
                       

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

          ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

            ΔΗΜΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

                  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Αριθμός Απόφασης : 12 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 5/2017 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου 

 

ΘΕΜΑ: 

“Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας” 

 

 Στον Πολύγυρο σήμερα, τη δεκάτη ενάτη (19η) Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 18:00, στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου 

Πολυγύρου, συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου 

του Δήμου Πολυγύρου, ύστερα από την 5999/15-05-2017 πρόσκληση του Προέδρου, που 

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  τέσσερα  (4) μέλη: 

 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κατσιακιώρης Νικήτας 

2. Σαμαράς Νικόλαος  

3. Ασημινάρης Χρήστος 

4. Βορδός Χρυσοβαλάντης 

 

 

 1. Ρόκου Άννα 

 

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Ζέλλιο Νικόλαο. 

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, του Δήμου 

Πολυγύρου, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) έκτακτο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, 

κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το αν συμφωνούν με τον επείγοντα χαρακτήρα του 

θέματος και αφού πήρε την έγκριση, ανέφερε τα εξής::  
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Σύμφωνα  με την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 

1636/12.05.2017 τεύχος Β') “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” και όσα ορίζονται στον Ν.2971/01 και τον Ν.4467/2017 δικαιούχοι 

παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας είναι οι Δήμοι  για 

αιγιαλό και κοινόχρηστη παραλία εντός της χωρικής του αρμοδιότητας με αντάλλαγμα και 

με χρονικό όριο.  

 Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, αφού άκουσε την εισήγηση 

του Προέδρου, έλαβε υπόψη την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 και όσα 

ορίζονται στον Ν.2971/01 και τον Ν.4467/2017 και μετά από διαλογική συζήτηση 

  

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας με την διαδικασία της 

δημοπρασίας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

τοποθέτηση ομπρελών, καθισμάτων & 

ξαπλωστρών στη παραλία Καλυβών 

«Μολυβόπυργος» 

120 τ.μ Περιοχή 

«Μολυβόπυργου» 

τοποθέτηση ομπρελών, καθισμάτων & 

ξαπλωστρών στη παραλία Καλυβών 

60 τ.μ. Περιοχή ανάμεσα 

στο κατάστημα του κ. 

Κανετίδη  και στην 

οικοδομή του κ. Παυλίδη. 

τοποθέτηση ομπρελών, καθισμάτων & 

ξαπλωστρών στη παραλία Καλυβών 

100 τ.μ. Μετά το κατάστημα 

Γεωργίου Μιχαλούδη 

,προς τον Αγιο Μάμα 

Τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών, 

καθισμάτων στην παραλία Καλυβών περιοχή 

“Ανεμόμυλος” 

150 τ.μ. 

και μία θέση για 

Καντίνα 15 τ.μ. 

Περιοχή 

“Ανεμόμυλου” 

τοποθέτηση ομπρελών, καθισμάτων & 

ξαπλωστρών στη παραλία Καλυβών 

100 τ.μ. 

και μία θέση για 

Καντίνα 15 τ.μ. 

Περιοχή ανάμεσα 

στο  KUDA HURA και 

στον  Τάσιο Αργύριο 

 

 

 

 

τοποθέτηση ομπρελών, καθισμάτων & 

ξαπλωστρών στη παραλία Γερακινής 

150 τ.μ   Μεταξύ Σκάλα 

φόρτωσης και Τελωνείου 

Γερακινής. 

τοποθέτηση ομπρελών, καθισμάτων & 

ξαπλωστρών στη παραλία Γερακινής 

έμπροσθεν ξενοδοχείου ΣΟΝΙΑ 

200 τ.μ Μπροστά από το 

ξενοδοχείο «ΣΟΝΙΑ» 

τοποθέτηση ομπρελών, καθισμάτων & 

ξαπλωστρών στη παραλία Καλυβών 

100 τ.μ. 

και μία θέση για 

Καντίνα 15 τ.μ. 

Περιοχή ανάμεσα 

στο  KUDA HURA και 

στον  Τάσιο Αργύριο 

 

http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027675
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027675
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027675
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Τοποθέτηση θαλάσσιων σπορ στην 

παραλία Καλυβών 

60 τ.μ. Έμπροσθεν 

ξενοδοχείου BLUE 

LAGΟON PRINCESS 

Τοποθέτηση θαλάσσιων σπορ στην 

παραλία Γερακινής 

60 τ.μ. Έμπροσθεν 

ξενοδοχείου IKOS 

OLIVIA 

τοποθέτηση ομπρελών, καθισμάτων & 

ξαπλωστρών στη παραλία Γερακινής 

500 τ.μ. Έναντι Μπαζάκου 

Αθανασίου 

τοποθέτηση ομπρελών, καθισμάτων & 

ξαπλωστρών στη παραλία Γερακινής 

500 τ.μ. Έναντι ξενοδοχείου 

IKOS OLIVIA 

τοποθέτηση ομπρελών, καθισμάτων & 

ξαπλωστρών στη παραλία Καλυβών 

500 τ.μ. Έναντι ξενοδοχείου 

BLUE LAGΟON 

PRINCESS 

τοποθέτηση ομπρελών, καθισμάτων & 

ξαπλωστρών στη παραλία Γερακινής 

120 τ.μ. Έναντι 

καταστήματος 

Οικονόμου Παναγιώτη 

Τοποθέτηση ομπρελών, καθισμάτων & 

ξαπλωστρών στη παραλία Γερακινής 

196 τ.μ. Έναντι ξενοδοχείου 

Α.Ξηρομερίτης και ΣΙΑ 

Ο.Ε. 

Τοποθέτηση ομπρελών, καθισμάτων & 

ξαπλωστρών στη παραλία Καλυβών  

500 τ.μ. Έναντι Τάσιου 

Αργύριου (Pasir) 

Τοποθέτηση ομπρελών, καθισμάτων & 

ξαπλωστρών στη παραλία Καλυβών  
45 τ.μ. Έμπροσθεν 

οικοπέδου ιδιοκτησίας 

Γκολόη Δέσποινας  

Τοποθέτηση ομπρελών, καθισμάτων & 

ξαπλώστρων και τροχήλατου αναψυκτηρίου 

στη Παραλία Γερακινής  

500τ.μ Προ του οικοδομικού 

συνεταιρισμού στο 

Τρίκορφο Γερακινής 

  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Πολύγυρος 19 Μαΐου 2017 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΚΑΤΣΙΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
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