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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ   
ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                

            Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ην Πξαθηηθό ηεο  10εο / 29.05.2020 TAKTIKH ζπλεδξίαζεο 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βόραο 

 

Αξηζκόο Απόθαζεο:   64/2020 

    Θέκα 1ν:  Δθκίζζσζε ηκεκάησλ αηγηαινύ- παξαιίαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε νκπξειώλ, 

μαπισζηξώλ θ.ι.π. γηα ην έηνο 2020. 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ αξζξ. 67 ηνπ  Ν.3852/2010, όπσο απηό     

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην άξζξ.74 ηνπ Ν. 4555/2018, θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

 άξζξνπ 10 ηεο  Π.Ν. Π. (ΦΔΚ 55/Α΄/2020), ζήκεξα     29ε Μαΐνπ  έηνπο 2020 εκέξα  Παξαζθεπή  

θαη ώξα    13:00  ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο , ην  Γεκνηηθό   Σπκβνύιην Βέινπ Βόραο  

ζε ζπλεδξίαζε   παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ Βέινπ Βόραο Αλλίβα  Παπαθπξηάθνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ.    

πξση. 3559/25.05.2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ., πνπ επηδόζεθε λόκηκα θαη   

έγθαηξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ησλ   ζεκάησλ ηεο   εκεξήζηαο δηάηαμεο .  

                  Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, επηθνηλώλεζε ηειεθσληθά κε όινπο ηνπο  

            Γεκνηηθνύο Σπκβνύινπο , κε ηελ παξνπζία ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ., θαζώο θαη ηεο ππαιιήινπ πνπ  

           ηεξεί ηα πξαθηηθά θαη θαηέγξαςαλ ηηο ςήθνπο θαη ηηο παξαηεξήζεηο έθαζηνπ επί ησλ ζεκάησλ ηεο  

           εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

                Σηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία απάληεζαλ ζε ζύλνιν 27 κειώλ νη 27, έηζη  ππήξρε  λόκηκε απαξηία  

απαξηία, θαη νλνκαζηηθά νη : 

                           Παρόληες                                           Απόληες 

1. δράιες Μηταήι- Πρόεδρος 

2. Σρηαληαθύιιοσ Γεκήηρηος 

3. Γθαηδογηάλλες Γεκήηρηος 

4. Ράπηες Θεόδωρος 

5. Σρωγάδες Βαζίιεηος 

6. Μπεθηάρες Γεκήηρηος 

7. Μαζηοράθος Άγγειος 

8. Καρατοληδίηες Κωλ/λος 

9. Ρόδος Νηθόιαος 

10. Καιιίρε Μαρία 

11. Γαιεβίγθας Γεώργηος 

12. ηάτος Αλδρέας 

13. Σρηαληαθύιιοσ Κωλ/λος 

14. Μαλάβες Αζαλάζηος η.Παλ. 

15. Μαλάβες Αζαλάζηος η. Γεκ. 

16. Ραταληώηες Νηθόιαος 

17. Παληαδής Παλαγηώηες 

18. Γεκεηρίοσ Μαρία 

19. Καηζηθώιες Παλαγηώηες 

20. Ληάθος Μηταήι 

21. Λσκπερόποσιος Δσάγγειος 

22. Βοσδούρες Νηθόιαος 

23. Κακπίηες Γεώργηος 
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24. ηακπεδάθες Παλαγηώηες 

25. Καραθωηηάς Γεώργηος 

26. Περρής Νηθόιαος 

27. Μπηηζάθοσ Αζπαζία 

 

     Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, γηα ην 1ν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ 

εθκίζζσζε ηκεκάησλ ηνπ αηγηαινύ-παξαιίαο γηα ην έηνο 2020, αλαθέξζεθε ζηνλ θαλνληζκό αηγηαινύ θαη 

παξαιίαο ηνπ Γήκνπ πνπ ςεθίζζεθε κε ηελ αξηζ. 243/2011 απόθαζε Γ.Σ. θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζ. 

71/2013 θαη 81/2017 αληίζηνηρα απνθάζεηο Γεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. 

    Σηηο ΔΗΓΗΚΔΣ ΓΗΑΤΑΞΔΗΣ άξζξ. 1  απηνύ, γίλεηαη θαζνξηζκόο ησλ ρώξσλ αηγηαινύ-παξαιίαο ζε 

Βξαράηη, Κνθθώλη θαη Νεξάληδα, ε παξαρώξεζε ησλ νπνίσλ ζα γίλεηαη κε δεκνπξαζία.  

