
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  
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ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 17/ 04 ΚΑΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζπλεδξίαζεο ηεο ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηνπ Γήκνπ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   117/2022. 

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

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Θαιιίξε Μαξία, ε) 

Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε, 

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 4ε  Καΐνπ 2022, εκέξα  Σεηάξηε  θαη ώξα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε 

θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 2716/29.04.2022  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 Θαηαζηήκαηνο, 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] δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, ε] Βνπδνύξεο Νηθόιανο  θαη απόληεο 

νη : α] Θαιιίξε Μαξία θαη β] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο .  

  Σελ θα Θαιιίξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Νηθόιανο. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέκα 4ν :  Πεξί έγθξηζεο ή κε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ηκεκάησλ 
αηγηαινύ ζηελ Θνηλόηεηα Βξαραηίνπ θαη ζηηο Θνηλόηεηεο Θνθθσλίνπ θαη Λεξάληδαο, 

απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζεη νκπξειώλ κε μαπιώζηξεο, ζαιάζζησλ κέζσλ 
αλαςπρήο θ.ι.π., γηα ην έηνο 2022. 
 
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  ηέηαξην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ  

ηεο όηη κε ηελ ππ’ αξηζ. 19/2022  Α.Γ.. [ΑΓΑ ΡΣΚ0Χ9Π-1ΣΘ]  απνθαζίζζεθε ε εθκίζζσζε  

ηκεκάησλ αηγηαινύ-παξαιίαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε νκπξειώλ, μαπιώζηξσλ θ.ι.π. γηα ην έηνο 2022 κε  

δεκνπξαζία. 

  ηε ζπλέρεηα ζέηεη ελώπηνλ ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. όηη κε ηελ αξηζ. 87/2022 Α.Ο.Δ. [ΑΓΑ : 6ΖΓΚΧ9Π-

ΡΓΒ] 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.2194/07.04.2022 

δηαθήξπμε Γεκάξρνπ [ΑΓΑ: ΦΗ0ΓΧ9Π-Ρ6Ε], ε νπνία θνηλνπνηήζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξ.4 ηνπ Π.Γ.270/81. 

Ζ δεκνπξαζία δηελεξγήζεθε ζηηο 20 Απξηιίνπ 2022 εκέξα Μ. Σεηάξηε, όπνπ πξνζήιζαλ 

ελδηαθεξόκελνη  γηα ηηο ζέζεηο Α΄- Γ΄- Ε΄ Βξαραηίνπ΄ θαη γηα ηε ζέζε ηεο Νεξάληδαο  θαη ζπληάρζεθε ην 

ππ’αξηζ. 1/20.04.2022. Ζ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία  δηελεξγήζεθε ζηηο  27 Απξηιίνπ 2022, εκέξα 

Σεηάξηε, όπνπ πξνζήιζαλ ελδηαθεξόκελνη γηα ηηο ζέζεηο Β΄- Γ΄- Δ΄-Σ΄ Βξαραηίνπ θαη  ζπληάρζεθε  ην 

ππ’ αξηζ. 2/27-047-2022 πξαθηηθό.  

ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξαθηηθά παξνπζηάζζεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξόκελνη: 

ΑΔΑ: 9ΠΣΚΩ9Π-ΧΙΜ



1)Γηα ηε ζέζε Α΄ ηεο Θνηλόηεηαο Βξαραηίνπ, πξνζήιζε ε Μεξθνύξε Βαζηιηθή ηνπ Παλαγηώηε, λόκηκε 

εθπξόζσπνο  ηεο «ΑΦΟΗ ΜΔΡΘΟΤΡΖ Ο.Δ.»,  ε νπνία  πξνζθέξεη γηα ηελ παξαρώξεζε 120 η.κ. ην πνζό 

ησλ ρηιίσλ εθαηόλ εβδνκήληα (1.170,00€) επξώ. 

2) Γηα ηε ζέζε Β΄ ηεο Θνηλόηεηαο Βξαραηίνπ, πξνζήιζε ν Πνιίηεο Γεώξγηνο ηνπ ππξίδσλα, λόκηκνο 

εθπξόζσπνο  ηεο ΞΔΘΣΔ ΒΡΑΥΑΣΗΟΤ Α.Δ., ν νπνίνο πξνζθέξεη γηα ηελ παξαρώξεζε 150 η.κ. ην πνζό 

ησλ ρηιίσλ ηεηξαθνζίσλ εμήληα δύν επξώ θαη πελήληα ιεπηώλ (1.462,50€). 

