
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                  
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ  

ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                              
                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τθσ  23θσ/ 30.11.2022 Σακτικισ υνεδρίαςθσ  
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αρικμόσ Απόφαςθσ:                  

            80/2022 

Θζμα 10ο: Χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ κολυμβθτικισ δεξαμενισ που βρίςκεται εντόσ 
καταςτιματοσ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ιδιοκτθςίασ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΣΙΑΗ Α.Ε.» με τθν επωνυμία: «MIRAGGIO», επί τθσ οδοφ Α.Λαηανά ςτθν κοινότθτα 
Βραχατίου. 

 
ιμερα τθν 30θ του μθνόσ Νοεμβρίου ,  θμζρα Σετάρτθ του ζτουσ 2022 και ώρα 20.00 ςυνιλκε ςε 
τακτικι ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο, ςτθν αίκουςα ΚΑΠΗ ςτθν Κοινότθτα Ζευγολατιοφ φςτερα 
από τθν με αρικ. πρωτ. 9443/25.11.2022 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δθμοτικοφ 
υμβουλίου κ. Σριανταφφλλου Κωνςταντίνου, 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 δζκα οκτϊ (18) μζλθ και ονομαςτικά οι : 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ                                                ΑΠΟΝΣΕ  
1. Σριανταφφλλου Κων/νοσ –Πρόεδροσ                                                       1. Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ 
2. Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ                                                                                  2. Καραχοντηίτθσ Κω/νοσ 
3. Καλλίρθ Μαρία                                                                                             3. ιάχοσ Ανδρζασ 
4. Μαςτοράκοσ Άγγελοσ                                                                                  4. Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ  
5. Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ                                                                                 5. Περρισ Νικόλαοσ 
6. Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                                        6. ταμπεδάκθσ Παναγιϊτθσ  
7. Ρόηοσ Νικόλαοσ                                                                                             7. Δθμθτρίου Μαρία 
8. δράλθσ Μιχαιλ                                                                                            8. Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ 
9. Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                                          9. Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ 
10. Μανάβθσ Π. Ακανάςιοσ 
11. Κατςιφϊλθσ Παναγιϊτθσ                                                                       (Οι οποίοι δεν προςιλκαν αν και  
12. Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ                                                                            κλικθκαν νόμιμα)  
13. Μανάβθσ Δ. Ακανάςιοσ 
14. Πανταηισ Παναγιϊτθσ 
15. Βουδοφρθσ-Σςίτουρασ Νικόλαοσ    (αποχϊρθςε ςτο 5ο ΘΗΔ) 
16. Μπιτςάκου Αςπαςία 
17. Καμπίτθσ Γεϊργιοσ         (αποχϊρθςε ςτο 3ο ΘΗΔ) 
18. Λιάκοσ Μιχαιλ                (αποχϊρθςε ςτο 3ο ΘΗΔ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                 
 

     ΠΑΡΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ: 
1. Δαγρζσ Ευάγγελοσ            Πρόεδροσ Νεράντηασ 
2. Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ   Πρόεδροσ Κοκκωνίου 
3. Κεχαγιάσ Περίανδροσ        Πρόεδροσ Βοχαικοφ         
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4. Ποφλλοσ Γεϊργιοσ             Πρόεδροσ Πουλίτςασ 
        ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : 
        1.   Καλαντηισ Δθμιτριοσ            Πρόεδροσ  τιμάγκασ        2. Μπουγάσ Κων/νοσ            Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου 

3    Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Πρόεδροσ Βζλου                4. Βαςιλείου Γεϊργιοσ          Πρόεδροσ  Βραχατίου       
5.   Μπακιρτηισ Εμμανουιλ      Πρόεδροσ Χαλκείου           6. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ       Πρόεδροσ  Σαρςινϊν 
7.  Χαςαπάκθσ Αργφριοσ         Πρόεδροσ Μπολατίου          8.  Ντοφβοσ Βαςίλειοσ          Πρόεδροσ ουλθναρίου    

        9. Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ       Πρόεδροσ Κρθνϊν                 10. Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ  Πρόεδροσ Ευαγγελίςτριασ 
       11. Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ  Πρόεδροσ Ζευγολατιοφ 

         
Η τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τον υπάλλθλο Θεοδϊρου Ανδρζα.  
 

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το  10ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ 

κολυμβθτικισ δεξαμενισ που βρίςκεται εντόσ καταςτιματοσ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ιδιοκτθςίασ 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΙΑΗ Α.Ε.» με τθν επωνυμία: «MIRAGGIO», επί τθσ οδοφ 

Α.Λαηανά ςτθν κοινότθτα Βραχατίου», ζδωςε το λόγο ςτον Αντιδιμαρχο κ. Ρόηο Νικόλαο, ο οποίοσ 

ζκεςε υπόψθ των μελϊν τθν κάτωκι ειςιγθςθ του Αυτοτελοφσ Σμιματοσ Σοπικισ Οικονομίασ & 

Ανάπτυξθσ :  

ΘΕΜΑ: Χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ κολυμβθτικισ δεξαμενισ που βρίςκεται εντόσ καταςτιματοσ υγειονομικοφ 

ενδιαφζροντοσ ιδιοκτθςίασ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΙΑΗ Α.Ε.» με τθν επωνυμία: «MIRAGGIO», επί τθσ 

οδοφ Α.Λαηανά ςτθν κοινότθτα Βραχατίου. 

