
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 8/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
        Στον Πολύγυρο, σήμερα τέσσερις (4) του μηνός Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου,  ύστερα από την με 
αριθ. 8/240.5.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ.  κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
       Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  αυτής  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι   ΔΕΝ 
παρίσταται   ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος     και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων 
ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                        
   

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα
1 Ζαγγίλας Δημήτριος 14 Αβέρης Αθανάσιος
2 Δημητριάδης Χρήστος 15 Παρθενιώτης Νικόλαος
3 Βορδός Χρήστος 16 Σιμώνης Ιωάννης
4 Χλιούμης Ανδρέας 17 Καπλάνης Θωμάς
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Ευαγγελινός Δημήτριος
6 Σαράντη Μαρία 19 Λαφαζάνης Βασίλειος
7 Ζούνη Στέλλα 20 Μπάτσιος Αστέριος
8 Λακρός Αλέξανδρος
9 Σοφοτάσιος Χρήστος
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
11 Κοντογιώργης Δημήτριος
12 Γκλάβας Γεώργιος
13 Μπογδάνος Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ :
1 Πλιάκος Αστέριος
2 Κυριάκου Ιφιγένεια
3 Πύρρος Ιωάννης
4 Σταμούδης Ελευθέριος
5 Γκολόης Γεώργιος
6 Δήμητσας Δημήτριος
7 Βαγιωνάς Αθανάσιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για 
την τήρηση των πρακτικών. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 
και  δεν παραβρέθηκε κανείς.

Αριθμός θέματος: 14ο Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος 
απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη 
μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους 
έχοντες  το  δικαίωμα  της  χρήσης  άνευη  δημοπρασίας 
(όμοροι) ή με δημοπρασία

