
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΔΑ: Ω3Η1Ω1Η-ΧΜΧ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 15/30-10-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Σερίφου.

Σήμερα,  (14)  δέκα  τέσσερις   του  μηνός  Νοεμβρίου  του  έτους  2020

ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 16:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο

Σερίφου συνήλθε σε δια περιφοράς  (λόγω των έκτακτων μέτρων με σκοπό

την  αποφυγή  της  διάδοσης  του  κορωνοϊού  COVID-19)    συνεδρίαση  στο

Δημοτικό Κατάστημα Σερίφου ,  ύστερα από  την υπ’  αριθμ.  3427/10-11-20

πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κ. Χρυσολωρά Μιχαήλ που δημοσιεύθηκε

στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Σερίφου και επιδόθηκε σε κάθε

σύμβουλο  αυτού  σύμφωνα με  το  άρθρο  67 του  Δημοτικού  και  Κοινοτικού

Κώδικα  (Ν.  3852/2010)  για  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα

ημερήσιας διάταξης:

Θέμα  8  ο : Λήψη  απόφασης  για  τον  καθορισμό  του  ανταλλάγματος  για

παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού του οικονομικού έτους 2021.

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού

Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Χρυσολωράς Μιχ. ,  Πρόεδρος Δ.Σ.              1.Κόντες Ιωαν. , Δ.Σ.

2.  Λιβάνιος  Σ. Αντιδήμαρχος                            

3.  Ράμπιας Σ , Αντιδήμαρχος                  

4. Ρεβίνθης Ευαγ. , Αντιδήμαρχος

5. Μαγουλάς Δημήτριος , Δ.Σ.                      

6. Πελοποννήσιος Μ. , Δ.Σ.                            οι οποίοι δεν προσήλθαν

7. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ                     αν και νομίμως προσκληθέντες.

8.  Μποφίλιος Π., Δ.Σ 

9. Χρυσολωράς Θ. , Δ.Σ.

10. Λιβάνιος Γεωργιος Δ.Σ. 

11. Λυμβαίος Ιωάννης Δ.Σ



12. Βαραγιάννης Β., Δ.Σ.

                                               

Ο πρόεδρος ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των μελών για τη συζήτηση  ενός

(1)   έκτακτου  θέματος  ως κάτωθι:   

ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:

1.Αποδοχή  απόφασης   για  την  διάθεση  ενός  φορτηγού  οχήματος  στο  Δήμο

Σερίφου».

Το  ΔΣ  ομόφωνα  ενέκρινε  τη  συζήτηση  ενός  (1)  έκτακτου   θέματος.

              

     Στη συνεδρίαση   παρευρέθηκε ο Δήμαρχος , κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος .

Θέμα  8  ο : Λήψη  απόφασης  για  τον  καθορισμό  του  ανταλλάγματος  για

παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού του οικονομικού έτους 2021.

 Αριθμός Απόφασης : 148 /2020

Ο πρόεδρος του ΔΣ  Χρυσολωράς Μιχαήλ ,έθεσε υπόψιν των μελών του Δ.Σ. 

τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4623/19: " Ο κατά την παράγραφο 3 του
άρθρου  65  του  ν.  3852/2010  ορισμός  φόρων,  τελών,  δικαιωμάτων  και
εισφορών  πραγματοποιείται  σύμφωνα  με  το  σχέδιο  της  οικονομικής
επιτροπής  και  τις  τυχόν  εναλλακτικές  προτάσεις  που  συντάσσονται  και
κατατίθενται  από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές
προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη
σύνταξη  των  προτάσεων  από τις  ενδιαφερόμενες  παρατάξεις,  οι  αρμόδιες
υπηρεσίες  του  δήμου  παρέχουν  κάθε  σχετικό  στοιχείο.  Ως  εγκεκριμένη
θεωρείται  η  πρόταση  που  συγκεντρώνει  την  απόλυτη  πλειοψηφία  των
παρόντων  μελών  του  δημοτικού  συμβουλίου.  Αν  καμία  πρόταση  δεν
συγκεντρώσει  την  απόλυτη  πλειοψηφία  των  παρόντων  μελών  του
συμβουλίου,  η  ψηφοφορία  επαναλαμβάνεται  μεταξύ  των  δύο  πρώτων  σε
ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις
περισσότερες ψήφους επί των παρόντων." 

