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Από το Πρακτικό 11/2022 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κασσάνδρας

Θέμα 6o ημερησίας διάταξης: «

απλής χρήσης χώρου για τη γιορτή του γαύρου στη Ν.Σκιώνη

 

Σήμερα, στις 25-07

Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμε

υπ’αρίθμ. Πρωτ. 498/21-07

διατάξεις του άρθ. Α.65 παρ.5 και 

δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Λ.Τ.Κ. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθ. 10 του ΠΝΠ ΦΕΚ 55

αντιμετώπισης του Covid-

οργάνων των ΟΤΑ α΄και β΄

εποπτευόμενων νομικών προσώπων γίνεται και με εξ’αποστάσεως και όχι δια ζώσης 

συνεδρίαση προς αποφυγή της διασποράς του κορωνοιού. Τα μέλη του Δ.Σ. 

ενημερώθηκαν νόμιμα, για λήψη απόφασης στο παρακάτω ημερησίας διά

και αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 
Αριθ. Αποφ. 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

/2022 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κασσάνδρας 

ημερησίας διάταξης: «Λήψη απόφασης για άδειες παραχώρησης 

απλής χρήσης χώρου για τη γιορτή του γαύρου στη Ν.Σκιώνη»

07-2022 ημέρα Δευτέρα, συνήλθε σε τακτική 

Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κασσάνδρας, μετά την 

07-2022 πρόσκληση του Προέδρου και σύμφωνα

διατάξεις του άρθ. Α.65 παρ.5 και Α.67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’87) 

ημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Λ.Τ.Κ.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθ. 10 του ΠΝΠ ΦΕΚ 55

-19» η λήψη αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών 

οργάνων των ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των 

εποπτευόμενων νομικών προσώπων γίνεται και με εξ’αποστάσεως και όχι δια ζώσης 

συνεδρίαση προς αποφυγή της διασποράς του κορωνοιού. Τα μέλη του Δ.Σ. 

ενημερώθηκαν νόμιμα, για λήψη απόφασης στο παρακάτω ημερησίας διά

και αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.ΦΤΙΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ 

Αριθ. Αποφ. 81/2022 

/2022 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Λήψη απόφασης για άδειες παραχώρησης 

» 

 συνεδρίαση το 

νικού Ταμείου Κασσάνδρας, μετά την 

2022 πρόσκληση του Προέδρου και σύμφωνα με τις 

Α.67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’87) και 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθ. 10 του ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α «μέτρα 

19» η λήψη αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών 

βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των 

εποπτευόμενων νομικών προσώπων γίνεται και με εξ’αποστάσεως και όχι δια ζώσης 

συνεδρίαση προς αποφυγή της διασποράς του κορωνοιού. Τα μέλη του Δ.Σ. 

ενημερώθηκαν νόμιμα, για λήψη απόφασης στο παρακάτω ημερησίας διάταξης θέμα 

και αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας 
Αρ.Πρ. : 2079 Εισ. 

Ημ.Πρ. : 29/07/2022
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2.ΣΤΑΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2. ΑΝΑΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΟΥΛΑ 

3.ΜΙΤΕΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

4. ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΓΚΑ  

5.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

(αντικ.ΛΕΜΟΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟΥ) 

 

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6ο 

ημερησίας διάταξης θέμα είπε: «Με το Π.Δ. 130/12-10-2017 το οποίο δημοσιεύθηκε 

στο ΦΕΚ 159/20-10-2017 τεύχος Α’ μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες του Λιμενικού 

Ταμείου Χαλκιδικής που αφορούσαν στο Δήμο Κασσάνδρας και συστάθηκε νέο 

δημοτικό λιμενικό ταμείο με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Κασσάνδρας», το οποίο θα ασκεί τις εν λόγω αρμοδιότητες και ανάφερε στα μέλη ότι 

το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου είθισται στη Νέα Σκιώνη να εορτάζεται η 

καθιερωμένη γιορτή του γαύρου η οποία τα δύο τελευταία χρόνια λόγω κορωνοϊου 

δεν πραγματοποιήθηκε.  

Φέτος θα εορταστεί ξανά στις 6 & 7 Αυγούστου και κατόπιν τηλεφωνικής 

επικοινωνίας που είχαμε με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΗΚ, επειδή η γιορτή 

πραγματοποιείται εντός ζώνης λιμένος και επειδή έχει συλλέξει κάποιες αιτήσεις και 

κάποιες άλλες κατατέθηκαν στα γραφεία του ΔΛΤΚ, σας καλώ να ψηφίσετε για το 

εάν παραχωρήσει το λιμενικό ταμείο χώρο για την γιορτή του γαύρου και εάν ναι με τι 

αντάλλαγμα. Εγώ από πλευράς μου προτείνω να είναι ένα μικρό αντάλλαγμα 

συμβολικό της τάξεως των 30,00 ευρώ από κάθε επαγγελματία που θα τοποθετήσει 

πάγκο το διήμερο της γιορτής του γαύρου σε χερσαία ζώνη λιμένα. 

