
                         

 

                                                                                                                              

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: 16/2020 

Περίληψη: 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 5
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. 
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Τέλος ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των µελών του διοικητικού συµβουλίου το από 11/02/2020 Πρακτικό της ανωτέρω επιτροπής 

το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ΄αρ. 13/2020 (Α∆Α: 6ΗΘΣΟΞ2Π-5∆4) απόφαση του διοικητικού συµβουλίου και καλεί αυτά να 

αποφασίσουν σχετικά µε την παραχώρηση του χώρου. 

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 

• την υπ΄αρ. 13/2020 (Α∆Α: 6ΗΘΣΟΞ2Π-5∆4) απόφαση του διοικητικού συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε το 

ανωτέρω πρακτικό 

και µετά από διαλογική συζήτηση, 

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

   1.- Παραχωρεί στην Γεωργιοπούλου Ανδριάνα του Μιχαήλ µε Α.Φ.Μ. 078880312 της ∆.Ο.Υ.Καλαµάτας, κάτοχο του 

υπ΄αρ. ΑΗ 708092 ∆.Α.Τ., το δικαίωµα απλής χρήσης χώρου της χερσαίας ζώνης Λιµένα Βραχατίου έκτασης 1.500τ.µ. που 

βρίσκεται βόρεια του Ιερού Ναού Αγίου ∆ηµητρίου και αποτυπώνεται ως θέση (1α
 
 ) στο από 26-11-2019 τοπογραφικό 

διάγραµµα της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήµου Βέλου-Βόχας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της υπ΄αρ. 43/2019 

απόφασης, για την εγκατάσταση και λειτουργία λούνα πάρκ. 

    2.-Η παραχώρηση ισχύει  έως την 30 Οκτωβρίου 2020 σύµφωνα µε το άρθρο 5 της διακήρυξης (αρ. 4/2020 απόφαση). 
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      3.-Το αντάλλαγµα για την παραχώρηση ανέρχεται στο ποσόν των 7.000,00 ευρώ και επιβαρύνεται µε κρατήσεις υπέρ 

χαρτοσήµου ΟΓΑ 3,6% (252,00 ευρώ) και υπέρ ΕΚΟΕΜΝ 3%  (210,00 ευρώ ), θα καταβληθεί δε ως εξής: α) το ήµισυ (50%) 

του ποσού µε την εγκατάσταση του λούνα πάρκ και το υπόλοιπο ήµισυ (50%) σε τρεις ισόποσες µηνιαίες δόσεις την 20
η
 

ηµέρα εκάστου θερινού µηνός . 

   4.- Η κα Γεωργιοπούλου Ανδριάνα του Μιχαήλ  υποχρεούται να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά  του άρθρου 13 της υπ΄αρ. 

Φ.3131/17/96/28.02.1997 Κ.Υ.Α., προκειµένου να της χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας και εγκατάστασης του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ. 

   5.- Η ενδιαφερόµενη θα συµµορφώνεται προς τις υποδείξεις της οικείας Λιµενικής Αρχής. 

   6.-Θα διατηρείται ο πέριξ χώρος καθαρός, θα τοποθετηθούν δοχεία απορριµµάτων και γενικά θα παρουσιάζει καλαίσθητη 

όψη σύµφωνα µε το περιβάλλον. 

   7.- Σε περίπτωση που θα αποφασισθεί από το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Βόχας η κατασκευή Λιµενικών ή άλλου δηµοσίου 

συµφέροντος ή εξυπηρετούντων την κοινή χρήση  έργων στον παραχωρούµενο χώρο ή αλλαγή χρήσης αυτού , θα πρέπει η 

ενδιαφερόµενη να εγκαταλείψει την χρήση του µέσα σε τακτή προθεσµία χωρίς καµία αξίωση για αποζηµίωση. 

   8.- Το παραχωρούµενο δικαίωµα χρήσης του χώρου µπορεί να ανακληθεί εκ µέρους του ∆ηµοσίου για λόγους Εθνικής 

ανάγκης, άµυνας και ασφάλειας της Χώρας. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται η ενδιαφερόµενη να εγκαταλείψει την χρήση 

του χώρου σε τακτή προθεσµία χωρίς καµία αξίωση για αποζηµίωση από το ∆ηµόσιο ή το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Βόχας. 

    9.- Με µέριµνα της ενδιαφερόµενης θα λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή της ρύπανσης της θάλασσας 

και της παραλίας σύµφωνα µε το Ν. 743/77 (ΦΕΚ 319/17-10-77) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

    10.- Ο παραχωρούµενος χώρος θα παραδοθεί στην προτέρα κατάσταση µετά τη λήξη της παραχώρησης. 

