
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 12/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δωδεκάτη (12η) Ιουνίου 2015 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα 

του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή, λόγω του 

κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεµάτων, µετά από την υπ’ αριθ. 10400/09-06-2015 πρόσκληση του 

Προέδρου. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής και λόγω 

απουσίας του τακτικού µέλους κ. Βασιλάκη Αθανάσιος, παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος ο κ. 

Ζαγγίλας ∆ηµήτριος. 

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

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Καραφουλίδης 

Αναστάσιος, 4. Ζαβράκογλου Άγγελος, 5. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 6.Ζαγγίλας 

∆ηµήτριος, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κανταράς Αναστάσιος, τακτικό µέλος Ο.Ε  

 

Αριθµός θέµατος: 1ο  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: 111 

 

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

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. και τόνισε ότι στις 08-06-

2015 διενεργήθηκε η δηµοπρασία για την εκµίσθωση χώρων του αιγιαλού και παραλίας όπως 

ορίζεται στην 8838/25.05.2014 διακήρυξη του ∆ηµάρχου, και στην οποία ήταν παρόντες 1) 

Χρήστος Βορδός, Αντιδήµαρχος, 2) Καραφουλίδης Αναστάσιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, 3) Λιόντας 

Γεώργιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, οι οποίοι ορίσθηκαν µε την υπ’ αριθ. 385/2014 απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

Συνολικά εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την εκμίσθωση  χώρων του αιγιαλού και παραλίας δέκα έξι 

(16) 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 «Μολυβόπυργος» 120 τ.μ., το 

υψηλότερο μίσθωμα προσέφερε ο Τυφεγγόπουλος Ιωάννης, δηλ. 11€/ m
2
, με εγγυήτρια  την 

Catharina Walborga Tifegopoulos. 

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. 11€/m
2
, με εγγυήτρια την κ. Σελβεσάκη Αναστασία 

3. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Καλυβών μετά το κατάστημα του Γεώργιου Μιχαλούδη 

προς τον Άγιο Μάμα έκτασης 100τ.μ., το υψηλότερο μίσθωμα προσέφερε ο Λιόκας Θεόδωρος 

δηλ. 11€/ m
2
, με εγγυητή τον Λιόκα Νικόλαο. 

4.  Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας στις Καλύβες – περιοχή «Ανεμόμυλος», εκτάσεως 150 

τ.μ., το υψηλότερο μίσθωμα προσέφερε η Καμπίτση Στέλλα του Παναγιώτη, δηλ 11€/τμ, με 

εγγυήτρια την κ. Γκαρλή Κυράνω. 

5. Και μία θέση για καντίνα 15τ.μ. στις Καλύβες περιοχή Ανεμόμυλος, συνολικού ποσού 1.000,00 

€, στην Καμπίτση Στέλλα, με εγγυήτρια την κ. Γκαρλή Κυράνω. 

6. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Καλυβών ανάμεσα στο παλιό KUDA HURA και στον Τάσιο 

Αργύριο έκτασης 100 τ.μ., το υψηλότερο μίσθωμα προσέφερε η Κυτταρίδου Ελισάβετ, δηλ 

11€/τ.μ., με εγγυητή τον κ. Αμπατζίδη Σταύρο. 

7. Και μία θέση για καντίνα 15τ.μ. στις Καλύβες ανάμεσα στο παλιό KUDA HURA και στον Τάσιο 

Αργύριο, δεν υπήρχε ενδιαφέρομενος επομένως η δημοπρασία κρίθηκε άγονη 

8. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Γερακινής περιοχή ανάμεσα στη σκάλα φόρτωσης και 

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

Πασχάλης του Γεωργίου, δηλ. 11 €/τ.μ., με εγγυήτρια την κ. Κάκκου Θεοπούλα 

9. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Γερακινής – έμπροσθεν του ξενοδοχείου “SONIA”, 

εκτάσεως 200 τ.μ., το υψηλότερο μίσθωμα προσέφερε ο Κουγιώνης Χρήστος του Κων/νου, 

δηλ. 11 €/τ.μ., με εγγυητή τον κ. Κουγιώνη Πασχάλη. 

10. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Τρίκορφου Γερακινής περιοχή «Καλόγερος Λάκος», 

εκτάσεως 200 τ.μ., το υψηλότερο μίσθωμα προσέφερε ο Ευαγγελινός Ευάγγελος του 

Βασιλείου, δηλ. 11 €/τ.μ., με εγγυητή τον κ. Κουγιώνη Χρήστο 

11. Και μία θέση για καντίνα 15τ.μ. στο Τρίκορφο Γερακινής περιοχή «Καλόγερος Λάκος» στον 

Ευαγγελινό Ευάγγελο, συνολικού ποσού 1.000,00 €, με εγγυητή τον κ. Κουγιώνη Χρήστο 

12. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Καλυβών ανάμεσα στο παλιό KUDA HURA και στον Τάσιο 

Αργύριο έκτασης 100 τ.μ., το υψηλότερο μίσθωμα προσέφερε Τσακνής Ιωάννης, δηλ 11€/τ.μ., 

με εγγυητή τον κ. Τσακνή Νικόλαο. 
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13. Και μία θέση για καντίνα 15τ.μ. στις Καλύβες ανάμεσα στο παλιό KUDA HURA και στον Τάσιο 

Αργύριο στον Τσακνή Ιωάννη, συνολικού ποσού 1.000,00 €, με εγγυητή τον κ. Τσακνή 

Νικόλαο. 

