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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 24ης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Ζαγοράς - Μουρεσίου
ΘΕΜΑ: «Περί τροποποιητικής πράξης κανονισμού κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού

και παραλίας»
Στη Ζαγορά, σήµερα, 29η του µηνός Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ.
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε δηµόσια
συνεδρίαση, η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, ύστερα από την
15022/28-11-2017 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 επτά (7) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

-----------------------

2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
4.

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

5. ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
6. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο Δημοτικό Υπάλληλο.
Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και ∆ήµαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου,
εισηγούµενος το 22Ο θέµα της ηµερήσιας ∆ιάταξης εξέθεσε ότι.

Υποβάλλω

στην

Οικονοµική

κανονισµού κοινοχρήστων χώρων

Επιτροπή

ορισµένες

τροποποιήσεις

του

αιγιαλού και παραλίας, όπως αυτή ισχύει
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σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. Απόφαση ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2015/11-05-2017

που

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1636/Β/12-05-2017 . Οι τροποποιήσεις αφορούν:

α)την μεταφορά των θέσεων παραχώρησης τμήματος αιγιαλού και παραλίας για την
τοποθέτηση θαλασσίων μέσων στην παραλία Χορευτό του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
β) Την δημιουργία θέσεως

παραχώρησης τμήματος αιγιαλού και παραλίας για

τοποθέτηση θαλασσίων μέσων στην παραλία Αγίων Σαράντα της ΤΚ Μακρυράχης του
Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
γ) την μεταφορά της θέσεως παραχώρησης τμήματος αιγιαλού και παραλίας για την
τοποθέτηση θαλασσίων μέσων στην παραλία Παπά Νερό της ΤΚ Μούρεσι του Δήμου
Ζαγοράς Μουρεσίου
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ
∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

(ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ)
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη είναι πράγµατα
κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο ∆ηµόσιο, το οποίο τα προστατεύει και
τα διαχειρίζεται. Η προστασία του οικοσυστήµατος των ζωνών αυτών είναι ευθύνη
του Κράτους, ενώ κύριος προορισµός τους είναι η ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση
σ’ αυτές. Κατ' εξαίρεση, ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη µπορούν
να χρησιµεύσουν για κοινωφελείς περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς σκοπούς, για
απλή χρήση τους εφόσον απ’ αυτήν δεν παραβιάζεται ο προορισµός τους ως
κοινόχρηστων πραγµάτων και δεν επέρχεται αλλοίωση στη φυσική µορφολογία τους
και τα βιοτικά τους στοιχεία (παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001), καθώς επίσης
και για την εξυπηρέτηση υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος.
Με

την

υπ΄

αριθ.

Απόφαση

ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2015/11-05-2017

που

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1636/Β/12-05-2017 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 31/12/2019, κατόπιν της
τροποποίησης του αρ. 13του ν 2971/2001, με το αρ. 15 του ν. 4467/2017 (ΦΕΚ 56/Α/1304-2017
Το δικαίωμα αυτό μπορεί να μεταβιβαστεί ολικά ή μερικά από κάθε Ο.Τ.Α. σε
υφιστάμενη δημοτική ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 266 του ν.3463/2006, μετά από
σχετική τροποποίηση του καταστατικού της, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στους σκοπούς
της και η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας.

Η παραχώρηση γίνεται µε ατοµικές, µονοµερείς και προσωποπαγείς πράξεις της
αρµόδιας αρχής, υπό τον περιορισµό να µην βλάπτεται το φυσικό περιβάλλον, να µην
περιορίζεται η έκταση της θαλάσσιας λωρίδας που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από
τους λουόµενους και να µην παρεµποδίζεται η από το ευρύ κοινό απόλαυση της
θάλασσας, που αποτελεί αγαθό κοινό σε όλους.
Στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη και την παρόχθια ζώνη δεν επιτρέπεται η
κατασκευή κτισµάτων και εν γένει κατασκευασµάτων, παρά µόνο για την επιδίωξη
των σκοπών, που αναφέρονται σε προηγούµενη παράγραφο. Ο παλαιός αιγιαλός και
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η παλαιά όχθη ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του ∆ηµοσίου και καταγράφονται
ως δηµόσια κτήµατα. Κάθε πολίτης έχει την εξουσία να χρησιµοποιεί ελεύθερα τους
κοινόχρηστους χώρους, εξουσία που απορρέει από το δικαίωµα της προσωπικότητας
(άρθρο 57 του ΑΚ), καθώς και το δικαίωµα να απαιτεί από τους υπεύθυνους την
προστασία της ακώλυτης χρήσης τους, όταν αυτή παρεµποδίζεται.
Είναι προφανές λοιπόν ότι, µετά τη µεταρρύθµιση του Ν.3852/2010
(«Καλλικράτης»), είναι αναγκαίο να εκδοθεί µια κανονιστική απόφαση, προκειµένου
να ρυθµίζει µε τρόπο ενιαίο τα θέµατα των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού –
παραλίας στο νέο Καλλικρατικό ∆ήµο Ζαγοράς -Μουρεσίου.
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Κεφάλαιο Α’: Γενικές ∆ιατάξεις
ΑΡΘΡΟ 1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο παρών Κανονισµός διέπεται από τις διατάξεις :

1. Του Ν.1080/1980, (Φ.Ε.Κ. Α΄246/22-10-1980), «Περί τροποποιήσεως και
συµπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νοµοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων».

2. Του Ν. 1900/1990,(Φ.Ε.Κ. Α΄ 125/17/09/0990), «Τροποποίηση και
συµπλήρωση

διατάξεων

του

δηµοτικού

και

κοινοτικού

κώδικα

(π.δ.323/19879), δευτεροβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης (ν.16622/1986),
εσόδων δήµων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Του Ν. 3463/2006,(Φ.Ε.Κ. Α΄114/08-06-2006), «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων».

4. Του Ν. 2971/2001,(Φ.Ε.Κ. Α΄285/19-12-2001), «Αιγιαλός, παραλία και άλλες
διατάξεις».

5.

την υπ΄ αριθ. ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2015/11-05-2017 που δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 1636/Β/12-05-2017 «Απευθείας παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, του

δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης
µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, στους οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθµού».

6. Του Ν. 3852/2010,(Φ.Ε.Κ. Α΄87/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης
Καλλικράτης».

