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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

 της 12/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα (30) του μηνός Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση 

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 12/25.5.2012 

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 18 Πύρρος  Ιωάννης 

2 Γκλάβας Γεώργιος 19 Σιμώνης Ιωάννης 

3 Βορδός Χρήστος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 21 Χλιούμης  Ανδρέας 

5 Λιόντας  Γεώργιος 22 Καπλάνης Θωμάς 

6 Σαράντη Μαρία 23 Γκολόης Γεώργιος 

7 Ζούνη Στέλλα 24 Βαγιωνάς  Αθανάσιος 

8 Αβέρης Αθανάσιος 25 Παρθενιώτης  Νικόλαος 

9 Πλιάκος Αστέριος    

10 Λακρός Αλέξανδρος    

11 Σοφοτάσιος Χρήστος    

12 Βουλγαράκης Χρυσόστομο    

13 Κοντογιώργης Δημήτριος    

14 Δήμητσας Δημήτριος    

15 Δημητριάδης Χρήστος    

16 Μπογδάνος Κων/νος    

17 Μπάτσιος  Αστέριος    

      

         ΑΠΟΝΤΕΣ : Ευαγγελινός Δημήτριος, Σταμούδης Ελευθέριος. 

  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 

παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, ο Πρόεδρος 

Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας κ. Θεολόγης Νικόλαος, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ. 

Άννα Ρόκου, ο Πρόεδρος της Τοπικής  Κοινότητας Μεταμόρφωσης κ. Ανδρέας Μαχαίρας και ο 

Πρόεδρος της Τοπικής  Κοινότητας Γεροπλατάνου Σεραφείμ Δημήτριος. 

 
 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 48

ο
 θέμα, 

ανέφερε: «με την υπ’ αριθ. 28/2012 απόφασή της η Δ.Κ. Ορμύλιας προτείνει  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 1. Να μην χορηγηθεί θέση αιγιαλού 100τ.μ. αριστερά του ξενοδοχείου ‘Φιλίππειο’ για την 

λειτουργία πλωτών μέσων αναψυχής πλην τζετ σκι, ξαπλώστρων, ομπρελών, όπως ζητήθηκε με 

αίτηση του κ. Ταρκάση Αναστάσιου, διότι στο σημείο εκείνο συχνάζουν πολλοί λουόμενοι και 
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είναι επικίνδυνο για ατυχήματα. Εάν επιθυμεί μπορεί να τοποθετηθεί μετά το Δημοτικό 

Αναψυκτήριο, όπου η παραχώρηση θα γίνει με δημοπρασία, και 

ΟΜΟΦΩΝΑ    

  2. Να χορηγηθεί θέση αιγιαλού 100 τ.μ. στη θέση ‘Αλατόμπαρα’ για την τοποθέτηση ομπρελών 

και ξαπλώστρων, όπως ζητήθηκε με αίτηση του κ. Θωμαΐδη Βίκτωρα του Θεολόγου, όπου η 

παραχώρηση θα γίνει με δημοπρασία. 

 Κατόπιν όμως συνεννόησης μεταξύ των ενδιαφερομένων, και εφόσον ο κ. Ταρκάσης επί είκοσι 

χρόνια χρησιμοποιούσε τον συγκεκριμένο χωρίς να υπάρξει ποτέ κανένα πρόβλημα, τελικά η πρόταση 

που θέτω προς συζήτηση στο σώμα είναι να χορηγηθεί στους: 

Α) κ. Ταρκάση Αναστάσιο, 100 τ.μ. αιγιαλού στην τοποθεσία που είχε και τα προηγούμενα  χρόνια 

(αριστερά του ξενοδοχείου ‘Φιλίππειο’) για την λειτουργία πλωτών μέσων αναψυχής πλην τζετ 

σκι καθώς και ομπρελών- ξαπλώστρων και  

Β) κ. Θωμαΐδη Βίκτωρα, 100τ.μ. αιγιαλού στη θέση ‘Αλατόμπαρα’ για την ανάπτυξη ομπρελών 

και ξαπλώστρων»,  

  Παρακαλώ το σώμα να αποφασίσει σχετικά με την ανωτέρω πρόταση. 

 Το δημοτικό συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του 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’), 

την ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 (Φ.Ε.Κ. 792/29.04.2009 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, τις αποφάσεις του Τοπικού  Συμβουλίου Μεταμόρφωσης 3/2012 και με αριθ. 12, 16 & 19 / 

2012 της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας, τη λίστα με τα ονόματα των αιτούντων και μετά από 

διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α 

 

  Καθορίζει για το έτος 2012, τις παρακάτω θέσεις στον οικισμό ‘Ψακούδια’ και στην 

παραλία Βατοπεδίου, 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 100 τ.μ. (αριστερά του ξενοδοχείου ‘Φιλίππειο’, όπως φαίνεται 

και στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα) για την ανάπτυξη ομπρελών- ξαπλώστρων 

καθώς και λειτουργία πλωτών μέσων αναψυχής πλην τζετ σκι, όπου η παραχώρηση 

θα γίνει με δημοπρασία. 

2. Μία θέση αιγιαλού, 100τ.μ. αιγιαλού στη θέση ‘Αλατόμπαρα’ (Παραλία 

Βατοπεδίου)  για την ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλώστρων, όπου η παραχώρηση θα 

γίνει με δημοπρασία. 

   

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 225/2012 

       

 Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 

Πολύγυρος 31- 5 – 2012 

M.E. ΔΗΜΑΡΧΟY 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΖΑΓΓΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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