Η δημοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών
συμβουλίων  επί  θεμάτων  επιβολής  (ή  αναπροσαρμογής  συντελεστών)
φόρων,  τελών,  δικαιωμάτων  και  εισφορών  διέπεται  αποκλειστικά  από  τις
διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958, όπως ισχύει, οι οποίες
ως ειδικότερες  κατισχύουν αυτών της  παρ.  4  του  άρθρου 79 ΚΔΚ (με  τις



οποίες  ρυθμίζονται  αποκλειστικά  τα  της  δημοσίευσης  των  τοπικών
κανονιστικών  αποφάσεων  των  δημοτικών  και  κοινοτικών  συμβουλίων).  Η
ανωτέρω  δηλ.  διάταξη  του  ΚΔΚ  ισχύει  μόνο  για  τις  τοπικές  κανονιστικές
αποφάσεις,  όπως  προσδιορίστηκαν  ανωτέρω.  (ΥΠΕΣ  Εγκύκλιος  αριθ.
49/62650/23-11-2006) (ΥΠΕΣ Εγκύκλιος 41/2007).

Κατόπιν  έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ρεβίνθη Κωνσταντίνο, ο οποίος 

εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα είπε μεταξύ άλλων τα εξής:

ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 

   Σας παραθέτω την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας για τον καθορισμό

του  τέλους  απλής  χρήσης  αιγιαλού  του  Δήμου  Σερίφου  βάση  της  οποίας

πάρθηκε  η  195/2020  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου

Σερίφου.

Έχοντας υπ’ όψιν,

Τις διατάξεις του άρθρου 13 ν.  2971/2001 (285 Α΄) «Αιγιαλός, παραλία και

άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2971/2001

(285  Α΄),  όπως  τροποποιήθηκε  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  35  του  ν.

4607/2019 (65Α΄),  τις  διατάξεις  του άρθρου 16 Α του ν.  2971/2001,  όπως

αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4607/2019, καθώς και

τις  διατάξεις  της  παρ.  6  του  άρθρου  42  του  ν.  4607/2019  και  την  ΚΥΑ

47458/2020.

Για  παραχώρηση  απλής  χρήσης  Αιγιαλού,  με  το  αντάλλαγμα  της

παραχώρησης  απλής  χρήσης  αιγιαλού,  παραλίας,  όχθης  και  παρόχθιας

ζώνης,  υδάτινου στοιχείου θάλασσας,  λιμνοθάλασσας,  μεγάλων λιμνών και

πλεύσιμων ποταμών προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16

Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37

του  ν. 4607/2019  ή  με  τις  διατάξεις  της  παρ. 6  του  άρθρου  42  του  ν.

4607/2019. 

Εισηγούμαστε:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Προσδιορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης απλής

χρήσης Αιγιαλού



Αντάλλαγμά

Απλής Χρήσης

Αιγιαλού

ΛΙΒΑΔΙ (εκτός ορίων λιμενικής

ζώνης) συγκεκριμένα από του

«Μαρίνου»  έως  το  τέλος  της

παραλίας του  Αυλόμωνα.

 16 €/ΤΜ/ΕΤΟΣ

ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ 20 €/ΤΜ/ΕΤΟΣ

ΒΑΓΙΑ 20 €/ΤΜ/ΕΤΟΣ

ΚΟΥΤΑΛΑΣ 16 €/ΤΜ/ΕΤΟΣ

ΜΕΓΑ ΛΙΒΑΔΙ 16 €/ΤΜ/ΕΤΟΣ

Το ορισθέν αντάλλαγμα αποδίδεται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) στον Δήμο

Σερίφου και κατά σαράντα τοις εκατό (40%) στο Δημόσιο. Για τις μονοετείς

συμβάσεις το αντάλλαγμα χρήσης καταβάλλεται είτε στο σύνολό του με την

υπογραφή της σύμβασης είτε σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις μετά από αίτημα

