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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό 10/2015 της συνεδρίασης του  

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας. 

 

    Στην Πάργα σήμερα 05 Αυγούστου  2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ. μ στα Γραφεία του Δ.Λ.Τ.Π  

(Γραφείο Προέδρου ) στην Πάργα  συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας  , ύστερα από την αριθ. πρωτ. 452/04-08-2015 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 

παρ.5 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας 

διάταξης  

 

ΘΕΜΑ: 2
o
. Παραχώρηση εκ νέου αιγιαλού και παραλίας ( μπροστά Κρυονέρι) για τοποθέτηση 

ομπρελών και ξαπλώστρων για το έτος 2015 . 

 

      Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η  νόμιμη απαρτία δηλαδή 

σε σύνολο επτά  ( 7 ) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  έξι  ( 5 ) μέλη. 

 

                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 

   

                               

 

1 Παδιώτης Σπυρίδων Πρόεδρος Δ.Σ 1 Τσούτσης Δημήτριος 

2 Παπανικολάου Αναστάσιος Αντιπρόεδρος 2 Βλάση Παρασκευή 

3 Κόκκορης Πέτρος Μέλος  Νόμιμα κληθέντες  

4 Παπαγεωργίου Νικόλαος Μέλος    

5 Γκιώνης Νικόλαος Μέλος    

       

                 

        Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Κώτσης Μιχαήλ  για την τήρηση των πρακτικών. 

Μετά την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και                                                                       

εισηγούμενος   το 2
ο
  εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα , είπε τα εξής: 

 

Α- Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας   

 

Έχοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις των άρθρων 1, 94, 224, 225, 226 και 227 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2.  Τις διατάξεις άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες η Αστική και Πειθαρχική ευθύνη 

αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α καθώς και ο έλεγχος 

νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 ,ασκείται από το Γενικό Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

3.  Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ 141/27.12.2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας». 

4.  Τις διατάξεις της εγκυκλίου αριθ. 60 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης «Έλεγχος νομιμότητας των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α». 
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5. Τις διατάξεις των εγκυκλίων αριθ. 11/07-02-2007 και 14/10028/21.02.2007 του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Εποπτεία των πράξεων 

των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ». 

6.  Την Πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α706.02.2015). 

7.  Τια διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014. 

8. Την αριθμ. 21/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Πάργας. 

9.  Την από 12.06.2015 προσφυγή των κ.κ Ντούτση Παναγιώτας και λοιπών {σύνολο 

προσφευγόντων: τρεις (3)} κατά της αριθμ. 21/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας 

10.  Το υπ’ αριθμ. 34822/1149/16.06.2015 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού- 

Οικονομικού Ν. Πρέβεζας, προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας για την άμεση 

αποστολή των στοιχείων του φακέλου και των απόψεων του Νομικού Προσώπου επί της 

προσφυγής. 

11.  Το από 19.06.2015 έγγραφο των προσφευγόντων περί πρόσθετων λόγων επί της 

ανωτέρω προσφυγής τους, το οποίο πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία μας με αριθμ. πρωτ. 

37792/1231/26.06.2015. 

12.  Το από 30.06.2015 συμπληρωματικό υπόμνημα των κ.κ Ντούτση Παναγιώτας και 

λοιπών {σύνολο προσφευγόντων: τρεις (3)}, με αριθμό πρωτοκόλλου της υπηρεσίας μας 

38569/1245/30.06.2015. 

13.  Το αριθμ. 38569/1245/02.07.2015 έγγραφό μας προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Πάργας με συνημμένο το ανωτέρω υπόμνημα των προσφευγόντων. 

14.  Το αριθμ. 394/18.06.2015 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας με τις 

απόψεις του επί της προσφυγής, το οποίο πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία μας την 

03.07.2015. 

15.  Τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης. 

Επειδή ο Γενικός Γραμματέας εξετάζει μόνο τους λόγους που προβάλλονται με την 

προσφυγή και δεν ερευνά και άλλους λόγους ακυρότητας της πράξης, οι οποίοι δεν 

προβάλλονται από τον προσφεύγοντα και ότι σε περίπτωση υποβολής προσφυγής ο έλεγχος 

αφορά καταρχήν το παραδεκτό αυτής και στη συνέχεια το βάσιμο. 

