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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  30-6-2021  

Σήμερα την 30 η   του μηνός  Ιουνίου  του έτους  2021  ημέρα Τετάρτη ,  το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζ ίου συνήλθε σε  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ,  με  ώρα 

έναρξης 12.00  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.20 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου ,  και την με Αριθμ.ΔΙα/Γ.Π.οικ.  38197/2021  (ΦΕΚ 

2660/Β/18 -6-2021) :   «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας  υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 

διάστημα από το Σάββατο,  19 Ιουνίου 2021  και  ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 

2021 και ώρα 6:00» ,   και ύστερα από την με  αριθμό πρωτ. :  8996/25-6-2021   έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του,  που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του 

Δήμου και επιδόθηκε στα μέλη του,  προκειμένου να ληφθεί απόφαση στα παρακάτω θέματα 

της  ημερήσιας διάταξης.  

Ο Δήμαρχος Μενέλαος Μποκέας λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν συμμετείχε  στη 

συνεδρίαση,  όπου  έλαβαν μέρος  οι παρακάτω σύμβουλοι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

Αλμπαντάκης Μιχαήλ,  Αστρινάκη Κανακάκη Ειρήνη,   Βογιατζή Μαρίνα,  Ζερβού Νίκη,  

Καλλέργης Σπυρίδωνας,  Κου τσογιάννης Χαράλαμπος,  Λιαδάκης Αναστάσιος,  Λυδάκης 

Δημήτριος,  Λυρώνη -  Πάγκαλου Χρύσα, Μαρής Ιωάννης,  Μαρκογιαννάκης Μιχαήλ,  

Ξυλούρης Μιχαήλ,  Περυσινάκης Γρηγόριος,  Πετούσης Γεώργιος -Βασίλειος -Λάρρυ, 

Πιτσικάκη -  Κουτσογιαννάκη Ευαγγελία ,  Ρεράκης Γεώργιος  ,  Τζεδάκης Δημήτριος ,  

Φασουλάκης Γρηγόριος,  Χουστουλάκης Μιχαήλ.                         

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

Αποστολάκη Ευαγγελία,  Βαλτζάκης Γεώργιος,  Ντουλάκης Ιωάννης,   Κύρκος Αθανάσιος,  

Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ,  Σαββάκης Φίλιππος,  Σαλούστρος  Αριστομένης,  Φτενός  

Ευριπίδης.  

 

Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι  επτά (27)  μελών του Δ.Σ.  ε ίναι 

δεκαεννιά (19) .   

Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την υπάλληλο  του Δήμου Μαρία 

Κρητσωτάκη.  
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ΘΕΜΑ 7:  Παροχές ύδρευσης σε παραλίες του Δήμου.  

 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Γρηγόρης Φασουλάκης σχετικά με το 

παραπάνω θέμα έθεσε υπόψη του Δ.Σ. ,  την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών όπως παρακάτω:  

Με την 169/2017 (ΑΔΑ:  78ΔΤΩΛΣ -2ΔΞ ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

εγκρίθηκε η παροχή της διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης των λουομένων στις  

παραλίες του Δήμου, με ύδρευση για το ντους των λουομένων, καθώς και οι λοιπές 

λεπτομέρειες που σχετίζονται με το θέμα.  

Δεδομένου ότι πυλώνας της οικονομικής δραστηριότητας στον Δήμο μας αποτελεί  

το τουριστικό προϊόν (εισερχόμενου και εγχώριου) από την οποία δραστηριότητα ο 

Δήμος εμμέσως ή αμέσως επωφελείται, προτείνουμε την συνέχιση της διευκόλυνσης 

και εξυπηρέτησης των λουομένων ήτοι της παροχής ύδρευσης σε καταιονιστήρες 

(«ντους» ή «ντουζιέρων») στις παραλίες μας.  

Σύμφωνα με την 74/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Μαλεβιζίου περί αποδοχής της ΚΥΑ 474458/ΕΞ2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15 -06-2020) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει,  μεταβιβάστηκαν οι παραλίες και ο αιγιαλός εντός ορίων 

του Δήμου μας για ιδία εκμετάλλευση ή την παραχώρησή τους σε τρίτους. Δεδομένης 

της παραχώρησης των παραλιών Αγίας Πελαγίας, Λυγαριάς και Μονοναύτη στην 

ΜΑΕΔΗΜ για χρήση, η παραπάνω διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των λουομένων θα 

αναλαμβάνεται από την ΜΑΕΔΗΜ. Η παραχώρηση των παραλιών γίνεται 

ανελλιπώς στους Δήμους κατόπιν σχετικών ΚΥΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν.2971/01. Σημειώνεται ότι η παροχή ύδατος ή λουτρών για λουόμενους, δεν 

περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές παροχές από τον Δήμο, σύμφωνα με τo ΠΔ 

71/2000 και την ισχύουσα ΚΥΑ.  