του  ενδιαφερομένου,  της  πρώτης  δόσης  άμεσα  καταβλητέας  πριν  την

υπογραφή  της  σύμβασης.  Οι  υπολειπόμενες  δόσεις  είναι  μηνιαίες,

αναγράφονται στη σύμβαση παραχώρησης και αποστέλλονται για βεβαίωση

στην  αρμόδια  Δημόσια  Οικονομική  Υπηρεσία  (Δ.Ο.Υ.)  (παράδειγμα

καταβλητέων δόσεων: Σύμβαση και 1η δόση 10-04-2021, 2η δόση μέχρι 31-

05-2021, 3η δόση μέχρι 30-06-2021).

Για τις διετείς συμβάσεις το αντάλλαγμα χρήσης καταβάλλεται για το πρώτο

έτος, όπως αναφέρεται παραπάνω. Για το δεύτερο έτος είτε καταβάλλεται στο

σύνολό του μέχρι 31-3-2021 είτε, σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτημα

του ενδιαφερομένου κατά την σύναψη της σύμβασής του για καταβολή σε

δόσεις, τα σχετικά ποσά αποστέλλονται άμεσα για βεβαίωση στην αρμόδια

Δημόσια  Οικονομική  Υπηρεσία  (Δ.Ο.Υ.),  της  πρώτης  δόσης  καταβλητέας

μέχρι  31-3-2021,  ενώ  οι  υπολειπόμενες  δόσεις  είναι  μηνιαίες  (παράδειγμα

καταβλητέων δόσεων: 1η δόση μέχρι 31-03-2022, 2η δόση μέχρι 30-04-2022,

3η δόση μέχρι 31-05-2022).

Οι δικαιούχοι παραχώρησης θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν:



α) Φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες), 

β) Άδεια λειτουργίας /γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση, 

γ) Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης 

στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως κάθε

φορά ισχύει, χρήσεις, προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση των 

χώρων του άρθρου 1 της παρούσας.

δ) Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον οικείο δήμο. Τα παραπάνω 

υποβαλλόμενα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην σύμβαση παραχώρησης.

ε) Ο  προς  παραχώρηση  χώρος  αποτυπώνεται,  με  αναφορά  στις

συντεταγμένες  του  και  το  εμβαδόν  του,  με  επιμέλεια  του  αιτούντα,  σε

υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο

ορθοφωτοχάρτη  από  την  εφαρμογή  «OPEN»  της  ΕΚΧΑ  ΑΕ.,  ή  ορισμού

οριογραμμών  αιγιαλού  και  παραλίας  όπου  αυτός υφίσταται,  αποτελεί

αναπόσπαστο  στοιχείο  της  αίτησης, που  ελέγχεται  και  θεωρείται  από  τον

οικείο Δήμο και επισυνάπτεται στη σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης,

μαζί με τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο παρόν εδάφιο.

ζ) Αν μεταξύ των χώρων που ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και

των κοινόχρηστων χώρων μεσολαβεί ιδιωτικό ακίνητο ή ακίνητο που ανήκει

στην  ιδιωτική  περιουσία  του  Δημοσίου  ή  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία

«Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.», της ανωτέρω παραχώρησης απαιτείται

να  προηγηθεί  η  απόκτηση  εμπράγματου  ή  ενοχικού  δικαιώματος  επί  του

ακινήτου αυτού και η επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επ’

αυτού, προκειμένου να αποκτηθεί η ιδιότητα του όμορου.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Παραχώρηση σε όμορους

Το δικαίωμα της απευθείας παραχώρησης παρέχεται με αντάλλαγμα χρήσης:



Στα  όμορα  προς  τον  αιγιαλό,  παραλία,  λιμνοθάλασσα,  λίμνη  ή  πλεύσιμο

ποταμό  κύρια  ξενοδοχειακά  καταλύματα,  οργανωμένες  τουριστικές

κατασκηνώσεις  (camping),  κέντρα  αναψυχής,  ναυταθλητικά  σωματεία

αναγνωρισμένα  από  τη  Γενική  Γραμματεία  Αθλητισμού,  καθώς  και  σε

επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που δραστηριοποιούνται σε χώρο

όμορο του κοινοχρήστου και λειτουργούν νόμιμα, και εφόσον πληρούνται οι

προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 20, όπως ισχύει.

