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Αριθµός Πρακτικού 39

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  04-08-2020

    Η  Οικονοµική  Επιτρoπή  τoυ  ∆ήµoυ  Κoριvθίωv,  πoυ  απoτελείται  από  τoυς  κ.κ.:  1)Βασίλειο

Νανόπουλο,  ∆ήµαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής,  3)Μπίτζιο  ∆ηµήτριο,  Αντιδήµαρχο  Καθαριότητας,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα,  ∆ηµοτική  Σύµβουλο,  5)Πούρο  Γεώργιο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  6)Πνευµατικό

Αλέξανδρο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  7)Ταγαρά  Βασίλειο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  8)Σταυρέλη  Νικόλαο,

∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε

αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής

Επιτροπής  για  την  περίοδο  2019 -  2021 και  β)µε  αριθµό  30467/4-9-2019 απόφαση  ∆ηµάρχου

Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής, συvεδρίασε σήµερα τηv 4η Αυγούστου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα  9:00 σε

τακτική συvεδρίαση  και ύστερα από τηv υπ'  αριθµ.22073/31-07-2020 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ

της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της, για vα συζητήσει και

vα πάρει απoφάσεις για τα θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης.

     Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,

εκλεγµένο  µε  την  αριθµ.  342/2019 απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Κορινθίων,  µε  το  υπ'  αριθµ.

πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη

της µειοψηφίας «∆ύναµη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύµφωνα µε

τα οριζόµενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, µε την

σειρά εκλογής της αριθµ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος κ.

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την κάτωθι  πρόσκληση.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6) Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων. 

   Α π ό ν τ ε ς 

1) Πνευµατικός Αλέξανδρος (προσήλθε κατά την συζήτηση του 6ου Θέµατος Ηµερησίας ∆ιάταξης),

2) Ταγαράς Βασίλειος  (προσήλθε κατά την συζήτηση του 6ου Θέµατος Ηµερησίας ∆ιάταξης).

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

      ΑΠΟΦΑΣΗ   337  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 8ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  «Έγκριση

πρακτικού επιτροπής δηµοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώµατος απλής χρήσης

ΑΔΑ: 6ΓΡΗΩΛ7-7ΒΙ



αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή

την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγµατος για τα έτη 2020-2022»,  υπενθυµίζει

στην Επιτροπή την υπ'αριθµ.35/297/2020 απόφασή της, σύµφωνα µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι

διενέργειας δηµοπρασίας για την εν θέµατι παραχώρηση. 

 

    Οι θέσεις, τα τµήµατα αιγιαλού και παραλίας, η χρήση και τα ποσά εκκίνησης για την διενέργεια
της δηµοπρασίας έχουν ως εξής: 

Α/Α ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

1

2.

3.

4.

∆.Ε. Κορινθίων. 
Παραλία Κεγχρεών.
Τµήµα  αιγιαλού  –
παραλίας  εµβαδόν:
250 τ.µ.

∆.Ε.  ΑΣΣΟΥ-
ΛΕΧΑΙΟΥ
Παραλία  Κ.  Άσσου,
380 τ.µ.

∆.Ε. Κορινθίων. 
Παραλία Καλάµια.
Τµήµα  αιγιαλού  –
παραλίας 

∆.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
Παραλία Αλµυρής 

250 Τ.Μ.

380 Τ.Μ.

164,28
T.M.
 

Σετ οµπρέλες µε
ξαπλώστρες  ή
καθίσµατα  µε  ή
χωρίς τραπεζάκι

Σετ οµπρέλες µε
ξαπλώστρες  ή
καθίσµατα  µε  ή
χωρίς τραπεζάκι

Σετ οµπρέλες µε
ξαπλώστρες  ή
καθίσµατα  µε  ή
χωρίς τραπεζάκι

Σετ οµπρέλες µε
ξαπλώστρες 

H τιµή  εκκίνησης  Θα  διαµορφωθεί
λαµβάνοντας υπόψη:
α)Την  τιµή  που  έχει  διαµορφωθεί
στην  απ’  ευθείας  παραχώρηση  σε
10€/τµ & β)  τις  ειδικότερες  διατάξεις
που  προβλέπουν  µείωση  60%  επί
του επιβαλλόµενου τέλους για το έτος
2020.
Τιµή κατ'έτος :  2.500,00 €