Σχετικά με την άδεια παραχώρησης χρήσης του χώρου για συμμετοχή στο εορταστικό 

διήμερο, αυτή θα εκδοθεί κατόπιν καταβολής των χρημάτων σε λογαριασμό της 

υπηρεσίας μας και κατόπιν των αιτήσεων που θα μας προσκομίσει η ΚΕΔΗΚ με 

αναφορά των ονομάτων των αιτούντων. 

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’όψιν του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Β.Δ 24-9/20-10-1958 όπως τροποποιημένο 

και συμπληρωμένο ισχύει 

ΑΔΑ: ΡΞ4Φ46ΜΡΡΩ-ΦΙΝ



 2. Τον Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α΄ 114/2006), «Νέος Δημοτικός Και Κοινοτικός 

Κώδικας». 

3. το άρθρο 24 του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός –παραλία και άλλες διατάξεις», 

όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν. 3153/2003 «Ναυτική επαγγελματική 

εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 38 του 

νόμου 4607/2019. 

 4. Την με αρ. πρωτ. 8321.6/01/12-12/03/2012 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Δ.Ο.Λ.Ε.Λ. με θέμα «οδηγίες για την 

εκμετάλλευση της ζώνης λιμένα στα πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαιτέρου 

δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής».  

5. Το Π.Δ. 130/12-10-2017 (ΦΕΚ 159/20-10-2017, τεύχος Α’) «Μεταφορά 

αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Χαλκιδικής στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Κασσάνδρας».  

6. την υπ. αριθμ. 19/2005 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού 

Ταμείου Χαλκιδικής «Καθορισμός οριογραμμών Χερσαίας Ζώνης λιμένα Ν. Σκιώνης 

Χαλκιδικής» (ΦΕΚ 826 Δ/04-08-2005) 

7. Την με αριθμό 5/2020 απόφαση του 3ου πρακτικού έτους 2020 του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κασσάνδρας  

8. την εγκριτική απόφαση με αριθμό πρωτ. 6438/ 11-06-2020 της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Παραχωρεί χώρο στην ΚΕΔΗΚ για τη διοργάνωση όλων των 

εορταστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσει ως φορέας για 

την εορτή του γαύρου 

2. Παραχωρεί  χώρο σε χερσαία ζώνη λιμένα ΤΚ Ν.Σκιώνης σε 

δημοτική οδό και εντός πλατεϊτσας έμπροσθεν αλιευτικού 

καταφυγίου Ν.Σκιώνης για τοποθέτηση πάγκων οι οποίοι αναλόγως 

το είδος τους (μελισσοκομικά προϊόντα, λουκουμάδες, κοσμήματα 

2τμ και 4 τμ και ενδύματα, προϊόντα λιανικής παιχνίδια, νεωτερισμοί 
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κλπ πάγκοι 6 τμ.). Ρητά απαγορεύεται η τοποθέτηση πάγκων στην 

αριστερή πλευρά του χωριού (όπως κοιτάζει κανείς τη θάλασσα) και 

έμπροσθεν καταστημάτων εστίασης. 

3. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται ακριβώς για δύο (2) 

ημέρες δηλαδή στις 6 & 7 Αυγούστου έτους 2022 στα πλαίσια των 

εορταστικών εκδηλώσεων της γιορτής του γαύρου 

4. Το αντίτιμο προς το ΔΛΤΚ είναι συμβολικό της τάξεως των 30,00 

ευρώ ανά πάγκο που θα τοποθετηθεί και τα χρήματα θα κατατεθούν 

στον λογαριασμό που τηρεί η Υπηρεσία στην ΕΤΕ τράπεζα, συνεπώς 

η καταβολή της οφειλής θα γίνεται στον λογαριασμό 811/00388651. 

5. Άδεια παραχωρείται σε όλους τους αιτούντες που έκαναν αίτηση στην 

ΚΕΔΗΚ και στο ΔΛΤΚ και συγκεκριμένα στους εξής: 

ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛ,ΓΙΩΤΑΣ,ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ, 

ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ,ΚΑΡΕΝ,ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ,ΔΙΑΚΟΣ,ΚΑΣΤΕΡΝΟΠΟΥΛΟΣ,ΜΙΓΓΙΑΝ

Η,ΛΕΩΝΙΔΑΣ,ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ,ΚΕΣΙΔΟΥ,ΤΣΟΡΚΑΝΑΣΙΔΗΣ,ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥ

ΛΟΥ,ΔΑΜΑΣΚΟΥ-ΕΠΑΙΝΕΤΟΥ,ΣΚΟΥΡΤΑΣ,ΔΕΡΜΟΝΑΛΙΔΗΣ,ΒΑΒΔΙΝΟΣ, 

ΦΥΤΙΚΑΣ,ΘΕΟΛΟΓΟΥ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟ

ΔΟΥΛΟΥ,ΠΑΡΑΣΙΔΟΥ,ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ,ΜΕΛΕΤΙΟΥ, LUNA PARK. 