Επειδή σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, το έννομο 

συμφέρον πρέπει να είναι: προσωπικό, δηλ. να υπάρχει ειδικός δεσμός του προσφεύγοντος με 

την προσβαλλόμενη πράξη, η οποία θίγει συγκεκριμένη νομική ή πραγματική κατάσταση που 

τον αφορά, άμεσο, δηλ. την βλάβη να υφίσταται ο ίδιος ο προσφεύγων και όχι άλλο πρόσωπο, 

με το οποίο αυτός συνδέεται με ορισμένη σχέση (π. χ σύζυγος), ενεστώς, δηλ. να υφίσταται 

συγχρόνως κατά το χρόνο λήψης της απόφασης από τον ΟΤΑ, κατά το χρόνο άσκησης της 

προσφυγής και κατά το χρόνο εξέτασης της προσφυγής. 
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Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.Ι.α. του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, 

οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή 

μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου αυτών και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε 

(15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την 

κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. 

Επειδή οι προσφεύγοντες έχουν πρόδηλο έννομο συμφέρον, καθώς αιτήθηκαν 

(12.03.2015 και 23.03.2015), για το έτος 2015, την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού στην 

περιοχή «Κρυονέρι», για την άσκηση δραστηριότητας ξαπλωστρών και ομπρελών. 

Επειδή η προσφυγή των κ.κ Ντούτση Παναγιώτας και λοιπών {σύνολο 

προσφευγόντων: τρεις (3)} ασκήθηκε μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο αποκλειστική 

προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, καθώς η προσβαλλόμενη απόφαση αναρτήθηκε στο 

Πρόγραμμα «Διαύγεια» την 08.06.2015 και η προσφυγή ασκήθηκε την 15.06.2015, συνεπώς 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις παραδεκτού της προσφυγής: έννομο συμφέρον και εμπρόθεσμη 

άσκηση, πρέπει να εξεταστεί κατ’ ουσίαν. 

1) Ο επικαλούμενος λόγος ακύρωσης της αριθμ. 21/2015 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας, περί παραχώρησης χρήσης, με 

απευθείας ανάθεση, αιγιαλού και παραλίας για ξαπλώστρες και ομπρέλες στη Θέση 

Κρυονέρι, διάρκειας ενός (1) έτους, για το 2015, στα καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος και σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ότι δε δόθηκε με αυτή ρητή απάντηση 

στις αιτήσεις των προσφευγόντων για παραχώρηση χώρου, όπως γινόταν κάθε χρόνο και 

επί σειρά ετών, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν.2690/1999 περί 

αιτιολογίας στις ατομικές διοικητικές πράξεις, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιυο£_καθώς:. 

1. Η προσβαλλόμενη απόφαση αποτελεί κανονιστική πράξη της διοίκησης και όχι ατομική, 

με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις 

οποίες, «1. Οι δημοτικές και Κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητας τους εκδίδοντας τοπικές 

Κανονιστικές Αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: α) Θέτουν κανόνες: α1. Για την 

προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, των θαλασσών από πηγές ξηράς και των 

υπόγειων και επίγειων υδάτινων αποθεμάτων από τη ρύπανση... δ) Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις: 

δ1..δ2. Για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών 

κοινόχρηστων χώρων...». 

2. Επιπλέον επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι το Δημοτικό Λιμενικό 
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Ταμείο Πάργας απάντησε εγγράφως στις αιτήσεις των προσφευγόντων, περί 

παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας για ξαπλώστρες και ομπρέλες στη Θέση 

Κρυονέρι, με τα αριθμ. 235/08.06.2015, 258/08.06.2015 και 251/08.06.2015 έγγραφά 

του. 