     Σηε ζπλέρεηα έζεζε ππόςε:  

1. Τελ αξηζ. 4/2020 απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ  Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Βξαραηίνπ ζύκθσλα κε ηελ 

νπνία εηζεγείηαη  ηελ εθκίζζσζε ηκεκάησλ αηγηαινύ γηα ηηο ζέζεηο Α, Β, Γ, Γ, Δ, ΣΤ θαη Ε όπσο 

απηέο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνλ θαλνληζκό «αηγηαινύ θαη παξαιίαο» ΔΗΓΗΚΔΣ ΓΗΑΤΑΞΔΗΣ 

άξζξ. 1 θαη ζηελ ηξνπνπνίεζε απηνύ πνπ επήιζε κε ηηο 71/2013 θαη 81/2017 απνθάζεηο Γ.Σ.  

2. Τελ απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Κνθθσλίνπ ζύκθσλα κε ηελ νπνία 

εηζεγείηαη ηελ εθκίζζσζε  ρώξνπ 60 η.κ. επί ηεο νδνύ Αύξαο έλαληη ηνπ πξώελ δεκνηηθνύ 

παξθηλγθ ηδηνθηεζίαο Παπαγεσξγίνπ. 

3. Τελ αξηζ.  5/2020 απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Νεξάληδαο ζύκθσλα κε ηελ 

νπνία εηζεγείηαη ηελ εθκίζζσζε  ρώξνπ 40 η.κ. πνπ βξίζθεηαη ζε επζεία πξνβνιή ηνπ θαθελείνπ 

ηδηνθηεζίαο Γ. Γεκόπνπινπ (βνξεηναλαηνιηθά ησλ νηθηώλ Παιακίδε θαη Σπξίγνπ). 

 
     Σην ζπκβνύιην ζπκκεηέρνπλ  κε δηθαίσκα ςήθνπ θαη νη Πξόεδξνη ησλ αλσηέξσ Κνηλνηήησλ.           

 

      Γηα ην έηνο 2020 ηζρύεη ε ΚΥΑ 47458 ΔΞ 2020/15.05.2020 (ΦΔΚ 1864/15.05.2020/ ηεύρνο Β’) κε ηελ 

νπνία θαζνξίδνληαη νη όξνη, νη πξνϋπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία παξαρώξεζεο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, 

παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο 

Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαζκνύ». 

 

      Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο  θάιεζε ην ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

    Ζ παξάηαμε «ΝΔΑ ΠΝΟΖ» ηνπ θ. Μαλάβε Αζαλ., θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζ. 3727/29.05.2020 πξόηαζε ε 

νπνία έρεη σο θάησζη : 

« 1/ Τποποποίηζη ηηρ ςπ’απιθ. 4/2019 Απόθαζηρ ΓΣ, ζσεηικά με ηοςρ δημοππαηούμενοςρ σώποςρ ωρ 

εξήρ : Γιπλαζιαζμόρ ηων ππορ παπασώπηζη ηεηπαγωνικών μέηπων για ηιρ δημοππαηούμενερ θέζειρ. 

2/ Τποποποίηζη ηων ςπ’απιθ. 243/2011, 71/2013 και 81/2017 Αποθάζειρ ηος Γ.Σ., ζσεηικά με ηην ηιμή 

ππώηηρ πποζθοπάρ ηηρ δημοππαζίαρ από 15 εςπώ ζε 7,5 εςπώ και ειδικά για ηο έηορ 2020. Η ηιμή 

ππώηηρ πποζθοπάρ να διαμοπθωθεί με μείωζη ηος 40%, ζύμθωνα με ηο άπθπο 17 ηηρ ΚΥΑ 47459/2020 

(ΦΔΚ 1864/2020), με ηιμή εκκίνηζηρ ηο ποζό ηων 4,5 εςπώ ηο ηεηπαγωνικό, ηιμή πος εξομοιώνεηαι με ηην 

ηιμή πος ιζσύει για ηιρ επισειπήζειρ ζηην σεπζαία ζώνη Λιμένορ Βπασαηίος.  

Πποηείνοςμε όπωρ ηα ανωηέπω ζςζηηηθούν ζηην Οικονομική Δπιηποπή όηαν καθοπίζει ηοςρ όποςρ». 

http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027675
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  Με ηελ αλσηέξσ πξόηαζε ζπκθώλεζαλ θαη νη θ.θ. Βνπδνύξεο Ν., Κακπίηεο Γ., Καξαθσηηάο Γ., Πεξξήο 

Ν. θαη Σηακπεδάθεο Π.  