Σε  περίπτωση  ύπαρξης  συνεχόμενων  όμορων  επιχειρήσεων  του  πρώτου

εδαφίου  της  παρούσας,  καταλείπεται  από  τις  προβολές  των  ορίων  κάθε

επιχείρησης  ελεύθερη  ζώνη  τουλάχιστον  δύο  (2)  μέτρων  εκατέρωθεν  των

ορίων  τους.  Αν  η  πρόσοψη  της  επιχείρησης  είναι  μικρότερη  των  έξι  (6)

μέτρων,  η  ελεύθερη  ζώνη  μειώνεται  κατά  πενήντα  τοις  εκατό  (50%)

εκατέρωθεν των ορίων της. Η έκταση της ελεύθερης ζώνης προσμετράται στο

εμβαδόν παραχώρησης.

Αν μεταξύ των χώρων που ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και των

κοινόχρηστων  χώρων  του  πρώτου  εδαφίου  της  παρούσας  παρεμβάλλεται

δημοτική  οδός,  η  ιδιότητα  του  όμορου διατηρείται.  Το  ίδιο  ισχύει  και  όταν

μεταξύ  της  επιχείρησης  και  των  ανωτέρω  κοινοχρήστων  χώρων

παρεμβάλλεται πλατεία. Αν μεταξύ των χώρων που ασκείται η δραστηριότητα

της επιχείρησης και των κοινόχρηστων χώρων μεσολαβεί ιδιωτικό ακίνητο ή

ακίνητο που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου ή της εταιρείας με

την  επωνυμία  «Εταιρεία  Ακινήτων  Δημοσίου  Α.Ε.»,  της  ανωτέρω

παραχώρησης απαιτείται, όπως αναφέρεται στην ενότητα Α, να προηγηθεί η

απόκτηση εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος επί του ακινήτου αυτού και η

επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επ’ αυτού, προκειμένου να

αποκτηθεί η ιδιότητα του όμορου.

ΕΝΟΝΤΗΤΑ Γ: Περιορισμοι - Υποχρεωσεις - Απαγορευσεις Υπερού

Οι υπερού στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα απλής χρήσης για

την  άσκηση  των  δραστηριοτήτων  του  υπόκεινται  στους  παρακάτω

περιορισμούς υποχρεώσεις-απαγορεύσεις:



α) Απαγορεύεται  οποιαδήποτε  επέμβαση  που  αλλοιώνει  τη  φυσική

μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και

παρόχθιας ζώνης, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών καθώς και τον

κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών.

β) H παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας

ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου

ποταμού  είναι  δυνατή,  για  την  άσκηση  δραστηριοτήτων  που  εξυπηρετούν

τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων

μέσων  αναψυχής,  ξαπλωστρών,  ομπρελών,  λειτουργία  αυτοκινούμενου  ή

ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου, καθώς και τραπεζοκαθισμάτων,

εφόσον  εξασφαλίζεται  η  ελεύθερη  διέλευση  του  κοινού  και  ανάλογα  με  τη

σύσταση του  εδάφους του αιγιαλού,  με  τη  διαδικασία και  τους  όρους των

παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει.

γ) Η  ανάπτυξη  των  ομπρελών,  ξαπλωστρών  και  των  θαλάσσιων  μέσων

αναψυχής  σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  4  και  5  του  άρθρου  13  του  ν.

2971/2001, όπως ισχύει, μπορεί να καλύπτει μέχρι το εξήντα τοις εκατό (60%)

του παραχωρούμενου χώρου, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη

πρόσβαση του κοινού κάθετα και παράλληλα προς τη θάλασσα και η ύπαρξη

ελεύθερης  ζώνης  από  την  ακτογραμμή  πλάτους  τουλάχιστον  πέντε  (5)

μέτρων.

