
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 16/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την ενάτη (9η) Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη  και ώρα  10:00  στo Δημoτικό

Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη  συvεδρίαση, η Οικονομική Επιτρoπή,

μετά από την υπ’ αριθ. 7642/08-06-2016 πρόσκληση του Προέδρου.

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

απουσίας  του  τακτικού  μέλους  κ.  Αθανάσιου  Βασιλάκη,  καλέστηκε  και  παραβρέθηκαν  το

αναπληρωματικό μέλος ο κ. Δημήτριος Ζαγγίλας.

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. Δημητριάδης Χρήστος, 3. Ζαβράκογλου

Άγγελος, 4. Τσινάς Αργύριος, τακτικά μέλη Ο.Ε., 5. Ζαγγίλας Δημήτριος,  αναπληρωματικό μέλος

Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Καραφουλίδης  Αναστάσιος, 2.  Κανταράς Αναστάσιος,  τακτικά μέλη 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: 94

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Χαλκιοπούλου Αικατερίνη, για την

τήρηση των πρακτικών.

Το  θέμα  εισηγήθηκε  ο  Δήμαρχος  κ.  Αστέριος  Ζωγράφος,  Πρόεδρος  Ο.Ε.  μετά  την  ομόφωνη

απόφαση  και έγκριση των μελών της επιτροπής για το κατεπείγον της συζήτησης δεδομένου ότι

ξεκίνησε η θερινή περίοδος και θα πρέπει να υπογραφούν άμεσα οι συμβάσεις για τη λειτουργία

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, καταστημάτων κ.λ.π,  και τόνισε ότι στις 06-06-2016 διενεργήθηκε η

δημοπρασία  για  την  εκμίσθωση  χώρων  του  αιγιαλού  και  παραλίας  όπως  ορίζεται  στην

6468/24.05.2016 διακήρυξη του Δημάρχου, και στην οποία ήταν παρόντες 1) Χρήστος Βορδός,

Αντιδήμαρχος  Δ.Ε  Πολυγύρου,  2)  Αλέξανδρος  Λακρός,  Αντιδήμαρχος  Δ.Ε  Ανθεμούντας,  3)

Δημήτριος Κοντογιώργης Αντιδήμαρχος Δ.Ε Ζερβοχωρίων, οι οποίοι ορίσθηκαν με την υπ’ αριθ.

23/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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Συνολικά εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την εκμίσθωση  χώρων του αιγιαλού και παραλίας είκοσι
τέσσερις (24) συμμετέχοντες.

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€/  m2,  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€/m2,  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€/ m2, 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. Παλαιολόγου Νικόλαος.

7. Και μία θέση για καντίνα 15τ.μ. στις Καλύβες ανάμεσα στο παλιό KUDA HURA και στον
Τάσιο Αργύριο, δεν υπήρχε ενδιαφερόμενος 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 η  Κ.Κουγιώνης & ΥΙΟΙ Α.Ε, δηλ.
11 €/τ.μ., με εγγυητή την κ. Κάκκου Θεοπούλα

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. Τσιπινιά Δημήτριο.
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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.   Τσιπινιά
Δημήτριο.

12. Για  τον  χώρο  αιγιαλού  και  παραλίας  Τρίκορφο  Γερακινής  έμπροσθεν  ξενοδοχείο
ΓΚΛΑΒΑΣ,  έκτασης  250τ.μ,  δεν  υπήρχε  ενδιαφερόμενος  επομένως  η  δημοπρασία
κρίθηκε άγονη.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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

17. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Μεταμόρφωσης – θέση «Μπάρα», έμπροσθεν του
ξενοδοχείου  Τσεσμελή  Αλέξανδρου,  εκτάσεως  350  τ.μ.,  το  υψηλότερο  μίσθωμα
προσέφερε  η  Αλέξανδρος  Τσεσμελής  &  ΣΙΑ  Ο.Ε  ,  δηλ.  11  €/τ.μ.,  με  εγγυητή  τον  κ.
Πανδριά Μιχαήλ.

18. Για  τον  χώρο  αιγιαλού  και  παραλίας  Μεταμόρφωσης  έμπροσθεν  του  ξενοδοχείου
GOLDEN BEACH,αριστερά  της  προβλήτας,  εκτάσεως  230  τ.μ.,  δεν  υπήρχε
ενδιαφερόμενος επομένως η δημοπρασία κρίθηκε άγονη.

19. Για  τον  χώρο  αιγιαλού  και  παραλίας  Μεταμόρφωσης  έμπροσθεν  των  Παιδικών

Κατασκηνώσεων Γεώργιου Καλύβα έκτασης 50τ.μ,  το υψηλότερο μίσθωμα προσέφερε

η Γ.Καλύβας Α.Ε, δηλ. 11 €/τ.μ., με εγγυητή τον κ. Βλιάλη Σταμάτιο.

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

εκτάσεως 30 τ.μ,  το υψηλότερο μίσθωμα προσέφερε η Ντιμίτροβα Άννα,   δηλ. 11 €/τ.μ.

με εγγυήτρια την Γκαρλή Κυράνω.

21. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Ψακουδίων (προ των καταστημάτων Καραμανάβη

Ιωάννη,  ΟPEN BAR  Μελίσσα  &  ταβέρνα  ΧΡΥΣΗ  ΑΚΤΗ)  έκτασης  20τ.μ  το  υψηλότερο

μίσθωμα προσέφερε οι Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις MELISSA GOLD COAST IKE, δηλ. 11

€/τ.μ., με εγγυητή τον κ. Βλιάλη Σταμάτιο.

ΑΔΑ: 7Β21ΩΞΜ-Α4Ψ



22. 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 εγγυητή  τoν κ. Τσαμούρα Δημήτριο.