3) Γηα ηε ζέζε Γ΄ ηεο Θνηλόηεηαο Βξαραηίνπ, πξνζήιζε ε Θαησκέξε Αληηγόλε ηνπ Παλαγηώηε, ε νπνία 

πξνζθέξεη γηα ηελ παξαρώξεζε 150 η.κ. ην πνζό ησλ ρηιίσλ ηεηξαθνζίσλ εμήληα δύν επξώ θαη πελήληα 

ιεπηώλ (1.462,50€). 

4) Γηα ηε ζέζε Γ΄ ηεο Θνηλόηεηαο Βξαραηίνπ, πξνζήιζε ν Γεκάθεο Γεκήηξηνο ηνπ Υξήζηνπ, ν νπνίνο 

πξνζθέξεη γηα ηελ παξαρώξεζε 100 η.κ. ην πνζό ησλ ελληαθνζίσλ εβδνκήληα πέληε επξώ  (975,00€) . 

5) Γηα ηε ζέζε Δ΄ ηεο Θνηλόηεηαο Βξαραηίνπ, πξνζήιζε ν Μπάξηδεο Θσλζηαληίλνο ηνπ Γεσξγίνπ, ν 

νπνίνο πξνζθέξεη γηα ηελ παξαρώξεζε 100 η.κ. ην πνζό ησλ ελληαθνζίσλ εβδνκήληα πέληε επξώ  

(975,00€) . 

6)Γηα ηε ζέζε  Σ΄ ηεο Θνηλόηεηαο Βξαραηίνπ  πξνζήιζε ν Πνιίηεο Γεώξγηνο ηνπ ππξίδσλα, λόκηκνο 

εθπξόζσπνο  ηεο ΞΔΘΣΔ ΒΡΑΥΑΣΗΟΤ Α.Δ., ν νπνίνο πξνζθέξεη γηα ηελ παξαρώξεζε 50 η.κ. ην πνζό ησλ 

ηεηξαθνζίσλ νγδόληα επηά επξώ θαη πελήληα ιεπηώλ (487,50€). 

7) Γηα ηε ζέζε Ε΄ ηεο Θνηλόηεηαο Βξαραηίνπ, πξνζήιζε ν Θσζηόπνπινο Θεόδσξνο σο λόκηκνο 

εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο «Θσζηόπνπινο Θ.- ηέθαο Γ. Ο.Δ.» ν νπνίνο πξνζέθεξε  γηα ηελ 

παξαρώξεζε 150 η.κ. ην πνζό ησλ ην πνζό ησλ ρηιίσλ ηεηξαθνζίσλ εμήληα δύν επξώ θαη πελήληα 

ιεπηώλ (1.462,50€). 

8)Γηα ηε ζέζε ζηελ Θνηλόηεηα Νεξάληδαο πξνζήιζε ν Γεκόπνπινο Γεώξγηνο ηνπ Αλαζηαζίνπ , ν νπνίνο 

πξνζθέξεη γηα ηελ παξαρώξεζε 40 η.κ. ην πνζό ησλ δηαθνζίσλ εμήληα (260,00) επξώ. 

 

  ηε ζπλέρεηα πξνηείλεη ηε έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο ζηνπο 

παξαπάλσ ζπκκεηέρνληεο θαη γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαη θαιεί ηε Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.   

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

 

                                          Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η       ΟΚΟΦΧΛΑ 

 

Α.- Δγθξίλεη ηα ππ’αξηζ. :α)1/20.04.2022 πξαθηηθό ηεο δηελεξγεζείζεο δεκνπξαζίαο θαη β) 

2/27.04.2022 πξαθηηθό ηεο δηελεξγεζείζαο επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο, γηα ηελ εθκίζζσζε ηκεκάησλ 

αηγηαινύ ζηελ Θνηλόηεηα Βξαραηίνπ θαη ζηηο Θνηλόηεηεο Θνθθσλίνπ θαη Νεξάληδαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

ζεη νκπξειώλ κε μαπιώζηξεο, ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο θ.ι.π. γηα ην έηνο 2022 , ζύκθσλα κε ηα 

νπνία θαηαθπξώλεηαη ην απνηέιεζκα σο εμήο: 

1)Γηα ηε ζέζε Α΄ ηεο Θνηλόηεηαο Βξαραηίνπ, παξαρσξείηαη ηκήκα 120 η.κ. ζηελ «ΑΦΟΗ ΜΔΡΘΟΤΡΖ 

Ο.Δ.» θαη ην θαηαβαιιόκελν αληάιιαγκα θαζνξίδεηαη ζην πνζό ησλ ρηιίσλ εθαηόλ εβδνκήληα 

(1.170,00€) επξώ. 

