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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 
 

Απομακρύνονται από τις παραλίες ξαπλώστρες και ομπρέλες που       

παραμένουν παράνομα 

  Ο Δήμος Αριστοτέλη ενημερώνει ότι από τη Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018 τα συνεργεία του θα 

απομακρύνουν από τις παραλίες ξαπλώστρες και ομπρέλες, που παραμένουν παράνομα (άρθρο 10 υπ αριθ. 

ΔΔΠ0007378/04554ΒΕΞ2017/11-05-2017 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1636/Β/2017) μόνιμα, για όλο το 24ωρο. 

  Ομπρέλες που παραμένουν και τη νύχτα με κλειδωμένες ή όχι πάνω τους ξαπλώστρες και καρέκλες 

χωρίς να χρησιμοποιούνται θεωρούνται εγκαταλειφθέντα αντικείμενα, που ρυπαίνουν και αλλοιώνουν την 

αισθητική του χώρου της ακτής, και πρέπει να απομακρύνονται με ευθύνη των δήμων. 

                 Οι παραπάνω επισημάνσεις έγιναν προς τους δήμους από την Κτηματική Υπηρεσία Χαλκιδικής, που 

δέχτηκε καταγγελίες πολιτών και στη συνέχεια πραγματοποίησε αυτοψίες στον αιγιαλό διαπιστώνοντας ότι 

σε διάφορες θέσεις υπάρχουν πολλές ομπρέλες που παραμένουν συνεχώς στημένες χωρίς να αφαιρούνται, 

όταν δεν γίνεται η χρήση τους. «Οι χρήστες των ομπρελών κατά την αποχώρησή τους δένουν με αλυσίδα και 

κλειδώνουν με λουκέτο καθίσματα ή και ξαπλώστρες. Οι εν λόγω ομπρέλες βρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο 

αιγιαλού, που δεν έχει παραχωρηθεί νόμιμα για απλή χρήση, και δεν τις εκμεταλλεύεται κάποιο πρόσωπο 

που τις έχει τοποθετήσει έστω και αυθαίρετα. Πρόκειται προφανώς για ομπρέλες που τοποθετούν περίοικοι 

και τις διατηρούν επί πολλές ημέρες καταχρηστικά, ενδεχομένως για όλη τη θερινή περίοδο στο ίδιο σημείο». 

               Για το θέμα έχουν ενημερωθεί και οι Εισαγγελικές Αρχές Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης. 

 

Γραφείο Επικοινωνίας & Δ. Σχέσεων 

Δήμου Αριστοτέλη 
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