Αριθμός Απόφασης : 224
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Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος,  εισηγούμενος το 
14ο θέμα, τόνισε τα εξής :« Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2971/01 όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3207/03 (Φ.Ε.Κ. 302/03 τεύχος Α’), ορίζονται τα εξής: 
«1. Απλή χρήση του αιγιαλού και της παραλίας είναι κάθε χρήση, εφόσον από αυτή δεν παραβιάζεται  
ο προορισμός τους ως κοινόχρηστων πραγμάτων και δεν επέρχεται αλλοίωση στη φυσική μορφολογία 
τους και τα βιοτικά στοιχεία τους. 
2. Η  παραχώρηση  της  απλής  χρήσης  του  αιγιαλού  και  της  παραλίας  γίνεται  με  απόφαση  του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών έναντι ανταλλάγματος, κατά τις διατάξεις για την εκμίσθωση 
δημόσιων  κτημάτων.  Σε  ότι  αφορά  αιγιαλό  και  παραλία  που  περιβάλλει  ή  εντός  του  οποίου 
βρίσκονται  αρχαιολογικοί  χώροι,  μνημεία  και  ιστορικοί  τόποι,  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την 
παραχώρηση  της  απλής  χρήσης  του  αποτελεί  η  σύμφωνη  γνώμη  του  Υπουργoύ  Πολιτισμού.  Σε 
Ο.Τ.Α., φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης Λιμένων, οργανισμούς κοινής ωφέλειας και Ν.Π.Δ.Δ. η 
παραχώρηση δύναται να γίνει και απευθείας με ή χωρίς αντάλλαγμα. Σε ιδιωτικό φορέα διαχείρισης η 
παραχώρηση γίνεται πάντοτε με αντάλλαγμα. 
3.  Είναι  δυνατή  η  παραχώρηση,  με  τη  διαδικασία  και  τους  όρους  του  πρώτου  εδαφίου  της 
προηγούμενης  παραγράφου,  της  απλής  χρήσης  αιγιαλού  για  την  άσκηση  δραστηριοτήτων,  που 
εξυπηρετούν  τους  λουόμενους  ή  την  αναψυχή  του  κοινού  (όπως  εκμίσθωση  θαλάσσιων  μέσων 
αναψυχής, καθισμάτων, ομπρελών, λειτουργία τροχηλάτου αναψυκτηρίου κ.λπ.). Αν παραχωρηθεί η 
χρήση αιγιαλού για την εκμίσθωση καθισμάτων και ομπρελών, η έκταση αιγιαλού κάθε παραχώρησης 
δεν δύναται να υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα. Εάν στον ίδιο αιγιαλό υπάρχουν 
περισσότερες  παραχωρήσεις  για  την  εκμίσθωση  ομπρελών  και  καθισμάτων,  πρέπει  μεταξύ  των 
διάφορων χώρων του αιγιαλού που έχουν παραχωρηθεί να υφίσταται ενδιάμεση απόσταση ελεύθερης 
ζώνης  τουλάχιστον  εκατό  (100)  μέτρων  μήκους.  Οι  διατάξεις  του  προηγούμενου  εδαφίου  δεν 
εφαρμόζονται εάν πρόκειται να παραχωρηθεί αιγιαλός για να εκμισθωθούν καθίσματα και ομπρέλες 
από εκείνους που έχουν γειτονικά καταστήματα και μόνο για το χώρο εμπρός από τα καταστήματά 
τους. 
4. Είναι δυνατή η παραχώρηση με τη διαδικασία και τους όρους που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
της παραγράφου 1, χωρίς δημοπρασία, της απλής χρήσης αιγιαλού για ένα χρόνο σε αυτούς που έχουν 
όμορες ξενοδοχειακές εν γένει  επιχειρήσεις,  κάμπινγκ ή κέντρα αναψυχής,  για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου προς εξυπηρέτηση του κοινού. Το 
αντάλλαγμα για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας που έχουν ανακηρυχθεί 
Τουριστικά Δημόσια Κτήματα (Τ.Δ.Κ.), ως και των κτισμάτων ή εν γένει των εγκαταστάσεων που 
υφίστανται επ΄ αυτών, καθορίζεται με απόφαση του φορέα που ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση των 
Τ.Δ.Κ., κατά τη διέπουσα αυτόν νομοθεσία. Το αντάλλαγμα, το οποίο δύναται να αναπροσαρμόζεται 
με  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομικών,  για  την  παραχώρηση  της  απλής  χρήσης  αιγιαλού  και  
παραλίας πλην των Τ.Δ.Κ. σε όμορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που καταβάλλεται στο Δημόσιο, 
υπολογίζεται από τον πολλαπλασιασμό του ενός δευτέρου (1/2) της τιμής δίκλινου δωματίου μετά 
λουτρού,  χωρίς  λοιπές  επιβαρύνσεις,  όπως  η  τιμή  αυτή  καθορίζεται  από  τον  Ε.Ο.Τ.  για  κάθε 
ξενοδοχειακή επιχείρηση επί τον αριθμό των κλινών αυτής. Σε περίπτωση που το προκύπτον κατά τα 
ανωτέρω αντάλλαγμα τελεί σε δυσαναλογία προς το μίσθωμα που προκύπτει βάσει των μισθωτικών 
συνθηκών της περιοχής ή προς το καθοριζόμενο βάσει του άρθρου 22 του Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 