ΧΕΣΙΚΑ: 

1. οι διατάξεισ του άρκρου 75.ΙΙ περ. 13 του ν.3463/2006 και οι διατάξεισ του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.α/07-10-2010) 
περί «Νζασ αρχιτεκτονικισ αυτοδιοίκθςθσ και αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» 

2. θ αρ. Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87/τ.β/24-1-73) Τγειονομικι Διάταξθ «Περί κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν μετά οδθγιϊν 
καταςκευισ και λειτουργίασ αυτϊν» όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε. 

3. θ αρ. ΔΤΓ2/99932/06/22-3-07 Εγκφκλιοσ του Τπουργείου Τγείασ και Κοιν.Αλλθλεγγφθσ, με κζμα «Οδθγίεσ-
διευκρινίςεισ εφαρμογισ των Τγειονομικϊν Διατάξεων για τθ λειτουργία κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν» 

4. θ αρ. Δ1δ/ΓΠ.οικ.57290/2-8-2019 Εγκφκλιοσ του Τπουργείου Τγείασ με κζμα: «Προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ 
μζςω αςφαλοφσ λειτουργίασ δθμόςιων κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν» 

5. θ αρ. Δ1δ/ΓΠ.11611/11-4-2018 Εγκφκλιοσ του Τπουργείου Τγείασ με κζμα: «Αδειοδότθςθ δθμόςιων κολυμβθτικϊν 
δεξαμενϊν» 

6. το αρ.Τ2/81301/2002 ζγγραφο του Τπουργείου Τγείασ και Πρόνοιασ με κζμα: «Οδθγίεσ-διευκρινίςεισ εφαρμογισ 
τθσ Τγειονομικισ Διάταξθσ για τθ λειτουργία κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν». 

7. θ με αρ.πρωτ. 5674/29-7-2022 αίτθςθ του Οικονόμου Κωνςταντίνου, νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ 
«ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΙΑΘ Α.Ε.» για τθν χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ κολυμβθτικισ δεξαμενισ 
εντόσ του ΚΤΕ με τθν επωνυμία ΜΙRAGGIO ςτθν κοινότθτα Βραχατίου. 

8. θ αρ. 361539/19-10-2022 ειςιγθςθ τθσ Τγειονομικισ Τπθρεςίασ Π.Ε.Κορινκίασ για τθ χοριγθςθ τθσ ςχετικισ άδειασ 
λειτουργίασ. 

 

    φμφωνα με το 3 ςχετικό, αρμόδιο όργανο για τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ κολυμβθτικισ δεξαμενισ που λειτουργεί 

εντόσ εγκαταςτάςεων κφριων τουριςτικϊν καταλυμάτων είναι ο Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Σουριςμοφ (ΕΟΣ). Για τισ λοιπζσ 

κολυμβθτικζσ δεξαμενζσ που υπάγονται ςτο άρκρο 27 τθσ  Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87/τ.β/24-1-73) Τγειονομικισ Διάταξθσ, αρμόδιο 

όργανο για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ χωρίσ διαδικαςία προζγκριςθσ, είναι ο Διμοσ. 

Για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ ο ενδιαφερόμενοσ υποβάλλει αίτθςθ προσ τθν αρμόδια υπθρεςία του διμου με πλιρθ τεχνικά 

ςτοιχεία τθσ δεξαμενισ ςε τρία αντίγραφα (ζκκεςθ, υπολογιςμόσ, ςχεδιαγράμματα κ.λ.π.) υπογεγραμμζνα από 

διπλωματοφχο μθχανικό, από τα οποία κα προκφπτει ςαφϊσ ότι θ δεξαμενι και οι λοιποί χϊροι και εγκαταςτάςεισ αυτισ, 

ικανοποιοφν από απόψεωσ καταςκευισ και λειτουργίασ όλουσ του υποχρεωτικοφσ όρουσ τθσ Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87/τ.β/24-1-

73) Τγειονομικισ Διάταξθσ. τθν υποβαλλόμενθ αίτθςθ αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο μετά τθσ διευκφνςεωσ μονίμου 

κατοικίασ του οριηόμενου υπεφκυνου φυςικοφ προςϊπου, το οποίο κα μεριμνά για τθν καλι λειτουργία και ςυντιρθςθ τθσ 

δεξαμενισ. 
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Θ Τγειονομικι Τπθρεςία τθσ Π.Ε. προβαίνει ςτθ κεϊρθςι τουσ μετά από αξιολόγθςθ ότι τθροφνται οι ςχετικζσ διατάξεισ και 

εγκφκλιοι, τα εγκρίνει δε οριςτικά μετά από επικεϊρθςθ και ζλεγχο που διενεργείται ςτθν εγκατάςταςθ τθσ κολυμβθτικισ 

δεξαμενισ από αρμόδια όργανα ότι ζχει καταςκευαςκεί ςφμφωνα με τα κεωρθμζνα ςτοιχεία και ειςθγείται αρμοδίωσ ςτον 

οικείο Ο.Σ.Α. για τθ χοριγθςθ τθσ ςχετικισ άδειασ λειτουργίασ.  

