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Αριθμός  Απόφασης :  13 / 2020 

Θέμα: Εξέταση του υπ’ αριθ. πρωτ. 77/10.02.2020 αιτήματος παραχώρησης χώρου στον 
Δήμο Σκοπέλου. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό 04/2020 της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 
υπό την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ». 

Στη Σκόπελο σήμερα, την 27η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
12:00’’, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση, στο κατάστημα του νομικού προσώπου, κατόπιν της με αριθμό πρωτοκόλλου 
105/21.02.2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε στα μέλη νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου βρέθηκαν οι εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 

1. Άγγελος Ξηντάρης (Πρόεδρος), 2. Νικόλαος Βαφίνης (Αντιπρόεδρος), 
3. Βασιλική Παλαιολόγου (Τακτικό Μέλος), 4. Μαρία Σοφικίτου (Τακτικό Μέλος), 
5. Δημήτριος Κατσάρης (Τακτικό Μέλος), 6. Νικόλαος Γιολδάσης (Τακτικό Μέλος),  
7. Σπυρίδων Δροσάκης (Αναπληρωματικό Μέλος). 

ΑΠΟΝΤΕΣ : 
Ουδείς 

Παρούσα ήταν επίσης η κα. Ρηγίνα Ν. Κασσανδριανού, υπάλληλος του νομικού προσώπου, για 
την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, καθώς από το 
σύνολο των επτά (7) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 

Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό 
Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, μετά από σχετική πρόταση – εισήγηση του Προέδρου και χωρίς 
συζήτηση, ότι δύο (2) θέματα τα οποία δεν ήταν γραμμένα στην ημερήσια διάταξη ήταν 
επείγοντα, να τα συζητήσει πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να πάρει απόφαση 
γι' αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 7 του νόμου 3852/2010. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψη του Διοικητικού 

Συμβουλίου τα  εξής:  
1. Τις με αριθμούς 8210/01/12-24.02.2012 (ΑΔΑ: Β4ΠΩΦ-ΧΥ1) και 8321.6/01/12-12.03.2012 

(ΑΔΑ: Β443Φ-Ω4Β) Εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του 
ΥΠ.Α.ΑΝ. σύμφωνα με τις οποίες παρέχονται οδηγίες σχετικά με την περιοχή δικαιοδοσίας και 
την περιοχή αρμοδιότητας των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, ως φορέων διοίκησης και 
εκμετάλλευσης λιμένων, αναφορικά με τη χρήση και εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα μέσω 
της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής, στα πλαίσια των 

ΑΔΑ: ΨΥΚΧΟΞΤΑ-2ΜΚ



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ – ΑΡ. ΑΠ. 13 / 2020 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 04/2020 Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΣ - Σελίδα 2 από 4 

διατάξεων του άρθρου 28 του νόμου 2738/1997 (ΦΕΚ 180 Α’) και την κείμενη νομοθεσία που 
διέπει τη Ζώνη Λιμένα. 

2. Το άρθρο 97 (Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 2971/2001) του ν. 4504/2017 (ΦΕΚ Α’ 184), 
σύμφωνα με το οποίο: «Στο άρθρο 24 του ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 
του ν. 3153/2003 (Α΄ 153), προστίθενται παράγραφοι 8 και 9, ως εξής:  8. Για την εξυπηρέτηση 
του δημοσίου συμφέροντος, είναι δυνατή, με απόφαση του φορέα διοίκησης και 
εκμετάλλευσης λιμένα, η χωρίς αντάλλαγμα διάθεση χώρων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα σε 
Υπηρεσίες του Δημοσίου. Τα σχετικά έργα πραγματοποιούνται, με απόφαση του αρμόδιου 
φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, η οποία εγκρίνεται από τον Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, 
Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων. Μετά τη λήξη της παραχώρησης, ο 
παραχωρησιούχος υποχρεούται στην αποκατάσταση των παραχωρούμενων χώρων. Με 
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση του Γενικού 
Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, καταρτίζεται ο 
κατάλογος των έργων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.  9. 
Για οποιαδήποτε περίπτωση δωρεάς από φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε Οργανισμούς Λιμένα 
και σε κρατικά Λιμενικά Ταμεία, εκδίδεται απόφαση αποδοχής από τον αρμόδιο φορέα, η 
οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.» 

