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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 16/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή ενάτη (29η) Ιουλίου 2013 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

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

Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ. 14626/22.07.2013 πρόσκληση τoυ 

Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

       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. Μαρία Σαράντη, 3. ∆ήµητσας 

∆ηµήτριος, 4, Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 5. Θωµάς Καπλάνης,  τακτικά µέλη Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε, 2. Πλιάκος Αστέριος, τακτικά 

µέλη Ο.Ε.. 

 

Αριθµός θέµατος: έκτακτο  
Έγκριση ή µη του πρακτικού για την εκµίσθωση των 

χώρων αιγιαλού και παραλίας 

 

Αριθµός Απόφασης: 143 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής, µετά την αποδοχή των 

µελών της Επιτροπής, λόγω του κατεπείγοντας να συζητηθεί ως έκτακτο και ανέφερε ότι στις 

25-07-2013 διενεργήθηκε η δηµοπρασία για την εκµίσθωση χώρων του αιγιαλού και 

παραλίας όπως ορίζεται στην 13923/15.07.2013 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. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών έχουν αναγραφεί κατά σειρά εκφωνήσεως αυτών. Πάσα 
προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αυτή 
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µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς 
τον τελευταίο πλειοδότη όπως ορίζει το άρθρο 5 παρ. 2 Π∆ 270/81. 

1. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας στις Καλύβες – περιοχή «Μολυβόπυργος» 105 
τ.µ., δεν υπήρχε ενδιαφερόµενος, εποµένως η δηµοπρασία κρίθηκε άγονη. 

2. 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€/m2, µε εγγυητή την κ. 
Σελβεσάκη Αναστασία του Μιχαήλ 

3. 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 ∆ηµήτριο του Βασιλείου. 

4. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Γερακινής – περιοχή ανάµεσα στο συγκρότηµα 
∆ούρου και στο ξενοδοχείο Γερακίνα, εκτάσεως 100 τ.µ., δεν υπήρχε ενδιαφερόµενος 
οπότε η δηµοπρασία κρίνεται άγονη. 

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 Γερακινής - Μεταξύ Σκάλα φόρτωσης και 

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

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

Γεώργιο του Βασιλείου. 

7. 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 Χαρέλη Ευάγγελο του Γεωργίου. 

8. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Ψακουδίων – θέση Καλογήρου λάκος, εκτάσεως 
100 τ.µ., το υψηλότερο µίσθωµα προσέφερε ο Τσιπινιάς ∆ηµήτριος του Κων/νου, δηλ. 
10€/τ.µ., µε εγγυητή την Βαγιωνά Πανάγιω του Νικολάου 

9. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Ψακουδίων - Μπροστά από την επιχείρηση 

«PUENTE», εκτάσεως 120 τ.µ., το υψηλότερο µίσθωµα προσέφερε η Καραζιώγα 

Αικατερίνη του Ανδρέα, δηλ. 10€/τ.µ., µε εγγυητή τον Καραζιώγα ∆ηµήτριο του 

Ανδρέα. 
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10. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Ψακουδίων - Βορειοδυτικά της υφιστάµενης 
προβλήτας (σε απόσταση λιγότερη των 50 µ.), εκτάσεως 100 τ.µ., το υψηλότερο 
µίσθωµα προσέφερε ο Ταρκάσης Αναστάσιος του Σταύρου – Περικλή, δηλ. 10 €/τ.µ., 
µε εγγυητή την Τσιµπίδα Μαρία του ∆ηµητρίου 

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», 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 ∆ηµητρίου. 

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 25 Ιουλίου 2013 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 – ανάµεσα στο κατάστηµα του κ. 
Κανετίδη και στην οικοδοµή του κ. Παυλίδη, κατακυρώνεται στον κ. Βαξεβάνης 
Ευστάθιος του Ιωάννη, µε εγγυητή την κ. Σελβεσάκη Αναστασία του Μιχαήλ 

- Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας στις Καλύβες – περιοχή «Ανεµόµυλος», 
κατακυρώνεται στη κ. Καµπίτση Στέλλα του Παναγιώτη, µε εγγυητή τον Καλαϊτζή 
∆ηµήτριο του Βασιλείου 

- Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Γερακινής – περιοχή ανάµεσα στο συγκρότηµα 
∆ούρου και στο ξενοδοχείο Γερακίνα, εκτάσεως 100 τ.µ., δεν υπήρχε 
ενδιαφερόµενος οπότε η δηµοπρασία κρίνεται άγονη. 

- Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Γερακινής – έµπροσθεν του ξενοδοχείου 
“SONIA”, κατακυρώνεται στον κ. Κουγιώνη Χρήστο του Κων/νου, µε εγγυητή τον 
Ευαγγελινό Ευάγγελο του Βασιλείου 

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

Τελωνείου Γερακινής, κατακυρώνεται στον κ. Κουγιώνη Πασχάλη του Γεωργίου, , 

µε εγγυητή τον Κουγιώνη Γεώργιο του Βασιλείου. 
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- Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Τρίκορφου Γερακινής – θέση Καλογήρου 

λάκος, ο Ευαγγελινός Ευάγγελος του Βασιλείου, µε εγγυητή τον Χαρέλη Ευάγγελο 

του Γεωργίου. 

- Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Ψακουδίων – θέση Καλογήρου λάκος, 
κατακυρώνεται στον κ. Τσιπινιά ∆ηµήτριο του Κων/νου, µε εγγυητή την Βαγιωνά 
Πανάγιω του Νικολάου 

- Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Ψακουδίων - Μπροστά από την επιχείρηση 

«PUENTE», κατακυρώνεται στην κ. Καραζιώγα Αικατερίνη του Ανδρέα, µε 

εγγυητή τον Καραζιώγα ∆ηµήτριο του Ανδρέα. 

- Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Ψακουδίων - Βορειοδυτικά της υφιστάµενης 
προβλήτας (σε απόσταση λιγότερη των 50 µ.), κατακυρώνεται στον κ Ταρκάση 
Αναστάσιο του Σταύρου – Περικλή, µε εγγυητή την Τσιµπίδα Μαρία του 
∆ηµητρίου 

- Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Βατοπεδίου – θέση Αλατόµπαρα, εκτάσεως 150 
τ.µ., δεν υπήρχε ενδιαφερόµενος και η δηµοπρασία κρίνεται άγονη. 

- Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Μεταµόρφωσης – θέση «Μπάρα», 
κατακυρώνεται στην εταιρία Τσεσµελής Α. και ΣΙΑ Ο.Ε., µε εγγυητή την κ. 
Χαριστού Βασιλική του ∆ηµητρίου 

 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  143/ 2013 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  29η Ιουλίου 2013 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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