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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ΄αριθ. 10/ 20 Μαϊου 2020 συνεδρίασης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ : «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Αριθµός Απόφασης: 27/2020
Περίληψη:

Έγκριση

των

πρακτικών

δηµοπρασίας

για

την

παραχώρηση δικαιώµατος απλής χρήσης τµηµάτων της χερσαίας
ζώνης λιµένα Βραχατίου για την τοποθέτηση ξαπλωστρών και
οµπρελών το έτος 2020.
Σήµερα την 20η του µηνός Μαϊου έτους 2020 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 13.20 µ.µ. το διοικητικό
συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση
ύστερα από την µε αρ.πρωτ. 330/20-5-2020 πρόσκληση του προέδρου που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε
αποδεικτικό στα µέλη σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 234, 240 και 244 παρ.4 του ν.3463/2006 και του
άρθρου 67 του ν.3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α΄).

Ακολούθως ο Πρόεδρος επικοινώνησε τηλεφωνικά µε όλα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου
παρουσία της υπαλλήλου Σαρρή Αργυρώς που τηρεί τα πρακτικά της συνεδρίασης και κατέγραψαν τις
ψήφους και τις παρατηρήσεις εκάστου επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) µέλη του διοικητικού
συµβουλίου δήλωσαν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.∆αληβίγκας Γεώργιος (Πρόεδρος)

1. Πανταζής Παναγιώτης, µέλος

2.Μπούρας Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)
3.Καλλίρη Μαρία, µέλος
4.Στεργιόπουλος Λεονίδας, µέλος
5.Πλατής Κων/νος εκπρόσωπος Λ.Σ.
6.Κελέκου Αλεξάνδρα, µέλος
Αφού διαπιστώθηκε η συµµετοχή του ½ των µελών (το ποσοστό του ½ ισχύει έως 31-05-2020) καθώς από το
σύνολο των επτά (7) µελών δήλωσαν παρόντα τα έξι (6) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
και εισηγούµενος του 1ου θέµατος λέγει τα εξής:

Με την αρ. 19/5-3-2020

απόφαση του διοικητικού µας συµβουλίου (Α∆Α: 6Π8ΣΟΞ2Π-ΙΟΒ)

καθορίσθηκαν πέντε (5) τµήµατα χερσαίας ζώνης λιµένα Βραχατίου,

η απλή χρήση των οποίων

παραχωρείται µε δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε το Π.∆. 715/79, για την τοποθέτηση
στρωµνών και οµπρελών το έτος 2020 και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισµού.

ΑΔΑ: ΨΞΛ7ΟΞ2Π-Φ84

Σύµφωνα µε το από 04/03/2020 τοπογραφικό διάγραµµα της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ΒέλουΒόχας που συνοδεύει την ανωτέρω απόφαση, καθορίσθηκαν πέντε (5) θέσεις ως εξής: θέση Α έκτασης
400τ.µ., θέση Β έκτασης 400τ.µ., θέση Γ έκτασης 500τ.µ. , θέση ∆ έκτασης 500τ.µ. και θέση Ε έκτασης
500τ.µ. . Με την υπ΄αρ. 25/26-3-2020 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (Α∆Α: ΨΜΗΧΟΞ2Π-ΘΡΣ)
ορίσθηκαν τα µέλη της επιτροπής διαγωνισµού.
Σύµφωνα µε τα από 30/03/2020 1ο Πρακτικό και το από 06/04/2020 2ο Πρακτικό της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού, για όλες τις θέσεις (Α, Β, Γ, ∆, Ε) δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόµενος

και ο

διαγωνισµός κηρύχθηκε άγονος δύο φορές.
Λαµβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Β.∆. 14/19-1-39 «Περί τροποποιήσεως των περί Λιµενικών Ταµείων κείµενων
διατάξεων»
2. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 24 του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄/19-12-2001) «Αιγιαλός, Παραλία
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 4607/2019 (ΦΕΚ 65 Α΄ 24-4-2019) και ισχύει σήµερα
3. Τους όρους και τις προϋποθέσεις της αρ. 8321.6/01/12/12-03-2012

εγκυκλίου του Υπουργείου

Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας/∆ιεύθυνση Ο.Λ.Ε.Λ.
4. To Π.∆. 715/1979 (ΦΕΚ Α΄212)
5. τις αρ. 19/2020 και 25/2020 αποφάσεις του ∆.Σ. που συνοδεύονται από το από 04-03-2020 Τοπογραφικό
∆ιάγραµµα του Τµήµατος Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων του ∆ήµου Βέλου-Βόχας
Κορινθίας,
6. Τα πρακτικά 1ο και 2ο της αρµόδιας επιτροπής δηµοπρασίας,
7. διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α΄).
Προτείνεται η έγκριση των ανωτέρω πρακτικών και η παραχώρηση των συγκεκριµένων τµηµάτων της χερσαίας
ζώνης µε απευθείας συµφωνία από το διοικητικό συµβούλιο κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων .
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προέβη σε καταµέτρηση των ψήφων των µελών του διοικητικού συµβουλίου οι οποίες
διαµορφώθηκαν ως εξής: Υπέρ της εισήγησης του προέδρου: έξι (6)
Κατόπιν των ανωτέρω το διοικητικό συµβούλιο του ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τα από : 30/03/2020 Πρακτικό

1ο και από 06/04/2020 Πρακτικό 2ο

της δηµοπρασίας για την

παραχώρηση δικαιώµατος απλής χρήσης τµηµάτων της χερσαίας ζώνης λιµένα Βραχατίου για την τοποθέτηση
ξαπλωστρών και οµπρελών το έτος 2020, σύµφωνα µε τα οποία ο διαγωνισµός κηρύχθηκε δύο φορές άγονος και η
παραχώρησή τους θα γίνει µε απευθείας συµφωνία από το διοικητικό συµβούλιο κατόπιν αιτήσεως των
ενδιαφεροµένων .
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Γιαυτό το σκοπό συντάχθηκε και υπογράφεται αυτό το πρακτικό όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ:

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γ.∆ΑΛΗΒΙΓΚΑ

1) Μ.ΚΑΛΛΙΡΗ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

2)Λ.ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
3)Π.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
4)Ν.ΜΠΟΥΡΑΣ
5)Α.ΚΕΛΕΚΟΥ

∆ΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

