
                                                                         

 

                                                                          

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

                                                                                                                       
 

                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α              

Από το Πρακτικό της υπ΄αριθ. 3/ 10 Μαρτίου 2023  έκτακτης-κατεπείγουσας συνεδρίασης 

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

 

Αριθµός Απόφασης: 4/2023 

Περίληψη: Χορήγηση άδειας εγκατάστασης εργοταξιακών χώρων, 

αποθήκευσης-απόθεσης υλικών και εγκατάστασης εργοταξιακού 

γραφείου τύπου ISOBOX, στο χώρο του Αλιευτικού Καταφυγίου 

Βραχατίου, για το έργο: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΙΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ». 

 

   Σήµερα την 10
η
  του µηνός Μαρτίου έτους 2023 ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 13.00 µ.µ., το 

διοικητικό συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» συνήλθε σε δια ζώσης 

έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ.πρωτ. 16/10-03-2023 πρόσκληση του προέδρου που 

δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 234, 240 και 244 

παρ.4 του ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του ν.3852/2010. 

   Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόµιµη απαρτία του διοικητικού συµβουλίου, 

αφού από τα επτά (7) µέλη  ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.∆αληβίγκας Γεώργιος (Πρόεδρος)                                     1.  Πανταζής Παναγιώτης, µέλος 

2. Κορωναίος Παρασκευάς, εκπρόσωπος Λ.Σ.,µέλος           2. Κελέκου Αλεξάνδρα, µέλος 

3.Καλλίρη Μαρία, µέλος                                                       3. Μπούρας Νικόλαος, Αντ/δρος  

4.Στεργιόπουλος Λεωνίδας , µέλος                                         

 

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρίσκεται η υπάλληλος του δήµου Σαρρή Αργυρώ για την τήρηση των 

πρακτικών συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος παίρνει το λόγο για το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης και λέγει ότι κρίνεται 

κατεπείγουσα η συζήτηση και λήψη απόφασης για το ανωτέρω θέµα, επειδή οι εργασίες του έργου από 

τον ανάδοχο θα ξεκινήσουν στις 13/03/2023. 

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του συµβουλίου την από 13/05/2022 (Α∆Α: 22SYMV010544566/13-05-2022) 

ΣΥΜΒΑΣΗ του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 

ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ»  µεταξύ του κ.Παναγιώτη Νίκα, Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και της εταιρείας 

«ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» νοµίµως εκπροσωπούµενης από τον 

Παπαγεωργίου Λουκά. 

ΑΔΑ: 6ΝΒΛΟΞ2Π-ΛΘΩ



Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.), Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα «Πελοπόννησος 2014-2020» και Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας και Θάλασσας, ΣΑΕ 0861 µε 

κωδικό έργου 2016ΣΕ08610006 και µε προθεσµία περάτωσης του έργου εντός δέκα (10) µηνών από την 

ανάρτηση της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ (13-05-2022).  

Σύµφωνα δε µε το υπ΄αρ. 447/24-02-2023 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων-Γενική Γραµµατεία Ενωσιακών Πόρων & Υποδοµών- Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 

Προγράµµατος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα»- Μονάδα ∆΄, µε θέµα: «Προέγκριση 

Τροποποίησης Νοµικής ∆έσµευσης (Σϋµβασης) του Υποέργου 3 «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ»   της Πράξης µε τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

2014-2020 µε κωδικό ΟΠΣ 5004050», προεγκρίνεται η παράταση της συνολικής προθεσµίας περάτωσης 

του ανωτέρω υποέργου 3 µέχρι τις 10/07/2023. 

Στη συνέχεια θέτει υπόψη του συµβουλίου το υπ΄αρ. 443621/19-12-2022 έγγραφο του Τµήµατος 

Συγκοινωνιακών Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Κορινθίας, µε θέµα: «∆ηµιουργία εργοταξίου 

για το έργο: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ», το 

οποίο συνοδεύεται από σχέδιο περίφραξης για το ανωτέρω έργο. Στο εν λόγω σχέδιο δίνονται 

πληροφορίες από τον ανάδοχο για τον τρόπο κατασκευής του εργοταξίου. Συγκεκριµένα, στον 

υποδεικνυόµενο χώρο του Αλιευτικού Καταφυγίου Βραχατίου, περιλαµβάνεται η κατασκευή 

