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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 11/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

 Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα ελλέα (9) ηνπ κελόο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 

19:00 ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ 

αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 

11/4.5.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε 

νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 

(ΦΔΚ Α' 87). 

     Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν 

Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ: 

ΠΑΡΟΝΣΔ       

Α/Α  Ολνκαηεπώλπκν 14 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 15 Μπνγδάλνο Κσλ/λνο 
2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 16 ηκώλεο Ησάλλεο 

3 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 17 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 
4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 18 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 
5 Ληόληαο Γεώξγηνο 19 Καπιάλεο Θσκάο 
6 αξάληε Μαξία 20 Γθνιόεο Γεώξγηνο 
7 Ενύλε ηέιια 21 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 
8 Πύξξνο Ησάλλεο 22 Βνξδόο Υξήζηνο 
9 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 23 Βαγησλάο Αζαλάζηνο 
10 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 24 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 
11 νθνηάζηνο Υξήζηνο 25  

12 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο 26  

13 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο 27  

       

 

 ΑΠΟΝΣΔ  
 

 

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.  

Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη 

παξαβξέζεθε ν Πξόεδξνο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Οιύλζνπ θ. Βαγησλάο Κσλζηαληίλνο. 

Ο επηθεθαιήο ηεο δεύηεξεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Νηθόιανο Παξζεληώηεο απνρώξεζε κεηά από 

ηελ ζπδήηεζε ηνπ ηέηαξηνπ (4) ζέκαηνο ελώ ν Αληηδήκαξρνο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πνιπγύξνπ 

θ. Υξήζηνο Βνξδόο απνρώξεζε κεηά από ηελ ζπδήηεζε ηνπ δεθάηνπ έθηνπ (16) ζέκαηνο. 

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 21
ν 

ζέκα, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Οξκύιηαο θ. Φξήζην 

Γεκεηξηάδε, ν νπνίνο αλέθεξε εμήο: «κε ηελ κε ηελ ππ’ αξηζ. 33/2011 νκόθσλε απόθαζε ηεο 

Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Οξκύιηαο ζαο πιεξνθνξνύκε όηη, ζύκθσλα κε ηελ 

1047427/4612/B0010/3-6-2002 απόθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ Γελ. Γ/λζε Πεξ. θαη 

Δζλ. Κιεξ/ησλ Γ/λζε Γεκ. Πεξηνπζίαο Τκήκα Β, καο παξαρσξήζεθε ε άδεηα απιήο ρξήζεο 

ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ αηγηαινύ πνπ πξννξίδνληαη γηα πξνζσξηλή εθκίζζσζε κε ζθνπό 

ηελ ηνπνζέηεζε νκπξειώλ, μαπιώζηξσλ, θαη ζαιαζζίσλ ζπνξ πιελ ηδεη ζθη θαηά ηε ζεξηλή 

πεξίνδν από ηδηώηεο επηρεηξεκαηίεο (επηηεδεπκαηίεο) θαη κε ηελ Κ.Υ.Α  

1 Υιηνύκεο Αλδξέαο  
2 Αβέξεο Αζαλάζηνο 
3 Πιηάθνο Αζηέξηνο 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 21 Καζνξηζκόο ζέζεσλ αηγηαινύ γηα εθκίζζσζε έηνπο 2011 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 225  
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1038460/2439/Β0010/15-4-2009 ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ Γελ. Γ/λζε Πεξ. θαη Δζλ. 

Κιεξ/ησλ Γ/λζε Γεκ. Πεξηνπζίαο Τκήκα Β( Αηγηαινύ-Παξαιίαο) πνπ δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ  

792/ηΒ/29-4-2009 δόζεθε παξάηαζε ηεο ηζρύο ηεο παξαπάλσ απόθαζεο έσο 31-12-2012.  

 Καζνξίδεηαη ηέινο ρξήζεο 10,00 €/η.κ. γηα όιεο ηηο παξαιίεο ηνπ Γήκνπ 

Πνιπγύξνπ. 

 Καιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην Πνιπγύξνπ λα απνθαζίζεη γηα ηηο ζέζεηο 

αηγηαινύ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Οξκύιηαο πνπ ζα δνζνύλ γηα εθκίζζσζε, όπσο έρεηε 

κπξνζηά ζαο ηε ιίζηα κε ηα νλόκαηα ησλ αηηνύλησλ. 