   Σην ζεκείν απηό ν Πξόεδξνο δηεπθξίληζε επί ηεο αλσηέξσ πξνηάζεσο όηη :  

1.- Ψο πξνο ηνπο δεκνπξαηνύκελνπο ρώξνπο, απηνί έρνπλ θαζνξηζζεί κε ηελ ππ’αξηζ. 243/2011 

θαλνληζηηθή  ΑΓΣ θαη έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κε ηηο ππ’αξηζ.71/2013 θαη 81/2017 Απνθάζεηο ηνπ Γ.Σ.  

Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο θαλνληζηηθήο απόθαζεο αθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.2 ηνπ 

άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 3463 θαη ζπγθεθξηκέλα  ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνύληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ 

ΓΚΚ έρνπλ σο εμήο: 

1α. Γλώκε νξγάλνπ θνηλόηεηαο εάλ ε θαλνληζηηθή δηάηαμε αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ πεξηθέξεηα κηαο 

θνηλόηεηαο 

1β. Γηαβνύιεπζε ηεο Δπηηξνπήο πνηόηεηαο δσήο κε αξκόδηνπο θνξείο: Λακβάλνληαη ππόςε νη 

παξαηεξήζεηο θαη νη πξνηάζεηο ησλ αξκόδησλ θνηλσληθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ θνξέσλ θαη νκάδσλ 

πνιηηώλ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ, κε ηνπο νπνίνπο έξρεηαη ζε, θαζώο θαη ηπρόλ εηδηθέο κειέηεο πνπ 

έρνπλ εθπνλεζεί γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αλσηέξσ δεηεκάησλ. 

1γ. Παξαηεξήζεηο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο δηαβνύιεπζεο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαλνληζηηθνύ 

ραξαθηήξα απνθάζεσλ (δπλεηηθό) 

 2. Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο πνηόηεηαο δσήο κε ηελ νπνία εηζεγείηαη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην ηελ 

έθδνζε ησλ ηνπηθώλ θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ ησλ Γήκσλ 

 3. Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.  

4. Γεκνζίεπζε απόθαζεο ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα, ζε εθεκεξίδεο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζην 

Πξόγξακκα Γηαύγεηα. 

5. Απνζηνιή ηεο απόθαζεο ζηνλ Δπόπηε Ο.Τ.Α.  γηα ηνλ πξνβιεπόκελν έιεγρν λνκηκόηεηαο  

  Ζ αλσηέξσ δηαδηθαζία είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβόξα θαη δελ κπνξεί λα νινθιεξσζεί γηα ηελ εθκίζζσζε 

αηγηαινύ έηνπο 2020. 

  2.- Ψο πξνο ην ηίκεκα πξώηεο πξνζθνξάο θατ’ εμαίξεσε γηα τν έτνο 2020, τν ύψνο τνπ 

θαταβαιιόκελνπ αλταιιάγκατνο θαζνξίδεταη σε πνσνστό 40% τνπ ππνινγησζέλτνο αλταιιάγκατνο, 

ήηνη κείσζε 60% επί ηεο νξηζζείζαο πξώηεο πξνζθνξάο θαη όρη κείσζε 40% όπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

ζρεηηθή πξόηαζε θαη θαζνξίδεηαη από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

Τέινο ν Πξόεδξνο αλέθεξε όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εγθπθιίνπ 40/2020 ηνπ Υπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ κε ΑΓΑ : 6ΨΠΥ46ΜΤΛ6-50Χ επηζεκαίλεηαη όηη ζηε ζπλεδξίαζε δηα πεξηθνξάο δελ 

επηηξέπεηαη ε δηαηύπσζε ελαιιαθηηθώλ πξνηάζεσλ πξνο ςήθηζε , εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ απηό 

πξνβιέπεηαη ξεηά. 

      Τν δεκνηηθό ζπκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 192 

Ν. 3463/06 ζε ζπλδπαζκό κε ην Π.Γ/κα 270/81, ηελ αλσηέξσ Κ.Υ.Α., ηηο απνθάζεηο ησλ ηνπηθώλ 

ζπκβνπιίσλ θαη όπσο εηδηθόηεξα ζηα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Γηα ηα αλσηέξσ ςήθηζαλ ζεηηθά θαη νη Πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ Βξαραηίνπ, Κνθθσλίνπ θαη Νεξάληδαο. 

