
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                     
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 9/2020 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 

 Σήμερα στις 12 του μήνα Ιουνίου  του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
12:30’ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε έκτακτη «δ ι α  
π ε ρ ι φ ο ρ ά ς » συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του 
Ν.3852/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019,  
ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 4089/12-06-2020  πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  που 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 
του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε 
στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 
 Η γραμματέας της επιτροπής κ. Κοντογιάννη Παρασκευή συγκέντρωσε τις 
υποβληθείσες από τα μέλη (δια του Επικεφαλής του κάθε συνδυασμού), τοποθετήσεις – 
ψήφους, για κάθε θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε 
σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 18 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  10. Τσεργάς Κων/νος 

2. Μητσογιάννης νικ.  11.  Βλάχος Αθαν. 

3. Νικολάου Γεώργιος  12.  Κωστή Μαρία   

4. Ζαρδούκας Κων.  13.  Γκατζόγιας Παναγιώτης 

5. Σίμος Βασ.  14. Τόπη - Σαΐτη Ζωή 

6. Κρικώνης Χρ.  15. Μαϊμάρης Δημ. 

7. Γκανάτσιος Ζήσης   16. Ντόντος Γεωργ.   

8. Κακαγιάννης Χρ.  17. Κοντογιάννης Ιωα. 

9. Καραναστάσης Αθανάσιος  18. Διψάνας Αχιλλεύς 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 9 ) 

1. Κολλάτος Κων/νος   6. Σαΐτης Αστέριος 

2. Χαδουλός Κων.  7. Τσούγιας Χρήστος 

3. Ανδρέου Νικ.  8. Αργυρίου Ιωάννης 

4. Ζησάκη Ξανθή  9. Καρατέγος Μιχάλης 

5. Νταναβάρα Αργυρή  Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
 Για τη ψηφοφορία ενημερώθηκε και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μανώλης (άνευ 
ψήφου). 
 

ΘΕΜΑ (1ο). «Μεταβίβαση δικαιώματος απλής χρήσης Αιγιαλού, Παραλίας σε τρίτους & 
καθορισμός τιμήματος παραχώρησης» 
Αριθμός   Απόφασης ( 62) 
 