H τιµή  εκκίνησης  Θα  διαµορφωθεί
λαµβάνοντας υπόψη:
α)Την  τιµή  που  έχει  διαµορφωθεί
στην  απ’  ευθείας  παραχώρηση  σε
10€/τµ & β)  τις  ειδικότερες  διατάξεις
που  προβλέπουν  µείωση  60%  επί
του επιβαλλόµενου τέλους για το έτος
2020.
Τιµή κατ'έτος : 3.800,00 €

H τιµή  εκκίνησης  Θα  διαµορφωθεί
λαµβάνοντας υπόψη:
α)Την  τιµή  που  έχει  διαµορφωθεί
στην  απ’  ευθείας  παραχώρηση  σε
15€/τµ & β)  τις  ειδικότερες  διατάξεις
που  προβλέπουν  µείωση  60%  επί
του επιβαλλόµενου τέλους για το έτος
2020.
Τιµή κατ'έτος : 2.464,20 €

H τιµή  εκκίνησης  Θα  διαµορφωθεί
λαµβάνοντας υπόψη:
α)Την  τιµή  που  έχει  διαµορφωθεί
στην  απ’  ευθείας  παραχώρηση  σε
10€/τµ & β)  τις  ειδικότερες  διατάξεις
που  προβλέπουν  µείωση  60%  επί
του επιβαλλόµενου τέλους για το έτος
2020.
Τιµή κατ'έτος :                €

       Ορίστηκε δε, ηµεροµηνία δηµοπρασίας η 28-07-2020 ηµέρα Τρίτη.

       Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το από 28-07-2020 πρακτικό Επιτροπής

δηµοπρασίας,   σύµφωνα µε το οποίο κατατέθηκαν δύο προσφορές: 
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    α)Για το α/α 1 τµήµα αιγιαλού συµµετείχε η εταιρεία PHASE FLOW I.K.E., η οποία εκπροσωπήθηκε

νόµιµα από τον κ.Βασιλόπουλο Φώτιο του Ιωάννη (Α.∆.Τ. ΑΝ 971992),

     β) Για το α/α 2 τµήµα αιγιαλού συµµετείχε ο κ.Παπαναγόπουλος Αντώνιος του Ιωάννη (Α.∆.Τ. ΑΒ

787621).

      Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών η Επιτροπή δηµοπρασίας διαπίστωσε ότι  οι ανωτέρω δύο

συµµετέχοντες  κατέθεσαν  όλα  τα  προβλεπόµενα  από  την  υπ'  αριθµ.20030/14-07-2020 διακήρυξη

δικαιολογητικά και έγιναν δεκτοί.   

    Για  τα  υπό  α/α  3 και  α/α  4  δηµοπρατούµενα  τµήµατα  αιγιαλού,  παραλίας  δεν  κατατέθηκαν

προσφορές,  συνεπώς  η  Επιτροπή  δηµοπρασιών  κηρύσσει  άγονη  την  δηµοπρασία  για  αυτά  τα

τµήµατα  αιγιαλού.  

        Σύµφωνα µε το ως άνω πρακτικό Επιτροπής, αναδείχθηκαν οι εξής πλειοδότες:

     α)Πλειοδότρια της παραχώρησης του δικαιώµατος απλής χρήσης για το υπό α/α 1, τµήµα αιγιαλού

ήτοι:  ∆.Ε.  Κορινθίων,  Παραλία  Κεγχρεών,  Τµήµα  αιγιαλού  –  παραλίας  εµβαδόν:  250  τ.µ.,

αναδείχθηκε  η  εταιρεία  PHASE  FLOW  I.K.E.,  η  οποία  εκπροσωπήθηκε  νόµιµα  από  τον

κ.Βασιλόπουλο Φώτιο του Ιωάννη  (Α.∆.Τ. ΑΝ 971992),  που προσέφερε ως µίσθωµα κατ'  έτος το

ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (2.600,00€) και 

     β)Πλειοδότης της παραχώρησης του δικαιώµατος απλής χρήσης για το υπό α/α 2, τµήµα αιγιαλού,

ήτοι:  ∆.Ε.  ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ,  Παραλία  Κ.Άσσου,  Τµήµα  αιγιαλού  –  παραλίας  εµβαδόν:  380 τ.µ.,

αναδείχθηκε  ο  κ.Παπαναγόπουλος  Αντώνιος  του  Ιωάννη  (Α∆Τ  ΑΒ  787621),  που  προσέφερε  ως

µίσθωµα κατ'έτος  το ποσό των τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα πέντε  ευρώ (3.915,00€). 