Α΄), καταβάλλεται στο Δημόσιο το αντάλλαγμα του εδαφίου αυτού. Δυσαναλογία μεταξύ πρώτου και 
δεύτερου  τρόπου  υπολογισμού  του  ανταλλάγματος  θεωρείται  ότι  υπάρχει  όπου  η  μεταξύ  τους 
απόκλιση είναι τουλάχιστον πενήντα εκατοστά (50/100). 
5. Με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  και 
Οικονομικών επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση με ή χωρίς αντάλλαγμα της απλής χρήσης του 
αιγιαλού  και  της  παραλίας  σε  δήμους  και  κοινότητες  για  την  άσκηση  των  δραστηριοτήτων  της 
παραγράφου 2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια». 
      Κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε η ΚΥΑ Δ10Β1053970 /1672ΕΞ2013 /
29.03.2013  (ΦΕΚ  801/05.04.2013  τεύχος  Β):  Απευθείας  παραχώρηση,  με  αντάλλαγμα,  του 
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δικαιώματος  απλής  χρήσης  αιγιαλού,  παραλίας,  όχθης  και  παρόχθιας  ζώνης  μεγάλων  λιμνών και 
πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού, η οποία στη 
συνέχεια τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την ΚΥΑ Δ10Β1075164 /2439ΕΞ2013 /02.05.2013 
(ΦΕΚ 1094/02.05.2013 τεύχος Β').
      Με την ανωτέρω ΚΥΑ παραχωρείται απευθείας και με αντάλλαγμα στους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)  Α'  Βαθμού της χώρας το δικαίωμα της απλής χρήσης των κοινοχρήστων 
χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, που 
βρίσκονται  στα  όρια  της  διοικητικής  τους  περιφέρειας,  από  την  ημερομηνία  δημοσίευσής  της 
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ήτοι από 05.04.2013) έως την 31.12.2013.
      Το δικαίωμα αυτό μπορεί να μεταβιβαστεί  ολικά ή μερικά από κάθε Ο.Τ.Α. σε υφιστάμενη  
δημοτική ανώνυμη εταιρία του άρθρου 266 του ν.3463/2006,  μετά από σχετική τροποποίηση του 
καταστατικού της, προκειμένου να περιλαμβάνεται στους σκοπούς της και η άσκηση της εν λόγω 
δραστηριότητας.
      Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 8 της ανωτέρω ΚΥΑ, επιτρέπεται η μεταβίβαση του δικαιώματος  
απλής  χρήσης  από  τους  ΟΤΑ Α'  βαθμού  προς  τρίτους,  με  σύναψη  σύμβασης  μίσθωσης,  έναντι  
ανταλλάγματος, για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της κυα, με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτή. Οι τρίτοι στους οποίους μεταβιβάζεται το δικαίωμα απλής χρήσης 
δυνάμει σύμβασης μίσθωσης με τους ΟΤΑ Α' βαθμού υπόκεινται στις υποχρεώσεις αυτών.
       Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου με την υπ' αριθ. 30/2013 απόφασή του, το  
Συμβούλιο της  Δημοτικής  Κοινότητας   Ορμύλιας  με την υπ'  αριθ.  22/2013 απόφασή του,  και  το 
Συμβούλιο  της  Τοπικής  Κοινότητας  Μεταμόρφωσης  με  την  υπ'  αριθ.  6/2013  απόφασή  του, 
γνωμοδοτούν   για  τον  καθορισμό  του  τρόπου  διαχείρισης  του  αιγιαλού  και  παραλίας  και  σε 
περίπτωση μεταβίβασης της χρήσης σε τρίτους, γνωμοδοτούν για τον καθορισμό των χώρων που θα 
παραχωρηθούν, όπως όλοι οι σύμβουλοι έχετε στα χέρια σας. 
   Το δημοτικό συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του με  άρθρο 13 του Ν. 2971/01 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3207/03 (Φ.Ε.Κ. 302/03 τεύχος Α’) , την 
ΚΥΑ  Δ10Β1053970  /1672ΕΞ2013  /29.03.2013  (ΦΕΚ  801/05.04.2013  τεύχος  Β):  Απευθείας 
παραχώρηση,  με  αντάλλαγμα,  του  δικαιώματος  απλής  χρήσης  αιγιαλού,  παραλίας,  όχθης  και 
παρόχθιας  ζώνης  μεγάλων  λιμνών  και  πλεύσιμων  ποταμών,  στους  Οργανισμούς  Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού, η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την 
ΚΥΑ Δ10Β1075164 /2439ΕΞ2013 /02.05.2013 (ΦΕΚ 1094/02.05.2013 τεύχος Β'), τις αποφάσεις  της 
Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου 30/2013,  του Τοπικού  Συμβουλίου Μεταμόρφωσης 6/2013,  και 
τις με αριθ.  22/2013 και 36/2013 αποφάσεις  της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας, τη λίστα με τα 
ονόματα των αιτούντων και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

