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Ν.Π.∆.∆. : «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 13ης/15-11-2019 τακτικής συνεδρίασης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία: «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Αριθµός Απόφασης: 41/2019
ΘΕΜΑ:

Περί

καθορισµού

ανεµοφρακτών-διαχωριστικών

ενιαίων
εξωτερικού

τεχνικών

προδιαγραφών

χώρου

καταστηµάτων

υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
Στο Βραχάτι και στο δηµοτικό κατάστηµα σήµερα την 15η του µηνός Noεµβρίου του έτους 2019, ηµέρα της
εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 13.00 µ.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Βόχας, υπό την Προεδρία του κ. ∆αληβίγκα Γεωργίου, ύστερα από την µε αριθ.
πρωτ. 242/11-11-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
234,240,244 παρ.4 του ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου 7 µελών ευρέθησαν παρόντες
οι 5 ήτοι:
Παρόντες

Απόντες

1.-∆αληβίγκας Γεώργιος, Πρόεδρος

1.-Πανταζής Παναγιώτης, µέλος

2.-Μπούρας Νικόλαος, Αντιπρόεδρος

2.-Στεργιόπουλος Λεωνίδας, µέλος

3.-Καλλίρη Μαρία, µέλος
4.-Πλατής Κ., εκπρόσωπος ∆΄Λ/Τ Κιάτου, µέλος
5.-Κελέκου Αλεξάνδρα, µέλος

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του δήµου Σαρρή Αργυρώ για την τήρηση των πρακτικών
συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγείται το 4Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και λέγει ότι προκειµένου να εξεταστούν αιτήµατα
ιδιοκτητών καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος που έχουν πρόσοψη σε κοινόχρηστο χώρο της χερσαίας
ζώνης λιµένα Βραχατίου, σχετικά µε την παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης χώρου της χερσαίας ζώνης που
συνδέεται µε την εκτέλεση έργου (προσωρινή κατασκευή ανεµοφράκτη) για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων από
το έτος 2020 και εφεξής, θα πρέπει πρώτα να καθορίσουµε τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές των ανεµοφρακτών
(ήτοι υλικό, διαστάσεις κ.λ.π.), µε σκοπό οι εξωτερικοί χώροι όλων των καταστηµάτων της παραλίας να
εµφανίζουν ενιαίο και καλαίσθητο χαρακτήρα.
Το συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και µετά από διαλογική συζήτηση

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΑΔΑ: 6Κ7ΘΟΞ2Π-ΒΝΙ
Για την µορφή των ανεφοφρακτών που θα τοποθετηθούν εντός της χερσαίας ζώνης λιµένα Βραχατίου
από τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιφέροντος τα οποία έχουν πρόσοψη στη χερσαία ζώνη,
προτείνονται οι παρακάτω δύο λύσεις:

1. Πτυσσόμενα ανοιγοκλειόμενα διαχωριστικά
εξωτερικού χώρου κατακόρυφης κίνησης µε
1.10 µ. και επεκτεινόµενο 2.00 µ. Ο σκελετός
προφίλ αλουµινίου ή µετάλλου χρώµατος RAL
ανοιγοκλειώµενα διαχωριστικά χρησιµοποιείται
δύο κοµµάτια. Το πλάτος είναι προσαρµόσιµο.

σταθερό ύψος
αποτελείται από
7046.
Στα
γυαλί και στα

2. Σταθερά διαχωριστικά εξωτερικού χώρου με ύψος
υλικού. Ο σκελετός αποτελείται από προφίλ
μετάλλου χρώματος RAL 7046. Το πλάτος είναι

2.00 μ. γυάλινου
αλουμινίου
ή
προσαρμόσιμο.

Με βάση τις ανωτέρω προδιαγραφές των ανεµοφρακτών αλλά και µε γνώµονα ότι η τοποθέτησή τους δεν θα
δηµιουργεί κλειστούς χώρους, θα εξετάζονται κατά περίπτωση τα αιτήµατα ιδιοκτητών καταστηµάτων
υγειονοµικού ενδιαφέροντος που έχουν πρόσοψη στη χερσαία ζώνη, για παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης που
συνδέεται µε εκτέλεση έργου (προσωρινή κατασκευή ανεµοφράκτη), για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων από
το έτος 2020 και εφεξής.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆αληβίγκας Γεώργιος

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.-Μπούρας Νικόλαος
2.-Καλλίρη Μαρία
3.-Πλατής Κων/νος
4.-Κελέκου Αλεξάνδρα
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

∆ΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

