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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 3/2016  της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  

Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου 

           

 ΘΕΜΑ :      Καθορισμός θέσεων αιγιαλού για το 2016 

Στην Ορμύλια  σήμερα στις 5 Μαίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα  20.00 μ.μ στο Γραφείο της 

Δημοτικής Κοινότητας  Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου  συνήλθε σε συνεδρίαση το 

Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας   Ορμύλιας του Δήμου  Πολυγύρου,  ύστερα από την  

5474/28-4-2016 έγγραφη  πρόσκληση του  Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με το 

άρθρο 88 του Ν.3852/10.  

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

όλα τα  μέλη:  

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σαραφίδης Αναστάσιος 

Τσιπέλης Δημήτριος 

Γεωργούδης Γεώργιος 

Τσινάς Ιωακείμ 

Γουργούρης Βασίλειος 

 

           0 

  

Στη συνεδρίαση παρέστη επίσης και η κα Ιωαννίδου Ευλαμπία, υπάλληλος του Δήμου, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Ο Πρόεδρος του  συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου 

Πολυγύρου κ. Σαραφίδης Αναστάσιος εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης «Καθορισμός θέσεων αιγιαλού για το 2016» ανέφερε ότι: η υπ΄αριθ. 

ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015/7-4-2015 Κ.Υ.Α. των  υπουργών Εσωτερικών και 
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Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία παραχωρήθηκε η άδεια 

απλής χρήσης του αιγιαλού, παραλίας, που προορίζονται για προσωρινή εκμίσθωση με 

σκοπό την τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων, και θαλασσίων σπορ  κατά τη θερινή 

περίοδο από ιδιώτες επιχειρηματίες (επιτηδευματίες), παρατείνεται η ισχύς της έως 

30/4/2017, σύμφωνα με το αρ. 56 του ν.4384/2016 (ΦΕΚ 78/τ.Α/264-2016).  Συνεχίζοντας 

είπε ότι πρέπει και φέτος το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας να προτείνει 

τις θέσεις αιγιαλού που θα δοθούν για εκμίσθωση. 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας, αφού άκουσε την εισήγηση του 

Προέδρου, έλαβε υπόψη την υπ΄αριθ. ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015/7-4-2015  Κ.Υ.Α των  

υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το ΦΕΚ 

78/τ.Α/264-2016  και μετά από διαλογική συζήτηση, 

                                                

                                           ΟΜΟΦΩΝΑ   ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

 

 Α. Καθορίζει για το έτος 2016, τις παρακάτω θέσεις του αιγιαλού στον οικισμό Ψακούδια 

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  τακτοποιηθούν  οικονομικά: 

                 
1. Μία θέση αιγιαλού  προ των καταστημάτων  του  Καραμανάβη Ιωάννη στον οικισμό  

Ψακούδια, Open Bar ‘Μελίσσα’ και ταβέρνα ‘Χρυσή ακτή’ έκτασης 150 τ.μ., για ομπρέλες 

και ξαπλώστρες, 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 150 τ.μ, για ομπρέλες και ξαπλώστρες όπου η παραχώρηση θα γίνει  απ΄ 

ευθείας 

 

6. Μία θέση αιγιαλού προ του καταστήματος  ‘ΑΜΜΟΣ’ της Παπουτσή Άννας  στον 

οικισμό  Ψακούδια, έκτασης 295 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. 
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8. Μία θέση αιγιαλού προ του καταστήματος ‘ALLOY’ του Β. Μπούιντα & ΣΙΑ Ο.Ε.  

στον οικισμό  Ψακούδια,, έκτασης 200 τ.μ,  για ομπρέλες και ξαπλώστρες  όπου η 

παραχώρηση θα γίνει  απ΄ ευθείας 

 

9. Μία θέση αιγιαλού προ του καταστήματος ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 

ΓΕΥΜΑΤΟΣ Παρδάλη Χρήστου  στον οικισμό  Ψακούδια,, έκτασης 104,60 τ.μ, για 

ομπρέλες και ξαπλώστρες όπου η παραχώρηση θα γίνει  απ΄ ευθείας. 

 

10. Μία θέση αιγιαλού προ του καταστήματος Τσινά Νικολάου “ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ”  στον 

οικισμό  Ψακούδια,, έκτασης 300 τ.μ, για ομπρέλες και ξαπλώστρες όπου η παραχώρηση 

θα γίνει  απ΄ ευθείας 

 

11. Μία θέση αιγιαλού προ της επιχείρησης ‘ενοικιαζόμενα δωμάτια’ του Βασίλα 

Γεωργίου στον οικισμό  Ψακούδια,, έκτασης 30τ.μ, για ομπρέλες και ξαπλώστρες όπου η 

παραχώρηση θα γίνει  απ΄ ευθείας. 

