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ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ’ αριθμ. 5999/30.05.2010 αναφορά του 
Βουλευτή  κ. Μιχάλη Καρχιμάκη

 
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Τ/ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./441/34.05.2011 έγγραφό σας. 

Σε  απάντηση  της  υπ’  αριθμ.  5999/30.05.2010  αναφοράς  του 
Βουλευτή κ. Μιχάλη Καρχιμάκη, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Με την από 3/3/1982 σύμβαση παραχώρησης, ο ΕΟΤ παραχώρησε άνευ 
ανταλλάγματος  και  για  αόριστο  χρόνο  στο  Δήμο  Αγ.  Νικολάου,  κατά 
δικαίωμα  διοίκησης  και  διαχείρισης,  εδαφική  έκταση  και  αιγιαλό  μετά 
λουτρικών εγκαταστάσεων συνολικού εμβαδού 19.695 τ.μ. στην περιοχή 
Ακτή Άμμου Λασιθίου, με σκοπό την  οργάνωση και λειτουργία δημοτικής 
πλαζ.

Με την 504205/42/1.2.89  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση,  επετράπη  στο 
Δήμο  Αγίου  Νικολάου  να  εισφέρει  για  αόριστη  χρονική  διάρκεια  το 
δικαίωμα  διοίκησης  και  διαχείρισης  επί  της  έκτασης  και  των λουτρικών 
εγκαταστάσεων (πλαζ) περιοχής «Ακτή Άμμου» στην Δημοτική Επιχείρηση 
Τουριστικής  Ανάπτυξης.  O Δήμος  Αγίου  Νικολάου  παράλληλα  με  τη 
Δημοτική  Επιχείρηση  εξακολουθεί  να  είναι  υπεύθυνος  για  όλους  τους 
όρους που αναφέρονται στην από 3/3/1982 σύμβαση παραχώρησης.

Με το υπ’  αριθμ.  10090/23.05.11 (α.π.  ΕΤΑ 1108/24.5.11) έγγραφό 
του ο Δήμος Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου ζητά να εγκριθεί από την ΕΤΑ 
η παραχώρηση σε τρίτους του δικαιώματος λειτουργίας και εκμετάλλευσης 
ανοιχτού παιδότοπου, παιδικής χαράς και πάρκου διασκέδασης, τα οποία θα 
δημιουργηθούν σε συγκεκριμένο χώρο εντός της Ακτής.

Στη σύμβαση παραχώρησης ορίζεται ρητά ότι  «Απαγορεύεται απολύτως 
ή με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή παραχώρηση σε τρίτους του δικαιώματος 
εκμεταλλεύσεως της παραχωρούμενης εκτάσεως με τις εγκαταστάσεις που 
είναι  πάνω σε  αυτή και  τυχόν άλλων που θα γίνουν  μελλοντικά  χωρίς 



προηγούμενη έγγραφη συναίνεση».  Επίσης στη σύμβαση ορίζεται ρητά ότι 
για την κατασκευή οποιουδήποτε έργου μέσα στην παραχωρούμενη έκταση 
απαιτείται έγγραφη άδεια του Ε.Ο.Τ. και ήδη της ΕΤΑ Α.Ε.

Η εταιρεία μας δεν έχει αντίρρηση, ο Δήμος να παραχωρήσει σε τρίτους 
το  δικαίωμα  λειτουργίας  και  εκμετάλλευσης  του  πάρκου  διασκέδασης, 
εφόσον προηγουμένως αποσταλούν από το Δήμο και εγκριθούν από την 
ΕΤΑ τα  έργα που προτίθεται  να κατασκευάσει  ο  Δήμος  Αγίου Νικολάου 
εντός του ακινήτου, και ληφθούν οι κατά το νόμο άδειες από τις αρμόδιες 
Αρχές.

        O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

             ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
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