2) Γηα ηε ζέζε Β΄ ηεο Θνηλόηεηαο Βξαραηίνπ, παξαρσξείηαη ηκήκα 150 η.κ. ζηνλ Πνιίηε Γεώξγην ηνπ 

ππξίδσλα, λόκηκνο εθπξόζσπνο  ηεο ΞΔΘΣΔ ΒΡΑΥΑΣΗΟΤ Α.Δ., θαη ην θαηαβαιιόκελν αληάιιαγκα 

θαζνξίδεηαη  ζην πνζό  ησλ ρηιίσλ ηεηξαθνζίσλ εμήληα δύν επξώ θαη πελήληα ιεπηώλ (1.462,50€). 

ΑΔΑ: 9ΠΣΚΩ9Π-ΧΙΜ



3) Γηα ηε ζέζε Γ΄ ηεο Θνηλόηεηαο Βξαραηίνπ, παξαρσξείηαη ηκήκα 150 η.κ. ζηελ Θαησκέξε Αληηγόλε ηνπ 

Παλαγηώηε, θαη ην θαηαβαιιόκελν αληάιιαγκα θαζνξίδεηαη  ζην πνζό  ησλ ρηιίσλ ηεηξαθνζίσλ εμήληα 

δύν επξώ θαη πελήληα ιεπηώλ (1.462,50€). 

4) Γηα ηε ζέζε Γ΄ ηεο Θνηλόηεηαο Βξαραηίνπ, παξαρσξείηαη ηκήκα 100 η.κ. ζηνλ Γεκήηξην Γεκάθε ηνπ 

Υξήζηνπ, θαη ην θαηαβαιιόκελν αληάιιαγκα θαζνξίδεηαη  ζην πνζό  ησλ ελληαθνζίσλ εβδνκήληα πέληε 

επξώ (975,00€) .  

5) Γηα ηε ζέζε Δ΄ ηεο Θνηλόηεηαο Βξαραηίνπ, παξαρσξείηαη ηκήκα 100 η.κ. ζηελ «ΓΔΩΡΓΗΟ 

ΜΑΤΡΑΓΑΝΖ & ΗΑ ΟΔ» θαη ην θαηαβαιιόκελν αληάιιαγκα θαζνξίδεηαη ζην πνζό ησλ ελληαθνζίσλ 

εβδνκήληα πέληε επξώ (975,00€) .  

6) Γηα ηε ζέζε Σ΄ ηεο Θνηλόηεηαο Βξαραηίνπ, παξαρσξείηαη ηκήκα 50 η.κ. ζηνλ Πνιίηε Γεώξγην ηνπ 

ππξίδσλα, λόκηκνο εθπξόζσπνο  ηεο ΞΔΘΣΔ ΒΡΑΥΑΣΗΟΤ Α.Δ., θαη ην θαηαβαιιόκελν αληάιιαγκα 

θαζνξίδεηαη  ζην πνζό  ησλ ηεηξαθνζίσλ νγδόληα επηά επξώ θαη πελήληα ιεπηώλ (487,50€). 

7) Γηα ηε ζέζε Ε΄ ηεο Θνηλόηεηαο Βξαραηίνπ, παξαρσξείηαη ηκήκα 150 η.κ. ζηνλ Θσζηόπνπιν Θεόδσξν, 

σο λόκηκν εθπξόζσπν ηεο εηαηξείαο «Θσζηόπνπινο Θ.- ηέθαο Γ. Ο.Δ.», θαη ην θαηαβαιιόκελν 

αληάιιαγκα θαζνξίδεηαη  ζην πνζό  ησλ ρηιίσλ ηεηξαθνζίσλ εμήληα δύν επξώ θαη πελήληα ιεπηώλ 

(1.462,50€). 

8)Γηα ηε ζέζε ζηελ Θνηλόηεηα Νεξάληδαο παξαρσξείηαη ηκήκα 40 η.κ. ζηνλ  Γεκόπνπιν Γεώξγην ηνπ 

Αλαζηαζίνπ , θαη ην θαηαβαιιόκελν αληάιιαγκα θαζνξίδεηαη  ζην πνζό  ησλ δηαθνζίσλ εμήληα επξώ 

(260,00€) .  

   
Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α : 117/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

      

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                               ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- δξάιεο Κηραήι 

                                                                               2.- ηάρνο Αλδξέαο 

                                                                               3.- Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Βνπδνύξεο Ληθόιανο     

 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Εεπγνιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 
 
 

ΑΔΑ: 9ΠΣΚΩ9Π-ΧΙΜ


		2022-05-06T11:08:43+0300
	Athens