2)  Ο επικαλούμενος λόγος ακύρωσης της αριθμ. 21/2015 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας, ότι μέχρι τώρα οι 

παραχωρήσεις γίνονταν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 

2323/1995 και της αριθμ. Φ3131/17/96/28.02.1997 ΚΥΑ, οι οποίες δεν έχουν 

τροποποιηθεί ή καταργηθεί, δηλαδή με κοινωνικά κριτήρια, πρέπει να απορριφθεί ως 

αβάσιμος, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2971/2001 και της 

ανωτέρω αριθμ. 8321.6/01/12/12.03.2012 Εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας 

Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, του Υπουργείου 

Ναυτιλίας: «Η χρήση των χώρων αυτών, παραχωρείται αναλόγως των προσόψεων των 

καταστημάτων αυτών ή αναλόγως άλλων κρπηρίων (τοπικών, τουριστικών, κυκλοφοριακών, ιδιόμορφης 

ρυμοτομίας πρασίνου κ.λ. π.). Σε καμία περίπτωση, ο κατά χρήση παραχωρούμενος χώρος επιτρέπεται 

να επεκτείνεται έμπροσθεν παρακειμένου καταστήματος ή κατοικίας παρά μόνο μετά από έγγραφη 

συγκατάθεση του χρησιμοποιούντος ή κατέχοντας τα ακίνητα αυτά. Κοινόχρηστοι χώροι, επί των οποίων 

ουδέν κατάστημα προβάλλεται ή ουδέν κατάστημα έχει πρόσοψη, είναι δυνατόν και αυτοί να 

παραχωρούνται, κατόπιν όμως δημοπρασίας». ^ 

3)  Ο επικαλούμενος λόγος ακύρωσης της αριθμ. 21/2015 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας, ότι ο αιτούμενος προς 

παραχώρηση χώρος, σύμφωνα και με το από 25.08.2014 έγγραφο της Κτηματικής 

Υπηρεσίας Πρέβεζας, είναι Χερσαία Ζώνη Λιμένα και ο οποίος σύμφωνα με την αριθμ. 

8321.6/01/12/12.03.2012 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής 

Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, 

παραχωρείται με δημοπρασία όταν δεν προβάλλονται σε αυτόν όμορα 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας με 

την οποία αποφασίστηκε: α) να γίνει παραχώρηση χρήσης με απευθείας ανάθεση 

αιγιαλού και παραλίας για ξαπλώστρες και ομπρέλες στη Θέση Κρυονέρι, διάρκειας 

ενός (1) έτους, για το 2015, σε εννέα (9), αθροιστικά, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και β) να γίνει απευθείας παραχώρηση 

στους εν λόγω δικαιούχους ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και από τα 

στοιχεία του φακέλου: 

Δεν αποδεικνύεται ότι η απευθείας παραχώρηση αφορά όμορα καταστήματα, 

καθώς σύμφωνα με την ανωτέρω αριθμ. 8321.6/01/12/12.03.2012 Εγκύκλιο, «...η 

 

αποδεκτός, καθώς σύμφωνα με την αριθμ. 21/2015 
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διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τις παραπάνω παραχωρήσεις είναι η 

ακόλουθη: α) Απαιτείται κατ' αρχήν υποβολή στον οικείο φορέα διοίκησης και 

εκμετάλλευσης λιμένα σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου μαζί με τοπογραφικό 

διάγραμμα, το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο από Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο 

Μηχανικό ανάλογης ειδικότητας και θεωρημένο από αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία, 

στο οποίο θα απεικονίζεται ευκρινώς ο αιτούμενος για παραχώρηση χώρος σε 

σχέση με τις εγκεκριμένες οριογραμμές αιγιαλού - παραλίας και Χερσαίας Ζώνης 

Λιμένα και η ακριβής έκτασή του σε τετραγωνικά μέτρα. Επίσης θα αναφέρεται ο 

σκοπός (π.χ. τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων).^Επί^ του τοπογραφικού 

διαγράμματος θα πρέπει να αναγράφεται η απόφαση καθορισμού Χερσαίας 

Ζώνης του οικείου Λιμένα, η εγκριτική αυτής απόφαση του Γ.Γ. της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Νομάρχη αναλόγως της χρονολογίας έκδοσής 

της και το ΦΕΚ δημοσίευσής της, εφόσον έχει δημόσιευθεί. Από ισχύος του ν. 

