
                         

 

                                                                                                                              

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

 

 

                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α              

Από το Πρακτικό της υπ΄αριθ. 3/ 11 Φεβρουαρίου 2020  συνεδρίασης 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ : «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». 

 

Αριθµός Απόφασης: 13/2020 

Περίληψη: Έγκριση του πρακτικού δηµοπρασίας για την παραχώρηση 

δικαιώµατος απλής χρήσης χώρου της χερσαίας ζώνης λιµένα Βραχατίου για 

την εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ το έτος 2020. 

 

   Στο Βραχάτι και στο δηµοτικό κατάστηµα σήµερα την 11η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ηµέρα της εβδοµάδος 

Τρίτη και ώρα 11.30 π.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. 296/4-2-2020 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου που επιδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 234, 240 και 244 παρ.4 του ν.3463/2006 και του άρθρου 67 

του ν.3852/2010. Επίσης αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος της δηµοτικής κοινότητας 

Βραχατίου. 

   Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από τα επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε η νόµιµη απαρτία. 

Παρόντες                                                                              Απόντες 

1. ∆αληβίγκας Γεώργιος, Πρόεδρος          1)Κελέκου Αλεξάνδρα, µέλος 

2. Στεργιόπουλος Λεωνίδας, µέλος                                    2)Πανταζής Παναγιώτης, µέλος 

3. Καλλίρη Μαρία, µέλος,                                                  3)Μπούρας Νικόλος, Αντιπρόεδρος                   

4. Κορωναίος Παρασκευάς, µέλος, 

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και η Σαρρή Αργυρώ, υπάλληλος του δήµου Βέλου-Βόχας Ν.Κορινθίας για την τήρηση των 

πρακτικών συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο για το 1
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης και λέγει ότι µε την αρ. 43/2019 (Α∆Α: 6Β4ΛΟΞ2Π-ΩΚΦ) 

σε ορθή επανάληψη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  η οποία εγκρίθηκε µε την υπ΄αρ. 292307 π.ε/08-01-2020 

απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου (Α∆Α: 9Ψ34ΟΡ1Φ-

Τ2Μ) , το διοικητικό µας συµβούλιο προέβη στον καθορισµό θέσεων υπαίθριου εµπορίου στη χερσαία ζώνη λιµένα 

Βραχατίου για το έτος 2020. Με την ως άνω απόφαση καθορίσθηκε µια θέση έκτασης 1500τ.µ.  βόρεια του Ιερού Ναού 

Αγ.∆ηµητρίου για την εγκατάσταση και λειτουργία λούνα πάρκ, η  οποία αναφέρεται  ως θέση: 1α στο από 26-11-2019 

τοπογραφικό διάγραµµα της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου Βέλου-Βόχας που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της αρ. 43/2019 

απόφασης. 

Με την αρ. 4/2020 σε ορθή επανάληψη (Α∆Α: Ω7Ι∆ΟΞ2Π-ΣΡ9) απόφαση του διοικητικού συµβουλίου καθορίσθηκαν οι όροι 

δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού για την παραχώρηση δικαιώµατος απλής χρήσης χώρου της χερσαίας ζώνης λιµένα 

Βραχατίου για την εγκατάσταση και λειτουργία λούνα παρκ το έτος 2020, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 715/1979 (ΦΕΚ 

212-Α). Η ανωτέρω απόφαση αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος της έδρας του δήµου 

(Ζευγολατιό), της έδρας του Ν.Π.∆.∆. (Βραχάτι), στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Βέλου-Βόχας  και περίληψη αυτής 

δηµοσιεύθηκε δύο φορές σε µια ηµερήσια εφηµερίδα της Κορίνθου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 715/79. 

Με την αρ. 11/2020 (Α∆Α: Ω∆5ΩΟΞ2Π-ΧΙ2) απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, ορίσθηκε η επιτροπή του διαγωνισµού 

σύµφωνα µε το Π.∆. 715/79. 

Τέλος ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των µελών του διοικητικού συµβουλίου το από 11/02/2020 Πρακτικό της ανωτέρω επιτροπής 

η οποία κάνει δεκτή την προσφορά της Γεωργιοπούλου Ανδριάνας του Μιχαήλ, επειδή τα δικαιολογητικά που προσκόµισε  

ΑΔΑ: 6ΗΘΣΟΞ2Π-5Δ4



 

 

 

είναι σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης (άρθρο 2 της αρ. 4/2020 απόφασης),  και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά 

µε την έγκριση του από 11-02-2020 Πρακτικού δηµοπρασίας. 

