σε τρίτους, που είχε προτείνει και

στην αριθμ. 04/2015 απόφαση του, τους οποίους σας παραθέτουμε:

α) Παραλία Αγίας Σωτήρας από το κατάστημα Ζόγκα Σοφίας μέχρι την οικία Πετρόπουλου .
β) Παραλία Αλμύρας από οικία Νούτσου μέχρι το οικόπεδο Υπαίθριας Ζωής .
γ) Παραλία Αγίου Βλασσίου μπροστά στο συγκρότημα Ροκά.
δ) Παραλία Μαυρολίμνης.
ε) Παραλία Βλύχας.

3. Την μη παραχώρηση χώρων απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία .
4. Προτείνει ύψος τέλους 7€τ.μ./ετησίως.

5. Δύο ( 2 ) χώρους που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία
(Α.με.Α.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 1052758/1451/Β0010/10.04.2012,ως κάτωθι:
α) Χώρος έμπροσθεν του καταστήματος ΄΄IRENE΄΄, στην παραλία <<Αγίας Σωτήρας>>.

β) Χώρος έμπροσθεν του Δημοτικού κτήματος . στην παραλία <<Αλμύρας>> . Ο σχεδιασμός για την τοποθέτηση των
αναφερόμενων στη ΚΥΑ 1052758/1451/Β0010/10-4-2012, θα γίνει από την Τ.Υ. του Δήμου.
Ο Πρόεδρος

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 10/2016
(έπονται υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο
Πίσια 13 Μαΐου 2016
Ο Πρόεδρος Τ. Κ.
Ιωάννης Μην. Γκίκας

Τα μέλη