 Σην ζεκείν απηό ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Σηακνύδεο Διεπζέξηνο αλέθεξε όηη 

δηαθσλεί κε ηελ εθκίζζσζε 50 η.κ. ζηνλ θ. Σαξθάζε Αλαζηάζην θαζώο σο πξώελ Γήκαξρνο 

Οξκύιηαο είρε κεγάιν πξόβιεκα ζπλελλόεζεο καδί ηνπ.  

 Τν Σπκβνύιην, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηελ ππ΄ αξηζ. 

1047427/4612/B0010/3-6-2002 απόθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ Γελ. Γ/λζε Πεξ. θαη 

Δζλ. Κιεξ/ησλ Γ/λζεΓεκ.Πεξηνπζίαο Τκήκα Β, ηελ Κ.Υ.Α 1038460/2439/Β0010/15-4-2009 

ηελ ππ’ αξηζ. 33/2011 νκόθσλε απόθαζε ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Οξκύιηαο & κεηά από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

                                                

                                          Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η        ΟΜΌΦΧΝΑ 

 

 Α. Να θαζνξηζηνύλ γηα ην έηνο 2011, νη παξαθάησ ζέζεηο ηνπ αηγηαινύ ζηνλ νηθηζκό 

Φαθνύδηα, ζηελ πεξηνρή «Καινγήξνπ Λάθνο» θαη ζηελ παξαιία Βαηνπεδίνπ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα πξνζσξηλή εθκίζζσζε κε ζθνπό ηελ ηνπνζέηεζε νκπξειώλ, 

μαπιώζηξσλ, ζαιαζζίσλ ζπνξ πιελ ηδεη ζθη θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν από ηδηώηεο 

επηρεηξεκαηίεο (επηηεδεπκαηίεο) αθνύ ηαρηνπνηεζνύλ νηθνλνκηθά: 

1. Μία ζέζε αηγηαινύ, πξν ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο Καξαδηώγα Αηθαηεξίλεο ζηνλ 

νηθηζκό Φαθνύδηα, έθηαζεο 100 η.κ., όποσ η παρατώρηζη θα γίνει με δημοπραζία 

2. Μία ζέζε αηγηαινύ πξν ηνπ μελνδνρείνπ «ΦΗΛΗΠΠΔΗΟ» ζηνλ νηθηζκό Φαθνύδηα, 

έθηαζεο 300 η.κ , όποσ η παρατώρηζη θα γίνει απ’ εσθείας. 

3. Μία ζέζε αηγηαινύ πξν ηνπ «λαθ Μπαξ Μειίζζα» ηεο Καξακαλάβε Αζελάο ζηνλ 

νηθηζκό  Φαθνύδηα, έθηαζεο 150 η.κ., όποσ η παρατώρηζη θα γίνει απ’ εσθείας. 

4. Μία ζέζε αηγηαινύ πξν ηεο Σαβέξλαο ηεο Καξακαλάβε Αζελάο ζηνλ νηθηζκό 

Φαθνύδηα,,  έθηαζεο 150 η.κ., όποσ η παρατώρηζη θα γίνει  απ’ εσθείας. 

5. Μία ζέζε αηγηαινύ πξν ηεο  πηηζαξίαο ηεο Υαινπθληά Άλλαο ζηνλ νηθηζκό  

Φαθνύδηα,, έθηαζεο 150 η.κ, όποσ η παρατώρηζη θα γίνει  απ’ εσθείας 

6. Μία αηγηαινύ  ζέζε πξν ηνπ θαηαζηήκαηνο Γηνκαηάξε Μαγδαιηλήο ζηνλ νηθηζκό 

Φαθνύδηα, 150 η.κ. όποσ η παρατώρηζη θα γίνει απ’ εσθείας 

7. Μία αηγηαινύ ζέζε πξν ηνπ θαηαζηήκαηνο Απγέξνπ Νηθνιάνπ ζηνλ νηθηζκό 

Φαθνύδηα,, 180 η.κ. όποσ η παρατώρηζη θα γίνει απ’ εσθείας 

8. Μία ζέζε αηγηαινύ πξν ηνπ θαηαζηήκαηνο Γνπξγνύξε Βαζηιείνπ ζηνλ νηθηζκό 

Φαθνύδηα,, έθηαζεο 180 η.κ., όποσ η παρατώρηζη θα γίνει απ’ εσθείας. 