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

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

Τσεσμελής Αλέξανδρος, δηλ. 11 €/τ.μ., με εγγυητή τον κ. Πανδριά Μιχαήλ. 

15. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Μεταμόρφωσης έμπροσθεν του ξενοδοχείου GOLDEN 

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

Dimkovska Katerina, δηλ. 11 €/τ.μ., με εγγυητή τον κ. Κυπαρίσση Στέφανο. 

16. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Ψακουδίων – περιοχή «Καλογήρου Λάκος», εκτάσεως 

100 τ.μ., το υψηλότερο μίσθωμα προσέφερε η Γκαρλή Κυράνω, δηλ. 11€/τ.μ., με εγγυήτρια 

την κ. Καλαϊτζή Αικατερίνη. 

17. Και μία θέση για καντίνα 15τ.μ. προς Ψακούδια περιοχή «Καλόγηρου Λάκος», στην Γκαρλή 

Κυράνω, συνολικού ποσού 1.000,00 €, με εγγυήτρια την κ. Καλαϊτζή Αικατερίνη 

18. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Ψακουδίων – περιοχή «Καλογήρου Λάκος», εκτάσεως 

100 τ.μ., το υψηλότερο μίσθωμα προσέφερε ο Τσιπινιάς Δημήτριος του Κων/νου, δηλ. 

11€/τ.μ. με εγγυητή τον κ. Ευαγγελινό Ευάγγελο. 

(Η επιτροπή κατ’ εφαρμογή της ΚΥΑ ΔΔΠ 0005159/586Β΄ΕΞ 2015/7-4-2015 σε συνδυασμό με 

την αριθ. 2627/24-4-2015 έγγραφο ΓΔΔΠκΚ ορίζει μισθωτική αξία για την καντίνα (15 τ.μ.) 

1.000,00 € τη θέση) 

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

Φιλίππειον εκτάσεως 70 τ.μ., το υψηλότερο μίσθωμα προσέφερε ο Ταρκάσης Αναστάσιος 

δηλ 11€/τ.μ., με εγγυητή τον κ. Λάναρη Εμμανουήλ. 

20. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Καλυβών έμπροσθεν ξενοδοχείου BLUE LAGGON 

PRINCESS έκτασης 60τ.μ., το υψηλότερο μίσθωμα προσέφερε ο  WOHLGEMUTH ARMIN 

MICHAEL, δηλ. 11€/τ.μ., με εγγυητή τον κ. Κουφογιάννη Κλεάνθη. 

21. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Γερακινής έμπροσθεν του ξενοδοχείου ΙΚΟΣ ΟΛΙΒΙΑ , 

εκτάσεως 60 τ.μ., το υψηλότερο μίσθωμα προσέφερε η Χαρίση Φανή., δηλ. 11 €/τ.μ., με 

εγγυητή τον κ. Κουφογιάννη Κλεάνθη 

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 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

1. Εγκρίνει το από 8 Ιουνίου 2015 πρακτικό της Επιτροπής 

2. Αποδέχεται την πρόταση της Επιτροπής 

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

εξής: 

1. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας στις Καλύβες – περιοχή «Μολυβόπυργος» 120 τ.μ., 

κατακυρώνεται στον Τυφεγγόπουλο Ιωάννη, με εγγυήτρια  την Catharina Walburga 

Tifegopoulos. 

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., κατακυρώνεται στον 

Βαξεβάνη Ευστάθιο του Ιωάννη, με εγγυήτρια την κ. Σελβεσάκη Αναστασία 

3. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Καλυβών μετά το κατάστημα του Γεώργιου Μιχαλούδη 

προς τον Άγιο Μάμα έκτασης 100τ.μ., κατακυρώνεται στον Λιόκα Θεόδωρο, με εγγυητή τον 

Λιόκα Νικόλαο. 

4.  Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας στις Καλύβες – περιοχή «Ανεμόμυλος», εκτάσεως 150 

τ.μ., κατακυρώνεται στην Καμπίτση Στέλλα του Παναγιώτη, με εγγυήτρια την κ. Γκαρλή 

Κυράνω. 

5. Μία θέση για καντίνα 15τ.μ. στις Καλύβες περιοχή Ανεμόμυλος, κατακυρώνεται στην 

Καμπίτση Στέλλα, με εγγυήτρια την κ. Γκαρλή Κυράνω. 

6. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας στις Καλύβες ανάμεσα στο παλιό KUDA HURA και στον 

Τάσιο Αργύριο έκτασης 100 τ.μ., κατακυρώνεται στην Κυτταρίδου Ελισάβετ, με εγγυητή τον 

κ. Αμπατζίδη Σταύρο. 

7. Μία θέση για καντίνα 15τ.μ. στις Καλύβες ανάμεσα στο παλιό KUDA HURA και στον Τάσιο 

Αργύριο, δεν υπήρχε ενδιαφέρομενος επομένως η δημοπρασία κρίθηκε άγονη 

8. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Γερακινής περιοχή ανάμεσα στη σκάλα φόρτωσης και 

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

Γεωργίου, με εγγυήτρια την κ. Κάκκου Θεοπούλα 

9. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Γερακινής – έμπροσθεν του ξενοδοχείου “SONIA”, 

εκτάσεως 200 τ.μ., κατακυρώνεται στον Κουγιώνη Χρήστο του Κων/νου, με εγγυητή τον κ. 

Κουγιώνη Πασχάλη. 

10. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Τρίκορφου Γερακινής περιοχή «Καλόγερος Λάκος», 

εκτάσεως 200 τ.μ., κατακυρώνεται στον Ευαγγελινό Ευάγγελο του Βασιλείου, με εγγυητή 

τον κ. Κουγιώνη Χρήστο 
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11. Μία θέση για καντίνα 15τ.μ. στο Τρίκορφο Γερακινής περιοχή «Καλόγερος Λάκος» 

κατακυρώνεται στον Ευαγγελινό Ευάγγελο, συνολικού ποσού 1.000,00 €  με εγγυητή τον κ. 

Κουγιώνη Χρήστο 

12. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Καλυβών ανάμεσα στο παλιό KUDA HURA και στον 

Τάσιο Αργύριο έκτασης 100 τ.μ., κατακυρώνεται στον Τσακνή Ιωάννη, με εγγυητή τον κ. 

Τσακνή Νικόλαο. 

13. Μία θέση για καντίνα 15τ.μ. στις Καλύβες ανάμεσα στο παλιό KUDA HURA και στον Τάσιο 

Αργύριο κατακυρώνεται στον Τσακνή Ιωάννη, συνολικού ποσού 1.000,00 € με εγγυητή τον 

κ. Τσακνή Νικόλαο. 

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

ξενοδοχείου Τσεσμελή Αλέξανδρου, εκτάσεως 200 τ.μ., κατακυρώνεται στον Τσεσμελή 

Αλέξανδρο, με εγγυητή τον κ. Πανδριά Μιχαήλ. 

15. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Μεταμόρφωσης έμπροσθεν του ξενοδοχείου GOLDEN 

BEACH, αριστερά της προβλήτας, εκτάσεως 60 τ.μ., κατακυρώνεται στην Dimkovska 

Katerina, με εγγυητή τον κ. Κυπαρίσση Στέφανο. 

16. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Ψακουδίων – περιοχή «Καλογήρου Λάκος», 

εκτάσεως 100 τ.μ., κατακυρώνεται στην Γκαρλή Κυράνω, με εγγυήτρια την κ. Καλαϊτζή 

Αικατερίνη. 

17. Mία θέση για καντίνα 15τ.μ. προς Ψακούδια περιοχή «Καλόγηρου Λάκος», 

κατακυρώνεται στην Γκαρλή Κυράνω, συνολικού ποσού 1.000,00 € με εγγυήτρια την κ. 

Καλαϊτζή Αικατερίνη 

18. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Ψακουδίων – περιοχή «Καλογήρου Λάκος», 

εκτάσεως 100 τ.μ., κατακυρώνεται στον Τσιπινιά Δημήτριο του Κων/νου, με εγγυητή τον 

κ. Ευαγγελινό Ευάγγελο. 

(Η επιτροπή κατ’ εφαρμογή της ΚΥΑ ΔΔΠ 0005159/586Β΄ΕΞ 2015/7-4-2015 σε συνδυασμό 

με     την αριθ. 2627/24-4-2015 έγγραφο ΓΔΔΠκΚ ορίζει μισθωτική αξία για την καντίνα (15 

τ.μ.) 1.000,00 € τη θέση) 

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

Φιλίππειον εκτάσεως 70 τ.μ., κατακυρώνεται στον Ταρκάση Αναστάσιο, με εγγυητή τον κ. 

Λάναρη Εμμανουήλ. 

20. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Καλυβών έμπροσθεν ξενοδοχείου BLUE LAGGON 

PRINCESS έκτασης 60τ.μ., κατακυρώνεται στον WOHLGEMUTH ARMIN MICHAEL, με 

εγγυητή τον κ. Κουφογιάννη Κλεάνθη. 
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21. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Γερακινής έμπροσθεν του ξενοδοχείου ΙΚΟΣ ΟΛΙΒΙΑ , 

εκτάσεως 60 τ.μ., κατακυρώνεται στη Χαρίση Φανή, με εγγυητή τον κ. Κουφογιάννη 

Κλεάνθη. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό    111 / 2015 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  12η  Ιουνίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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