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Αριθμός Απόφασης :  43/2020 

Θέμα:  Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Σκοπέλου για 
την τουριστική περίοδο έτους 2020.  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό 08 / 2020 της 08ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ υπό 
την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ». 

Στη Σκόπελο σήμερα, την 8η του μηνός Ιουλίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00’’, το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (κτίριο ΞΕΝΙΑ), κατόπιν της με αριθμό 
πρωτοκόλλου 739/08.07.2020 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. Νικόλαος Γιολδάσης (Τακτικό Μέλος), 4. Γεώργιος Γκάρας (Λιμενάρχης), 
5. Βασιλική Παλαιολόγου (Τακτικό Μέλος). 

ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1. Μαρία Σοφικίτου (Τακτικό Μέλος), 2. Δημήτριος Κατσάρης (Τακτικό Μέλος) 

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 πέντε (5) 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 
ένα (1) θέμα το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη ήταν επείγον, να το συζητήσει πριν 
από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να πάρει απόφαση γι' αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 67 
παρ. 7 του νόμου 3852/2010. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψη του Διοικητικού Συμβουλίου 
τα εξής: 

 Το νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 

 Τις διατάξεις του άρθρου 46 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α’/11.04.2012) περί έναρξης 

λειτουργίας των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων. 

 Τη διάταξη του άρθρου 22 του νόμου 2971/2001 «Αιγιαλός Παραλία και άλλες διατάξεις», 

σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ότι: «Οι χώροι και όλα εν γένει τα κτήματα που 

περιλαμβάνονται στη Ζώνη Λιμένα είναι κοινόχρηστα δημόσια κτήματα και ανήκουν στο 
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Δημόσιο κατά κυριότητα, η χρήση όμως και η εκμετάλλευσή τους ανήκει στον οικείο φορέα 

διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα». 

 Την παρ. 9 του άρθρου 1 (του ίδιου ως άνω νόμου), όπου δίνεται ο ορισμός του φορέα 

διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, σύμφωνα με την οποία είναι κάθε δημόσιος φορέας ή 

φορέας της Αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικός ή μικτός φορέας, που έχει, κατά νόμο την ευθύνη της 

διοίκησης και της εκμετάλλευσης λιμένα. 

 Το άρθρο 2 του νόμου 2575/1998 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής 

Ναυτιλίας». 

 Το νόμο 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α’ / 23.03.1999): Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

 Την υπ’ αριθμ. 57/2009 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής Σκοπέλου περί «Καθορισμού της 

Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκοπέλου» που εγκρίθηκε με την 3150/19440/14.04.2011 απόφαση 

της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 

4ΑΘΑΟΡ10-9Ι) και δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 102/2011 ΦΕΚ, τεύχος ΑΑΠ, στις 24.05.2011. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, αφού ανέφερε στα μέλη ότι: 

α) η Χερσαία Ζώνη Λιμένα προορίζεται κατά κύριο λόγω για λιμενικές δραστηριότητες,  
β) με την παρούσα απόφαση πρέπει αφενός να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του 
κοινού κατά μήκος της παραλίας και αφ’ ετέρου να μην παρακωλύεται η λειτουργικότητα της 
Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, 
γ) είθισται, κατά τη διάρκεια της θερινής – τουριστικής περιόδου, να «κλείνει» η Παραλιακή 
Οδός τις βραδινές ώρες, μιας και η Χερσαία Ζώνη Λιμένος Σκοπέλου είναι απόλυτα 
συνυφασμένη με τον βραδινό περίπατο επισκεπτών και κατοίκων, 

ζήτησε τη λήψη σχετικής απόφασης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ανταλλαγή γνωμών και διατύπωση απόψεων και αφού 
έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και τις προαναφερόμενες διατάξεις, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Α. Καθορίζει στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος Σκοπέλου, κατά τη θερινή – τουριστική περίοδο του έτους 
2020, τις εξής προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: 