και

της

Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης

–

Πρόγραµµα
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ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι:

Α.- Η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση των λουόμενων στις παραλίες του Δήμου Ζαγοράς –
Μουρεσίου.

Β.- Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και της λειτουργικότητας των παραλιών,
ειδικά τους καλοκαιρινούς µήνες, που πλήθος κόσµου τις επισκέπτεται.

Γ.- Η άσκηση των δραστηριοτήτων εκείνων, που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή
την αναψυχή του κοινού, όπως η εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων αναψυχής,
καθισµάτων, οµπρελών, η λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου κλπ.

Ε.- Οι επιβαλλόµενες κυρώσεις στους παραβάτες των κοινόχρηστων χώρων.
Ο παρών κανονισµός αφορά στη χρήση των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού –
παραλίας σε όλες τις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες του ενιαίου ∆ήµου Ζαγοράς
-Μουρεσίου.
Γίνεται, επίσης, αναλυτική περιγραφή του τι ισχύει για κάθε χώρο ξεχωριστά,
για κάθε κατηγορία και σε κάθε περίπτωση.
Η παραχώρηση του δικαιώµατος της απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων
αιγιαλού – παραλίας από τους ∆ήµους σε επιχειρήσεις και ιδιώτες ισχύει µέχρι την
31/03/2019. Σε περίπτωση που υπάρξει νέα απόφαση µεταβίβασης του δικαιώµατος
πέραν του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος και δεν υπάρξουν ουσιαστικές µεταβολές,
θα παραµένει σε ισχύ ο παρών κανονισµός.
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ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΙΣΜΟΙ
1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις
µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυµάτων της.
2. «Παραλία» είναι η ζώνη ξηράς που προστίθεται στον αιγιαλό, καθορίζεται δε σε
πλάτος µέχρι και πενήντα (50) µέτρα από την οριογραµµή του αιγιαλού, προς
εξυπηρέτηση της επικοινωνίας της ξηράς µε τη θάλασσα και αντίστροφα.
3. «Παλαιός αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, που προέκυψε από τη µετακίνηση
της ακτογραµµής προς τη θάλασσα, οφείλεται σε φυσικές προσχώσεις ή τεχνικά
έργα και προσδιορίζεται από τη νέα γραµµή αιγιαλού και το όριο του παλαιότερα
υφιστάµενου αιγιαλού.
4. «Όχθη» των µεγάλων λιµνών και των πλεύσιµων ποταµών είναι η χερσαία ζώνη
που περιστοιχίζει αυτούς και βρέχεται από τις µεγαλύτερες αλλά συνήθεις
αναβάσεις των υδάτων τους.
5. «Παρόχθια ζώνη» των µεγάλων λιµνών και των πλεύσιµων ποταµών είναι η µε
τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 προστιθέµενη στην όχθη
ζώνη ξηράς, που καθορίζεται σε πλάτος µέχρι και πενήντα (50) µέτρα από το
προς την ξηρά όριο της όχθης.
6. «Παλαιά όχθη» των µεγάλων λιµνών και των πλεύσιµων ποταµών είναι η ζώνη
της ξηράς, που προέκυψε από τη µετακίνηση της οριογραµµής της όχθης των
µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών.
7. «Λιµένας» είναι η ζώνη ξηράς και θάλασσας µαζί µε έργα και εξοπλισµό, που
επιτρέπουν κυρίως την υποδοχή κάθε είδους πλωτών µέσων και σκαφών
αναψυχής, τη φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση, παραλαβή και προώθηση των
φορτίων τους, την εξυπηρέτηση επιβατών και οχηµάτων και την ανάπτυξη
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε τις
θαλάσσιες µεταφορές.
8. «Λιµενικά έργα» είναι εκείνα, που εκτελούνται ολικώς ή µερικώς στον αιγιαλό,
την όχθη, την παραλία ή την παρόχθια ζώνη, µέσα στη θάλασσα, στον πυθµένα
της θάλασσας και στο υπέδαφος του βυθού, καθώς και εκείνα που επιφέρουν
διαµόρφωση ή αλλοίωση των χώρων αυτών ή που προβλέπονται από τις διατάξεις
περί Λιµενικών Ταµείων.
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9. «Φορέας διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα» είναι κάθε δηµόσιος φορέας ή
φορέας της Αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικός ή µικτός φορέας που έχει, κατά νόµο, την
ευθύνη της διοίκησης και της εκµετάλλευσης λιµένα.