Με τθν αρ. 5674/29-7-2022 αίτθςι του ο Οικονόμου Κωνςταντίνοσ, νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ «ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΙΑΘ Α.Ε.» με ΑΦΜ 801790066 τθσ Δ.Ο.Τ.Κορίνκου, υπζβαλε τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν 

χοριγθςθ άδειασ κολυμβθτικισ δεξαμενισ που βρίςκεται εντόσ του καταςτιματοσ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ με τθν 

επωνυμία MIRAGGIO επί τθσ οδοφ Α.Λαηανά ςτθν κοινότθτα Βραχατίου, που λειτουργεί βάςει τθσ αρ. 1246626 

Γνωςτοποίθςθσ  

Θ Τγειονομικι Τπθρεςία Π.Ε.Κορινκίασ με το υπϋαρ. 361539/19-10-2022 ζγγραφό τθσ, γνωμοδοτεί να  εκδοκεί θ άδεια 

λειτουργίασ κολυμβθτικισ δεξαμενισ που ανικει ςτθν ανωτζρω εταιρεία, χρονικισ διάρκειασ πζντε (5) ετϊν και ςυνολικισ 

δυναμικότθτασ πενιντα τεςςάρων (54) ατόμων. 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΘ ςφμφωνα με τθν κεωρθμζνθ από τθν Τγειονομικι Τπθρεςία ΠΕ Κορινκίασ, «Ζκκεςθ Σεχνικϊν 

τοιχείων Κολυμβθτικισ Δεξαμενισ: 

 μζγιςτεσ οριηόντιεσ διαςτάςεισ : 17.35Χ6.75m 

 ςυνολικι επιφάνεια : 104.90 τ.μ. 

 ςυνολικόσ όγκοσ νεροφ: 133.47 κ.μ. 

 ανακυκλοφορία νεροφ: 3,9 ϊρεσ 

 ϊρεσ λειτουργίασ: 09.00πμ ζωσ 21.00μμ 

 υπεφκυνοσ λειτουργίασ: Λακοφρθσ Κωνςταντίνοσ του Αναςταςίου (Α.Δ.Σ. ΑΝ269581) 
Θ άδεια χορθγείται με απόφαςθ του Δθμάρχου μετά από απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου. 

Παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ. 

Ο ΑΝΣΙΔΘΜΑΡΧΟ 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΟΗΟ 

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζκεςε το κζμα ςε ψθφοφορία και το ςυμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν 

ανωτζρω ειςιγθςθ και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,   

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Εγκρίνει τθν χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ κολυμβθτικισ δεξαμενισ που βρίςκεται εντόσ καταςτιματοσ 

υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ιδιοκτθςίασ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΙΑΗ Α.Ε.» με τθν επωνυμία: 

«MIRAGGIO», επί τθσ οδοφ Α.Λαηανά ςτθν κοινότθτα Βραχατίου χρονικισ διάρκειασ πζντε (5) ετϊν και ςυνολικισ 

δυναμικότθτασ πενιντα τεςςάρων (54) ατόμων, ςφμφωνα και με το υπϋαρ. 361539/19-10-2022 ζγγραφο τθσ 

Τγειονομικισ Τπθρεςίασ Π.Ε.Κορινκίασ,   με τα κάτωκι ςτοιχεία κολυμβθτικισ δεξαμενισ : 

 μζγιςτεσ οριηόντιεσ διαςτάςεισ : 17.35Χ6.75m 

 ςυνολικι επιφάνεια : 104.90 τ.μ. 

 ςυνολικόσ όγκοσ νεροφ: 133.47 κ.μ. 

 ανακυκλοφορία νεροφ: 3,9 ϊρεσ 

 ϊρεσ λειτουργίασ: 09.00πμ ζωσ 21.00μμ 

 υπεφκυνοσ λειτουργίασ: Λακοφρθσ Κωνςταντίνοσ του Αναςταςίου (Α.Δ.Σ. ΑΝ269581) 
Η ςχετικι άδεια κα χορθγθκεί με απόφαςθ Δθμάρχου. 
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Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 80/2022 
υντάχκθκε και υπογράφεται 

 
O Πρόεδροσ        Σα Μζλθ 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

 
 

                                                            ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ   
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