3. Την με αριθμ. 3122.1/43715/2018/12.06.2018 (ΑΔΑ: 6ΞΝΕ4653ΠΩ-ΨΡΒ) Απόφαση Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα : «Έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 97 ¨Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 2971/2001¨ του ν. 4504/2017 (Α’ 184)». 

4. Την με αριθ. πρωτ. 1094/07.02.2020 αίτηση του Δήμου Σκοπέλου για την προσωρινή 
παραχώρηση χώρων εντός ΧΖΛ  στο λιμάνι της Σκοπέλου και σε δύο συγκεκριμένα τμήματα, 
ήτοι: α) στο παλιό λιμάνι της Σκοπέλου εμβαδού 8,04 τ.μ. και β) στην έξοδο του χώρου 
στάθμευσης αυτοκινήτων στο λιμάνι της Σκοπέλου εμβαδού 8,10 τ.μ., για την  τοποθέτηση 
συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων, στην οποία αναφέρονται οι 
συντεταγμένες των αιτούμενων χώρων και επισυνάπτονται αποσπάσματα χαρτών από το 
Ελληνικό Κτηματολόγιο.  

5. Το γεγονός ότι οι προς παραχώρηση χώροι θα χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη 
καθαριότητα και υγιεινή των πολιτών, θα αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
αποκομιδής απορριμμάτων  και γενικότερα θα εξυπηρετήσουν ποικιλοτρόπως το δημόσιο 
συμφέρον. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη την έγκριση της αίτησης.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τα ανωτέρω 
σχετικά, 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Α.  Εγκρίνει την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων ως εξής: 

Χώρος: Χερσαία Ζώνη Λιμένος Σκοπέλου: α) στο παλιό λιμάνι της Σκοπέλου και β) στην έξοδο του 
χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο λιμάνι της Σκοπέλου. 

Χρονική διάρκεια: Από τη νομιμοποίηση της παρούσας μέχρι και  την τοποθέτηση των 
συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων.  

Οικονομικό αντάλλαγμα: Η παραχώρηση γίνεται χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα. 
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Β.  Καθορίζει ειδικές κατευθύνσεις, μέτρα, κανόνες και διαδικασίες για την προστασία του 
περιβάλλοντος της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Σκοπέλου, ώστε να προλαμβάνονται ή να μειώνονται 
κατά το δυνατόν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και να εξασφαλίζεται τοιουτοτρόπως 
υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας, υπό τις οποίες γίνεται η παραχώρηση, 
παράβαση των οποίων συνεπάγεται εκτός των άλλων και την ανάκλησή της, ως εξής: 

1. Ο Δήμος Σκοπέλου οφείλει : 

 Να τοποθετήσει τα συστήματα υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων με δική του ευθύνη 
και δική του δαπάνη.  

 Να μεριμνά για την καθαριότητα και καλή αισθητική εμφάνιση των χώρων που του έχουν 
παραχωρηθεί και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την αποτροπή πρόκλησης 
ατυχημάτων. 

 Να μεριμνά για τη φύλαξη των συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων. Το 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση φθοράς τους 
για οποιονδήποτε λόγο. 

 Να συμμορφώνεται απροφάσιστα με τις συστάσεις και υποδείξεις των εντεταλμένων 
οργάνων. 

 Μετά το τέλος των εργασιών τοποθέτησης να αποκαταστήσει πλήρως τους χώρους και να 
τους επαναφέρουν στην αρχική τους κατάσταση. 

