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Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 

Από ην Ξξαθηηθό ηεο αξηζ. 24/21 ΗΝΙΗΝ 2020 ΡΑΘΡΗΘΖΠ  

                  ζπλεδξίαζεο ηεο ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηνπ Γήκνπ ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ.- 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ  ΑΞΝΦΑΠΖΠ   137/2020. 

  Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα,  

Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σξσγάδε Βαζίιεην, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,  

ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε,  

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 21ε Ηνπιίνπ 2020, εκέξα  Ρξίηε θαη ώξα 11:00 ζε ηαθηηθή  

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 5431/16.07.2020  πνπ  

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ  

Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο -

Πξόεδξνο, β] Σξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο 

Γεώξγηνο θαη απόληεο νη  θ.Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη Βνπδνύξεο Νηθόιανο 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέκα 2ν : Ξεξί έγθξηζεο ηνπ ππ’αξηζ. 2/7-7-2020 πξαθηηθνύ επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο γηα 

ηελ εθκίζζωζε ηκεκάηωλ αηγηαινύ ζηελ Θνηλόηεηα Βξαραηίνπ θαη ζηηο Θνηλόηεηεο Θνθθωλίνπ 

θαη Λεξάληδαο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειώλ κε μαπιώζηξεο θ.ι.π., γηα ην έηνο 2020. 

 

    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  δεύηεξν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ 

κειώλ ηεο όηη κε ηελ ππ’ αξηζ. 64/2020 Α.Γ.Π. [ΑΓΑ 6ΜΓΩ9Ξ-ΒΙ9]  απνθαζίζζεθε ε εθκίζζσζε 

ηκεκάησλ αηγηαινύ-παξαιίαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε νκπξειώλ, μαπιώζηξσλ θ.ι.π. γηα ην έηνο 2020 κε 

δεκνπξαζία. 

  ηε ζπλέρεηα ζέηεη ελώπηνλ ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. όηη κε ηελ αξηζ. 99/2020 Α.Ν.Δ. [ΑΓΑ : 

Ω57ΖΩ9Ξ-5ΔΓ] θαζνξίζζεθαλ νη όξνη δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο γηα ηηο ζέζεηο ηνπ αηγηαινύ, όπσο 

αλαθέξνληαη ζηελ αξηζ.243/2011 ,  ηελ αξηζ.71/2013 Α.Γ.. ηνπ Γήκνπ & ηελ αξηζ. 81/2017 

απόθαζε ηνπ Γ.. κε θαλεξή πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία θαη ζηε ζπλέρεηα εθδόζεθε ε 

αξηζ.4378/18.06.2020 δηαθήξπμε Γεκάξρνπ [ΑΓΑ: ΩΠΩΩ9Ξ-59Ξ], ε νπνία θνηλνπνηήζεθε 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξ.4 ηνπ Π.Γ.270/81. 

Ζ δεκνπξαζία δηελεξγήζεθε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2020 εκέξα Σξίηε, όπνπ πξνζήιζαλ ελδηαθεξόκελνη  

γηα ηηο ζέζεηο Α- Β- Γ΄- Γ΄- Σ-Ε΄ Βξαραηίνπ΄ θαη γηα ηε ζέζε ζηελ Κνηλόηεηα Νεξάληδαο θαη 

ζπληάρζεθε ην ππ’ αξηζ. 1 /30.06.2020 πξαθηηθό, ην νπνίν θαη εγθξίζεθε κε ηελ ππ’αξηζ. 122/2020 

(ΟΡΘ. ΔΠΑΝ) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,   ελώ γηα ηηο ζέζεηο Δ΄ Βξαραηίνπ θαη ηεο 

Κνηλόηεηαο Κνθθσλίνπ ε δεκνπξαζία επαλαιήθζεθε  ζηηο 07 Ηνπιίνπ 2020 εκέξα Σξίηε, ζύκθσλα 

θαη κε ηε δηαθήξπμε.  

ΑΔΑ: 6ΡΔΠΩ9Π-ΧΒΝ



  ηε ζπλέρεηα ζπληάρζεθε ην ππ’αξηζ. 2/707.07.2020 πξαθηηθό, ζύκθσλα κε ην νπνίν δελ πξνζήιζε 

θαλέλαο ελδηαθεξόκελνο γηα ηηο ζέζεηο ηεο επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο. 

  Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ πξνηείλεη ηε έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ θαη  θαιεί ηε Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.   

   Ζ Ο.Δ. κεηά από ζπδήηεζε θαη αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν, 

 

                                          Α Ξ Ν Φ Α Π Η Ε Δ Η       ΝΚΝΦΩΛΑ 

 

Α.- Δγθξίλεη ην ππ’αξηζ. 2/07.07.2020 πξαθηηθό ηεο δηελεξγεζείζεο ηελ 7ε Ηνπιίνπ 2020 

επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ηκεκάησλ αηγηαινύ-παξαιίαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

νκπξειώλ, μαπιώζηξσλ θ.ι.π. γηα ην έηνο 2020, ζύκθσλα κε ην νπνίν γηα ηηο ζέζεηο Δ΄ Βξαραηίνπ θαη 

ηεο Κνηλόηεηαο Κνθθσλίνπ, δελ πξνζήιζε θαλέλαο ελδηαθεξόκελνο θαη ε δεκνπξαζία είλαη άγνλε. 

 

  Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α : 137/2020 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ.                                     ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Ρξωγάδεο Βαζίιεηνο 

                                                                               2.- Πηάρνο Αλδξέαο 

                                                                               3.- Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο     

  ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ                                  4.- Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο 

      

 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Εεπγνιαηηό.- 

O ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΡΔΠΩ9Π-ΧΒΝ
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