Το διοικητικό συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ.Προέδρου, έλαβε υπόψη του: 

• Τις διατάξεις του ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄) όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 4607/2019(ΦΕΚ 65-Α/24-4-2019) 

• Τις διατάξεις του ν.2575/98 (ΦΕΚ 23 Α΄) 

• Τις διατάξεις του ν.3153/2003 (ΦΕΚ 153 Α΄) 

• Τις διατάξεις του Β.∆. 14/19-01-39 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Κωδικοποίηση διατάξεων περί Λιµενικών Ταµείων» 

• Την αρ. 8210/01/12/24-02-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

• Την αρ. 8321.6/01/12/12-03-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

• Την αρ. 3131/17/96/97 K.Y.A. (ΦΕΚ 178/Β/1997) 

• Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ.6 του ν.4264/2014 (ΦΕΚ  118 Α/2014) 

• Τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α) 

• Τις διατάξεις του Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/1995) όπως ισχύει σήµερα 

• Τις διατάξεις  του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14-4-2014) 

• Τις διατάξεις του Π.∆. 715/1979 (ΦΕΚ 212-Α΄) «περί τρόπου ενεργείας υπό των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 

∆ικαίου προµηθειών, µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών 

πραγµάτων ως και εκτελέσεων εργασιών»» 

• Την αρ.113/1990 Γνωµοδότηση του Γ΄ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ. 

• Την αρ. 309/2014 Γνωµοδότηση του Γ΄Τµήµατος του Ν.Σ.Κ. 

• Τo αρ. Κ1-581/2-4-2014 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 

• Το αρ. 3113.6/24703/16/21-3-2016 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 

• Το υπ΄αρ.8321.2Φ4/38/14/17-10-2014  έγγραφο της ∆/νσης Ο.Λ.Ε.Λ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου µε 

θέµα «Παραχωρήσεις χώρων της Ζώνης Λιµένα µε δηµοπρασία». 

• Την αρ. 43/2019 (Α∆Α: 6Β4ΛΟΞ2Π-ΩΚΦ) σε ορθή επανάληψη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  η οποία 

εγκρίθηκε µε την υπ΄αρ. 292307 π.ε/08-01-2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου (Α∆Α: 9Ψ34ΟΡ1Φ-Τ2Μ) και το από 26-11-2019 τοπογραφικό 

διάγραµµα που την συνοδεύει , 

• την αρ. 4/2020 σε ορθή επανάληψη (Α∆Α: Ω7Ι∆ΟΞ2Π-ΣΡ9) απόφαση του διοικητικού συµβουλίου 

•  την αρ. 11/2020 (Α∆Α: Ω∆5ΩΟΞ2Π-ΧΙ2) απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, 

• το από 11-02-2020 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ηµοπρασίας 

και µετά από διαλογική συζήτηση, 

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

       Εγκρίνει το από 11 Φεβρουαρίου 2020 «Πρακτικό της Επιτροπής ∆ηµοπρασίας για την παραχώρηση δικαιώµατος απλής 

χρήσης χώρου της χερσαίας ζώνης λιµένα Βραχατίου για εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ το έτος 2020», 

σύµφωνα µε το οποίο, η αρµόδια επιτροπή κάνει δεκτή την προσφορά της Γεωργιοπούλου Ανδριάνας του Μιχαήλ µε Α.Φ.Μ. 

078880312  ∆.Ο.Υ.Καλαµάτας , επειδή τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ενώπιόν της, είναι σύµφωνα µε τους όρους της 

διακήρυξης και συγκεκριµένα µε το άρθρο 2 της υπ΄αρ. 4/2020 απόφασης του διοικητικού συµβουλίου του ∆ηµοτικού 

Λιµενικού Ταµείου Βόχας. Η ανωτέρω προσφορά ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων (7.000,00) ευρώ για την 

παραχώρηση δικαιώµατος απλής χρήσης χώρου της χερσαίας ζώνης λιµένα Βραχατίου  έκτασης 1.500 τ.µ. όπως ακριβώς 

φαίνεται στο από 26/11/2019 τοπογραφικό διάγραµµα της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Βέλου Βόχας, για την 

εγκατάσταση και λειτουργία λούνα πάρκ το έτος 2020.  

ΑΔΑ: 6ΗΘΣΟΞ2Π-5Δ4



 

 

 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ: 

∆αληβίγκας Γεώργιος                                                                 1.-Λ.Στεργιόπουλος 

                                                                                                    2.-Μ.Καλλίρη 

                                                                                                    3.-Π.Κορωναίος          

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

∆ΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΗΘΣΟΞ2Π-5Δ4
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