 

12. Μία θέση αιγιαλού προ της επιχείρησης, ‘ενοικιαζόμενα δωμάτια’ του Βλιάλη 

Σταμάτιου, 20 τ.μ. στα Ψακούδια,  για την τοποθέτηση ομπρελών –ξαπλωστρών όπου η 

παραχώρηση θα γίνει  απ΄ ευθείας. 

 

13.Mία θέση αιγιαλού προ της κατασκήνωσης ‘HAPPY DAYS’ που βρίσκεται στην παραλία 

Βατοπεδίου, έκτασης 200τ.μ., για την τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών, όπου η 

παραχώρηση θα γίνει απ’ ευθείας. 

 

14. Μία θέση αιγιαλού 30 τ.μ. για θαλάσσια σπορ αναψυχής (εκτός μηχανοκίνητων) στη 

θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΛΑΚΟΣ» εκτός οικισμού Ψακούδια.  Η παραχώρηση θα γίνει  με 

δημοπρασία.  

 

15. Μία θέση αιγιαλού 20 τ.μ. για θαλάσσια σπορ αναψυχής (εκτός μηχανοκίνητων) προ 

των καταστημάτων  του  Καραμανάβη Ιωάννη στον οικισμό  Ψακούδια, Open Bar 

‘Μελίσσα’ και ταβέρνα ‘Χρυσή ακτή’.  Η παραχώρηση θα γίνει  με δημοπρασία.  

 

 

16. Δύο θέσεις αιγιαλού έκτασης 100 τ.μ. η κάθε μία, στη θέση ‘ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΛΑΚΟΣ’, 

για ομπρέλες, ξαπλώστρες όπως είχαν οριοθετηθεί το έτος 2014 και δύο θέσεις από 15 τ.μ. 

η κάθε μία για τροχήλατες καντίνες αριστερά προς Ψακούδια. Η παραχώρηση θα γίνει  με 

δημοπρασία.  

 

 

17. Μία θέση  αιγιαλού, προ  του καταστήματος ‘ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ- ΜΠΑΡ της 

Χριστοπούλου Αναστασίας  στον οικισμό  Ψακούδια, έκτασης 120 τ.μ., για ομπρέλες και 

ξαπλώστρες όπου η παραχώρηση θα γίνει  απ΄ ευθείας. 

 

                                                           

18. Μία θέση αιγιαλού  έκτασης 70 τ.μ.  για  θαλάσσια σπορ πλην τζετ σκι αριστερά του 

ξενοδοχείου ‘Φιλίππειο’  στον οικισμό  Ψακούδια, όπου η παραχώρηση θα γίνει  με 

δημοπρασία. 
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19. Μία θέση αιγιαλού προ της επιχείρησης της Τσολάκη Ζαχαρένιας (Real Coral 

Apartments) στην παραλία Βατοπεδίου, έκτασης 40 τ.μ. για ομπρέλες και ξαπλώστρες 

όπου η παραχώρηση θα γίνει απευθείας.  

 

20. Μία θέση αιγιαλού στα Ψακούδια  έκτασης 20τ.μ., δεξιά της επιχείρησης 

«ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ» του Βλιάλη Σταματίου για ομπρέλες και ξαπλώστρες, 

όπου η παραχώρηση θα γίνει με δημοπρασία. 

 

21. Μία θέση αιγιαλού στα Ψακούδια προ του ξενοδοχείου ‘ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ’, έκτασης 500 

τ.μ. για ομπρέλες και ξαπλώστρες , όπου η παραχώρηση θα γίνει απ΄ ευθείας. 

 

22. Μία θέση αιγιαλού στα Ψακούδια προ του καταστήματος Γιοματάρη Ελευθερίου, 

έκτασης 50 τ.μ. για ομπρέλες και ξαπλώστρες, όπου η παραχώρηση θα γίνει απ’ευθείας.  

 

 

Β. Η εγκατάσταση των ομπρελών και ξαπλωστρών θα γίνει κατόπιν υποδείξεων από   

υπαλλήλους του Δήμου. 

 

Γ. Η απόσταση μεταξύ ομπρελών  και θάλασσας θα είναι πέντε (5) μέτρα. 

               

                          Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό    19/2016 

 

          Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                 ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                     
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