δ) Για  αιγιαλό,  παραλία,  όχθη,  παρόχθια  ζώνη,  υδάτινο  στοιχείο  της

θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, που έχει ενταχθεί

στο δίκτυο Natura 2000, η κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις

εκατό (30%) του παραχωρούμενου χώρου και εφόσον δεν επηρεάζονται  οι

στόχοι  διατήρησης  για  το  προστατευτέο  αντικείμενο.  Η  παραβίαση  των

ανωτέρω όρων επιφέρει την ανάκληση της παραχώρησης.

ε) Σε περίπτωση ύπαρξης συνεχόμενων όμορων επιχειρήσεων του πρώτου

εδαφίου  της  παρούσας,  καταλείπεται  από  τις  προβολές  των  ορίων  κάθε

επιχείρησης  ελεύθερη  ζώνη  τουλάχιστον  δύο  (2)  μέτρων  εκατέρωθεν  των

ορίων  τους.  Αν  η  πρόσοψη  της  επιχείρησης  είναι  μικρότερη  των  έξι  (6)

μέτρων,  η  ελεύθερη  ζώνη  μειώνεται  κατά  πενήντα  τοις  εκατό  (50%)

εκατέρωθεν των ορίων της.



στ)  Δεν  παραχωρείται  η  χρήση  του  αιγιαλού,  για  ομπρέλες,  ξαπλώστρες,

τραπεζοκαθίσματα και τροχήλατες καντίνες,  όταν το μήκος ή πλάτος αυτού

είναι  μικρότερο  των  πέντε  (5)  μέτρων  ή  όταν  το  συνολικό  εμβαδόν  του

αιγιαλού  είναι  μικρότερο  των  εκατό  πενήντα  (150)  τετραγωνικών  μέτρων,

εκτός  από  τις  περιπτώσεις  που  υπάρχουν  σε  ισχύ  άδειες  λειτουργίας

επιχείρησης, από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 του

ν. 2971/2001, όπως ισχύει, και μέχρι τη λήξη τους.

ζ)  Οι  περιορισμοί  των  παραγράφων  (γ)  και  (στ)  ισχύουν  και  για  τις

παραχωρήσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως

ισχύει.

η) Όλοι οι όροι και οι περιορισμοί της παρούσας ισχύουν και εφαρμόζονται και

στα Τουριστικά Δημόσια Κτήματα, που έχουν χαρακτηρισθεί τέτοια ή για τα

οποία  έχει  εκδοθεί  Πράξη  Υπουργικού  Συμβουλίου  κατ’  εφαρμογή  των

παραγράφων 1  και  3  του  άρθρου  1  της  Κ΄  Συντακτικής  Πράξης  της  6/14

Φεβρουαρίου 1968 (33 Α΄).

θ) Οφείλουν να μεριμνούν για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινοχρήστων

χώρων, την αισθητική του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου,

καθώς  επίσης να  μεριμνούν  για  τη  λήψη  μέτρων  για  την  ασφάλεια  των

λουομένων και των διερχομένων στον παραχωρούμενο χώρο.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, 

παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου 

θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων 

ποταμών που τελούν υπό καθεστώς ειδικής προστασίας

α)  Για  τις  περιοχές  που  τελούν  υπό  καθεστώς  προστασίας  του  Υπ.