10. «Τέλος» είναι η χρηµατική παροχή που καταβάλλεται στον ∆ήµο εις βάρος όσων
χρησιµοποιούν κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού – παραλίας
11. «Μισθωτήρια συµβόλαια» είναι οι συµβατικές σχέσεις µίσθωσης µεταξύ του
∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου και του µισθωτή του χώρου.
12. «Άδειες» χρήσης κοινόχρηστου χώρου είναι οι ατοµικές διοικητικές πράξεις της
∆ιοίκησης του ∆ήµου, µε τις οποίες δίνεται η δυνατότητα να χρησιµοποιήσει
κάποιος κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού – παραλίας, εφόσον όµως έχουν εκπληρωθεί
όλες οι προϋποθέσεις.
13. «Ανάκληση άδειας» είναι η διοικητική πράξη µε την οποία αίρεται η ισχύς µιας
άλλης διοικητικής πράξης και αποσκοπεί όχι µόνο στην ποινική τιµωρία του
αδικήµατος, αλλά και στη συµµόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθµίσεις τόσο
του νόµου όσο και του παρόντος κανονισµού.
14. «Αυθαίρετη χρήση» θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την
προηγούµενη άδεια του ∆ήµου. Αυθαίρετη θεωρείται, επίσης, η χρήση του
κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας, είτε
αυτοί αφορούν στο είδος της χρήσης και στη θέση ή έκταση του παραχωρηµένου
χώρου, είτε στη διάρκεια της άδειας.
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ΑΡΘΡΟ 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1. Σύµφωνα και µε τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ν.3463/2006, απαραίτητη
προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε µορφής άδειας από τους ΟΤΑ Α’
Βαθµού είναι η µη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερόµενου βεβαιωµένων
ληξιπρόθεσµων οφειλών προς αυτούς, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεµοδικίας
και της καταβολής αυτών µέσω διακανονισµού.
Σε κάθε περίπτωση το µίσθωµα που αναλογεί καθώς και το νόµιµο χαρτόσηµο θα
καταβάλλονται :
Α.Για το τρέχον έτος 2017: το εξήντα τοις εκατό (60%) µε την υπογραφή του
µισθωτηρίου συµβολαίου, συγκεκριµένα τριάντα τοις εκατό (30%) µε παράβολο
υπέρ του ∆ηµοσίου, τριάντα τοις εκατό (30%) εξοφλείται στην ταµειακή υπηρεσία
του ∆ήµου και το υπόλοιπο σαράντα τοις εκατό (40%) στις 14/08/2017.
Β. Για το έτος 2018: το εξήντα τοις εκατό (60%) έως την 31/03/2018 &
συγκεκριµένα τριάντα τοις εκατό (30%) το παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου, τριάντα
τοις εκατό (30%) εξοφλείται στην ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου και το υπόλοιπο
σαράντα τοις εκατό (40%) στις 14/08/2018.
Γ. Για το έτος 2019: το εξήντα τοις εκατό (60%) έως την 31/03/2019 &
συγκεκριµένα τριάντα τοις εκατό (30%) το παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου, τριάντα
τοις εκατό (30%) εξοφλείται στην ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου και το υπόλοιπο
σαράντα τοις εκατό (40%) στις 14/08/2019.
2. ∆ήµος δεν υποχρεούται στην επιστροφή ή στη µείωση του αντίτιµου χρήσης σε
περίπτωση πρόωρης λήξης της χρήσης άνευ σοβαρού λόγου, ούτε έχει ευθύνη για
τυχόν άρνηση των δηµόσιων αρχών να χορηγήσουν οποιαδήποτε άδεια, στον
ενδιαφερόµενο.
3. Η τυχόν ανάκληση της παραχώρησης προς το ∆ήµο συνεπάγεται αυτοδικαίως και
την ανάκληση όλων των παραχωρήσεων που έχουν συντελεστεί βάσει αυτής.
4. ∆εν επιτρέπεται η εγκατάσταση του µισθωτή στον κοινόχρηστο χώρο πριν από τη
σύναψη της µίσθωσης, καθώς και η παραµονή αυτού µετά τη λήξη αυτής. Ο
µισθωτής υποχρεούται να παραδώσει τον παραχωρηθέντα χώρο στην κατάσταση
που τον παρέλαβε, διαφορετικά οφείλει να αποκαταστήσει κάθε φθορά, βλάβη ή
ζηµιά που προκλήθηκε πέρα από τη συνήθη χρήση.
5. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η δωρεάν παραχώρηση της απλής χρήσης
του αιγιαλού από το ∆ήµο, ή η παραχώρησή του χωρίς δηµοπρασία, στις
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περιπτώσεις που επιβάλλεται από το νόµο, ή η άρνηση παραχώρησης
συγκεκριµένου χώρου χωρίς ιδιαίτερο σοβαρό λόγο.
6. ∆εν επιτρέπεται η κήρυξη δηµοπρασίας, για την παραχώρηση της απλής χρήσης
του αιγιαλού στις περιπτώσεις που ο νόµος προβλέπει την απευθείας παραχώρησή
του µόνο µε την έγγραφη συγκατάθεση του έχοντος το δικαίωµα της χρήσης του
χώρου.
7. Οι προηγούµενες διατάξεις των κανονιστικών αποφάσεων που ίσχυαν µέχρι
σήµερα για όλους τους πρώην ∆ήµους που συνενώθηκαν µε το ∆ήµο Ζαγοράς –
Μουρεσίου

,

συµπληρώνονται,

τροποποιούνται,

κωδικοποιούνται

και

επικαιροποιούνται, µε την παρούσα κανονιστική απόφαση.
8. Τα τέλη χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού θα καθορισθούν µετά από
εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. ζ του άρθρου 72 του
Ν.3852/2010, (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010), «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»,

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Ο ∆ήµος Ζαγοράς-Μουρεσίου δύναται να µισθώνει προς επιχειρήσεις ή
ιδιώτες την απλή χρήση των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού – παραλίας στα όρια της
διοικητικής περιφέρειας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους
λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκµίσθωση θαλασσίων µέσων
αναψυχής, καθισµάτων, οµπρελών, λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου κλπ.) µε
τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να µην υφίστανται στον προς µεταβίβαση κοινόχρηστο χώρο οι αρνητικές
προϋποθέσεις του άρθρου 6 του παρόντος κανονισµού.
2. Οι έχοντες το δικαίωµα της χρήσης των κοινόχρηστων χώρων άνευ δηµοπρασίας
(όµοροι) να ασκούν αυτό κατά προτίµηση, έναντι οποιαδήποτε άλλου ακόµα και
της επιχείρησης του Ο.Τ.Α. στον έµπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητας
τους κοινόχρηστο χώρο. Έµπροσθεν χώρος νοείται ο χώρος που ορίζεται από τις
δύο νοητές παράλληλες που εκκινούν από τις πλάγιες πλευρές της επιχείρησης
και καταλήγουν στην ακτή.
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3. Όµορη επιχείρηση, η οποία δικαιούται των ευεργετηµάτων του νόµου επί του
αιγιαλού, είναι εκείνη που τελεί σε άµεση χωρική ή τοπική σχέση µε τον αιγιαλό,
η δε γειτνίαση αυτή δεν αναιρείται όταν ανάµεσα στην επιχείρηση και τον αιγιαλό
µεσολαβεί δρόµος.
4. Η µέγιστη κάλυψη χρήσης να µην υπερβαίνει το 50% του παραχωρούµενου
χώρου, ώστε να υπάρχουν διάδροµοι (οριζόντιοι και κάθετοι) τουλάχιστον ενός
(1) µέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά µήκος της ακτής πλάτους τουλάχιστον
τριών (3) µέτρων από την ακτογραµµή, για την ελεύθερη κίνηση των λουόµενων
και την αποφυγή ατυχηµάτων.
5. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εκµίσθωση µε βάση τα τεµάχια των
οµπρελών και των καθισµάτων, όπως και ο συµψηφισµός του ανταλλάγµατος µε
την οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών από το µισθωτή προς τον ∆ήµο.
6. Η έκταση αιγιαλού – παραλίας που παραχωρείται δε θα υπερβαίνει τα πεντακόσια
τετραγωνικά µέτρα (500τ.µ.). Ο ανωτέρω περιορισµός δεν ισχύει για τις όµορες
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
7. Σε περίπτωση που στον ίδιο αιγιαλό υπάρχουν περισσότερες παραχωρήσεις για
την εκµίσθωση οµπρελών και καθισµάτων, πρέπει µεταξύ των διάφορων χώρων
του αιγιαλού να υφίσταται ενδιάµεση απόσταση ελεύθερης ζώνης τουλάχιστον
εκατό (100) µέτρων. Ο προηγούµενος περιορισµός δεν εφαρµόζεται εάν
πρόκειται να παραχωρηθεί αιγιαλός για να εκµισθωθούν καθίσµατα και οµπρέλες
από εκείνους που έχουν γειτονικά καταστήµατα και µόνο για το χώρο εµπρός από
τα καταστήµατά τους.
8. Οι αιτήσεις για την απευθείας παραχώρηση του χώρου, για την τοποθέτηση
οµπρελοκαθισµάτων υποβάλλονται στα Τµήµα Εσόδων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου, συνοδευόµενες από τα εξής
απαιτούµενα δικαιολογητικά:

Α. Άδεια λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε τη ρητή
προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει.

Β. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινόχρηστου χώρου που έχει χορηγηθεί.
Γ. Απόδειξη ταµειακής µηχανής, όπου θα αναγράφεται το ΑΦΜ της
επιχείρησης.
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∆. ∆ηµοτική ενηµερότητα του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου του
ενδιαφερόµενου ή των ενδιαφερόµενων (εταιρίες).
Οι αιτούντες απευθείας παραχώρηση χώρου για θαλάσσια µέσα αναψυχής, θα πρέπει
να προσκοµίζουν από αρµόδια ∆.Ο.Υ. έναρξη της δραστηριότητας.
9. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου θα προβαίνουν στον
έλεγχο και, εφόσον υπάρχει θετική εισήγηση, θα ειδοποιείται ο ενδιαφερόµενος
να καταβάλει το τίµηµα στο Ταµείο του ∆ήµου µε το Άρθρο 4 παράγραφος 1
(Α,Β,Γ,∆)
10. Στην άδεια, πέραν των άλλων, θα αναγράφονται επακριβώς τα τετραγωνικά µέτρα
που παραχωρούνται, το Γραµµάτιο είσπραξης, ο χρόνος έκδοσης και η
ηµεροµηνία λήξης της άδειας, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για τον
αποτελεσµατικότερο έλεγχο από τις αρµόδιες υπηρεσίες.
11. Όσοι είναι δικαιούχοι, µετά την διενέργεια δηµοπρασίας, µαζί µε την αίτηση θα
καταθέτουν αντίγραφο του πρακτικού δηµοπρασίας. Εάν οι όµορες επιχειρήσεις
δεν θα ενδιαφερθούν για την εκµίσθωση του χώρου στην προβολή της
επιχείρησης τους, ο ∆ήµος µπορεί να δηµοπρατήσει τους χώρους αυτούς.
12. Οι χορηγούµενες άδειες, όσον αφορά στην παραχώρηση του χώρου, ισχύουν
µέχρι την 31/12/2019

. Με τη λήξη των αδειών, αποµακρύνονται από τον

κοινόχρηστο χώρο τα ανωτέρω αναφερόµενα αντικείµενα.
13. Στους µη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης χώρου αιγιαλού, η
µεταβίβαση του δικαιώµατος της απλής χρήσης γίνεται αποκλειστικά και
µόνο κατόπιν δηµοπρασίας. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί
να γίνουν νέες παραχωρήσεις µετά από σχετικό αίτηµα των ενδιαφεροµένων
επιχειρήσεων.
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ΑΡΘΡΟ 6. ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Η απλή χρήση των προαναφερόµενων κοινόχρηστων χώρων ∆ΕΝ παραχωρείται
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α). Όταν η διαχείρισή τους ανήκει σε άλλους φορείς, πλην του υπουργείου
Οικονοµικών (Λιµενικά Ταµεία, Οργανισµοί Λιµένων, Ε.Τ.Α.Α.Ε. κλπ.).

Β). Όταν υφίστανται νόµιµες παραχωρήσεις, βάσει των διατάξεων του άρθρου 14
του Ν. 2971/2001, σε εµπορικές επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται χύδην (εκτός
συσκευασίας) φορτία, σε βιοµηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές, µεταλλευτικές,
λατοµικές, αλιευτικές επιχειρήσεις και υδατοκαλλιέργειες.

Γ). Όταν επ’ αυτών υπάρχουν εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής
Άµυνας και Ασφάλειας ή έχει ανασταλεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας τους.

∆). Όταν έχουν εκτελεσθεί σε αυτούς έργα άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής και
έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν σχετικά µέτρα προστασίας Ν.2971/2001.

Ε). Όταν οι γεωµορφολογικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν (π.χ. βραχώδειςαπόκρηµνες ακτές) ή τίθεται θέµα ασφάλειας και υγείας των λουοµένων.

ΣΤ). Όταν το εύρος του αιγιαλού ή της όχθης είναι µικρότερο των έξι (6) µέτρων, µε
εξαίρεση την περίπτωση της παρ.(α), του άρθρου 9, της παρούσας απόφασης.
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ΑΡΘΡΟ 7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
1. Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναµίσθωση ή η περαιτέρω υπεκµίσθωση των
κοινόχρηστων χώρων από τους µισθωτές µε οποιονδήποτε τρόπο σε
οποιονδήποτε, µε ή χωρίς αντάλλαγµα.
2. Κανένας χρήστης δεν αντλεί κανένα δικαίωµα από µισθωτική σύµβαση, αφού
πρόκειται για απλή παραχώρηση χρήσης αιγιαλού – παραλίας και όχι για
µίσθωση, βάσει του Ν.2971/2001 και της υπ’ αριθ. Απόφαση την υπ΄ αριθ.
Απόφαση ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2015/11-05-2017

που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ

1636/Β/12-05-2017.

