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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                         
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                                                        
ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                                                                              

                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τθσ  06θσ/ 02.03.2022 Σακτικισ υνεδρίαςθσ  
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 19/2022 

Θζμα 2ο: Εκμίςκωςθ τμθμάτων αιγιαλοφ – παραλίασ για τθν τοποκζτθςθ ομπρελών, 
ξαπλωςτρων κ.λ.π. για το ζτοσ 2022. 

 
τθν Αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του Δθμοτικοφ χολείου Βζλου ςτθν Κοινότθτα Βζλου ςιμερα 
τθν 2α του μθνόσ Μαρτίου θμζρα Σετάρτθ του ζτουσ 2022 και ώρα 20.30 ςυνιλκε ςε τακτικι  
ςυνεδρίαςθ (δια ηϊςθσ - εγκφκλιοσ 643 Α.Π. 69472/24-09-2021 και 75θ εγκφκλιοσ/Α.Π. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202/οικ.2684/21-02-2022 ΤΠ.Ε), το Δθμοτικό υμβοφλιο φςτερα από τθν με αρικ. 
πρωτ. 1216/25.02.2022 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δθμοτικοφ υμβουλίου κ. 
Βαςιλειου Σρωγάδθ, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 άρκρο 67 όπωσ 
τροποποιικθκε με το Ν. 4555/2018 ςτουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ κακϊσ και ςτο Διμαρχο κ. 
Αννίβα Παπακυριάκο ο οποίοσ παραβρζκθκε.   
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) 
μελϊν παραβρζκθκαν παρόντα είκοςι πζντε (25) μζλθ και ονομαςτικά οι : 
 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ                                                ΑΠΟΝΣΕ  
                 1.    Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ, Πρόεδροσ                                                          1. Βουδοφρθσ Νικόλαοσ 
                 2.    Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμ., Αντιπρόεδροσ                                 2. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ 
                 3.    Περρισ Νικόλαοσ, Γραμματζασ                                                                                        

4.    Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                                   (δεν προςιλκαν αν και 
                 5.    δράλθσ Μιχαιλ                                                                                      προςκλικθκαν νόμιμα) 
                 6.    Καλλίρθ Μαρία                                                                                         
                 7.    ιάχοσ Ανδρζασ                                                                                         
                 8.    Μαςτοράκοσ Άγγελοσ                                                                               
                 9.    Σριανταφφλλου Κων/νοσ                                                                        
                 10.  Ρόηοσ Νικόλαοσ                  
                 11.  Δαλθβίγκασ Γεώργιοσ                    
                 12.  Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ         
                 13.   Ράπτθσ Θεόδωροσ     
                 14.   Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ     
                 15.   Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ                                                                                
                 16.   Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ                                                      
                 17.   Ραχανιώτθσ Νικόλαοσ                                                                          
                 18.   Πανταηισ Παναγιώτθσ                                                                            
                19.   Κατςιφώλθσ Παναγιώτθσ  
                20.   Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ  
                21.   Δθμθτρίου Μαρία 
                22.   Καραφωτιάσ Γεώργιοσ                                                                                     
                23.   Μπιτςάκου Αςπαςία  
                24.   Λιάκοσ Μιχαιλ 
                25.  Καμπίτθσ Γεώργιοσ 
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            τθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου. 
      Παραβρζκθκαν  ςτθ ςυνεδρίαςθ  οι κ.κ.   

-  Ευάγγελοσ Δαγρζσ  - Πρόεδροσ  Νεράντηασ 
-  Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ - Πρόεδροσ Ευαγγελίςτριασ 
-  Κεχαγιάσ Περίανδροσ -  Πρόεδροσ Βοχαικοφ 
-  Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ - Πρόεδροσ Κοκκωνίου 

 

 

        ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : 
        1.   Καλαντηισ Δθμιτριοσ           Πρόεδροσ  τιμάγκασ       2. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ     Πρόεδροσ Σαρςινων 

3    Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Πρόεδροσ Βζλου              4. Βαςιλείου Γεϊργιοσ        Πρόεδροσ  Βραχατίου       
5.   Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ  Πρόεδροσ Ζευγολατιοφ   6. Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ   Πρόεδροσ   Κρθνϊν          

        7.  Χαςαπάκθσ Αργφριοσ           Πρόεδροσ Μπολατίου      8.  Ντοφβοσ Βαςίλειοσ        Πρόεδροσ ουλθναρίου    
        9.  Ποφλλοσ Γεϊργιοσ                Πρόεδροσ Πουλίτςασ       10. Μπακιρτηισ Εμμανουιλ  -  Πρόεδροσ Χαλκείου          
       11. Μπουγάσ Κων/νοσ                Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου   

 
Η τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τθν υπάλλθλο Ν. Μελίκογλου.  