Πολιτισμού  και  Αθλητισμού,  όπως  αυτές  περιγράφονται  στην  υπουργική

απόφαση  αριθ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/202547/

138776/4298/2358  /7-5-2020  ισχύουν  τα  αναφερόμενα  σε  αυτή

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Σε κάθε άλλη περίπτωση ισχύει η παρ. 11 του άρθρου 13

του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία για την παραχώρηση

της  απλής  χρήσης  χώρων  αιγιαλού,  παραλίας,  όχθης,  παρόχθιας  ζώνης,

υδάτινου  στοιχείου,  πυθμένα  και  υπέδαφος  του  βυθού  της  θάλασσας,



λιμνοθάλασσας,  λίμνης  και  πλεύσιμου ποταμού,  που περιβάλλουν ή εντός

των  οποίων  βρίσκονται  αρχαιολογικοί  χώροι,  μνημεία  και  ιστορικοί  τόποι,

απαραίτητη  προϋπόθεση  η  προηγούμενη  σύμφωνη  γνώμη  των  αρμόδιων

υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Β) Για τους χώρους αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου

στοιχείου, πυθμένα και υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας,

λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η

κάλυψη  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  το  τριάντα  τοις  εκατό  (30%)  του

παραχωρούμενου χώρου και εφόσον δεν επηρεάζονται οι στόχοι διατήρησης

για το προστατευτέο αντικείμενο. Η παραβίαση των ανωτέρω όρων επιφέρει

την ανάκληση της παραχώρησης.

Για  τις  περιοχές  που  τελούν  υπό  καθεστώς  προστασίας  του  Υπουργείου

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ισχύει το αριθ. οικ.22063/747/3.5.2017 έγγραφο

ΥΠΕΝ  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2).  Σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  όταν  στην

παραχωρούμενη  έκταση  περιλαμβάνονται  προστατευόμενες  περιοχές,

απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο έλεγχος της τήρησης των όρων που έχουν τεθεί με την ανωτέρω απόφαση

και έγγραφο να γίνεται από τις κατά τόπους και καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες

και  σε περίπτωση που διαπιστώσουν υποβάθμιση του περιβάλλοντος από

την  άσκηση  της  δραστηριότητας  να  ενημερώνετε  άμεσα  η  κατά  τόπο

Κτηματική  Υπηρεσία.  Σε  περίπτωση  που  υφίσταται  Φορέας  Διαχείρισης

Προστατευόμενης Περιοχής του ν. 4519/ 2018 (29Α΄), πριν την οποιαδήποτε

παραχώρηση  απλής  χρήσης  των  ως  άνω  χώρων  απαιτείται  η  σύμφωνη

γνώμη του.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Ανάκληση Παραχώρησης

Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το Δημόσιο:

α) Για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, δημόσιας

τάξης, ασφάλειας, δημόσιας υγείας, προστασίας αρχαιοτήτων και προστασίας

του  περιβάλλοντος  εφαρμογής  των  τοπικών  χωρικών  σχεδίων  και  του

θαλάσσιου  χωροταξικού  σχεδίου,  όπως  αυτό  ορίζεται  στον  ν.  4546/2018



(101Α΄), καθώς και για την αποκατάσταση του κοινόχρηστου χαρακτήρα των

χώρων, αζημίως για το Δημόσιο.

Β) Αν ο δικαιούχος παραχώρησης, αρχικός ή τελικός, παραβιάζει  διατάξεις

του  νόμου  ή  όρους  και  περιορισμούς  που  έχουν  τεθεί  με  την  παρούσα

απόφαση ή προβαίνει σε μεταβολή του σκοπού, της χρήσης ή της φύσης του

παραχωρηθέντος ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή ανακαλείται υποχρεωτικά η

παραχώρηση, αζημίως για το Δημόσιο, με την έκδοση σχετικής απόφασης

του  Υπουργού  Οικονομικών,  εφαρμόζονται  τα  άρθρα  27 και  29  και  τυχόν

υφιστάμενα  έργα  καταλαμβάνονται  από  το  Δημόσιο.  Η  ανάκληση  της

παραχώρησης συνεπάγεται  την καταβολή του συνόλου του ανταλλάγματος

χρήσης  υπέρ  του  Δημοσίου  μέχρι  τη  λήξη  της  συναφθείσας  σύμβασης

παραχώρησης και επιτρέπεται η παραχώρηση των χώρων σε τρίτους για το

υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη της παρούσας αποκλειστικά από την

Κτηματική Υπηρεσία.

Γ) Αν  ο  δικαιούχος  παραχώρησης  δεν  καταβάλει  εμπροθέσμως  το

συμφωνημένο αντάλλαγμα.