3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση που αλλοιώνει τη φυσική µορφολογία και
τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης,
καθώς και τον Κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών, όπως η ανέγερση κάθε είδους
κτίσµατος ή τοποθέτηση κατασκευάσµατος που συνδέεται σταθερά µε το έδαφος
(πάκτωση µε σκυρόδεµα, τσιµεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωµατώσεις
κλπ), καθώς και η τοποθέτηση σκηνών και η εγκατάσταση τροχόσπιτων,
αυτοκινήτων κλπ.
4. Απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων επιγραφών, ειδών από πλαστικό,
ψυγείων, µπαρ, καθώς και κάθε είδους µη προβλεπόµενου από τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, προσωρινού ή µόνιµου χαρακτήρα
κατασκευής (ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα –τέντες κλπ.).
5. Οι χρήστες των παραχωρηµένων χώρων οφείλουν να φροντίζουν µε δικά τους
µέσα και µε δική τους ευθύνη για την καθαριότητα, τη συντήρηση και γενικά την
καλή κατάστασή τους.
6. Οι αντηλιακές οµπρέλες (θα είναι οµοιόµορφες) µαζί µε τις αντίστοιχες
ξαπλώστρες, θα τοποθετηθούν σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας
υπηρεσίας του ∆ήµου.
7. Να µην τίθεται θέµα αθέµιτου ανταγωνισµού µεταξύ των µισθωτών που ασκούν
οµοειδή δραστηριότητα.
8. Να µη δηµιουργούνται θέµατα υποβάθµισης του περιβάλλοντος από την άσκηση
της δραστηριότητας.
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9. Κάθε χρήστης θα χρησιµοποιεί τον παραχωρηθέντα χώρο κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε να µην παραβιάζεται ο προορισµός του ως Κοινόχρηστος.
10. Τα υλικά των οµπρελοκαθισµάτων θα είναι από υλικά εναρµονισµένα µε το
περιβάλλον.
11. Κάθε χρήστης υποχρεούται σε ανάρτηση ξύλινης καλαίσθητης ενηµερωτικής
πινακίδας, εκτός των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, όπου θα αναγράφονται η
τιµή της ενοικίασης των οµπρελοκαθισµάτων και το όνοµα του υπεύθυνου
µισθωτή.
12. Κάθε χρήστης υποχρεούται στην παροχή των ναυαγοσωστικών αναγκών της
παραλίας στην ευρύτερη περιοχή του (όταν αυτό του υποδειχτεί από τα όργανα
του ∆ήµου), ειδικότερα η τοποθέτηση κουτιού σε ευδιάκριτο σηµείο, χρώµατος
πορτοκαλί που θα περιέχει κυκλικό σωσίβιο µε πενήντα µέτρα σχοινί καθώς και
κουτί πρώτων βοηθειών.
13. Κάθε χρήστης υποχρεούται άµεσα, µε δική του ευθύνη και έξοδα, να τοποθετήσει
τέσσερα καλαίσθητα δοχεία απορριµµάτων και πήλινα σταχτοδοχεία µε άµµο και
να διατηρεί, κατά τη

διάρκεια χρήσης του αιγιαλού, την ακτή και τον

περιβάλλοντα χώρο καθαρό και ευπρεπή.
14. Απαγορεύεται αυστηρά, σε όλη τη διάρκεια της

χρήσης της παραλίας, η

τοποθέτηση στο χώρο αυτό αντικειµένων ξένων προς τη χρήση.
15. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκινήτου µέσα στις παραλίες για µεταφορά διάφορων
αντικειµένων, πλην της έναρξης χρήσης και λήξης κάθε θερινής περιόδου.
16. Κάθε χρήστης σε περίπτωση πυρκαγιάς υποχρεούται

να

παράσχει

βοήθεια

για την κατάσβεσή της, οπουδήποτε και εάν υπάρχει, όποτε

ζητηθεί

καθώς

επίσης

υποχρεούται

και σε βάρδια

κάθε
του

πυρασφαλείας για

ολόκληρη την θερινή περίοδο.
17. Κάθε χρήστης οφείλει να δέχεται τον έλεγχο του ∆ήµου για την εξακρίβωση της
τήρησης των όρων της παραχώρησης χρήσης.
18. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των νόµων περί αιγιαλού καθώς και του
παρόντος Κανονισµού, ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα αποκλεισµού της
συµµετοχής του παραβάτη σε δηµοπρασία ή απευθείας παραχώρησης του χώρου
κατά την επόµενη θερινή περίοδο.

ΑΔΑ: ΨΔΧΗΩΡΚ-Α5Ν

ΑΡΘΡΟ 8. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
1. Η συµβατική σχέση µίσθωσης γίνεται µε µισθωτήριο συµβόλαιο, το οποίο
συντάσσεται σε (3) τρία αντίγραφα που υπογράφονται από τα συµβαλλόµενα
µέρη και από τον Προϊστάµενο της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας
Περιουσίας αφού καταβληθεί από το µισθωτή το σύνολο του προβλεπόµενου
(εξήντα τοις εκατό (60%) προκαταβολικά και το υπόλοιπο σύµφωνα µε τα όσα
ορίζονται στο Άρθρο 4 παρ1(Α,Β,Γ,∆)
2. Κάθε χρήστης υποχρεούται, όταν λήξει η διάρκεια της παραχώρησης, να
παραδώσει τον παραχωρηθέντα χώρο στην κατάσταση που τον παρέλαβε,
διαφορετικά οφείλει να αποκαταστήσει κάθε φθορά, βλάβη ή ζηµιά που
προκλήθηκε, πέρα από τη συνήθη χρήση. Ο ∆ήµος Ζαγοράς -Μουρεσίου µπορεί
να ζητήσει µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου χρήσης, την επαναφορά των
πραγµάτων στην αρχική κατάσταση.
3. Το ποσοστό του ∆ηµοσίου ορίζεται σε 30% και του ∆ήµου σε 70% επί του
ποσού, που έχει προσδιορίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Στο µισθωτήριο
συµβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του µισθωτή, η διάρκεια της
µίσθωσης, η θέση και το εµβαδόν του κοινόχρηστου χώρου που παραχωρείται, η
ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.τ.λ.), το είδος της χρήσης και το καταβληθέν
αντίτιµο.
4. Η προθεσµία απευθείας µεταβιβάσεων του δικαιώµατος απλής χρήσης
κοινοχρήστων χώρων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τους Ο.Τ.Α. έως και
την 23η Ιουνίου 2017. Από την εποµένη οι συµβάσεις απευθείας παραχώρησης,
θα συνάπτονται µονό από την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Περιουσίας
Υπηρεσία και τους ενδιαφεροµένους, µε ποσοστό ανταλλάγµατος 50% υπέρ του
∆ηµόσιου και 50% υπέρ του οικείου Ο.Τ.Α, το ποσό αυτό θα καταβάλλεται
εφάπαξ µε την υπογραφή της σύµβασης.
5. Τα αντίγραφα των µισθωτηρίων υποβάλλονται, µε ευθύνη του ∆ήµου, για
καταχώρηση και θεώρηση στην αρµόδια Περιφερειακή ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας
Περιουσίας.
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6. Μισθωτήριο συµβόλαιο το οποίο δε φέρει θεώρηση της αρµόδιας Περιφερειακής
∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Περιουσίας, θεωρείται άκυρο από την Περιφερειακή
∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Περιουσίας.
7. Ο ∆ήµος Ζαγοράς -Μουρεσίου, στον οποίο έχει µεταβιβαστεί το δικαίωµα
παραχώρησης, υποβάλλει τα σχετικά στοιχεία (µισθωτήρια κτλ.) εντός (10)
ηµερών µετά τη λήξη κάθε ηµερολογιακού εξαµήνου στην Περιφερειακή
∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Περιουσίας.
8. Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται αποκλειστικά και µόνο εντός των χρονικών
ορίων ισχύος της υπάρχουσας απόφασης παραχώρησης, εκτός και αν αυτή
παραταθεί.
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Κεφάλαιο Β’: Κατηγορίες Χρήσης Αδειών
ΑΡΘΡΟ 9. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ
Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1. Οι παραχωρούµενοι χώροι για θαλάσσια µέσα θα απεικονίζονται επακριβώς σε
τοπογραφικά διαγράµµατα που θα συντάξει η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου
Ζαγοράς -Μουρεσίου.
2. Οι εκµισθωτές θαλάσσιων µέσων αναψυχής, όπου αυτό επιτρέπεται, θα
χρησιµοποιούν κατάλληλα σηµατοδοτηµένο δίαυλο µέσα στη θάλασσα για τη
διακίνηση των µισθωµένων µέσων (κανό, ποδήλατα θαλάσσης, wind-surf, κανό,
κλπ.), το πλάτος του οποίου δε θα υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) µέτρα.
3. Απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας και ησυχίας των λουοµένων η κυκλοφορία
των µισθωµένων µέσων αναψυχής σε απόσταση µικρότερη των διακοσίων (200)
µέτρων από το συνηθισµένο σηµείο στο οποίο φθάνουν κολυµπώντας οι
λουόµενοι στις θαλάσσιες περιοχές, το οποίο δεν επισηµαίνεται από πλωτούς
σηµαντήρες.
4. Απαγορεύονται