Καθορίζει για το έτος 2013, τις παρακάτω θέσεις του αιγιαλού στην Δημοτική Κοινότητα  
Πολυγύρου -παραλίες Γερακινής, Καλυβών-   (υπ' αριθ. 30/2013 απόφαση Δ.Κ. Πολυγύρου)  ,    

Α. Για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής 
σχέσης,  έναντι  ανταλλάγματος,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα στο Ν.  2971/01 και  την  ΚΥΑ 
Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013/02.05.2013 (ΦΕΚ 1094/02.05.2013 τεύχος Β').
Β. Για  τον  καθορισμό  των  χώρων  οι  οποίοι  θα  παραχωρηθούν  σε  τρίτους  έναντι 
ανταλλάγματος, ως εξής αφού  ταχτοποιηθούν  οικονομικά::

ΟΜΟΡΟΙ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Πολυγύρου, παραλίες Γερακινής, Καλυβών

Τοποθεσία Άσκηση Δραστηριότητας m2 Ελάχιστη 
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προσφορά 
ανά m2 

έναντι του 
καταστήματος της
KOSTADINOVA NELI 
ΤΟΥ  RUMENOVA

τοποθέτηση ομπρελών, 
καθισμάτων & ξαπλωστρών 
στη παραλία Καλυβών.

έναντι του καταστήματος 
της Βατζόλα Αικατερίνης 
τουΒασιλείου 

τοποθέτηση ομπρελών, 
καθισμάτων & ξαπλωστρών 
στη παραλία Καλυβών

 

Μουσδράκης  Χρήστος 
(KUDA HURA)

τοποθέτηση ομπρελών, 
καθισμάτων & ξαπλωστρών 
στη παραλία Καλυβών

Μπουρμπουτσιώτης   
Καφέ - Πίτσα

τοποθέτηση ομπρελών, 
καθισμάτων & ξαπλωστρών 
στη παραλία Καλυβών

Τάσιος  Αργύριος τοποθέτηση ομπρελών, 
καθισμάτων &  ξαπλωστρών 
στη παραλία Καλυβών

έναντι του ξενοδοχείου 
του Ξηρομερίτη 
Απόστολος & Σια Ο.Ε

τοποθέτηση ομπρελών, 
καθισμάτων &  ξαπλωστρών 
στη παραλία Γερακινής

έναντι του 
ξενοδοχείου του 
Ξηρομερίτη Γ. & Σια Ο.Ε

τοποθέτηση ομπρελών, 
καθισμάτων & ξαπλωστρών 
στη παραλία Γερακινής

Μπαζάκος Αθανάσιος 
MARTHAS HAUS

τοποθέτηση ομπρελών, 
καθισμάτων & ξαπλωστρών 
στη παραλία Γερακινής

ACROSS Π.
Σκεπετάρης & Σια
Ε.Ε 

τοποθέτηση  ομπρελών, 
καθισμάτων  &  ξαπλωστρών 
στη παραλία Γερακινής

έναντι του  καταστήματος 
του   Οικονόμου 
Παναγιώτη του  Νικολάου

τοποθέτηση  ομπρελών, 
καθισμάτων  &  ξαπλωστρών 
στη παραλία Γερακινής

Λαμπρίδης Βασίλειος 
OASIS Καφετέρεια

τοποθέτηση  ομπρελών, 
καθισμάτων  &  ξαπλωστρών 
στη παραλία Γερακινής

Κάμπινγκ Κουγιώνη τοποθέτηση  ομπρελών, 
καθισμάτων  &  ξαπλωστρών 
στη παραλία Γερακινής

έναντι  του  καταστήματος 
του   STAFFORD KARL-
ANTHONY του ROBERT

τοποθέτηση  ομπρελών, 
καθισμάτων,ξαπλωστρών  & 
τροχήλατου  αναψυκτηρίου στη 
παραλία  Τρίκορφου   στη 
Γερακινή.

ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Τυφεγγόπουλος 
Ιωάννης του
Ιωάννη 

τοποθέτηση  ομπρελών, 
καθισμάτων &  ξαπλωστρών 
στη  παραλία  Καλυβών 
«Μολυβόπυργος»

105 τ.μ Περιοχή 
«Μολυβόπυργου
»

4

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΩΞΜ-Φ7Δ



Παραλία 
Καλυβών στην 
περιοχή 
Ανεμόμυλου 
μπροστά από 
την Καντίνα 
με Αριθ. 
Κυκλοφορίας 
ΧΚΜ 5942 της 
κας Καμπίτση 
Στέλλας του 
Παναγιώτη 
(θέση 
ανακοίνωσης 
υπ’ αρ. 10), 

τοποθέτηση ομπρελών, 
καθισμάτων & ξαπλωστρών 
στη παραλία Καλυβών για 
το έτος 2013.