9. Μία ζέζε αηγηαινύ πξν ηνπ θαηαζηήκαηνο Υαηδήπαππα Κσλ/λνπ ζηνλ νηθηζκό  

Φαθνύδηα, έθηαζεο  180 η.κ., όποσ η παρατώρηζη θα γίνει απ’ εσθείας. 

10. Μία ζέζε  αηγηαινύ πξν ηνπ θαηαζηήκαηνο Υαηδήπαππα  Λάκπξνπ ζηνλ νηθηζκό  

Φαθνύδηα, έθηαζεο  180 η.κ., όποσ η παρατώρηζη θα γίνει απ’ εσθείας. 

11. Μία ζέζε αηγηαινύ  πξν ηνπ Γεκνηηθνύ Αλαςπθηεξίνπ ζηνλ νηθηζκό Φαθνύδηα, , 

έθηαζεο 200 η.κ., όποσ η παρατώρηζη θα γίνει απ’ εσθείας. 

12. Μία ζέζε αηγηαινύ αλαηνιηθά ηνπ Γεκνηηθνύ Αλαςπθηεξίνπ ζηνλ νηθηζκό 

Φαθνύδηα, , έθηαζεο 150 η.κ., όποσ η παρατώρηζη θα γίνει με δημοπραζία. 

13. Μία ζέζε αηγηαινύ ζηελ ηνπνζεζία  "Καινγήξνπ Λάθνο", έθηαζεο 100 η.κ όποσ η 

παρατώρηζη θα γίνει με δημοπραζία. 
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14. Μία ζέζε αηγηαινύ  ζηελ ηνπνζεζία "Νεζί" πξν ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ θ.Είγγειε  

Γεσξγίνπ, έθηαζεο 500η.κ., όποσ η παρατώρηζη θα γίνει απ’ εσθείας. 

15. Μία ζέζε αηγηαινύ ζηελ ηνπνζεζία «Αιαηόκπαξα», παξαιίαο Βαηνπεδίνπ, 

έκηαζης  100η.μ όποσ η παρατώρηζη θα γίνει με δημοπραζία 

16. Μία ζέζε αηγηαινύ κπξνζηά από ηελ θαηαζθήλσζε ‘HAPPY DAY’, παξαιίαο 

Βαηνπεδίνπ, έθηαζεο 100η.κ όποσ η παρατώρηζη θα γίνει με δημοπραζία. 

 

 Β. Καζνξίδεηαη ηέινο ρξήζεο 10,00 €/η.κ. γηα όιεο ηηο παξαιίεο ηνπ Γήκνπ 

Πνιπγύξνπ. 

 

 Γ. Να νξηνζεηεζεί ε απόζηαζε ηνπ ελόο θαηαζηήκαηνο από ην άιιν όπνπ ε 

παξαρώξεζε ζα γίλεη απ’ επζείαο θαη λα ρσξνζεηεζνύλ νη ζέζεηο ηνπ αηγηαινύ όπνπ ε 

παξαρώξεζε ζα γίλεη κε δεκνπξαζία., από ηνλ αξκόδην Αληηδήκαξρν. 

 

 Γ. Να κπνπλ παζζαιάθηα ζηηο λνεηέο επζείεο ησλ νξίσλ ηνπ παξαρσξεκέλνπ 

αηγηαινύ ησλ παξαπάλσ πεξηπηώζεσλ.  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 

 

1. Μία ζέζε αηγηαινύ αξηζηεξά ηνπ μελνδνρείνπ «ΦΗΛΗΠΠΔΗΟ» ζηνλ νηθηζκό 

Φαθνύδηα, έθηαζεο 50 η.κ , όποσ η παρατώρηζη θα γίνει με δημοπραζία. 

 

Δπί ηεο αλσηέξσ ζέζεο κεηνςήθεζε ν θ. ηακνύδεο Διεπζέξηνο γηα ην ιόγν πνπ 

αλαθέξζεθε ζηελ εηζήγεζε. 

 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 225/2011. 

 

Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Τπνγξαθή                Τπνγξαθέο 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 11-5-2011 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

 

 

ΑΣΔΡΗΟ ΕΧΓΡΑΦΟ 
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