αυστηρά

οι

εργασίες

συντήρησης

των

σκαφών

στους

παραχωρούµενους χώρους.
5. Η άδεια για τα θαλάσσια σπορ και µέσα αναψυχής θα χορηγείται από το
Λιµεναρχείο Βόλου . Ο ∆ήµος ουδεµία ευθύνη φέρει σε περίπτωση άρνηση
χορήγησης.
6. Για τον καθορισµό των µέτρων των δραστηριοτήτων µέσα στη θάλασσα αρµόδιο
είναι το Λιµεναρχείο Βόλου.
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Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ:
ΜΕ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ :
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΑΓΟΡΑΣ
A/A

1.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΟΡΕΥΤΟΥ

ΜΕΤΑΞΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ
& ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

2. ΛΙΜΑΝΙ ΧΟΡΕΥΤΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΜΕΣΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΜΕΣΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

2Χ5=10
2Χ5=10

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ
A/A

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ

1. ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ

ΑΣΚΗΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΜΕΣΑ

4Χ5=20

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
A/A

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ

ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΜΕΤΑΞΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ
1. ΑΦΩΝ Γ.& Ι. ΒΟΝΤΖΟΥ ΚΑΙ
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΜΕΣΑ

4Χ5=20

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
A/A

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΗ-ΓΙΑΝΝΗ

1. ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΜΕΣΑ

2Χ5=10

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ
A/A

1.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ (ΠΑΡΑΛΙΑ
ΖΩΩ∆ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ)

ΑΣΚΗΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΜΕΣΑ

2Χ5=10
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ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
A/A

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΛΙΜΑΝΙ ΝΤΑΜΟΥΧΑΡΗΣ

ΝΤΑΜΟΥΧΑΡΗ (ΛΙΜΕΝΑΣ)
1. Έµπροσθεν ξενοδοχείου
«ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ» ιδιοκτησίας Κου Ολκα.

ΑΣΚΗΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΜΕΣΑ

2Χ5=10

ΑΔΑ: ΨΔΧΗΩΡΚ-Α5Ν

ΑΡΘΡΟ 10. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
1. Είναι δυνατή η παραχώρηση, χωρίς δηµοπρασία της απλής χρήσης αιγιαλού για
ένα χρόνο σε αυτούς που έχουν όµορες ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις,
κάµπινγκ ή κέντρα αναψυχής, έναντι ανταλλάγµατος.
2. Το αντάλλαγµα στις όµορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα είναι αυτό που
ορίζεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου
3. Οι παραχωρούµενοι χώροι για θαλάσσια µέσα θα απεικονίζονται επακριβώς σε
τοπογραφικά διαγράµµατα που θα συντάξει η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου
Ζαγοράς -Μουρεσίου.
4. Στις παραλίες που παραχωρούνται για να αναπτυχθούν οµπρέλες και ξαπλώστρες,
ως «Σετ» νοείται 1 οµπρέλα, 1 τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες .
5. Ένα (1) σετ (δύο ξαπλώστρες, ένα τραπεζάκι και µία οµπρέλα ) µαζί µε τον
ελάχιστο κενό χώρο του διαδρόµου του ενός (1) µέτρου καταλαµβάνει
τουλάχιστον πέντε (5 τ. µ.).
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: για να τοποθετήσει κάποιος είκοσι (20) σετ, δηλαδή 40 ξαπλώστρες,
20 τραπεζάκια και 20 οµπρέλες θα χρειαστεί να καλύψει 100τ.µ. (20 σετ επί 5 τ. µ./
σετ ). Επειδή όµως η µέγιστη κάλυψη δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% του
µεταβιβαζόµενου, αυτός θα πρέπει να ζητήσει διπλάσιο χώρο, δηλαδή 200 τ. µ. για να
τοποθετήσει τον συγκεκριµένο αριθµό των οµπρελοκαθισµάτων και βέβαια µε την
προϋπόθεση ότι ο χώρος υπάρχει.
6. Σε κάθε περίπτωση η έκταση που µισθώνεται, οι σειρές ανάπτυξης των
οµπρελοκαθισµάτων καθώς και ο αριθµός τους θα καθορίζεται από την υπηρεσία
του ∆ήµου Ζαγοράς -Μουρεσίου
και θα αναγράφονται στα µισθωτήρια συµβόλαια.
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Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ :
1. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΑΓΟΡΑΣ
A/A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΟΡΕΥΤΟΥ

Παραλία «ΧΟΡΕΥΤΟΥ».
Έµπροσθεν ξενοδοχείου «ΚΑΤΕΡΙΝΑ»
ιδιοκτησίας Αφων Βαρελόπουλου.
Παραλία «ΧΟΡΕΥΤΟΥ».
Έµπροσθεν καταστήµατος
«ΑΝΑΤΟΛΗ» ιδιοκτησίας ∆ηµητρίου
Αφεντου.
Παραλία «ΧΟΡΕΥΤΟΥ».
Έµπροσθεν καταστήµατος
«∆ΕΛΦΙΝΙΑ» ιδιοκτησίας Ιωάννη
Κωνσταντέλου.
Παραλία «ΧΟΡΕΥΤΟΥ».
Έµπροσθεν ξενοδοχείου «ΕΡΜΗΣ»
ιδιοκτησίας Ιωάννη Παπαδηµου.
Παραλία «ΧΟΡΕΥΤΟΥ».
Έµπροσθεν καταστήµατος «Ο ΝΙΚΟΣ»
ιδιοκτησίας Νικολάου Βλάχου.
Παραλία «ΧΟΡΕΥΤΟΥ».
Έµπροσθεν καταστήµατος « ΠΕΤΡΟΣ
Ο ΣΩΓΑΜΠΡΟΣ» ιδιοκτησίας Πέτρου
Λιαντη.
Παραλία «ΧΟΡΕΥΤΟΥ».
Έµπροσθεν καταστήµατος «ΑΡΙΑ»
ιδιοκτησίας Ρίζου Παντζιου.

ΑΣΚΗΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

20Χ15=300 τ. µ

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

20Χ15=300 τ. µ

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

20Χ15=300 τ. µ

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

20Χ15=300 τ. µ

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

20Χ15=300 τ. µ

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

20Χ25=500 τ. µ

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

20Χ25=500 τ. µ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ
A/A

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ

Παραλία «ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ».
1. Έµπροσθεν καταστήµατος µε τίτλο
«ΜΑΜΠΑ»
Παραλία «ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ».
2.
Έµπροσθεν ∆ηµοτικού Αναψυκτήριου
Παραλία «ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ».
3. Έµπροσθεν καταστήµατος ιδιοκτησίας
∆ηµήτριου Ρηγάκη µε τίτλο «SEA

ΑΣΚΗΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

25Χ20=500 τ. µ.

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

25Χ20=500 τ. µ.

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

25Χ20=500 τ. µ.
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SIDE»
Παραλία «ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ».
4. Έµπροσθεν καταστήµατος ιδιοκτησίας
Αριστείδη Οικονόµου

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

25Χ10=250 τ. µ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΗΛΙΟΥ
A/A

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΚΑ

Παραλία «ΠΛΑΚΑ».

1. Έµπροσθεν ξενοδοχείου «Ε∆ΕΜ».

ΑΣΚΗΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

20Χ25=500 τ. µ.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
A/A

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ

Παραλία «ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ».

1. Έµπροσθεν καταστήµατος «Η ΩΡΑΙΑ
2.

3.

4.

5.

ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ»
Παραλία «ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ»
Έµπροσθεν καταστήµατος
«ΠΛΑΤΑΝΟΣ»
Παραλία «ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ»
Έµπροσθεν της επιχείρησης του Κου
Κατσιωτη Ανδρέα
Παραλία «ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ»
Έµπροσθεν της ξενοδοχειακής
επιχείρησης του Κου Κρινάκη
Γεωργίου «ΠΕΛΑΓΟΣ»
Παραλία «ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ»
Έµπροσθεν της ξενοδοχειακής
επιχείρησης του Κου Βοντζου Ιωάννη
«ΚΥΜΑ»

ΑΣΚΗΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

20Χ25=500 τ. µ.

ΟΜΠΡΕΛΕΣ –
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

20Χ25=500 τ. µ.

ΟΜΠΡΕΛΕΣ –
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

20Χ12=240 τ. µ.

ΟΜΠΡΕΛΕΣ –
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

20Χ12=240 τ. µ.

ΟΜΠΡΕΛΕΣ –
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

20Χ25=500 τ. µ.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
A/A

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Παραλία «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ».
1. Έµπροσθεν του Ξενοδοχείου
«ΜΑΝΘΟΣ BEATCH»

ΑΣΚΗΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

ΟΜΠΡΕΛΕΣ –
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

20Χ15=300 τ. µ.

ΑΔΑ: ΨΔΧΗΩΡΚ-Α5Ν

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Παραλία «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ».
Έµπροσθεν του Ξενοδοχείου
«ΣΟΦΟΚΛΗΣ»
Παραλία «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ».
Έµπροσθεν του Ξενοδοχείου «ΚΕΛΛΥ»
Παραλία «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ».
Έµπροσθεν του Καταστήµατος
«ΠΑΡΑΛΟΣ»
Παραλία «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ».
Έµπροσθεν του Ξενοδοχείου
«ΚΟΧΥΛΙ»
Παραλία «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ».
Έµπροσθεν του Καταστήµατος
«ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»
Παραλία «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ».
Έµπροσθεν του Καταστήµατος
«ΛΙΘΟΣ»
Παραλία «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ».
Έµπροσθεν του Καταστήµατος
«ΚΑΒΟΣ»

ΟΜΠΡΕΛΕΣ –
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

20Χ15=300 τ. µ.

ΟΜΠΡΕΛΕΣ –
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

20Χ15=300 τ. µ.

ΟΜΠΡΕΛΕΣ –
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

10Χ15=150 τ. µ.

ΟΜΠΡΕΛΕΣ –
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

10Χ15=150 τ. µ.

ΟΜΠΡΕΛΕΣ –
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

10Χ15=150 τ. µ.

ΟΜΠΡΕΛΕΣ –
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

20Χ15=300 τ. µ.

ΟΜΠΡΕΛΕΣ –
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

10Χ10=100 τ. µ.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ
Παραλία «ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ».
1. Έµπροσθεν του Αναψυκτήριου στην
παραλία του Μυλοπόταµου.

ΟΜΠΡΕΛΕΣ –
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

10Χ12=120 τ. µ.