    11.- Η παραχώρηση δεν υπόκειται στις διατάξεις του Ν.813/78 περί εµπορικών µισθώσεων. Επίσης για την παραχώρηση 

αυτή δεν έχουν εφαρµογή οι προστατευτικές διατάξεις του Π.∆. 34/95 «Κωδικοποίηση νόµων περί εµπορικών µισθώσεων». 

    12.- Η παραχωρησιούχος δεν επιτρέπεται να µεταβιβάσει ολικά ή µερικά το δικαίωµά της σε άλλον ή να συνάψει 

οποιαδήποτε σχέση γι΄αυτό, µε ή χωρίς αντάλλαγµα (π.χ. υπεκµίσθωση κ.λ.π.) που να αφορά την έκταση που παραχωρήθηκε 

ή τις εγκαταστάσεις και γενικά τα έργα πάνω σε αυτή, χωρίς την προηγούµενη έγκριση του φορέα διοίκησης και 

εκµετάλλευσης λιµένα. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η εφαρµογή των διατάξεων περί παραχωρήσεων ιδιαίτερου 

δικαιώµατος χρήσης χώρων. 

    13.-Απαγορεύεται στην παραχωρησιούχο να προβεί σε οποιαδήποτε κατασκευή µόνιµου ή προσωρινού χαρακτήρα έργου 

χωρίς να έχουν προηγουµένως εκδοθεί οι απαιτούµενες άδειες και εγκρίσεις της κείµενης νοµοθεσίας. 

    14.- ∆εν θα παρακωλύεται η ελεύθερη  πρόσβαση στην παραλία και τη θάλασσα και γενικά η ελεύθερη και ακίνδυνη 

κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων.  

    15.- Απαγορεύονται οι προστριβές µε ασκούντες συναφείς δραστηριότητες εντός της χερσαίας ζώνης λιµένος Βραχατίου. 

    16.- Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η χρησιµοποίηση χώρου µεγαλύτερης έκτασης από τον παραχωρηθέντα, θα 

εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 27 του ν.2971/2001 (Α΄-285), η οποία παραπέµπει στις διατάξεις περί προστασίας 

δηµοσίων κτηµάτων (Έκδοση Πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής Αποβολής και Πρωτοκόλλου Αποζηµίωσης Αυθαίρετης Χρήσης 

από την οικεία Κτηµατική Υπηρεσία). 

    17.- Η χρήστης υποχρεούται να λαµβάνει κάθε φορά τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία και από τις περιστάσεις 

επιβαλλόµενα µέτρα, για την αποφυγή οποιασδήποτε ζηµιάς ή ατυχήµατος στις εγκαταστάσεις ή σε τρίτους στον 

παραχωρούµενο χώρο, για τα οποία πάντως είναι αποκλειστικά υπεύθυνη. Η χρήστης έχει την πλήρη ποινική και αστική 

ευθύνη για οτιδήποτε συµβεί σε πρόσωπα και πράγµατα στον παραχωρούµενο χώρο. 

     18.-Μετά την παύση της λειτουργίας του λούνα πάρκ, η παραχωρησιούχος υποχρεούται σε άµεση αποµάκρυνση όλου του 

εξοπλισµού  από τον παραχωρούµενο χώρο εντός δέκα πέντε (15) ηµερών. 

     19.-Το ∆.Λ.Τ.Βόχας διατηρεί το δικαίωµα της µονοµερούς λύσης της παραχώρησης, εφόσον η παραχωρησιούχος δεν 

ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. Επίσης επιφυλάσσει το δικαίωµα για µονοµερή λύση της παραχώρησης εφόσον τούτο  

 

 

ΑΔΑ: 99ΣΓΟΞ2Π-0ΑΟ



 

 

 

 

καταστεί αναγκαίο για ιδιόχρηση του χώρου, ή αλλαγή της χρήσης ή για κατασκευή λιµενικών έργων στο χώρο ή τούτο 

επιβάλλουν λόγοι εθνικοί (άµυνα, ασφάλεια). 

    20.-Σε περίπτωση που το ∆.Λ.Τ.Βόχας αποφασίσει την λύση της παραχώρησης για οποιοδήποτε λόγο, αυτή µπορεί να γίνει 

µονοµερώς από τον φορέα, υποχρεωµένης της παραχωρησιούχου να αποδώσει ελεύθερο το χώρο µέσα σε 15 ηµέρες από της 

κοινοποίησης προς αυτόν της περί τούτου απόφασης του ∆.Σ. του φορέα, αναντιρρήτως και άνευ προβολής οποιασδήποτε 

αξίωσης προς αποζηµίωση. 

    21.- Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους θα συνεπάγεται την ανάκληση της παρούσας απόφασης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Βόχας και η ενδιαφερόµενη θα εγκαταλείπει αµέσως την χρήση 

του χώρου χωρίς καµία αξίωση για αποζηµίωση. 

 

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 
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