Θέτουμε υπόψη του Συμβουλίου ότι τα  παρακάτω υδρόμετρα εξυπηρετούν 

ντουζιέρες εγκαταστημένες σε παραλίες του Δήμου. Για την παραλία της 

Αμμουδάρας,  είχε διενεργηθεί αυτοψία και είχαν τοποθετήθηκαν ταμπελίστες όπου 

αναγράφουν ότι η παροχή στις ντουζιέρες είναι δημοτική.  Αναλυτικά τα σημεία:  

Α/Α  Κωδικός  Περιοχή  Οδός/θέση  Υδρόμετρο  

1 01-08166-03 
Αμμουδάρα 

Γαζίου  
Διός (3  ντουζιέρες)  FA035940-08  

2  01-08431 
Αμμουδάρα 

Γαζίου  
Τήνου 3 (1  ντουζιέρα)  1130008739 
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Στην παραλία του Φόδελε, αν και είναι πολυσύχναστη, δεν υπάρχει παροχή 

δημοτικού ντουζ.  Με την 169/2017 απόφ. Δ.Σ. είχε εγκριθεί η τοποθέτηση ενός 

υδρομέτρου αλλά η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί (δεν έγινε αίτηση).  

Σημειώνεται ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου Μαλεβιζίου και στον κ.α.  

70.6213.0001 με τίτλο «ύδρευση παραλιών του Δήμου» προβλέπεται πίστωση 

7.000,00€.  

Μετά τα ανωτέρω καλείται το ΔΣ να :  

1.  Εγκρίνει την παροχή της διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης των λουομένων  στις  

ανωτέρω δέκα (10) θέσεις των παραλιών με παροχή ύδρευσης για το ντους των 

λουομένων, όπως αναφέρονται στον πίνακα.  

2.  Να εγκρίνει την δαπάνη για την ύδρευση ντους στις συγκεκριμένες θέσεις  των 

παραλιών του Δήμου, καθώς και τυχόν οφειλές από προηγούμενες  χρήσεις, σε 

βάρος του κ.α. 70.6213.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.  

3.  Να ορίσει αρμόδιο το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης για την σφράγιση όλων των 

ανωτέρω υδρομέτρων για την χειμερινή περίοδο (ήτοι από 1/10 έως 30/4 

έκαστου έτους) ώστε να προληφθεί  η άσκοπη κατανάλωση με εξαίρεση το 

υδρόμετρο FA035937 -08 επί της οδού Βαγιάς 28 που εξυπηρετεί χειμερινούς 

κολυμβητές και θα παρέχει νερό κατά την διάρκεια όλου του έτους .  

4.  Η απόφαση αυτή να ισχύσει μέχρι την τροποποίησή της με νεότερη απόφαση 

του ΔΣ.  

 

3 01-11320-01 
Αμμουδάρα 

Γαζίου  
Ντίας 10 (1  ντουζιέρα)  !01-11320-2  

4  01-11470-02 
Αμμουδάρα 

Γαζίου  
Ανδ.  Παπανδρέου 82 (1 

ντουζιέρα)  
ZR13468153  

5 01-11380-03 
Αμμουδάρα 

Γαζίου  
Ανδ.  Παπανδρέου 92  (1  

ντουζιέρα)  
01-11380-02 

6  01-11470-03 
Αμμουδάρα 

Γαζίου  
Καλύμνου (1 ντουζιέρα)  1073015-12 

7  01-15428-02 
Αμμουδάρα 

Γαζίου  

Βαγιάς 28 (2  ντουζιέρες εκ των 
οποίων η μία χρησιμοποιείται 

από τους χειμερινούς 
κολυμβητές)  

FA035937-08  

8  07-90113-01 Παλαιόκαστρο  
Παραλία Παλαιοκάστρου  (1  

ντουζιέρα)  
FA047143-09  

9  
(1  

υδρόμετρο)  
Φόδελε  Παραλία Φόδελε (1  ντουζιέρα)  

Θα γίνει  
αίτηση στη 

ΔΕΥΑΜ  

10 
(1  

υδρόμετρο)  
Αμμουδάρα 

Γαζίου  

Κ. Μητσοτάκη Αμμουδάρα 
(ανατολικά 2 ο υ  Δημοτικού 

Σχολείου Αγίας Μαρίνας -  1  
ντουζιέρα)  

Θα γίνει  
αίτηση στη 

ΔΕΥΑΜ  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και μετά από 

διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση  , 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

1.  Εγκρίνει την παροχή της διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης των λουομένων στις  

ανωτέρω δέκα (10) θέσεις των παραλιών με παροχή ύδρευσης για το ντους των 

λουομένων, όπως αναφέρονται στον πίνακα.  

2.  Εγκρίνει την δαπάνη για την ύδρευση ντους στις συγκεκριμένες θέσεις των 

παραλιών του Δήμου, καθώς και τυχόν οφειλές από προηγούμενες χρήσεις, σε 

βάρος του κ.α. 70.6213.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.  

3.  Ορίζει  αρμόδιο το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης για την σφράγιση όλων των 

ανωτέρω υδρομέτρων για την χειμερινή περίοδο (ήτοι από 1/10 έως 30/4 

έκαστου έτους) ώστε να προληφθεί η άσκοπη κατανάλωση με εξαίρεσ η το 

υδρόμετρο FA035937 -08 επί της οδού Βαγιάς 28 που εξυπηρετεί χειμερινούς 

κολυμβητές και θα παρέχει νερό κατά την διάρκεια όλου του έτους .  

4.  Η απόφαση αυτή να ισχύσει μέχρι την τροποποίησή της με νεότερη απόφαση 

του ΔΣ.  

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  106/2021  

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω.  

             Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Τα  Μέλη  

Ακριβές Απόσπασμα  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ  
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