
[1] 
 

 
 

                     
 
 
  ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
 
   
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΡΑΦΖΝΑ  Α.Δ.             ΡΑΦΖΝΑ 19/05/2015  
Σαρ. Γ/λζε :Αθηή Αλδξέα Γ. Παπαλδξένπ                  ΑΡ. ΠΡΩΣ.:   1859 
Ληκάλη Ραθήλαο 
Σαρ. Κσδ.: 190 09 
Σει : 22940.23605/22840 
Fax : 22940.26076         
e-mail:grammateia@rafinaport.gr  

 
 

ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΑΡ. 4.4/2015 
 

ΣΖ 4εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
 

ηεο 16εο Απξηιίνπ 2015, ηεο Α.Δ. κε ηελ επσλπκία 
 

"ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΡΑΦΖΝΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ" 
 
 

ηε Ραθήλα, ηελ 16ε Απξηιίνπ 2015, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 14:00, ζπλήιζε 
λόκηκα ζηα γξαθεία ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. (Αθηή Αλδξέα Γ. Παπαλδξένπ, Ραθήλα) 
κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ θ. 
Γεσξγίνπ Οξθόπνπινπ, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε 
ηελ επσλπκία «Οξγαληζκόο Ληκέλνο Ραθήλαο Αλώλπκε Δηαηξεία», ζηελ 4ε 

πλεδξίαζε έηνπο 2015 κε ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο ην θάησζη: 
 
 

ΘΔΜΑ 4o: 

 

Οξηνζέηεζε έθηαζεο παξαρσξνύκελνπ ππαίζξηνπ ρώξνπ ζηνλ θ. 

Μηζνθνίιε ππξίδσλα θαη θαζνξηζκόο αληαιιάγκαηνο ρξήζεο απηνύ. 

 

Παξόληεο απηνπξνζώπσο ήηαλ νη : 

Γεώξγηνο Οξθόπνπινο   Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 

Καηεξίλα Υαηδεπαξάζρνπ   Αληηπξόεδξνο 
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Αζαλάζηνο Ληάγθνο              Μέινο, Δθπξόζσπνο ηνπ Μεηόρνπ 

θηπίσλ – ηπιηαλόο Απνζηνιάθεο Μέινο, Δθπξόζσπνο ηνπ Μεηόρνπ 

Βεζζαξίσλ Παληειίδεο                 Μέινο, εθπξόζσπνο ησλ Παξαγσγηθώλ 

Σάμεσλ (Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό 
Δπηκειεηήξην Αζελώλ) 

Γεξάζηκνο Απνζηόινπ                       Μέινο, εθπξόζσπνο Τπαιιήισλ Ο.Λ.Ρ. 

Αιέμαλδξνο Βαιαβάλεο   Μέινο, εθπξόζσπνο ηεο ΟΦΔ 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ 

ύκβνπινο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ζπδήηεζεο ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο Ηκεξήζηαο 

Γηάηαμεο. 

 

ΘΔΜΑ 4o: 

 

Οξηνζέηεζε έθηαζεο παξαρσξνύκελνπ ππαίζξηνπ ρώξνπ ζηνλ θ. 

Μηζνθνίιε ππξίδσλα θαη θαζνξηζκόο αληαιιάγκαηνο ρξήζεο απηνύ. 

 

 

Σα Μέιε αθνύ έιαβαλ ππόςε: 

1. Σελ θείκελε λνκνζεζία 

2. Σελ αξ. 12.3/2013 Απόθαζε ηνπ Γ../Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

3. Σν αίηεκα ηνπ θ. Μηζνθνίιε ππξίδσλα 

4. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

5. Σελ πξαγκαηνπνηεζείζα δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Σελ παξαρώξεζε πξνζσξηλήο ρξήζεο ππαίζξηνπ ρώξνπ εκβαδνύ 

750,00 ηκ., εληόο ηεο νξηνζεηεκέλεο Υεξζαίαο Εώλεο Ληκέλα Ραθήλαο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξαιία «Παλόξακα» ζηνλ θ. Μηζνθνίιε 

ππξίδσλα. 