100 περιοχή 
Ανεμόμυλου
Παραλία 
Καλυβών 

Βαξεβάνης 
Ευστάθιος 

τοποθέτηση  ομπρελών, 
καθισμάτων  &  ξαπλωστρών 
στη  παραλία Καλυβών

60 τ.μ. Περιοχή 
ανάμεσα  στο 
κατάστημα  του 
κ. Κανετίδη  και 
στην  οικοδομή 
του κ. Παυλίδη.

Κουγιώνης 
Πασχάλης  του 
Γεωργίου

τοποθέτηση  ομπρελών, 
καθισμάτων &  ξαπλωστρών 
στη  παραλία Γερακινής

150 τ.μ Μεταξύ  Σκάλα 
φόρτωσης  και 
Τελωνείου 
Γερακινής.

Μπακρατσά 
Γεωργία
του Αθανασίου 

τοποθέτηση  ομπρελών, 
καθισμάτων  &  ξαπλωστρών 
στη  παραλία  Γερακινής 
έμπροσθεν  ξενοδοχείου 
ΣΟΝΙΑ

100 τ.μ Μπροστά από το 
ξενοδοχείο 
«ΣΟΝΙΑ»

Ρόκου 
Αναστασία
του Γεωργίου 

τοποθέτηση  ομπρελών, 
καθισμάτων  &  ξαπλωστρών 
στη  παραλία  Τρίκορφου 
Γερακινής 

200 
τ.μ.

Δίπλα στο 
Stafford  Karl- 
Anthony

Γκλάβας 
Δημήτριος Α.Ε

τοποθέτηση  ομπρελών, 
καθισμάτων  &  ξαπλωστρών 
στη  παραλία  Τρίκορφου 
Γερακινής

50 τ.μ. Δίπλα στο 
Stafford  Karl- 
Anthony

Ευαγγελινός 
Ευάγγελος του
Βασιλείου

τοποθέτηση  ομπρελών, 
καθισμάτων  &  ξαπλωστρών 
στη  παραλία  Τρίκορφου 
Γερακινής

100τ.μ. Στην περιοχή 
«Καλόγερου 
Λάκος»

Γκλάβας 
Πέτρος  &  Σία 
Ο.Ε

τοποθέτηση  ομπρελών, 
καθισμάτων  &  ξαπλωστρών 
στη παραλία Γερακινής

100 τ.μ Ανάμεσα στο
συγκρότημα 
Δούρου και στο
ξενοδοχείο 
Γερακίνα

 Καθορίζει για το έτος 2013, τις παρακάτω θέσεις στην   Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης  ,   
που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  προσωρινή  εκμίσθωση  με  σκοπό  την  τοποθέτηση  ομπρελών,  
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ξαπλώστρων,   κατά  την  θερινή  περίοδο  από ιδιώτες  επιχειρηματίες  (επιτηδευματίες)    αφού   
ταχτοποιηθούν  οικονομικά  :  
                

 Μία  θέση  αιγιαλού  έκτασης  180τ.μ.  μπροστά  από  το  κατάστημα  του  Σολτασίδη 
Αναστάσιου  του  Μιχαήλ  ‘ΚΑΦΕ  –ΜΠΑΡ-  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ’,  για  ομπρέλες  και 
ξαπλώστρες, όπου η παραχώρηση θα γίνει απ’ ευθείας.

  Μία  θέση  αιγιαλού  έκτασης  200τ.μ.  μπροστά  από  το  Κάμπινγκ  ‘SITHON’  της 
Τορτοπίδου Αγνής, για ομπρέλες και ξαπλώστρες, όπου η παραχώρηση θα γίνει απ’ 
ευθείας.

  Μία θέση αιγιαλού έκτασης 100τ.μ. μπροστά από το Κάμπινγκ ‘SUNNY BAY’, του 
Μαχαίρα Ανδρέα  για ομπρέλες και ξαπλώστρες, όπου η παραχώρηση θα γίνει απ’ 
ευθείας.