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

Γκαρλή Κυράνω, συνολικού ποσού 1.000,00 €, με εγγυητή  τoν κ. Τσαμούρα Δημήτριο.

24. 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.

25. Και  μία  θέση  για  καντίνα  15τ.μ.  προς  Ψακούδια  περιοχή  «Καλόγηρου Λάκος»,  στον

Τσιπινιά  Δημήτριο,  συνολικού  ποσού  1.000,00  €,  με  εγγυητή   τoν κ.   Ευαγγελινό

Ευάγγελο.

26. 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 εγγυήτρια την κ. Τσιμπίδα Μαρία.

27. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Ψακουδίων (δεξιά της επιχείρησης ενοικιαζόμενα

δωμάτια Βλιάλης Σταμάτιος) εκτάσεως 20 τ.μ.,  το υψηλότερο μίσθωμα προσέφερε ο

Βλιάλης Βασίλειος  δηλ 11€/τ.μ., με εγγυητή τον κ. Βλιάλη Σταμάτιο.

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 κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1. Εγκρίνει το από 6 Ιουνίου 2016 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., το υψηλότερο μίσθωμα προσέφερε ο Τυφεγγόπουλος Ιωάννης, δηλ. 11€/ m2, με
εγγυήτρια  την Catharina Walborga Tifegopoulos.
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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€/m2,  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€/ m2, 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. Παλαιολόγου Νικόλαος.

7. Και μία θέση για καντίνα 15τ.μ. στις Καλύβες ανάμεσα στο παλιό KUDA HURA και στον
Τάσιο Αργύριο, δεν υπήρχε ενδιαφερόμενος 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 η  Κ.Κουγιώνης & ΥΙΟΙ Α.Ε, δηλ.
11 €/τ.μ., με εγγυητή την κ. Κάκκου Θεοπούλα

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. Τσιπινιά Δημήτριο.

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.   Τσιπινιά
Δημήτριο.

12. Για  τον  χώρο  αιγιαλού  και  παραλίας  Τρίκορφο  Γερακινής  έμπροσθεν  ξενοδοχείο
ΓΚΛΑΒΑΣ,  έκτασης  250τ.μ,  δεν  υπήρχε  ενδιαφερόμενος  επομένως  η  δημοπρασία
κρίθηκε άγονη.

13. 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.

14. 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.
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15. 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.

16. 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

17. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Μεταμόρφωσης – θέση «Μπάρα», έμπροσθεν του
ξενοδοχείου  Τσεσμελή  Αλέξανδρου,  εκτάσεως  350  τ.μ.,  το  υψηλότερο  μίσθωμα
προσέφερε η Αλέξανδρος Τσεσμελής & ΣΙΑ Ο.Ε ,  δηλ.  11 €/τ.μ.,  με εγγυητή τον κ.
Πανδριά Μιχαήλ.

18. Για  τον  χώρο  αιγιαλού  και  παραλίας  Μεταμόρφωσης  έμπροσθεν  του  ξενοδοχείου
GOLDEN BEACH,αριστερά  της  προβλήτας,  εκτάσεως  230  τ.μ.,  δεν  υπήρχε
ενδιαφερόμενος επομένως η δημοπρασία κρίθηκε άγονη.

19. Για  τον  χώρο  αιγιαλού  και  παραλίας  Μεταμόρφωσης  έμπροσθεν  των  Παιδικών

Κατασκηνώσεων Γεώργιου Καλύβα έκτασης 50τ.μ,  το υψηλότερο μίσθωμα προσέφερε

η Γ.Καλύβας Α.Ε, δηλ. 11 €/τ.μ., με εγγυητή τον κ. Βλιάλη Σταμάτιο.

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

εκτάσεως 30 τ.μ,  το υψηλότερο μίσθωμα προσέφερε η Ντιμίτροβα Άννα,   δηλ. 11

€/τ.μ. με εγγυήτρια την Γκαρλή Κυράνω.

21. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Ψακουδίων (προ των καταστημάτων Καραμανάβη

Ιωάννη,  ΟPEN BAR  Μελίσσα & ταβέρνα ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ) έκτασης 20τ.μ το υψηλότερο

μίσθωμα προσέφερε οι Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις MELISSA GOLD COAST IKE, δηλ. 11

€/τ.μ., με εγγυητή τον κ. Βλιάλη Σταμάτιο.

22. 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 εγγυητή  τoν κ. Τσαμούρα Δημήτριο.

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

Γκαρλή Κυράνω, συνολικού ποσού 1.000,00 €, με εγγυητή  τoν κ. Τσαμούρα Δημήτριο.

24. 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.
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25. Και μία θέση για καντίνα 15τ.μ. προς Ψακούδια περιοχή «Καλόγηρου Λάκος», στον

Τσιπινιά  Δημήτριο,  συνολικού  ποσού  1.000,00  €,  με  εγγυητή   τoν κ.   Ευαγγελινό

Ευάγγελο.

26. 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 εγγυήτρια την κ. Τσιμπίδα Μαρία.

27. Για τον χώρο αιγιαλού και παραλίας Ψακουδίων (δεξιά της επιχείρησης ενοικιαζόμενα

δωμάτια Βλιάλης Σταμάτιος) εκτάσεως 20 τ.μ.,  το υψηλότερο μίσθωμα προσέφερε ο

Βλιάλης Βασίλειος  δηλ 11€/τ.μ., με εγγυητή τον κ. Βλιάλη Σταμάτιο.

Στην εν λόγω απόφαση μειοψήφησε  το τακτικό μέλος της Ο.Ε. Τσινάς Αργύριος.

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    94 / 2016

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως
                      Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  9η  Ιουνίου 2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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