
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Απόσπασμα εκ του αριθμ.9/2015 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                              πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού 

    ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                      Συμβουλίου. 

                                                                                     

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Αριθμ. Απόφασης  88 /2015       ΘΕΜΑ: «Έγκριση δημοπράτησης παραλιών»  

                          

       Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 24
η
 του μηνός  

Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή  και ώρα  15.00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 2723/20-4-2015 εγγράφου προσκλήσεως του 

Προέδρου του, επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με  το άρθρο 67 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010). 

 Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα δέκα 

τρία (13), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 

2. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 12. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

4. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

5. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

6. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

7. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ   

8. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ   

9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ  2. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

3. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 4. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

 

Παρίσταται επίσης η Ελισσαίου Ελένη , Διοικητική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών. 

    Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το 4
ο
  θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου:  

1.-Την με Α.Π ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ 2015/7-4-2015 (ΦΕΚ  578/9-4-2015 τ. Β΄) Κ.Υ.Α των 

Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών με θέμα: « 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».  
2.- Το αριθμ. 7420/3-9-2014 έγγραφο της 4

ης
 Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων σχετικά με την 

παραχώρηση των παραλιών που περιλαμβάνονται εντός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και 

αδόμητων ζωνών προστασίας Α και Β. 

3.- Την εισήγηση του κ. Προέδρου επί του θέματος η οποία έχει ως εξής: 

«Εισηγούμαι: 

1.- Τη δημοπράτηση των παραλιών για χρονικό διάστημα μέχρι 31/3/2017 ως κάτωθι: 

α) Πέτρα: Ένα (1) τμήμα 

β) Αγριολιβάδι: Δύο(2) τμήματα των 400,00 τ.μ. το καθένα 

γ) Κάμπου: Τρία (3) τμήματα 

2.- Όσον αφορά την παραλία της Πέτρας να ισχύσει  ως έχει η αριθμ. 98/2014 Α.Δ.Σ, ήτοι: 

««Αναφορικά δε με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και γενικά τη χρήση στους κοινόχρηστους 

χώρους της Χώρας και του Γροίκου, καθώς επίσης και της παραλίας της Πέτρας,  οι άδειες και ο 

καθορισμός του χώρου να δίνονται χωρίς σύμφωνη γνώμη της 4
ης

 ΕΒΑ Δωδεκανήσου και της ΚΒ΄ 

Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων». 

3.- Η Επιτροπή που έχει οριστεί με την αριθμ. 204/2014 Α.Δ.Σ να προβεί στον καθορισμό των 

ορίων επί των παραλιών προς δημοπράτηση. 

4.-Αναθέτει στην Οικονομική Επιτροπή την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης». 

ΑΔΑ: 66Υ7ΩΞΦ-ΩΕΞ



4.-  Την εισήγηση του κ. Μαυρωνά Σπυρ., σύμφωνα με την οποία συμφωνεί με την πρόταση του κ. 

Προέδρου με την παρατήρηση ότι για την παραλία Πέτρα θα ληφθεί η σχετική άδεια από την 4
η
 

Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 

 Κατόπιν ο πρόεδρος  κάλεσε το Δημοτικό  Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του,  

 την εισήγηση του κ. προέδρου,  

 την παρατήρηση του κ. Μαυρωνά Σπ. 

 την ΚΥΑ Α.Π ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ 2015/7-4-2015 (ΦΕΚ  578/9-4-2015 τ. Β΄) 

 το αριθμ. 7420/3-9-2014 έγγραφο της 4
ης

 Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

 το άρθρο 93 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),  

 το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),   

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ: 

1.- Τη δημοπράτηση των παραλιών για χρονικό διάστημα μέχρι 31/3/2017 ως κάτωθι: 

α) Πέτρα: Ένα (1) τμήμα 

β) Αγριολιβάδι: Δύο(2) τμήματα των 400,00 τ.μ. το καθένα 

γ) Κάμπου: Τρία (3) τμήματα 

2.- Η Επιτροπή που έχει οριστεί με την αριθμ. 204/2014 Α.Δ.Σ να προβεί στον καθορισμό των ορίων 

επί των παραλιών προς δημοπράτηση. 

3.-Αναθέτει στην Οικονομική Επιτροπή την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: 

1.- Όσον αφορά την παραλία της Πέτρας να ισχύσει  ως έχει η αριθμ. 98/2014 Α.Δ.Σ, ήτοι: 

«Αναφορικά δε με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και γενικά τη χρήση στους κοινόχρηστους 

χώρους της Χώρας και του Γροίκου, καθώς επίσης και της παραλίας της Πέτρας,  οι άδειες και ο 

καθορισμός του χώρου να δίνονται χωρίς σύμφωνη γνώμη της 4
ης

 ΕΒΑ Δωδεκανήσου και της ΚΒ΄ 

Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  88/2015 και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής. 

     Ο Πρόεδρος                                                                Τα  Μέλη 

     Γαμπιέρης Αντ.                                  Μαραβέλιας Αντ.- Σημαντήρης Ι.- Σκεμπές Ι.                                                                 

                                                                Κάβουρας Λ.- Ευγενικός Παν.- Κωνσταντάς Μ. 

                                                                Μαυρωνάς Σπ. - Γρύλλης Παντ.- Φέγγαρος Αντ. 

                                                                Κοκκώνης Ελ.- Κλεούδη Ανθούλα-Μαύρου Νομική 

                                                       Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 27/4/2015  

                                                         Ο Δήμαρχος                                                                                    

 

                                                     Στόικος Γρηγόρης                                                                   

ΑΔΑ: 66Υ7ΩΞΦ-ΩΕΞ
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