 

6. Οι κυρίες ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ (προϊόντα μελλιού), 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (λουκουμάδες), ΧΑΛΚΙΑ 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (καλαμπόκι, μαλλί της γριάς, καντίνα) έχουν νόμιμες 

άδειες υπαιθρίου στασίμου εμπορίου εντός Χ.Ζ.Λ. Ν.Σκιώνης, 

συνεπώς εξαιρούνται από την καταβολή αντιτίμου (30,00 ευρώ) για 

το 2ήμερο της εορτής του γαύρου καθώς η άδεια τους έχει χρονική 

διάρκεια έως τις 31-12-2022 έναντι συγκεκριμένου αντιτίμου και δεν 

θα μετακινηθούν από τις θέσεις που κατέχουν για να τοποθετηθούν 

άλλοι πάγκοι. 

7. Οι υπόλοιποι αιτούντες-ενδιαφερόμενοι κατόπιν της κατάθεσης του 

ως άνω ποσού στον λογαριασμό του ΔΛΤΚ θα παραλαμβάνουν 

σχετική άδεια παραχώρησης απλής χρήσης του χώρου εντός ΧΖΛ 

Ν.Σκιώνης για συμμετοχή στις εορταστικές εκδηλώσεις της γιορτή 

του γαύρου που θα πραγματοποιηθεί 6 & 7 Αυγούστου 2022, από τα 

γραφεία του ΔΛΤΚ. 
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Ο χώρος παραχωρείται υπό τους κάτωθι όρους : 

1.οι ενδιαφερόμενοι θα συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της 

οικείας Λιμενικής Αρχής. 

2. θα έχουν όλες τις προβλεπόμενες άδειες. 

3. Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του χώρου μπορεί να 

ανακληθεί εκ μέρους του δημοσίου για λόγους Εθνικής ανάγκης, 

άμυνας και ασφάλειας της χώρας. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται 

ο ενδιαφερόμενος να εγκαταλείψει τη χρήση του χώρου μέσα σε 

τακτή προθεσμία, χωρίς καμία αξίωση για αποζημίωση από το 

Δημόσιο ή το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κασσάνδρας. 

4. Ο παραχωρούμενος χώρος θα χρησιμοποιηθεί μόνο από τον 

ενδιαφερόμενο και δεν επιτρέπεται η εκμετάλλευσή του από τρίτους, 

με την οποιαδήποτε μορφή εκχώρησης δικαιωμάτων. 

5. Απαγορεύεται στον ενδιαφερόμενο να προβεί σε οποιαδήποτε 

κατασκευή μόνιμου ή προσωρινού χαρακτήρα έργου, χωρίς  την 

προηγούμενη έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών και σε περίπτωση 

προσωρινής κατασκευής αυτή θα είναι σύμφωνη με ότι επιτρέπεται 

από την κτηματική υπηρεσία. 

6. Με μέριμνα του ενδιαφερόμενου ο χώρος που του παραχωρείται θα 

διατηρείται καθαρός και επιπροσθέτως θα λαμβάνονται όλα τα 

κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης της παραλίας και της 

θάλασσας, σύμφωνα με τον ν. 743/77 (ΦΕΚ 319 Α/17-10-77, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Ο παραχωρούμενος χώρος θα παραδοθεί στην πρότερή του 

κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης. 

Η παραχώρηση χρήσης του χώρου ισχύει για τις ημερομηνίες 6 & 7 

Αυγούστου 2022 

8.Σε περίπτωση μη τήρησης οποιουδήποτε από τους τιθέμενους 

όρους, θα αίρεται η παρούσα απόφαση με νέα απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εγκρίνεται από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση και η ενδιαφερόμενη θα εγκαταλείπει αμέσως τη χρήση του 

χώρου, χωρίς καμία αξίωση για αποζημίωση 
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9. Ο χώρος παραχωρείται ως απλή παραχώρηση χρήσης του χώρου σε 

περιοχή εξομοιούμενη με χερσαία ζώνη λιμένα, προς την ΚΕΔΗΚ 

(φορέα διοργάνωσης) και κάθε ενδιαφερόμενο. Καμία συμμετοχή 

στην διοργάνωση δεν έχει το Δ.ΛΤ.Κ. και καμία ευθύνη για την 

πορεία των εορταστικών εκδηλώσεων.  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 81/2022 . 

Έτσι γράφτηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό και είναι νόμιμο. 

 

         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Κ. 

   

 ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 
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