 

Ζ παξαρώξεζε ζα έρεη δηάξθεηα ηξία έηε από ηελ εκεξνκελία ιήςεο 

ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο παξαρώξεζεο από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο.  
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Σν αληάιιαγκα νξίδεηαη ζην πνζό ησλ δύν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξώ 

(€2.500,00) γηα ην πξώην έηνο, πιένλ ηειώλ ραξηνζήκνπ, κε δηθαίσκα 

επαλαπξνζδηνξηζκνύ απηνύ γηα ηα επόκελα δύν έηε. 

 

Σν αλσηέξσ αληάιιαγκα ζα θαηαβιεζεί κε θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκό ηεο 

«Ο.Λ.Ρ Α.Δ.» ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο αξ. ινγ/ζκνύ 5186037360711  ή 

ζηελ Alpha Σξάπεδα αξ. ινγ/ζκνύ 970 00 2002 001080 ή ζηε Eurobank 

αξ. ινγ/ζκνύ 0263780200148519, ζε δύν (2) ηζόπνζεο δόζεηο, σο εμήο: 1ε 

δόζε € 1.250,00 πιένλ ηειώλ ραξηνζήκνπ κέζα ζηνλ δεύηεξν κήλα από 

ηελ έλαξμε ηεο παξαρώξεζεο θαη ε 2ε δόζε € 1.250,00 πιένλ ηειώλ 

ραξηνζήκνπ κέζα ζηνλ ηέηαξην κήλα από ηελ έλαξμε ηεο 

παξαρώξεζεο.  

θνπόο ηεο παξαρώξεζεο ρξήζεο ηνπ ρώξνπ είλαη: 

1.  ε ηνπνζέηεζε μύιηλεο πξνθαηαζθεπαζκέλεο θαληίλαο – 

αλαςπθηεξίνπ εκβαδνύ 20,00κ2, κε μύιηλε ζηέγε πεξηκεηξηθά 

απηήο γηα ηε δεκηνπξγία ζθίαζεο ρώξνπ εκβαδνύ 81,00κ2, 

2. ε δεκηνπξγία κε πεξίθξαμε δύν ππαίζξησλ ρώξσλ θύιαμεο θαη 

ςπραγώγεζεο θαηνηθίδησλ επηθάλεηαο 320,00 κ2,  

3. ε ηνπνζέηεζε δύν ρεκηθώλ ηνπαιεηώλ (κία αλδξώλ θαη κία 

γπλαηθώλ), 

4. ε ηνπνζέηεζε δηαδξόκσλ κε μύιηλα κεηαθηλνύκελα ζηνηρεία θαη 

5. ε αλάπηπμε νκπξειώλ θαη μαπιώζηξσλ.     

 

Ζ παξαρώξεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη 

πξνϋπνζέζεηο ηεο αξ. 12.3/2013 Απόθαζεο ηνπ Γ../Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. θαη ηνπο 

επηπιένλ όξνπο όηη ν επαγγεικαηίαο ζα επζύλεηαη εμ νινθιήξνπ ζε 

πεξίπησζε πξόθιεζεο αηπρήκαηνο ζε επηζθέπηεο, ινπόκελνπο θαη 

νπνηνλδήπνηε ηξίην, ζα ηεξεί ηηο ηζρύνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, 

όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο πγηεηλήο ηόζν γηα ηα θαηνηθίδηα όζν θαη γηα ην 

θνηλό, ζα θξνληίζεη γηα ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άδεηαο 

γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα αλαπηύμεη θαη ζα θξνληίδεη γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ππαίζξηνπ θαη ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο από θάζε 

είδνπο ξύπαλζε.   
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ην παξόλ επηζπλάπηεηαη ζπλεκκέλα ζρεηηθό ηνπνγξαθηθό. 

Ζ παξνύζα ζα ππνβιεζεί γηα έγθξηζε ζηε Γ.Λ.&Κ.Τ. θαη Γ.Ο.Λ.Δ.Λ. ηεο 

Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Δ. ηνπ ΤΠ.Ο.Τ.Ν.Σ. 

 

Γηα ηνλ Οξγαληζκό Ληκέλνο Ραθήλαο Α.Δ. 

               Ο Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο  

 

 

 

 

     ΓΔΩΡΓΗΟ ΟΡΚΟΠΟΤΛΟ   
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