
                         

 

                                                                                                                                 

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

 

 

                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α              

Από το Πρακτικό της υπ΄αριθ. 1/ 12 Ιανουαρίου 2021  συνεδρίασης 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ : «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». 

 

Αριθµός Απόφασης: 1/2021 

Περίληψη: Περί αιτήσεων παραχωρησιούχων τµηµάτων της 

χερσαίας ζώνης λιµένα Βραχατίου, για παράταση του χρόνου 

παραχώρησης σύµφωνα µε τις αρ. 28, 29, 30 και 33/2020 

αποφάσεις, λόγω των επιπτώσεων του covid-19 στις 

επιχειρήσεις τους. 

 

   Στο Βραχάτι και στο δηµοτικό κατάστηµα σήµερα την 12η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, 

ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 12
η
 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 

2. Μπούρας Νικόλαος, Αντιπρόεδρος                                1)Πανταζής Παναγιώτης,δηµ.σύµβουλος                           

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 πρώτο (1
ο
 ) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και λέγει ότι µε την αρ. 

27/2020 απόφαση (Α∆Α: ΨΞΛ7ΟΞ2Π-Φ84), το διοικητικό συµβούλιο ενέκρινε τα πρακτικά 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 
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διαγωνισµός κηρύχθηκε δύο φορές άγονος και αποφάσισε η παραχώρησή τους να γίνει µε απευθείας 

συµφωνία από το διοικητικό συµβούλιο κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων. 

Στη συνέχεια λέγει ότι µε τις υπ΄αρ. 28/2020 (Α∆Α: 9992ΟΞ2Π-ΙΞΡ), 29/2020 (Α∆Α: 6Κ4ΒΟΞ2Π-

ΟΤΝ), 30/2020 (Α∆Α: ΨΛ8ΠΟΞ2Π-ΕΙ∆) και 33/2020 (Α∆Α: ΨΡΕΤΟΞ2Π-ΘΥΝ) αποφάσεις του 

διοικητικού συµβουλίου, αποφασίσθηκε η απευθείας παραχώρηση χώρων της χερσαίας ζώνης λιµένα 

Βραχατίου για την τοποθέτηση στρωµνών και οµπρελών στους: «ΛΟΥΤΑΣ Β. ΒΕΡΒΕΡΑΣ Ν. 

∆ΑΛΜΑΚΗ Μ. & ΣΙΑ Ο,Ε,», Μπαχταλιά Παναγιώτη του Βλασίου, «ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Ε.Ε.» και 

Σακκούλη Ιωάννας του Φωτίου, αντίστοιχα, έως 31/12/2020. 

Τέλος ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του διοικητικού συµβουλίου τις µε αρ.πρωτ.: 2/8-1-2021, 1/8-1-2021, 

3/8-1-2021 και 4/8-1-2021 αιτήσεις των ανωτέρω παραχωρησιούχων, αντίστοιχα, µε τις οποίες ζητούν 

την παράταση του χρόνου παραχώρησης, επειδή οι επιχειρήσεις τους ανήκουν σε αυτές που το έτος 2020 

επλήγησαν από τις επιπτώσεις του covid-19, και συνεχίζουν να πλήττονται  µέχρι σήµερα και κάλεσε 

αυτό να αποφασίσει σχετικά. 

Το διοικητικό συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη τις επιπτώσεις που έχει επιφέρει 

ο covid-19 στις επιχειρήσεις των ανωτέρω παραχωρησιούχων και µετά από διαλογική συζήτηση. 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης. 

2. Κάνει δεκτές τις µε αρ.πρωτ. : 2/8-1-2021, 1/8-1-2021, 3/8-1-2021 και 4/8-1-2021 αιτήσεις των:  

«ΛΟΥΤΑΣ Β. ΒΕΡΒΕΡΑΣ Ν. ∆ΑΛΜΑΚΗ Μ. & ΣΙΑ Ο,Ε,», Μπαχταλιά Παναγιώτη του 

Βλασίου, «ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Ε.Ε.» και Σακκούλη Ιωάννας του Φωτίου, αντίστοιχα, και 

παρατείνει την παραχώρηση δικαιώµατος απλής χρήσης χώρων της χερσαίας ζώνης λιµένα 

Βραχατίου που είχε χορηγηθεί στους ανωτέρω παραχωρησιούχους σύµφωνα µε τις υπ΄αρ. 

28/2020 (Α∆Α: 9992ΟΞ2Π-ΙΞΡ), 29/2020 (Α∆Α: 6Κ4ΒΟΞ2Π-ΟΤΝ), 30/2020 (Α∆Α: 

ΨΛ8ΠΟΞ2Π-ΕΙ∆) και 33/2020 (Α∆Α: ΨΡΕΤΟΞ2Π-ΘΥΝ) αντίστοιχα αποφάσεις του διοικητικού 

συµβουλίου,  έως την 28
η
 Φεβρουαρίου 2021 λόγω των δυσµενών επιπτώσεων του covid-19 

στις επιχειρήσεις τους.  Ως προς τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ανωτέρω αποφάσεις. 

 

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.-Λ.Στεργιόπουλος  

                                                                                                    5.-Αλ.Κελέκου                                                                                                  
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

∆ΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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