  Μία  θέση αιγιαλού έκτασης 330τ.μ.  μπροστά από τις   Ξενοδοχειακές  Τουριστικές 
επιχειρήσεις  ‘Shangri La Bay’  A.E. για  ομπρέλες  και  ξαπλώστρες, όπου  η 
παραχώρηση θα γίνει απ’ ευθείας.

 Μία θέση αιγιαλού έκτασης 200 τ.μ. προ του ξενοδοχείου του Τσεσμελή Αλέξανδρου στη   
θέση  ‘Μπάρα’    για  ομπρέλες  και  ξαπλώστρες,   όπου  η  παραχώρηση  θα  γίνει  με   
δημοπρασία   (  υπ' αριθ.6/2013 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης)  

Γ.   Καθορίζει  για  το  έτος  2013,  τις  παρακάτω  θέσεις    στον  οικισμό  Ψακούδια  (  υπ'   
αριθ.22/2013  και  36/2013    αποφάσεις  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ορμύλιας  )  ,  που  θα   
χρησιμοποιηθούν  για  προσωρινή  εκμίσθωση  με  σκοπό  την  τοποθέτηση  ομπρελών,  
ξαπλώστρων, θαλασσίων σπορ    πλην μηχανοκίνητων   κατά την θερινή περίοδο από ιδιώτες   
επιχειρηματίες (επιτηδευματίες)   αφού  ταχτοποιηθούν  οικονομικά:  

1. Μία θέση αιγιαλού  προ των καταστημάτων  της  Καραμανάβη  Αθηνάς στον οικισμό 
Ψακούδια, Beach Bar ‘Μελίσσα’ και  ταβέρνα ‘Χρυσή ακτή’ έκτασης  200 τ.μ.,  για 
ομπρέλες και ξαπλώστρες και 20 τ.μ. για θαλάσσια σπορ, όπου η παραχώρηση θα 
γίνει απ’ ευθείας.

2. Μία  θέση   αιγιαλού  προ  της  πιτσαρίας  του Χατζήπαππα   Λάμπρου στον  οικισμό 
Ψακούδια, έκτασης  140 τ.μ. για ομπρέλες και ξαπλώστρες  όπου η παραχώρηση θα 
γίνει απ’ευθείας.

3. Μία θέση  αιγιαλού  προ  του  εστιατορίου  του Χατζήπαππα Κων/νου στον  οικισμό 
Ψακούδια, έκτασης  200 τ.μ.,  για ομπρέλες και ξαπλώστρες όπου η παραχώρηση θα 
γίνει απ’ευθείας.

4. Μία  θέση  αιγιαλού  προ  της   πιτσαρίας της  Χαλουκνιά  Θωμαής  στον  οικισμό 
Ψακούδια,, έκτασης 150 τ.μ, για ομπρέλες και ξαπλώστρες όπου η παραχώρηση θα 
γίνει  απ΄ ευθείας

5. Μία  θέση  αιγιαλού  προ  του  Δημοτικού  Αναψυκτηρίου στον  οικισμό   Ψακούδια,, 
έκτασης 350 τ.μ, για ομπρέλες και ξαπλώστρες όπου  η παραχώρηση θα γίνει  απ΄ 
ευθεία

6. Μία θέση αιγιαλού προ του καταστήματος  ‘ΑΜΜΟΣ’ της Παπουτσή Άννας  στον 
οικισμό  Ψακούδια, έκτασης  200  τ.μ,  για  ομπρέλες  και  ξαπλώστρες όπου η 
παραχώρηση θα γίνει  απ΄ ευθείας

7. Μία  θέση  αιγιαλού  προ  του  καταστήματος  ‘ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  ‘  της  Καμπούρη 
Αλεξάνδρας, έκτασης 190 τ.μ, για ομπρέλες και ξαπλώστρες όπου η παραχώρηση θα 
γίνει  απ΄ ευθείας.

8. Μία θέση αιγιαλού προ του καταστήματος ‘ALLOY’ του Ι.Κολλαρά, Γ. Λανταβού, Β. 
Μπούιντα  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.   στον  οικισμό  Ψακούδια,,  έκτασης  200  τ.μ,   όπου  η 
παραχώρηση θα γίνει  απ΄ ευθείας

9. Μία θέση αιγιαλού προ του καταστήματος Ζαφειρίου Μαρίας πρώην “Y’ ABANAKI” 
στον οικισμό  Ψακούδια,,  έκτασης  100 τ.μ, για  ομπρέλες  και  ξαπλώστρες όπου η 
παραχώρηση θα γίνει  απευθείας
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10. Καθορίζει μία θέση αιγιαλού προ της κατασκήνωσης ‘HAPPY DAYS’ που βρίσκεται 
στην παραλία Βατοπεδίου, έκτασης 100τ.μ. όπως ζητήθηκε με την αρ. πρωτ. 9912/24-
5-2013  αίτηση  του  κ.  Αλαμπατζιά  Χρήστου  ,  για  την  τοποθέτηση  ομπρελών, 
ξαπλωστρών και καντίνας, όπου η παραχώρηση θα γίνει απευθείας.    

11. Μία  θέση  αιγιαλού  προ  της  επιχείρησης  ‘ενοικιαζόμενα  δωμάτια’  του  Βασίλα 
Γεωργίου στον οικισμό  Ψακούδια,, έκτασης 40τ.μ, για ομπρέλες και ξαπλώστρες όπου 
η παραχώρηση θα γίνει  απευθείας

12. Μία  θέση  αιγιαλού  προ  της  επιχείρησης  ‘ενοικιαζόμενα  δωμάτια’  της  Βασίλα 
Δήμητρας  στον οικισμό  Ψακούδια,,  έκτασης 12 τ.μ, για ομπρέλες και  ξαπλώστρες 
όπου η παραχώρηση θα γίνει  απευθείας

13. Μία θέση αιγιαλού έκτασης 100 τ.μ. στη θέση ‘ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΛΑΚΟΣ’ , για ομπρέλες 
και ξαπλώστρες όπου η παραχώρηση θα γίνει  με δημοπρασία. 

14. Μία θέση  αιγιαλού, προ  του καταστήματος ‘PUENTE’ της Καραζιώγα Αικατερίνης 
στον οικισμό  Ψακούδια,  έκτασης  120 τ.μ.,  για  ομπρέλες  και  ξαπλώστρες  όπου η 
παραχώρηση θα γίνει  με δημοπρασία

15. Μία θέση αιγιαλού  έκτασης 100 τ.μ.  για ομπρέλες, ξαπλώστρες και θαλάσσια σπορ 
ανατολικά  του  Δημοτικού  Αναψυκτηρίου, στον  οικισμό  Ψακούδια,  όπου  η 
παραχώρηση θα γίνει  με δημοπρασία.

16. Δεν ορίζει θέση αιγιαλού στην περιοχή ‘Αλατόμπαρα’ Βατοπεδίου όπως ζήτησε με   
την αρ. πρωτ. 5522/22-3-2013  αίτησή του ο κ. Θωμαϊδης Βίκτωρας του Θεολόγου,  
διότι  για  τη  θέση  αυτή  δεν  έχει  ο  Δήμος  τη  σύμφωνη  γνώμη  του  Υπουργείου  
Περιβάλλοντος.

17. Μία θέση  αιγιαλού  έκτασης 100 τ.μ.  για ομπρέλες, ξαπλώστρες και θαλάσσια σπορ   
πλην τζετ σκι αριστερά του ξενοδοχείου ‘Φιλίππειο’  στον οικισμό Ψακούδια,        όπου   
η παραχώρηση θα γίνει  με δημοπρασία.

Η εγκατάσταση των ομπρελών και ξαπλώστρων θα γίνει κατόπιν υποδείξεων από 
υπαλλήλους του Δήμου.

- Η απόσταση μεταξύ ομπρελών  και θάλασσας θα είναι οκτώ (8) μέτρα.

Καθορίζεται τέλος χρήσης 10,00 €/τ.μ. για όλες τις παραλίες του Δήμου Πολυγύρου.

  Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 224/2013

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή              Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 10-6-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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