
 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                        
∆ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ      
Ν.Π.∆.∆.: «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»       
 
Αριθµ.Πρωτ : 27/8-02-2019 
                                                                                              ΠΡΟΣ τα µέλη του ∆.Σ. 
 

1. ∆ΑΛΗΒΙΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 

2. ΚΟΡΩΝΑΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 

3. ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

4. ΚΑΛΛΙΡΗ ΜΑΡΙΑ 

5. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟ ΛΕΩΝΙ∆Α 

6. ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3463/06 και του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» που θα γίνει στο Κατάστηµα της δηµοτική κοινότητας 
Βραχατίου, την 14η   του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα  
13.00 µ.µ.,  µε τα εξής θέµατα : 
 
 
 

1. Ορισµός εκπροσώπου προς συγκρότηση γνωµοδοτικής επιτροπής του 
Π.∆. 31/2018 (ΦΕΚ 61Α΄/2018), για τον χαρακτηρισµό παραλίας ως 
πολυσύχναστης ή µη το έτος 2019. 

2. Περί παραχώρησης στο ∆ήµο Βέλου-Βόχας χώρου της χερσαίας ζώνης για 
τις ανάγκες του 6ου Καρναβαλιού που θα πραγµατοποιηθεί την 10/03/2019. 

3. Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 για  όσες συµβάσεις 
διενεργηθούν το έτος 2019. 

4. Καθορισµός των τµηµάτων χερσαίας ζώνης που θα παραχωρηθούν µε 
δηµοπρασία, για την τοποθέτηση ξαπλωστρών και οµπρελών το έτος 2019. 

5. Συγκρότηση επιτροπής δηµοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης 
τµηµάτων της χερσαίας ζώνης για τοποθέτηση ξαπλωστρών και οµπρελών 
το έτος 2019. 

6. Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώµατος απλής χρήσης χώρων εντός της 
χερσαίας ζώνης για την άσκηση στάσιµου εµπορίου το έτος 2019 
(καλαµπόκια) 

7. Περί αιτήσεως της «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε.» νοµίµως εκπροσωπούµενης, για την παραχώρηση 
δικαιώµατος απλής χρήσης χώρου της χερσαίας ζώνης για τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισµάτων το έτος 2019. 

8. Περί αιτήσεως της Μαλάµη Χριστίνας, για την παραχώρηση δικαιώµατος 
απλής χρήσης χώρου της χερσαίας ζώνης για τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισµάτων το έτος 2019. 

9. Περί αιτήσεως της «ΛΟΥΤΑΣ Β.-ΒΕΡΒΕΡΑΣ Ν.-∆ΑΛΜΑΚΗ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» 
νοµίµως εκπροσωπούµενης, για την παραχώρηση δικαιώµατος απλής 
χρήσης χώρου της χερσαίας ζώνης για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων το 
έτος 2019. 

10. Περί αιτήσεως της «ΚΕΛΕΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ-ΚΕΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.» 
νοµίµως εκπροσωπούµενης, για την παραχώρηση δικαιώµατος απλής 



χρήσης χώρου της χερσαίας ζώνης για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων το 
έτος 2019. 

11. Περί αιτήσεως του Μπαχταλιά Παναγιώτη, για την παραχώρηση 
δικαιώµατος απλής χρήσης χώρου της χερσαίας ζώνης για τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισµάτων το έτος 2019. 

 
 
 

 
 
                                                                             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆.Σ 
 
                                                                             ΠΑΛΥΒΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 