ΚΥΑ 47458/15.5.2020 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ [ΑΔΑ: 6Η1ΖΗ-ΙΕΣ] «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, 
τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης 
αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, 
μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών».  
«……….. 
Άρθρο 7 
Αντάλλαγμα 
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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 Απαγορεύεται ο καθορισμός ανταλλάγματος με βάση τα τεμάχια των 
ομπρελών και των καθισμάτων, όπως και ο συμψηφισμός του ανταλλάγματος με την οποιαδήποτε 
παροχή υπηρεσιών από τον υπερού προς το Ελληνικό Δημόσιο. 
Το αντάλλαγμα καθορίζεται από τους εξής: 
1. Στις περιπτώσεις που η παραχώρηση απλής χρήσης διενεργείται από το Δήμο καθορίζεται από το 
αρμόδιο όργανο του Δήμου και εγκρίνεται από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία. 
2. Στις περιπτώσεις που η παραχώρηση απλής χρήσης διενεργείται από τις Κτηματική Υπηρεσία: 
α. Για τις Κτηματικές Υπηρεσίες, που λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης εισηγείται ο Προϊστάμενος 
του Κτηματικής Υπηρεσίας. 
β. Για τις Κτηματικές Υπηρεσίες που λειτουργούν σε επίπεδο τμήματος γίνεται εισήγηση και 
εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας. 
Το ορισθέν αντάλλαγμα αποδίδεται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) στον οικείο Ο.Τ.Α. και κατά 
σαράντα τοις εκατό (40%) στο Δημόσιο. 
Το υπέρ του δημοσίου ποσοστό ανταλλάγματος ορίζεται ως εξής: 
Στην περίπτωση κατά την οποία οι ίδιοι οι Δήμοι χρησιμοποιούν τους παραχωρηθέντες 
κοινόχρηστους χώρους, το αντάλλαγμα υπέρ του Δημοσίου ορίζεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό 
(40%) επί των ακαθαρίστων εσόδων από την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2, όπως αυτά 
προκύπτουν από τους ισολογισμούς τους, οι οποίοι κοινοποιούνται στις αρμόδιες Κτηματικές 
Υπηρεσίες εντός μηνός από την έγκρισή τους. 
Σε περίπτωση που το εν λόγω δικαίωμα έχει μεταβιβαστεί, από τον Δήμο, σε υφιστάμενη δημοτική 
ανώνυμη ), το υπέρ του δημοσίου αντάλλαγμα 
ορίζεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί των ακαθαρίστων εσόδων που πραγματοποιεί η 
ίδια η δημοτική ανώνυμη εταιρεία από την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της  
παρούσας απόφασης στους κοινόχρηστους χώρους και απαγορεύεται η καταβολή οιουδήποτε 
ανταλλάγματος προς τον Δήμο. Η ως άνω δημοτική ανώνυμη εταιρεία οφείλει να κοινοποιεί τον 
ισολογισμό της στην οικείο Κτηματική Υπηρεσία εντός μηνός από την έκδοσή του. 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την παραπάνω υποχρέωση, η Κτηματική Υπηρεσία, θέτει σε 
εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 15 της παρούσας. 
Η Κτηματική Υπηρεσία φροντίζει άμεσα για την σύνταξη των σχετικών Χρηματικών Καταλόγων με τα 
υπέρ του δημοσίου ποσά του ανταλλάγματος και τον αποστέλλει για βεβαίωση στην αρμόδια 
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). 
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 10-04-2020, 2η δόση μέχρι 31-05-2020, 3η δόση μέχρι 
30-06-2020). 
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 31-03-2021, 
2η δόση μέχρι 30-04-2021, 3η δόση μέχρι 31-05-2021) . 
Τα ως άνω χρονικά περιθώρια ισχύουν και για την καταβολή του οριζόμενου στην σύμβαση 
παραχώρησης ανταλλάγματος χρήσης στους Δήμους, οι οποίοι οφείλουν στην περίπτωση 
καθυστερήσεων να ενημερώσουν άμεσα την οικεία Κτηματική Υπηρεσία. 
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής με ευθύνη του ενδιαφερομένου έστω και μιας δόσης η 
σύμβαση παραχώρησης παύει να ισχύει και λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη 
νομοθεσία μέτρα προστασίας (άρθρο 27 του ν. 2971/ 2001, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 39 του ν. 4607/2019). 
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Άρθρο 17  
Ειδικές διατάξεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 
2020, λόγω πανδημίας 
α) Οι Δήμοι στη χωρική τους αρμοδιότητα, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τόσο τις απευθείας 
μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας, όσο και τις μισθώσεις μέσω δημοπρασιών έως και 
15/07/2020. Από 16/07/2020 έως και 31/08/2020 οι μισθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης 
αιγιαλού και παραλίας θα διενεργούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες. Οι 
Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις, για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί 
σύμβαση παραχώρησης  από τον Δήμο μέχρι 15/7/2020, εντός των επόμενων 2 εργάσιμων ημερών 
στις αρμόδιες κατά χώρο Κτηματικές  Υπηρεσίες. 
β) Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020, το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε 
ποσοστό  40% του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με  τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις 
του άρθρου 7 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. Το αντάλλαγμα αποδίδεται σύμφωνα με 
την παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 2971/2001. 
γ) Το αντάλλαγμα της παραχώρησης για το έτος 2020 καταβάλλεται είτε εφάπαξ, είτε σε τρεις (3) 
ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την σύναψη της μίσθωσης και το 
πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης συνοδεύει τη σύμβαση, οι δε υπολειπόμενες δύο δόσεις 
αποστέλλονται για βεβαίωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Για τα επόμενα έτη της μίσθωσης ισχύουν τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας. 
δ) Κατ’ εξαίρεση αποκλειστικά για το έτος 2020, όσοι είχαν συνάψει μισθωτήρια απευθείας 
παραχώρησης έκτασης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2019 με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-5-2017 κοινής υπουργικής απόφασης όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ίσχυσε έως 31/12/2019, δύνανται να συνάψουν νέες μισθώσεις για τις ίδιες 
θέσεις. Η αίτηση συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία οι αιτούντες βεβαιώνουν τη μη 
κατάληψη του προς μίσθωση χώρου καθώς και την ισχύ των προϋποθέσεων της προηγούμενης 
παραχώρησης. Μαζί με την αίτηση θα υποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο του τοπογραφικού 
διαγράμματος της προηγούμενης μίσθωσης.» 