     Στηριζόμενοι, στην παρ. 8 του άρθρου 77 του Ν.4172/13 όπου ορίζει ότι
«Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης
της  οικονομικής  επιτροπής  και  επί  των  εναλλακτικών  προτάσεων  των
παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται  οι  ψήφοι υπέρ
συγκεκριμένης

πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ
εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9.
Οι  λευκές  ψήφοι  δεν  λαμβάνονται  υπόψη  για  τον  υπολογισμό  της
πλειοψηφίας.» .

     Με την παρ.  9  του άρθρου 77 του Ν.4172/13 γίνεται  σαφές ότι  όταν
υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις (συμπεριλαμβανομένου και της πρότασης
της Ο.Ε) τίθενται σε ψηφοφορία και η πρόταση που θα λάβει την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών  θεωρείται η εγκεκριμένη πρόταση. Στην
αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δυο πρώτων
σε  ψήφους  προτάσεων  και  θεωρείται  εγκεκριμένη  η  πρόταση  με  τις
περισσότερες ψήφους επί των παρόντων. Οι λευκές καθώς και οι αρνητικές
ψήφοι δεν συνυπολογίζονται στην ψηφοφορία διότι θεωρούνται μη έγκυρες.

    Στηριζόμενοι στην αιτιολογική έκθεση του Ν.4623/19 σε συνδυασμό με την
παρ. 8 του άρθρου 77 του Ν.4172/13 & την εγκύκλιο 108/2019 προκύπτει ότι



η  απόφαση  της  Ο.Ε  τίθεται  κανονικά  σε  ψηφοφορία  και  θεωρείται  ως
εγκεκριμένη άσχετα από το πλήθος των έγκυρων ψήφων που θα λάβει
και  άσχετα  αν  πληρείται  η  προϋπόθεση  της  απόλυτης  πλειοψηφίας  των
παρόντων μελών ( θυμίζουμε ότι έγκυρες

θεωρούνται  οι  ψήφοι  υπέρ  συγκεκριμένης  πρότασης,  είτε  υπέρ  της
κατατεθείσας  από  την  οικονομική  επιτροπή  είτε  υπέρ  εναλλακτικών
προτάσεων).  Οι  λευκές  καθώς  και  οι  αρνητικές  ψήφοι  δεν  λαμβάνονται
καθόλου υπόψη στην ψηφοφορία διότι θεωρούνται μη έγκυρες.

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
του  την  εισήγηση  της  Οικονομικής  υπηρεσίας  του  Δήμου  Σερίφου  ,  τις
ισχύουσες  διατάξεις  νόμου  ,  την  υπ΄αριθμ.  195/2020  απόφαση  της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερίφου , το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε
εναλλακτική πρόταση από τους επικεφαλής των παρατάξεων και διαφωνίες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον καθορισμό του συντελεστή απλής χρήσης Αιγιαλού οικονομικού έτους 

2021 σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 3395/06-11-2020 εισήγηση της οικονομικής 

υπηρεσίας του Δήμου Σερίφου και καθορίστηκε με την 195/2020 απόφαση 

οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σερίφου ως εξής:

Αντάλλαγμά

Απλής Χρήσης

Αιγιαλού

ΛΙΒΑΔΙ (εκτός ορίων λιμενικής

ζώνης) συγκεκριμένα από του

«Μαρίνου»  έως  το  τέλος  της

παραλίας του  Αυλόμωνα.

 16 €/ΤΜ/ΕΤΟΣ

ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ 20 €/ΤΜ/ΕΤΟΣ

ΒΑΓΙΑ 20 €/ΤΜ/ΕΤΟΣ

ΚΟΥΤΑΛΑΣ 16 €/ΤΜ/ΕΤΟΣ

ΜΕΓΑ ΛΙΒΑΔΙ 16 €/ΤΜ/ΕΤΟΣ



Αφού  συντάχθηκε  και  διαβάστηκε  το  παρόν  υπογράφεται  από  τους

παρόντες 

Υπογραφή Υπογραφές 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                     Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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