 
      Α΄.  Δγθξίλεη ηελ εθκίζζσζε ηκεκάησλ αηγηαινύ ζηε Κνηλόηεηα Βξαραηίνπ θαη ζηηο Κνηλόηεηεο 

Κνθθσλίνπ θαη Νεξάληδαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε  νκπξειώλ, μαπιώζηξσλ θ.ι.π. γηα ην έηνο 2020 θαη 

εηδηθόηεξα: 

 
1. Γηα ηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Βξαραηίνπ: 
 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/94783_2-eisigisi-de-gia-kanonistiki-apofasi.doc
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/94783_3-apofasi-ds-gia-kanonistiki-apofasi.doc
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 Θέζε Α΄,  ηκήκα έθηαζεο 120 η.κ. πνπ βξίζθεηαη βόξεηα ηεο παηδηθήο ραξάο θαη ζε 

επζεία  πξνβνιή κε ηελ νηθνδνκή ηδηνθη. Γεσξγίνπ Γηνλπζίνπ η. Φαξάιακπνπ γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε νκπξειώλ, μαπιώζηξσλ θ.ι.π.  

 Θέζε Β΄, ηκήκα έθηαζεο150 η.κ. πνπ βξίζθεηαη βόξεηα ηεο βξύζεο ΒΟΥΒΟΥΛΟΥΓΑ 

θαη δπηηθά ηνπ πεδόδξνκνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε νκπξειώλ, μαπιώζηξσλ θ.ι.π.  

 Θέζε Γ΄, ηκήκα έθηαζεο 150 η.κ. πνπ βξίζθεηαη βόξεηα ηεο βξύζεο ΒΟΥΒΟΥΛΟΥΓΑ 

θαη ζε επζεία πξνβνιή κε ηελ νηθνδνκή ηδηνθηεζίαο ΒΟΥΒΟΥΛΟΥΓΑ γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε νκπξειώλ, μαπιώζηξσλ θ.ι.π.  

 Θέζε Γ΄, ηκήκα έθηαζεο 100 η.κ. πνπ βξίζθεηαη βόξεηα θαη ζε επζεία πξνέθηαζε ηεο 

νηθνδνκήο ηδηνθηεζίαο Γηακαληόπνπινπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε νκπξειώλ, μαπιώζηξσλ 

θ.ι.π.  

 Θέζε Δ΄,  ηκήκα έθηαζεο 100 η.κ. πνπ βξίζθεηαη βόξεηα ηεο βξύζεο ΒΟΥΒΟΥΛΟΥΓΑ 

θαη ζε επζεία γξακκή κε ηελ νηθνδνκή ΒΟΥΒΟΥΛΟΥΓΑ (δπηηθά ηεο ζέζεο Β θαη 

αλαηνιηθά ηεο ζέζεο Γ, κε ειεύζεξνπο δηαδξόκνπο κεηαμύ ησλ ζέζεσλ Β θαη Γ πιάηνπο 

5 κέηξσλ), ηνπνζέηεζε νκπξειώλ, μαπιώζηξσλ θ.ι.π.  

 Θέζε Σ΄ ηκήκα έθηαζεο 50 η.κ. πνπ βξίζθεηαη ζε επζεία πξνβνιή κε ηελ νηθνδνκή 

ηδηνθηεζίαο Σηακάηε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο έδξα γηα ηελ εθκίζζσζε ζαιαζζίσλ 

κέζσλ αλαςπρήο.  

 Θέζε Ε΄  ηκήκα έθηαζεο 150 η.κ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ επζεία πξνέθηαζε ηνπ 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ηδηνθηεζίαο Σππξίδσλνο Γηακαληόπνπινπ 

γηα ηελ ηνπνζέηεζε νκπξειώλ, μαπιώζηξσλ θ.ι.π.  

 

2. Γηα ηελ Κνηλόηεηα Κνθθσλίνπ ηκήκα έθηαζεο  60 η.κ. επί ηεο νδνύ Αύξαο έλαληη    

 ηνπ πξώελ δεκνηηθνύ παξθηλγθ ηδηνθηεζίαο Παπαγεσξγίνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

νκπξειώλ, μαπιώζηξσλ θ.ι.π.  

 

     3.   Γηα ηελ Κνηλόηεηα Νεξάληδαο ηκήκα έθηαζεο 40 η.κ. πνπ βξίζθεηαη ζε επζεία 

             πξνβνιή ηνπ θαθελείνπ ηδηνθηεζίαο Γ. Γεκόπνπινπ (βνξεηναλαηνιηθά ησλ νηθηώλ   

             Παιακίδε θαη Σπξίγνπ) γηα ηελ ηνπνζέηεζε νκπξειώλ, μαπιώζηξσλ θ.ι.π.  

 

     Β΄.  Ζ εθκίζζσζε ζα γίλεη κε πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία ε νπνία ζα δηεμαρζεί από ηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 270/81 θαη ηνπ άξζξ. 192 ηνπ Ν. 3463/06. 

 

 Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζ.  64/2020 

        Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

             O Πξόεδξνο                  Τα Μέιε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

ΓΡΑΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 

ΑΔΑ: 6ΥΞΓΩ9Π-ΒΛ9
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