 
 Ο Πρόεδρος συνόδευε την δια περιφοράς πρόσκληση, με το αριθ. 
41166/10.06.2020 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας, με το οποίο δεν ενέκρινε 
την αριθ. 59/2020 προηγούμενη απόφαση του Δημ. Συμβουλίου σχετικά με το θέμα  και με 
την εισήγηση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, η 
οποία είχε ως εξής: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ 
Πληρ. Μ.Σαρμαντά 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΘΕΜΑ: «Επανακαθορισμός τιμήματος για την ανάπτυξη ομπρελών –ξαπλωστρών και 
τραπεζοκαθισμάτων» 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπό αριθμ. ΚΥΑ 47458/15.5.2020 ΥΠΟΙΚ (ΑΔΑ: 6Η1ΖΗ-ΙΕΣ) «Καθορισμός όρων, 
προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την 
παραχώρηση απλής χρήσης Αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων 
λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» 

2. Την με αριθμ 59/2020 απόφαση του Δ.Σ Τεμπών περί  Μεταβίβασης δικαιώματος απλής 
χρήσης Αιγιαλού, Παραλίας σε τρίτους & καθορισμός τιμήματος παραχώρησης 

3. Το αριθμ. Πρωτ.41166 /2020 έγγραφο της κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας περί μη έγκρισης 
της με αριθμ. 59/2020 απόφαση του Δ. Σ, Τεμπών. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

να παραμείνουν οι τιμές ανταλλάγματος της απλής παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για τα έτη 
2020-2021-2022 όπως ίσχυαν τα προηγούμενα 2017-2018-2019 ήτοι 6€/τ.μ. για ομπρέλες και 
ξαπλώστρε,7€/τ.μ., για τραπεζοκαθίσματα , 20€/τ.μ. τοποθέτηση θαλάσσιων  μέσων αναψυχής και 
1600€/καντινών  βάσει του αρθρ.7 και 17 της ΚΥΑ47458ΕΞ2020-
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15/5/2020(ΦΕΚ1864/τ.Β΄/15/5/2020) και της διατάξεις της 
ΚΥΑ56468ΕΞ20205/6/2020(ΦΕΚ2198/Τ.Β΄/5/6/2020) 
 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
Μ. Σαρμαντά 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά  
 
 Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, της υπ’ αριθ. ΚΥΑ 47458/15.5.2020 ΥΠΟΙΚ [ΑΔΑ: 6Η1ΖΗ-ΙΕΣ], το 
41166/10.06.2020 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας,  την εκ νέου εισήγηση του 
θέματος και μετά από διαλογική συζήτηση.  
[Η κ. Κωστή ψήφισε ΛΕΥΚΟ και σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 
(ΦΕΚ Α’ 133/19.7.2018) δεν υπολογίσθηκε στην καταμέτρηση των Θετικών & Αρνητικών 
ψήφων ]  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  

 

 Ακυρώνει την  αριθ. 59/2020 [ΑΔΑ: 9Ω6ΩΩΗ7-7ΦΘ] προηγούμενη απόφαση Δ.Σ.. 
 

 Εγκρίνει την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους, με 
σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  
αριθ. ΚΥΑ 47458/ΕΞ 2020/15.5.2020 ΥΠ. ΟΙΚ [ΑΔΑ: 6Η1ΖΗ-ΙΕΣ]. 
 

 Καθορίζει εκ νέου, το ποσό για την εκμίσθωση αιγιαλού και παραλίας στην παραλία 
της ΔΕ Κάτω Ολύμπου του Δήμου Τεμπών, για τα έτη 2020-2021-2022 ως εξής: 

1. για την τοποθέτηση οομμππρρεελλοοκκααθθιισσμμάάττωωνν  να είναι 6 €/ τ.μ.,  ενώ  
2. για την τοποθέτηση ττρρααππεεζζοοκκααθθιισσμμάάττωωνν να διαμορφωθεί στα 7 €/τ.μ..  
3. Το ποσό εκμίσθωσης για την εκμίσθωση χώρου ενοικίασης γγιιαα  θθααλλάάσσσσιιαα  σσπποορρ 

να διαμορφωθεί στα 20 €/τ.μ. και  
4. για την τοποθέτηση κκααννττίίννααςς 1.600 € / ετησίως. 

 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 62/2020 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

               (υπογραφή)                     (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
Κυρίτσης Γεωργ. 
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