1. Από 10.07.2020 έως και 15.09.2020 και με ωράριο από 20:00’’ έως 00:00’’, την μετατροπή της 

παραλιακής οδού επί της ΧΖΛ Σκοπέλου σε πεζόδρομο με απαγόρευση της εισόδου – 

κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, κατά μήκος της παραλιακής οδού, και συγκεκριμένα από το 

σημείο της εισόδου του Λιμένος Σκοπέλου προς τον προσήνεμο μόλο. Η απαγόρευση ισχύει 

και για τα την αντίστροφη διαδρομή, ήτοι από τον προσήνεμο μώλο προς την είσοδο του 

Λιμένος Σκοπέλου.  

2. Από 10.07.2020 έως και 15.09.2020 την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης 

οχημάτων εντός της προβλήτας του Παλαιού Λιμένα Σκοπέλου. Από την απαγόρευση αυτή 

εξαιρούνται τα μοτοποδήλατα των επαγγελματιών αλιέων που προσδένουν τα σκάφη τους στο 

συγκεκριμένο χώρο.   

3. Από τις ανωτέρω (1. και 2.) απαγορευτικές ρυθμίσεις εξαιρούνται τα οχήματα έκτακτης 

ανάγκης (άρθρο 2 του ν 2696/1999) καθώς και:  α) φυσικών προσώπων, στα οποία έχει 

ανατεθεί, με απόφαση του Προέδρου του ΔΛΤΣ, η παροχή υπηρεσίας για εργασίες 

εξυπηρέτησης ελλιμενιζόμενων και διερχόμενων σκαφών Λιμένα Σκοπέλου ή άλλες 

επείγουσες εργασίες και β) ηλεκτρολόγων – ηλεκτρονικών οι οποίοι συντηρούν το δίκτυο 
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ηλεκτροφωτισμού και τα ειδικά κιβώτια παροχής γ) παροχής υγρών καυσίμων όταν 

εξυπηρετούν ελλιμενισμένα σκάφη, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 

2131.23/1261/18/12.06.18 (13/2018) Ρυθμιστική Απόφαση θέματος κ. Λιμενάρχη Σκιάθου.  

4. Λόγω της εδαφικής και πολεοδομικής ιδιομορφίας του παραδοσιακού οικισμού της Σκοπέλου, 

καθώς και της παντελούς έλλειψης χώρων στάθμευσης εντός αυτού, καθορίζει ελεύθερο χώρο 

στάθμευσης οχημάτων, πέραν της καφετέριας Blue Sea έως τον προσήνεμο μόλο. Στα οχήματα 

αυτά, που θα κάνουν χρήση του συγκεκριμένου χώρου στάθμευσης, δεν θα επιτρέπεται η 

έξοδος από τις 20:00’’ έως τις 00:00’’. 

5. Σε ότι αφορά στα IX αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα και τις μοτοσυκλέτες, από 10.07.2020 έως και 

15.09.2020 και με ωράριο από 20:00’’ έως 06:00’’, αυτά θα μπορούν να σταθμεύουν και εντός 

του κεντρικού Λιμένα Σκοπέλου στα σημεία των διαγεγραμμένων θέσεων στάθμευσης και 

μόνο.  

6. Όταν το επιβάλλουν ιδιαίτερες ανάγκες ομαλής λειτουργίας του λιμένα, π.χ. εν όψει 

πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς οδηγίες σχετικές με την αντιμετώπιση της πανδημίας, οι 

παραπάνω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δύνανται να αρθούν. 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου για τις περαιτέρω δικές του 
ενέργειες καθώς και για την προμήθεια αντίστοιχων πινακίδων σήμανσης και ενημέρωσης του κοινού 
για τις προαναφερθείσες ρυθμίσεις. 

Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του προγράμματος “Δι@ύγεια” του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου και να κοινοποιηθεί α) στο Α΄ Λιμενικό Τμήμα Σκοπέλου και 
β) στον Δήμο Σκοπέλου. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε α.α. 43 / 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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