2. Ο  παραχωρησιούχος Δήμος Σκοπέλου απαγορεύεται : 

o Να ασκήσει οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα στους χώρους που του έχουν 
παραχωρηθεί.  

o Να προσαρμόζει με σταθερό τρόπο στον χερσαίο χώρο, τραπέζια ή πάγκους ή άλλα 
αντικείμενα. 

o Να καταλαμβάνει χώρο μεγαλύτερο ή διαφορετικό από τον παραχωρηθέντα.  
o Να παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία των λοιπών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται 

στο χερσαίο χώρο του λιμένα.  

Γ.  Καθορίζει τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες γίνεται η παραχώρηση, 
παράβαση των οποίων συνεπάγεται εκτός των άλλων και την ανάκλησή της, ως εξής: 

1. Η παραχώρηση των χώρων στον Δήμο Σκοπέλου γίνεται με την παρούσα απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Γενικού 
Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων. 
2. Η παραχώρηση είναι προσωπική, δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστεί ολικά ή μερικά, με ή χωρίς 
αντάλλαγμα.  
3. Η χρήση των χώρων θα είναι σύμφωνη με τους όρους κοινής ησυχίας και σε καμία περίπτωση 
δεν θα δημιουργεί πρόβλημα όχλησης των περιοίκων ή των περιπατητών. 
4. Δεν επιτρέπεται να παρακωλύεται η λειτουργικότητα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και πρέπει να 
εξασφαλίζεται πάντοτε η άνετη, ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία πεζών και οχημάτων καθώς και 
η ελεύθερη διέλευση του κοινού κατά μήκος των πεζοδρομίων. Ειδικά για τα πεζοδρόμια, 
απαγορεύεται η εναπόθεση οιωνδήποτε αντικειμένων. 
5. Ο Δήμος Σκοπέλου θα διατηρεί συνεχώς τους χώρους που του παραχωρήθηκαν καθαρούς και 
θα συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της Λιμενικής Αρχής Σκοπέλου. 
6. Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση διαφημιστικών ή άλλων πινακίδων, σημαιών, πανό, αεροπανό 
κλπ. Αυτά θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται άμεσα με ευθύνη του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Σκοπέλου, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως έκδοση απόφασης (Προέδρου ή 
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Διοικητικού Συμβουλίου). Εφόσον το νομικό πρόσωπο δεν διαθέτει υπάλληλο για την αφαίρεση, 
μπορεί να αναθέτει την εκτέλεσή της σε ιδιώτη. Η Λιμενική Αρχή θα ενημερώνεται σχετικά. 
7. Με μέριμνα του παραχωρησιούχου θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή 
ρύπανσης της θάλασσας και της παραλίας, σύμφωνα με το νόμο 743/1977 (ΦΕΚ 319 Α’ / 
17.10.1977) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
8. Σε περίπτωση που αποφασισθεί από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου η κατασκευή 
λιμενικών ή άλλων δημοσίου συμφέροντος ή εξυπηρετούντων την κοινή χρήση έργων στους 
παραχωρούμενους χώρους ή αλλαγή χρήσης αυτών, θα πρέπει να εγκαταλειφθεί η χρήση τους 
μέσα σε τακτή προθεσμία. 
9. Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης των χώρων μπορεί να ανακληθεί εκ μέρους του 
Δημοσίου για λόγους Εθνικής ανάγκης, άμυνας και ασφάλειας της Χώρας. Στην περίπτωση αυτή, 
υποχρεούται ο Δήμος Σκοπέλου να εγκαταλείψει τη χρήση των χώρων μέσα σε τακτή προθεσμία. 
 
Δ.  Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου για τις περαιτέρω 
δικές του ενέργειες. 
 
Ε.  Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του προγράμματος “Δι@ύγεια” του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, να υποβληθεί στον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, 
Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων για την εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης 
σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 4504/2017 (ΦΕΚ Α’ 184), και να κοινοποιηθεί α) στο Α’ Λιμενικό 
Τμήμα Σκοπέλου και β) στον Δήμο Σκοπέλου.  
 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε α.α. 13 / 2020 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής: 

Ο Πρόεδρος      Ο Γραμματέας                  Τα Μέλη 

       ακολουθούν υπογραφές 

     Ακριβές Απόσπασμα 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ 
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