2. ΜΕ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΑΓΟΡΑΣ
A/A
1.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΧΟΡΕΥΤΟΥ
Ένα τµήµα κάτω από το ξενοδοχείο
«ΑΙΟΛΟΣ».

ΑΣΚΗΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ
ΑΣ
ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ
20Χ15=300 τ. µ.

ΑΔΑ: ΨΔΧΗΩΡΚ-Α5Ν

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΗΛΙΟΥ
A/A

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΚΑ

Παραλία «ΠΛΑΚΑ».
1. Το πρώτο τµήµα της παραλίας
(ερχόµενος από τον Αη Γιάννη)

ΑΣΚΗΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

20Χ25=500 τ. µ.

ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
1. Η παράβαση των διατάξεων των νόµων περί αιγιαλού καθώς και η µη τήρηση των
όρων και των προϋποθέσεων που τίθενται από τον παρόντα κανονισµό
συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ολική, κατά περίπτωση, ανάκληση της παραχώρησης
χρήσης, αλλά επισύρει και ποινικές κυρώσεις από τα αρµόδια όργανα, όπως
επιβολή προστίµων και αποζηµιώσεων αυθαίρετης χρήσης.
2. Το ∆ηµόσιο διατηρεί το δικαίωµα της µονοµερούς ανάκλησης της παραχώρησης
της χρήσης για λόγους δηµόσιου συµφέροντος, εθνικής άµυνας, δηµόσιας τάξης
και ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της δηµόσιας υγείας,
αλλά και για λόγους κατασκευής λιµενικών έργων. Η τυχόν ανάκληση της
παραχώρησης προς το ∆ήµο συνεπάγεται αυτοδικαίως και την ανάκληση όλων
των παραχωρήσεων που έχουν συντελεστεί βάσει αυτής.
3. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης των κοινόχρηστων χώρων, ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου , µέσω των εντεταλµένων οργάνων του (Φύλακες, επιτηρητές,
οδοκαθαριστές κλπ.), έχει υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνουν
καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεµβάσεις επί των κοινόχρηστων χώρων, να
ενηµερώνει άµεσα τις κατά τόπους αρµόδιες

Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις

∆ηµόσιας Περιουσίας., προκειµένου αυτές να προβαίνουν στη λήψη µέτρων
προστασίας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία.
4. Ως αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού – παραλίας θεωρούνται:
Α. Η ανάπτυξη εκτός του οριοθετηµένου τµήµατος, επιπλέον οµπρελών και
ανακλίντρων, πέραν του συνολικού επιτρεπόµενου εµβαδού που αναγράφεται
στο µισθωτήριο ή στην άδεια παραχώρησης χρήσης.

ΑΔΑ: ΨΔΧΗΩΡΚ-Α5Ν

Β. Η ανάπτυξη, εντός του οριοθετηµένου τµήµατος, οµπρελοκαθισµάτων,
χωρίς την νόµιµη άδεια από τις αρµόδιες αρχές.
Γ. Η ανάπτυξη, εκτός του οριοθετηµένου τµήµατος, οµπρελών και
ανακλίντρων, άσχετα εάν στο σύνολό τους δεν ξεπερνούν τον επιτρεπόµενο
αριθµό.
5. Ο εκάστοτε

∆ήµαρχος οφείλει να κοινοποιεί στην Εκτελεστική Επιτροπή

οποιαδήποτε καταγγελία, πρόστιµο, παράνοµη δραστηριότητα, ανάκληση αδείας
κ.λπ., που αφορούν σε δραστηριότητες επί κοινόχρηστου χώρου, έτσι ώστε τα
µέλη της Επιτροπής να είναι ενηµερωµένα.

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ισχύς του Κανονισµού
1. Η παρούσα κανονιστική απόφαση θα αναπροσαρµόζεται και θα τροποποιείται
σύµφωνα µε τις υπουργικές αποφάσεις περί παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και
παραλίας.
2. Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει εφόσον εγκριθεί από τα αρµόδια
όργανα.
3. Περίληψη του ανωτέρω κανονισµού θα δηµοσιευθεί µία φορά σε µία τοπική
Εφηµερίδα.
4. Η τήρηση του παρόντος κανονισµού επαφίεται στην ΕΛ.ΑΣ., τις υπηρεσίες του
∆ήµου, τους επαγγελµατίες και τους πολίτες.
5. Ο ∆ήµαρχος και οι επικεφαλής των αρµόδιων υπηρεσιών έχουν την κύρια ευθύνη
για την αυστηρή τήρηση του παρόντος κανονισµού.

ΑΔΑ: ΨΔΧΗΩΡΚ-Α5Ν

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
Η Ο.Ε., αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις του
άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10 και µελέτησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη
της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται

στο

∆ηµοτικό

Συµβούλιο

τη

λήψη

απόφασης

έγκρισης

των

τροποποιήσεων του Κανονισµού κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας έτους
2018 του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου, σχετικά µε την τοποθέτηση θαλασσίων µέσων,
σύµφωνα µε το σχέδιο που κατατέθηκε και αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι αυτής της
απόφασης.
Οι αλλαγές που προκύπτουν αφορούν:
Α.

Μετατοπίζονται ως κάτωθι,

στην ∆ηµοτική Κοινότητα Ζαγοράς οι

προβλεπόµενες θέσεις για θαλάσσια µέσα, σε νέα σηµεία, ήτοι:
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΑΓΟΡΑΣ
A/A

1.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΟΡΕΥΤΟΥ

ΜΕΤΑΞΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ
& ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

2. ΛΙΜΑΝΙ ΧΟΡΕΥΤΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΜΕΣΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΜΕΣΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

2Χ5=10
2Χ5=10

Β. ∆ηµιουργείται µία νέα θέση για θαλάσσια µέσα, ήτοι:
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ
A/A

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ

1. ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ

ΑΣΚΗΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΜΕΣΑ

4Χ5=20

Γ. Λόγω µορφολογίας της παραλίας µεταφέρεται η θέση για θαλάσσια µέσα :
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
A/A

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ

ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΜΕΤΑΞΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ
1. ΑΦΩΝ Γ.& Ι. ΒΟΝΤΖΟΥ ΚΑΙ
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΜΕΣΑ

4Χ5=20

ΑΔΑ: ΨΔΧΗΩΡΚ-Α5Ν

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 172/2017

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

Τα µέλη

(υπογραφή)

(υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
&
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ

