
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2015 

 ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ                                           πρακτικού συνεδριάσεως ∆ηµοτικού 
    ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                   Συµβουλίου. 

                                                                                     
                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 
Αριθµ. Απόφασης  116 /2015       ΄            ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθµ. 88/2015 Α∆Σ για  

  την µίσθωση τµηµάτων  παραλιών»  
                          
       Πάτµος και στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Χώρας, σήµερα την 28η  του µηνός   
Μαΐου του έτους 2015, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα  13.00  συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Πάτµου κατόπιν της αριθµ.  4039/28-5-2015  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). 
 ∆ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία αφού επί συνόλου δεκαεπτά (17) µελών ευρέθησαν παρόντα  δέκαέξι  (16). 
 Ο κ. ∆ήµαρχος απουσιάζει εκτός έδρας.. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 
1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
2. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11 ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 
3. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ 12 ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
4. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 13 ΚΛΕΟΥ∆Η ΑΝΘΟΥΛΑ 
5. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 14 ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
6. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 15 ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
7. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
8. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ∆ΙΑΜ.   
9. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

ΑΠΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, αν και κλήθηκε  νόµιµα  
1. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ    
Παρίσταται επίσης η Λιάπη Καλλιόπη ,  ∆ιοικητική υπάλληλος αναπληρώτρια πρακτικογράφος   ∆Σ. 
    Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το µοναδικό  θέµα της ηµερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου:  
1. Το Ν. 2971/01 (ΦΕΚ 285/Α/2001) «Αιγιαλός, παραλία  και άλλες διατάξεις» 
διατάξεις»  
2. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».  
3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  
4. Τις διατάξεις περί εκµίσθωσης δηµοσίων ακινήτων.  
5. Την ΚΥΑ ∆∆Π0005159/586Β’ΕΞ2015/07-04-2015 (ΦΕΚ 578Β/09-04-2015)  
6. Την  ΚΥΑ ∆∆Π0006856/728ΒΕΞ2015/08.05.2015 (ΦΕΚ 828/12.05.2015 τεύχος Β’) η οποία τροποποιεί την 
αµέσως προηγούµενη αναφερόµενη    
6. -Την αριθµ. 88/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 
7.-Την αριθµ. 204/2014 προηγούµενη απόφαση του ∆Σ  
8.-Τα αριθµ. 1 έως 10/22-5-2015 πρακτικά  της  αρµόδιας επιτροπής για την οριοθέτηση των τµηµάτων παραλιών 
που θα δηµοπρατηθούν 
9.-Τα σχετικά σχεδιαγράµµατα και τους ορθοφωτοχάρτες. 
10.-Την από 25-5-2015  συνεδρίαση  της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι των 
διαγωνισµών για την µίσθωση τµηµάτων παραλιών.  
11.-Το αριθµ. 3909/25-5-2015 έγγραφο του ∆ήµου Πάτµου µε το οποίο ζητήθηκε η παροχή σύµφωνης γνώµης 
από το Αυτοτελές Γραφείο ∆ηµόσιας Περιουσίας  ∆ωδεκανήσου. 
12.-Το αριθµ. 1225/27-5-2015 απαντητικό έγγραφο του Αυτοτελούς  Γραφείου ∆ηµόσιας Περιουσίας  
∆ωδεκανήσου  µε το οποίο καλείται ο ∆ήµος  µας να προβεί σε  τροποποιήσεις  των όρων διακήρυξης. 
13.Την ανάγκη συµµόρφωσης ως προς τις υποδείξεις του ανωτέρω γραφείου. 
 Για τους παραπάνω λόγους προτείνει την δηµοπράτηση των κάτωθι τµηµάτων παραλιών του ∆ήµου Πάτµου ως 
εξής:  
Παραλία Κάµπου  
α) ∆ύο (2) τµήµατα  και συγκεκριµένα ένα (1) τµήµα εµβαδού 500 τ.µ. και ένα(1)  τµήµα εµβαδού 300 τ.µ. για την 
τοποθέτηση οµπρελών-ξαπλώστρων  και  
β) ένα (1)  τµήµα εµβαδού 20 τ.µ. για την τοποθέτηση θαλάσσιων µέσων αναψυχής 
Παραλία Αγριολιβάδι 
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α)Ενός(1)  τµήµατος  εµβαδού 500 τµ. για την τοποθέτηση οµπρελών-ξαπλώστρων  και  
β) ενός (1) τµήµατος εµβαδού 20 τ.µ.  για την τοποθέτηση θαλάσσιων µέσων αναψυχής  
Παραλία Πέτρας 
α) Ενός (1) τµήµατος  εµβαδού 500 τ.µ. για την τοποθέτηση οµπρελών-ξαπλώστρων   και  
β) ενός (1) τµήµατος εµβαδού 20 τ.µ για την τοποθέτηση θαλάσσιων µέσων αναψυχής  
Κατά τα λοιπά  η αριθµ. 88/2015 Α∆Σ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)να παραµένει ως έχει»  
 

Κατόπιν ο πρόεδρος  κάλεσε το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του, τον Ν. 2971/01, 

Τον  Ν. 3463/2006 , τον  Ν. 3852/2010,τις διατάξεις περί εκµίσθωσης δηµοσίων ακινήτων,την 
ΚΥΑ ∆∆Π0005159/586Β’ΕΞ2015/07-04-2015 (ΦΕΚ 578Β/09-04-2015) , την   ΚΥΑ 
∆∆Π0006856/728ΒΕΞ2015/08.05.2015 (ΦΕΚ 828/12.05.2015 τεύχος Β’) η οποία τροποποιεί την αµέσως 
προηγούµενη αναφερόµενη, την αριθµ. 88/2015 Α∆Σ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ),την αριθµ. 204/2014 προηγούµενη 
απόφαση του ∆Σ, τα αριθµ. 1 έως 10/22-5-2015 πρακτικά  της  αρµόδιας επιτροπής για την οριοθέτηση των 
τµηµάτων παραλιών που θα δηµοπρατηθούν, τα σχετικά σχεδιαγράµµατα και τους ορθοφωτοχάρτες,την από 25-
5-2015  συνεδρίαση  της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι των διαγωνισµών για την 
µίσθωση τµηµάτων παραλιών,το αριθµ. 3909/25-5-2015 έγγραφο του ∆ήµου Πάτµου .το  αριθµ. 1225/27-5-2015 
του Αυτοτελούς  Γραφείου ∆ηµόσιας Περιουσίας  ∆ωδεκανήσου, την ανάγκη συµµόρφωσης ως προς τις 
υποδείξεις του ανωτέρω γραφείο, . 

                                                Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  
 
Α.-Την τροποποίηση του άρθρου 1 της αριθµ  88/2015 προηγούµενης απόφαση του ∆Σ ως εξής: 
1.- Τη δηµοπράτηση τµηµάτων  παραλιών για το χρονικό διάστηµα από της υπογραφής της σύµβασης µέχρι και  
30-4-2016  ως κάτωθι: 
Παραλία Κάµπου  
α) ∆ύο (2) τµηµάτων  στην παραλία Κάµπου  και συγκεκριµένα ένα (1) τµήµα εµβαδού 500 τ.µ. και ένα(1)  τµήµα 
εµβαδού 300 τ.µ. για την τοποθέτηση οµπρελών-ξαπλώστρων  και  
β) ένα (1)  τµήµα εµβαδού 20 τ.µ. για την τοποθέτηση θαλάσσιων µέσων αναψυχής. 
Παραλία Αγριολιβάδι 
α)Ενός(1)  τµήµατος  εµβαδού 500 τµ. για την τοποθέτηση οµπρελών-ξαπλώστρων  και  
β) ενός (1) τµήµατος εµβαδού 20 τ.µ.  για την τοποθέτηση θαλάσσιων µέσων αναψυχής.  
Παραλία Πέτρας 
α) Ενός (1) τµήµατος  εµβαδού 500 τ.µ. για την τοποθέτηση οµπρελών-ξαπλώστρων   και  
β) ενός (1) τµήµατος εµβαδού 20 τ.µ για την τοποθέτηση θαλάσσιων µέσων αναψυχής.  
Β.-Τα άρθρα 2 και 3  του αποφασιστικού της 88/2015 Α∆Σ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) παραµένουν ως έχουν.  
Γ) Το «ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ»  άρθρο  1 της  88/2015 απόφασης, ο δηµοτικός Σύµβουλος της ελάσσονος 
µειοψηφίας Σπύρος Μαυρωνάς,  δήλωσε ότι αναιρεί την καταψήφιση του,  οπότε η ψήφιση του µετατρέπεται σε 
«ΟΜΟΦΩΝΑ».  
                       Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  116/2015 και  

• Θα αποσταλεί σύµφωνα µε το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 στην 
       Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ για έλεγχο νοµιµότητας. 
• Θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής. 
     Ο Πρόεδρος                                                                Τα  Μέλη 
     Γαµπιέρης Αντ.                                    Σηµαντήρης Ι.-Μαύρου Ν.-Πέντες Ελ.-Κοκκώνης  Ελ.                                                                
                                                                  Μαραβέλιας Αντ.-Κάβουρας Λ.- Σκεµπές Ι. 
                                                                  Μαυρωνάς Σπ.-Τουρτουλής ∆ιαµ- Κλεούδη Ανθούλα 
                                                                  Ευγενικός Πανάγος-Φέγγαρος Αντώνης-Γρύλλης Παντ. 
                                                                  Τσαµπαλάκης Νικήτας-Κωνσταντάς Μιχάλης 
                                                                                                                                                             
                                                      Ακριβές Απόσπασµα 
                                                       Πάτµος, 29/5/2015  
                                                         Ο ∆ηµαρχών                                                                                     

                                                 
                                                                Αντώνης Μαραβέλιας  
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