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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 20/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή τρίτη (23η) Ιουνίου 2014 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτρoπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. 11197/18-06-2014. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Σταµούδης Ελευθέριος, 

αντιπρόεδρος της Ο.Ε., 3.  Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 4. Παπανικολάου Ευτυχία, 5. Σαράντη 

Μαρία τακτικά µέλη Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Θωµάς Καπλάνης, 2. Πλιάκος Αστέριος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 8ο 
Έγκριση ή µη του πρακτικού για την εκµίσθωση 

των χώρων µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής 

χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους µε σύναψη 

µισθωτικής σχέσης 

 

Αριθµός Απόφασης: 205 

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε ότι και ανέφερε ότι στις 

17-06-2014 διενεργήθηκε η δηµοπρασία για την εκµίσθωση χώρων του αιγιαλού και 

παραλίας όπως ορίζεται στην 9997/05.05.2014 διακήρυξη του ∆ηµάρχου, και στην οποία 

ήταν παρόντες 1) Χρήστος Βορδός, 2) Μαρία Σαράντη, 3) Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, οι 

οποίοι ορίσθηκαν µε την υπ’ αριθ. 22/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

Συνολικά εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την εκμίσθωση  χώρων του αιγιαλού και παραλίας 

εννιά (9) συμμετέχοντες. 
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Οι προσφορές των πλειοδοτών έχουν αναγραφεί κατά σειρά εκφωνήσεως αυτών. Πάσα 

προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή 

μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει 

οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη όπως ορίζει το άρθρο 5 παρ. 2 ΠΔ 270/81. 

1. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας στις Καλύβες – περιοχή «ΣΤΟΜΙ» ανάμεσα στο 

παλιό KUDA HURA και στον Τάσιο Αργύριο έκτασης 200 τ.μ., δεν υπήρχε 

ενδιαφερόμενος, επομένως η δημοπρασία κρίθηκε άγονη. 

2. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας στις Καλύβες – περιοχή «Ανεμόμυλος», εκτάσεως 

100 τ.μ., το υψηλότερο μίσθωμα προσέφερε η Καμπίτση Στέλλα του Παναγιώτη, δηλ 

10€/τμ, με εγγυητή τον Καλαϊτζή Δημήτριο του Βασιλείου 

3. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας στις Καλύβες – ανάμεσα στο κατάστημα του κ. 

Κανετίδη και στην οικοδομή του κ. Παυλίδη, εκτάσεως 60 τ.μ., το υψηλότερο μίσθωμα 

προσέφερε ο Βαξεβάνης Ευστάθιος του Ιωάννη, δηλ. 10€/m
2
, με εγγυητή τον κ. 

Κόκκινο Παναγιώτη. 

4. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Γερακινής - Μεταξύ Σκάλα φόρτωσης και 

Τελωνείου Γερακινής, εκτάσεως 150 τ.μ., το υψηλότερο μίσθωμα προσέφερε ο 

Κουγιώνης Πασχάλης του Γεωργίου, δηλ. 10 €/τ.μ., με εγγυητή τον Κουγιώνη Γεώργιο 

του Βασιλείου. 

5. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Γερακινής – έμπροσθεν του ξενοδοχείου 

“SONIA”, εκτάσεως 100 τ.μ., το υψηλότερο μίσθωμα προσέφερε ο Κουγιώνης Χρήστος 

του Κων/νου, δηλ. 10 €/τ.μ., με εγγυητή τον Ευαγγελινό Ευάγγελο του Βασιλείου 

6. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Τρίκορφου Γερακινής – θέση Καλογήρου λάκος, 

εκτάσεως 100 τ.μ., το υψηλότερο μίσθωμα προσέφερε ο Ευαγγελινός Ευάγγελος του 

Βασιλείου, δηλ. 10 €/τ.μ., με εγγυητή τον Τσιπινιά Δημήτριο. 

7. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Γερακινής – περιοχή ανάμεσα στο συγκρότημα 

Δούρου και στο ξενοδοχείο Γερακίνα, εκτάσεως 100 τ.μ., δεν υπήρχε ενδιαφερόμενος 

οπότε η δημοπρασία κρίνεται άγονη. 

8. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Ψακουδίων – περιοχή Καλογήρου λάκος, θέση 

δεξιά προς Τρίκορφο εκτάσεως 100 τ.μ., το υψηλότερο μίσθωμα προσέφερε ο 

Τσιπινιάς Δημήτριος του Κων/νου, δηλ. 10€/τ.μ., με εγγυητή τον Ευαγγελινό 

Ευάγγελο του Βασιλείου. 
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9. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Ψακουδίων – περιοχή Καλογήρου λάκος, θέση 

αριστερά προς Ψακούδια εκτάσεως 100 τ.μ., το υψηλότερο μίσθωμα προσέφερε η 

Γκαρλή Κυράνω, δηλ. 10€/τ.μ., με εγγυητή τον Τσαμούρα Δημήτριο. 

10. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Ψακουδίων περιοχή αριστερά του ξενοδοχείου 

Φιλίππειον εκτάσεως 50 τ.μ., δεν υπήρχε ενδιαφερόμενος, επομένως η δημοπρασία 

κρίθηκε άγονη 

11. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Βατοπεδίου – θέση Αλατόμπαρα, εκτάσεως 150 

τ.μ., δεν υπήρχε ενδιαφερόμενος και η δημοπρασία κρίνεται άγονη 

12. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Μεταμόρφωσης – θέση «Μπάρα», έμπροσθεν 

του ξενοδοχείου Τσεσμελή Αλέξανδρου, εκτάσεως 200 τ.μ., το υψηλότερο μίσθωμα 

προσέφερε η εταιρία Τσεσμελής Α. και ΣΙΑ Ο.Ε., δηλ. 10 €/τ.μ., με εγγυητή την 

Χαριστού Βασιλική του Δημητρίου. 

13. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Μεταμόρφωσης έμπροσθεν του ξενοδοχείου 

GOLDEN BEACH,αριστερά της προβλήτας, εκτάσεως 60 τ.μ., το υψηλότερο μίσθωμα 

προσέφερε ο Evtimov Toni, δηλ. 10 €/τ.μ., με εγγυητή τον Κυπαρίσση Στέφανο. 

Καλείται η Οικονομική επιτροπή να εγκρίνει το πρακτικό και να κατακυρώσει τα 

αποτελέσματα της δημοπρασίας. 

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου, έλαβαν υπόψη το 

πρακτικό της Επιτροπής και μετά το διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών της 

Επιτροπής 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει το από 17 Ιουνίου 2014 πρακτικό της Επιτροπής 

2. Αποδέχεται την πρόταση της Επιτροπής 

3. Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της δημοπρασίας για κάθε χώρο αιγιαλού και 

παραλίας ως εξής: 

- Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας στις Καλύβες – περιοχή «ΣΤΟΜΙ» ανάμεσα 

στο παλιό KUDA HURA και στον Τάσιο Αργύριο έκτασης 200 τ.μ., δεν υπήρχε 

ενδιαφερόμενος, επομένως η δημοπρασία κρίθηκε άγονη. 
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- Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας στις Καλύβες – περιοχή «Ανεμόμυλος», 

εκτάσεως 100 τ.μ., κατακυρώνεται στην Καμπίτση Στέλλα του Παναγιώτη, με 

εγγυητή τον Καλαϊτζή Δημήτριο του Βασιλείου 

- Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας στις Καλύβες – ανάμεσα στο κατάστημα 

του κ. Κανετίδη και στην οικοδομή του κ. Παυλίδη, εκτάσεως 60 τ.μ., 

κατακυρώνεται στον Βαξεβάνη Ευστάθιο του Ιωάννη, με εγγυητή τον κ. Κόκκινο 

Παναγιώτη. 

- Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Γερακινής - Μεταξύ Σκάλα φόρτωσης και 

Τελωνείου Γερακινής, εκτάσεως 150 τ.μ., κατακυρώνεται στον Κουγιώνη 

Πασχάλη του Γεωργίου, με εγγυητή τον Κουγιώνη Γεώργιο του Βασιλείου. 

- Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Γερακινής – έμπροσθεν του ξενοδοχείου 

“SONIA”, εκτάσεως 100 τ.μ., κατακυρώνεται στον Κουγιώνη Χρήστο του 

Κων/νου, με εγγυητή τον Ευαγγελινό Ευάγγελο του Βασιλείου 

- Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Τρίκορφου Γερακινής – θέση Καλογήρου 

λάκος, εκτάσεως 100 τ.μ., κατακυρώνεται στον Ευαγγελινό Ευάγγελο του 

Βασιλείου, με εγγυητή τον Τσιπινιά Δημήτριο. 

- Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Γερακινής – περιοχή ανάμεσα στο 

συγκρότημα Δούρου και στο ξενοδοχείο Γερακίνα, εκτάσεως 100 τ.μ., δεν 

υπήρχε ενδιαφερόμενος οπότε η δημοπρασία κρίνεται άγονη. 

- Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Ψακουδίων – περιοχή Καλογήρου λάκος, 

θέση δεξιά προς Τρίκορφο εκτάσεως 100 τ.μ., κατακυρώνεται στον Τσιπινιά 

Δημήτριο του Κων/νου, με εγγυητή τον Ευαγγελινό Ευάγγελο του Βασιλείου. 

- Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Ψακουδίων – περιοχή Καλογήρου λάκος, 

θέση αριστερά προς Ψακούδια εκτάσεως 100 τ.μ., κατακυρώνεται στην 

Γκαρλή Κυράνω, με εγγυητή τον Τσαμούρα Δημήτριο. 

- Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Ψακουδίων περιοχή αριστερά του 

ξενοδοχείου Φιλίππειον εκτάσεως 50 τ.μ., δεν υπήρχε ενδιαφερόμενος, 

επομένως η δημοπρασία κρίθηκε άγονη 

- Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Βατοπεδίου – θέση Αλατόμπαρα, 

εκτάσεως 150 τ.μ., δεν υπήρχε ενδιαφερόμενος και η δημοπρασία κρίνεται 

άγονη 
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- Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Μεταμόρφωσης – θέση «Μπάρα», 

έμπροσθεν του ξενοδοχείου Τσεσμελή Αλέξανδρου, εκτάσεως 200 τ.μ., 

κατακυρώνεται στην εταιρία Τσεσμελής Α. και ΣΙΑ Ο.Ε., με εγγυητή την 

Χαριστού Βασιλική του Δημητρίου. 

- Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Μεταμόρφωσης έμπροσθεν του 

ξενοδοχείου GOLDEN BEACH,αριστερά της προβλήτας, εκτάσεως 60 τ.μ., 

κατακυρώνεται στον Evtimov Toni, με εγγυητή τον Κυπαρίσση Στέφανο. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  205/ 2014 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  23η Ιουνίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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