προσωρινής περίφραξης µε σιδηροπασσάλους σωλήνα και µεταλλικό πλέγµα ύψους 2 µέτρων. Εντός του 

χώρου αυτού θα υπάρχουν όλα τα αναγκαία καλούπια και υλικά για το έργο. Σε χώρο πλησίον της 

εισόδου θα τοποθετηθεί και χώρος γραφείων από προκατασκευασµένο τύπου ISOBOX. Θα τοποθετηθεί 

σήµανση επί της περίφραξης «ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» «ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ» και 

αντανακλαστικές πινακίδες µε σκοπό την αποφυγή της εισόδου των µη εχόντων εργασία και αποφυγή 

ατυχηµάτων. Για την καλύτερη αισθητική του έργου και λιγότερη όχληση, η προσωρινή περίφραξη θα 

καλυφθεί µε πανί σκίασης.  

Σύµφωνα το άρθρο 1 της υπ΄αρ. 3122.1/43715/2018/18 (ΦΕΚ 2363 Β/20-06-2018) απόφασης του 

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής : «Έργα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 

άρθρου 97 του ν. 4504/2017», ο φορέας διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα, για την εξυπηρέτηση του 

δηµοσίου συµφέροντος, δύναται να διαθέτει χωρίς αντάλλαγµα, χώρους εντός χερσαίας ζώνης λιµένα, σε 

Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου για εκτέλεση έργων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 

4504/2017, και δη την παρ.8 η οποία προστέθηκε στο άρθρο 24 του ν. 2971/2001. 

Λαµβάνοντας υπό τα ανωτέρω , ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΝΒΛΟΞ2Π-ΛΘΩ



Το συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του: 

1. την από 13/05/2022 (Α∆Α: 22SYMV010544566/13-05-2022) ΣΥΜΒΑΣΗ του έργου: 

«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ»,  

2. τo υπ΄αρ. 447/24-02-2023 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε το 

οποίο προεγκρίνεται η παράταση της συνολικής προθεσµίας περάτωσης του ανωτέρω υποέργου 

3 µέχρι τις 10/07/2023,  

3. το υπ΄αρ. 443621/19-12-2022 έγγραφο του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων Π.Ε.Κορινθίας, µε θέµα: «∆ηµιουργία εργοταξίου για το έργο: 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ», το 

οποίο συνοδεύεται από σχέδιο περίφραξης για το ανωτέρω έργο,  

4. τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ΄αρ. 3122.1/43715/2018/18 (ΦΕΚ 2363 Β/20-06-2018) 

απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και µετά από διαλογική 

συζήτηση 

                                                        ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1.-Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης για τους λόγους που αναφέρει ο Πρόεδρος στην εισήγησή 

του. 

2.-Εγκρίνει την χορήγηση στην ανάδοχο εταιρεία «ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε.» άδειας εγκατάστασης εργοταξιακών χώρων, αποθήκευσης-απόθεσης υλικών και εγκατάστασης 

εργοταξιακού γραφείου τύπου ISOBOX στο χώρο του Αλιευτικού Καταφυγίου Βραχατίου, για το έργο 

«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ» που 

χρηµατοδοτείται από το Π.∆.Ε.-ΣΑΕ 0861, όπως αυτός ο χώρος αποτυπώνεται  στο σχέδιο περίφραξης 

που συνοδεύει το υπ΄αρ. 443621/19-12-2022 έγγραφο του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων Π.Ε.Κορινθίας, µε θέµα: «∆ηµιουργία εργοταξίου για το έργο: 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ», µε χρόνο λήξης 

της παραχώρησης την 10-07-2023 που λήγει η παράταση της συνολικής προθεσµίας περάτωσης του 

έργου. 

Γιαυτό το σκοπό συντάχθηκε και υπογράφεται αυτό το πρακτικό όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                              ΤΑ ΜΕΛΗ:                                                                                    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Γ.∆ΑΛΗΒΙΓΚΑ                            1) Μ.ΚΑΛΛΙΡΗ                                                                             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.         

                                                       2)Λ.ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ            

                                                       3)Π.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ  

                                                                                                                                                          ∆ΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΝΒΛΟΞ2Π-ΛΘΩ
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