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ΘΕΜΑ 1
«Λήψη απόφασης περί: α) Έγκρισης ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (Φ.Ε.Κ. 1636/125-2017 τ. Β΄).
β) τους προτεινόμενους χώρους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίς,
στην Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας, σε τρίτους,
γ) τους προτεινόμενους χώρους παραχώρησης απλης χρ΄σηης αιγιαλού & παραλίας
ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στην Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας,
δ) καθορισμού τέλους παραχώρησης, σε όμορες επιχειρήσεις, απλής χρ΄σηης
αιγιαλού-παραλίας, στην Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας,
ε) προτεινόμενο χώρο στα όρια του κοινόχρηστου χώρου του αιγιαλού, παραλίας για
την τοποθέτηση ενός (1) διαδρόμου, που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο
για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.), ενός (1) τουλάχιστον χώρου
υγεινής (W.C.) και ενός (1) αποδυτηρίου, που να επιτρέπουν τη χρήση τους από τα
Α.με.Α., και ένα (1) τουλάχιστον χώρο στάθεμυσης αποκλειστικά για Α.με. Α., εκτός
της αιγιαλού περιοχής και των αμμοθινών».
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 16
Ο μ ο φ ω ν α, Προτείνει τα εξής: 1) Την έγκριση της περαιτέρω μεταβίβασης του
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής
σχέσης έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ
ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (Φ.Ε.Κ. 1636/12-5-2017 τεύχος Β΄) 2) τους χώρους οι
οποίοι θα παραχωρηθούν σε τρίτους, έναντι ανταλλάγματος (προγενέστερες
αποφάσεις Δ.Κ. Ισθμίας 5/2014, 19/2015, 92/2007, 14/2016), ως εξής:
α) Θέση Παλαιό Καλαμάκι: Το τμήμα του αιγιαλού που βρίσκεται μπροστά από τις
εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου KALAMAKI BEACH και του κάμπινγ Αφοι
Κουτσογκίλα.
β) Θέση κρυφή παραλία Ισθμίας (πλευρά Πελοποννήσου) Από το όριο ιδιοκτησίας
Α.Ε.ΔΙ.Κ. έως τη συμβολή του ρέματος που διασχίζει το τμήμα πόλης, πρώην
ιδιοκτησίας Α.Τ.Ε.
γ) Θέση παραλίας Ισθμίας (πλευρά Στερεάς Ελλάδος) Από ιδιοκτησία Εμμανουήλ
Λαϊου έως πρώην λιμάνι Κασκούτα.
δ) Θέση παραλία Καλαμακίου Από εγκατάσταση της βιομηχανίας Μουρίκη έως την
εκβολή του ρέματος Αγίου Χαραλάμπους.

3) Δεν προτείνει χώρους παραχώρησης για απλή χρήση αιγιαλού & παραλίας σε
τρίτους με δημοπρασία.
4) Προτείνει το ύψος του τέλους ανά τ.μ./ετησίως, των χώρων οι οποίοι θα
παραχωρηθούν στους έχοντες δικαίωμα να αιτηθούν την παραχώρηση άνευ
δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις, εκτός των όμορων ξενοδοχείων), να παραμείνει
στα 7,00 E/τμ/ετησίως (ως η προγενέστερες ΑΔΣ 112/2015 και 147/2016).
5) Προτείνει την τοποθέτηση ενός (1) διαδρόμου, που θα χρησιμοποιείται
αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.) στην
κρυφή παραλία Ισθμίας και στο σημείο ακριβώς απέναντι από την έξοδο της οδού
Θέτιδος.-

Συντάχθηκε και αναρτήθηκε
Ίσθμια 25/05/2017
Η αρμόδια υπάλληλος
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