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το 2ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Εκμίςκωςθ τμθμάτων αιγιαλοφ – 
παραλίασ για τθν τοποκζτθςθ ομπρελών, ξαπλωςτρων κ.λ.π. για το ζτοσ 2022» και ζδωςε το 
λόγο ςτον Αντιδιμαρχο κ. δράλθ ο οποίοσ ζκεςε υπόψθ των μελϊν  τα κάτωκι :  
Α) Σθν ειςιγθςθ του Αντιδθμάρχουωσ εξισ :  

Σφμφωνα με τθν αρικ. 243/2011 απόφαςθ Δ.Σ. όπωσ τροποποιικθκε με τισ αρικ. 71/2013 και 

81/2017 αντίςτοιχα αποφάςεισ Δθμοτικοφ ςυμβουλίου και ςυγκεκριμζνα ςτισ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

άρκρ. 1 αυτοφ, γίνεται κακοριςμόσ των χώρων αιγιαλοφ-παραλίασ ςτισ Κοινότθτεσ Βραχατίου, 

Κοκκωνίου και Νεράντηασ, θ παραχώρθςθ των οποίων κα γίνεται με δθμοπραςία. 

 Σφμφωνα με τθν ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.20 τεφχοσ Β’) κακορίηονται οι 

όροι, οι προχποκζςεισ και θ διαδικαςία παραχώρθςθσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ 

και παρόχκιασ ηώνθσ μεγάλων λιμνών και πλεφςιμων ποταμών, ςτουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βακμοφ». Σφμφωνα με το άρκρο 6 «Χρόνοσ παραχώρθςθσ – Ζναρξθ 

ιςχφοσ» εντόσ του 1ου τετραμινου (Ιανουάριοσ, Φεβρουάριοσ, Μάρτιοσ και Απρίλιοσ) εκάςτου 

ζτουσ κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί τόςο οι απευκείασ όςο και οι κατόπιν δθμοπραςίασ 

παραχωριςεισ απλισ χριςθσ από τουσ Διμουσ.    

Το Δθμοτικό Συμβοφλιο καλείται να αποφαςίςει για τθν εκμίςκωςθ των τμθμάτων αιγιαλοφ με 

δθμοπραςία για το ζτοσ 2022, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρ. 192 Ν. 3463/06 ςε ςυνδυαςμό 

με το Π.Δ/μα 270/81. 

                                                                Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ  

                                                            ΜΙΧΑΗΛ ΔΡΑΛΗ  

Β. Τθν υπ΄ αρικμ. 03/2022 Απόφαςη τησ Κοινότητασ Βραχατίου, ςφμφωνα με τθν οποία ειςθγείται τθν 
εκμίςκωςθ τμθμάτων αιγιαλοφ- παραλίασ για τθν τοποκζτθςθ ομπρελών, ξαπλωςτρών κ.λ.π. το 
ζτοσ 2022, για τισ κζςεισ Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Η όπωσ αναλυτικά αυτζσ περιγράφονται ςτον 
Κανονιςμό Διαχείριςθσ Αιγιαλοφ και Παραλίασ του Διμου Βζλου-Βόχασ (αρ. 243/2011 απόφαςθ 
του δθμοτικοφ ςυμβουλίου) όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρώκθκε με τισ υπ΄αρ. 71/2013 και 
81/2017 αποφάςεισ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. 
 

http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027675
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Γ. Τθν υπ΄ αρικμ. 01/2022 Απόφαςη τησ Κοινότητασ Κοκκωνίου, ςφμφωνα με τθν οποία προτείνει να 
εκμιςκωκοφν  για το ζτοσ 2022 οι  Δθμοτικοί  χώροι αιγιαλοφ παραλίασ ςτθ παραλία Κοκκωνίου 
ζμπροςκεν των λειτουργοφντων καταςτθμάτων και ξενοδοχείων κατά μικοσ τθσ παραλιακισ οδοφ 
Αφρασ για τθν τοποκζτθςθ  ομπρελών και ξαπλώςτρων κακώσ και χώροσ 60 τ.μ  που βρίςκεται ςε 
ευκεία προβολι του ξενοδοχείου RAFAELA. 
 
Δ. Τθν υπ΄ αρικμ. 01/2022 Απόφαςη τησ Κοινότητασ Νεράντζασ, ςφμφωνα με τθν οποία προτείνει 
να  εκμιςκωκεί για το 2022 ο Δθμοτικόσ  χώροσ εκτάςεωσ 40 τ.μ. που βρίςκεται ςε ευκεία προβολι 
του καφενείου ιδιοκτθςίασ Γ. Δθμόπουλου (βορειοανατολικά των οικιών Παλαμίδθ και Συρίγου) για 
τθν τοποκζτθςθ ομπρελών και ξαπλωςτρών. 
   
τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ κάλεςε το ςυμβοφλιο να αποφαςίςει ςχετικά. 
Σο ςυμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν ανωτζρω ειςιγθςθ και τισ διατάξεισ του άρκρ. 192 Ν. 
3463/2006 ςε ςυνδυαςμό με το Π.Δ/μα 270/81 και μετά από ςυηιτθςθ μεταξφ των Προζδρων κ.κ. 
Καραχοντηίτθ – Κοινότθτασ Κοκκωνίου και Δαγρζ Κοινότθτασ Νεράντηασ, οι οποίοι ψθφίηουν υπζρ  
 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει τθν εκμίςκωςθ τμθμάτων αιγιαλοφ ςτισ Κοινότθτεσ Βραχατίου, Κοκκωνίου και 

Νεράντηασ, για τθν τοποκζτθςθ ομπρελών, ξαπλωςτρων κ.λ.π για το ζτοσ 2022 ωσ κάτωκι :   

Α. ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΒΡΑΧΑΣΙΟΤ 

 Θζςθ Α΄,  τμιμα ζκταςθσ 120 τ.μ. που βρίςκεται βόρεια τθσ παιδικισ χαράσ και ςε 

ευκεία  προβολι με τθν οικοδομι ιδιοκτ. Γεωργίου Διονυςίου τ. Χαράλαμπου για τθν 

τοποκζτθςθ ομπρελϊν, ξαπλϊςτρων κ.λ.π.  

 Θζςθ Β΄, τμιμα ζκταςθσ 150 τ.μ. που βρίςκεται βόρεια τθσ βρφςθσ ΒΟΤΒΟΤΛΟΤΔΑ και 

δυτικά του πεηόδρομου για τθν τοποκζτθςθ ομπρελϊν, ξαπλϊςτρων κ.λ.π.  

 Θζςθ Γ΄, τμιμα ζκταςθσ 150 τ.μ. που βρίςκεται βόρεια τθσ βρφςθσ ΒΟΤΒΟΤΛΟΤΔΑ και 

ςε ευκεία προβολι με τθν οικοδομι ιδιοκτθςίασ ΒΟΤΒΟΤΛΟΤΔΑ για τθν τοποκζτθςθ 

ομπρελϊν, ξαπλϊςτρων κ.λ.π.  

 Θζςθ Δ΄, τμιμα ζκταςθσ 100 τ.μ. που βρίςκεται βόρεια και ςε ευκεία προζκταςθ τθσ 

οικοδομισ ιδιοκτθςίασ Διαμαντόπουλου για τθν τοποκζτθςθ ομπρελϊν, ξαπλϊςτρων 

κ.λ.π.  

 Θζςθ Ε΄,  τμιμα ζκταςθσ 100 τ.μ. που βρίςκεται βόρεια τθσ βρφςθσ ΒΟΤΒΟΤΛΟΤΔΑ και 

ςε ευκεία γραμμι με τθν οικοδομι ΒΟΤΒΟΤΛΟΤΔΑ (δυτικά τθσ κζςθσ Β και ανατολικά 

τθσ κζςθσ Γ, με ελεφκερουσ διαδρόμουσ μεταξφ των κζςεων Β και Γ πλάτουσ 5 μζτρων), 

τοποκζτθςθ ομπρελϊν, ξαπλϊςτρων κ.λ.π.  

 Θζςθ Σϋ τμιμα ζκταςθσ 50 τ.μ. που βρίςκεται ςε ευκεία προβολι με τθν οικοδομι 

ιδιοκτθςίασ ταμάτθ που κα χρθςιμοποιθκεί ωσ ζδρα για τθν εκμίςκωςθ καλαςςίων 

μζςων αναψυχισ.  

ΑΔΑ: ΡΤΜ0Ω9Π-1ΤΚ



 4 

 Θζςθ Ζ΄ τμιμα ζκταςθσ 150 τ.μ. που βρίςκεται ςτθν ευκεία προζκταςθ του 

καταςτιματοσ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ιδιοκτθςίασ πυρίδωνοσ Διαμαντόπουλου 

για τθν τοποκζτθςθ ομπρελϊν, ξαπλϊςτρων κ.λ.π.  

 

Β. ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΟΚΚΩΝΙΟΤ   

Σμιμα ζκταςθσ  60 τ.μ. επί τθσ οδοφ Αφρασ ζναντι   του πρϊθν δθμοτικοφ παρκινγκ ιδιοκτθςίασ 

Παπαγεωργίου για τθν τοποκζτθςθ ομπρελϊν, ξαπλϊςτρων κ.λ.π.  

 

Γ.  ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΝΕΡΑΝΣΖΑ  

Σμιμα ζκταςθσ 40 τ.μ. που βρίςκεται ςε ευκεία  προβολι του καφενείου ιδιοκτθςίασ Γ. Δθμόπουλου 

(βορειοανατολικά των οικιϊν  Παλαμίδθ και υρίγου) για τθν τοποκζτθςθ ομπρελϊν, ξαπλϊςτρων κ.λ.π.  

 

Η εκμίςκωςθ κα γίνει με πλειοδοτικι δθμοπραςία θ οποία κα διεξαχκεί από τθν Οικονομικι 

Επιτροπι και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Π.Δ/τοσ 270/81 και του άρκρ. 192 του Ν. 3463/06. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 19/2022 
υντάχκθκε και υπογράφεται 

 
O Πρόεδροσ        Σα Μζλθ 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

 
 
 

       ΒΑΙΛΕΙΟ  ΣΡΩΓΑΔΗ  
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