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Ν.Π.∆.∆.: «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ΄αριθ. 1/ 12 Ιανουαρίου 2021 συνεδρίασης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ : «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Αριθµός Απόφασης: 3/2021
Περίληψη: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ηµοπρασίας για την
παραχώρηση δικαιώµατος απλής χρήσης τµηµάτων της
χερσαίας ζώνης λιµένα Βραχατίου για την τοποθέτηση
στρωµνών και οµπρελών το έτος 2021 σύµφωνα µε το Π.∆.
715/79.

Στο Βραχάτι και στο δηµοτικό κατάστηµα σήµερα την 12η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2021,
ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 12η µεσηµβρινή, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Βόχας, υπό την Προεδρία του κ. ∆αληβίγκα Γεωργίου,
ύστερα από την µε αριθ. πρωτ. 6/11-01-2021 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 έξι (6) από τα επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε η νόµιµη απαρτία.
Παρόντες

Απόντες

1. ∆αληβίγκας Γεώργιος, Πρόεδρος

1. Πανταζής Παναγιώτης,δηµ.σύµβουλος

2. Μπούρας Νικόλαος, Αντιπρόεδρος
3. Καλλίρη Μαρία, δηµ. σύµβουλος,
4. Πλατής Κων/νος, εκπρόσωπος ∆΄Λ/Τ Κιάτου
5. Στεργιόπουλος Λεωνίδας, δηµ.σύµβουλος

6. Κελέκου Αλεξάνδρα, δηµ.σύµβουλος
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 τρίτο (3ο ) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και λέγει ότι µε την υπ΄αρ.
2/2021 (Α∆Α: Ψ4∆ΝΟΞ2Π-Υ48) απόφαση του διοικητικού µας συµβουλίου, καθορίσθηκαν τµήµατα της
χερσαίας ζώνης λιµένα Βραχατίου η απλή χρήση των οποίων θα παραχωρηθεί µε δηµοπρασία σύµφωνα
µε το Π.∆. 715/79, για την τοποθέτηση στρωµνών και οµπρελών το έτος 2021.
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Σύµφωνα µε τα άρθρα 26 & 41 του Π.∆. 715/79, ο διαγωνισµός για την ανωτέρω παραχώρηση
διεξάγεται ενώπιον τριµελούς επιτροπής. Κατά τη συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής ορίζεται
υποχρεωτικά ως µέλος αυτής ένας υπάλληλος έχων την ιδιότητα του µηχανικού ή υποµηχανικού. Επειδή
το ΝΠ∆∆ δεν διαθέτει προσωπικό, µε το υπ΄αρ. 5/8-1-2021 έγγραφο του φορέα µας αιτηθήκαµε από την
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Βέλου-Βόχας, τον ορισµό ενός µηχανικού για την συγκρότηση της
επιτροπής. Η ανωτέρω υπηρεσία µε το αρ. 137/11-01-2021 σχετικό έγγραφό της υποδεικνύει ως τακτικό
µέλος της επιτροπής τον υπάλληλο κ. Πέτρο Πεντέρη

ΠΕ Αγρονόµο-Τοπογράφο Μηχανικό

µε

αναπληρωµατική την κα Σαντάρµη Γεωργία ΠΕ6 Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών.
Έπειτα από τα ανωτέρω ο κ.Πρόεδρος κάλεσε το διοικητικό συµβούλιο να προβεί στη συγκρότηση της
επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 41 του Π.∆. 715/79.
Το διοικητικό συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ.Προέδρου και µετά από διαλογική συζήτηση

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης χώρων της
χερσαίας ζώνης λιµένα Βραχατίου, για την τοποθέτηση στρωµνών και οµπρελών το έτος 2021, ως εξής:
Τακτικά Μέλη:
1. Καλλίρη Μαρία, µέλος του ∆.Σ. του ΝΠ∆∆, ως Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Στεργιόπουλος Λεωνίδας , µέλος του ∆.Σ. του ΝΠ∆∆, ως µέλος
3. Πεντέρης Πέτρος, υπάλληλος του ∆ήµου Βέλου-Βόχας, ΠΕ Αγρονόµος-Τοπογράφος Μηχανικός ,
ως µέλος
Αναπληρωµατικά µέλη:
1. ∆αληβίγκας Γεώργιος, µέλος του ∆.Σ. του ΝΠ∆∆
2. Κορωναίος Παρασκευάς, εκπρόσωπος Λ.Τ.Κιάτου, µέλος του ∆.Σ. του ΝΠ∆∆
3. Σαντάρµη Γεωργία, υπάλληλος του ∆ήµου Βέλου-Βόχας, ΠΕ6 Αγρονόµων Τοπογράφων
Μηχανικών

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ:

∆αληβίγκας Γεώργιος

1.-Ν.Μπούρας
2.-Μ.Καλλίρη
3.-Κ.Πλατής
4.-Αλ.Κελέκου
5.-Λ.Στεργιόπουλος
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

∆ΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