    Κατόπιν τούτων και δεδοµένου ότι δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση κατά της ανωτέρω διαδικασίας,

ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 28-07-2020 πρακτικού και την παραχώρηση των ως άνω

αναφεροµένων υπό α/α 1 και 2 τµηµάτων αιγιαλού, παραλίας στους : εταιρεία PHASE FLOW I.K.E.,

και  κ.Παπαναγόπουλο Αντώνιο του Ιωάννη, αντίστοιχα.

 

     Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την εισήγηση του

Προέδρου, την  υπ'  αριθµ.20030/14-07-2020 διακήρυξη  ∆ηµάρχου Κορινθίων, το από 28-07-2020

πρακτικό, τον φάκελο της εν θέµατι δηµοπρασίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του

Ν.3463/2006, του Ν.2971/2001, το Π.∆.11/12.11.1929, τις διατάξεις της υπ'αριθµ.47458 ΕΞ 2020

Απόφασης  Υπουργών  Οικονοµικών  Περιβάλλοντος  & Ενέργειας  & Εσωτερικών   (Φ.Ε.Κ.  1864/

15.05.2020  τεύχος Β’), καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής νοµοθετικής διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

      Α.- Εγκρίνει το από  28-07-2020 πρακτικό  επιτροπής  δηµοπρασίας  για την  παραχώρηση  του

δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν

τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους, έναντι ανταλλάγµατος, για τα έτη 2020-2022
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για  τα  τµήµατα του αιγιαλού  του  ∆ήµου Κορινθίων που ακριβώς  και αναλυτικά  αναφέρονται  στον

σχετικό πίνακα στο ιστορικό της παρούσης. 

       Β.-  Κηρύσσει άγονη την δηµοπρασία για τα τµήµατα αιγιαλού που αναφέρονται στον πίνακα στο

ιστορικό της παρούσης υπό α/α 3 και α/α 4,  για τα οποία δεν κατατέθηκε καµµία προσφορά.

       Γ.-  Ανακηρύσσει πλειοδότες τους εξής: 

    α)Πλειοδότρια  της  παραχώρησης  του  δικαιώµατος  απλής  χρήσης  για  το  υπό  α/α  1, τµήµα

αιγιαλού   ήτοι: ∆.Ε. Κορινθίων, Παραλία Κεγχρεών, Τµήµα αιγιαλού – παραλίας εµβαδόν: 250 τ.µ.,

την εταιρεία  PHASE FLOW I.K.E., η  οποία εκπροσωπήθηκε νόµιµα από τον κ.Βασιλόπουλο Φώτιο

του Ιωάννη (Α.∆.Τ. ΑΝ 971992), µε µίσθωµα κατ' έτος το ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ

(2.600,00€) και 

     β)Πλειοδότη της παραχώρησης του δικαιώµατος απλής χρήσης για το υπό α/α 2, τµήµα αιγιαλού,

ήτοι: ∆.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ, Παραλία Κ.Άσσου, Τµήµα αιγιαλού – παραλίας εµβαδόν: 380 τ.µ.,  τον

κ.Παπαναγόπουλο  Αντώνιο  του Ιωάννη (Α∆Τ ΑΒ 787621), µε µίσθωµα κατ'έτος  το ποσό των τριών

χιλιάδων εννιακοσίων δέκα πέντε  ευρώ ( 3.915,00€). 

     Τα ως άνω µισθώµατα θα καταβάλλονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 της υπ'αριθµ.

20030/14-07-2020 αναλυτικής διακήρυξης του ∆ηµάρχου Κορινθίων, 

     Τα ανωτέρω ποσά επιβαρύνονται µε χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου (3,6%), καταβλητέα από
τον πλειοδότη.

 

      ∆.- Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Κορινθίων  για τις  περαιτέρω ενέργειες  και την υπογραφή των

σχετικών µισθωτηρίων συµφωνητικών.  

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 39/337/2020.-  

                                                                    Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 04-08-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: 6ΓΡΗΩΛ7-7ΒΙ
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