2971/2001 όλες οι αποφάσεις καθορισμού - εξομοίωσης χώρων σε Ζώνη Λιμένα 

δημοσιεύονται υποχρεωτικά. Στο τοπογραφικό διάγραμμα θα πρέπει επίσης να 

αναγράφεται ότι συνοδεύει τη σχετική πράξη-απόφαση παραχώρησης της οποίας 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος». 

Επιπλέον, ακόμη και εάν από τα στοιχεία του φακέλου αποδεικνυόταν ότι η 

παραχώρηση αφορούσε όμορους ιδιοκτήτες, αυτό δεν συνιστά απόδειξη ότι 

αφορά ιδιοκτήτες που προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας τους η 

δυνατότητα τοποθέτησης ομπρελών και ξαπλωστρών καθώς σύμφωνα και 

με το αριθμ. 8322.101/01/07.07.2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, 

Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Αιγαίου: «..προκειμένου να παραχωρηθεί απευθείας, σε εκμεταλλευτές 

καταστημάτων, το ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης χώρου της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, 

έναντι των καταστημάτων τους, θα πρέπει στην άδεια λειτουργίας του 

καταστήματος να προβλέπεται το είδος (τραπεζοκαθίσματα, ξαπλώστρες κλπ) και 

ο αριθμός που επιτρέπεται να αναπτύξει στον προς παραχώρηση χώρο 

εκμεταλλευτής του καταστήματος. 

Σε διαφορετική περίπτωση η παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης 

χώρου της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, θα πραγματοποιείται κατόπιν πλειοδοτικού 

διαγωνισμού, στον οποίο φυσικά, θα δύνανται να συμμετέχουν και οι 

εκμεταλλευτές των καταστημάτων». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

  Κρίνουμε ότι η από 12.06.2015 προσφυγή των κ.κ Ντούτση Παναγιώτας και λοιπών 

{σύνολο προσφευγόντων: τρεις (3)} κατά της αριθμ. 21/2015 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας, πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσία 

βάσιμη, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας και ως εκ τούτου 

ακυρώνουμε την εν λόγω απόφαση, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του 

άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 (Ταχ. Δ/νση: Βορείου Ηπείρου 20, 45445 Ιωάννινα), εντός 

ενός (1) μηνός από την έκδοση ή την κοινοποίησή της. 

Β- Την γνωμοδότηση του Νομικού συμβούλου του Δήμου σχετικά με το παραπάνω 

θέμα που έχει ως εξής:  
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Θέμα : Παροχή γνωμοδότησης αναφορικά με παραχωρήσεις χώρων του αιγιαλού. 

Σχετικά : Το με αριθμ. πρωτ. 424/2015 ερώτημά σας. 

Αναφορικά με το αίτημά σας, λαμβάνοντας υπόψην την σχετική νομοθεσία, την υπ'αριθμ. 113/1990 

γνωμοδότηση του Νομ. Συμβουλίου του κράτους, το με αριθμ. πρωτ. 3113/9-7-2015 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, 

την υπ'αριθμ. 8321/12-3-2012 εγκύκλιο της Διεύθυνσης ΟΛΕΛ του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας κ' Ναυτιλίας και την σχετική νομολογία για το θέμα, σας γνωρίζω ότι όπως και η 

ανωτέρω σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναφέρει, 

οι αποφάσεις για παραχωρήσεις χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα υπάγονται στην διακριτική ευχέρεια 

του φορέα διοίκησης, διέπονται πάντα από τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, (νομιμότητας, 

ισότητας, αναλογικότητας, προστατευμένης εμπιστοσύνης, χρήστης διοίκησης κλπ) και για τους λόγους 

αυτούς δύναται να γίνονται είτε απευθείας στους εκμεταλλευτές καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος για τον έμπροσθεν των καταστημάτων τους χώρο, είτε δια δημοπρασίας, εφαρμοζομένων 

σχετικά της διαδικασίας που ορίζει η διάταξη του αρθρ. 38 επομ. π.δ 715/1979 για τις εκμισθώσεις 

ακινήτων των Ν.Π.Δ.Δ. Οι ανωτέρω διατάξεις του αρθρ. 24 Ν. 2971/2001 και του ν.δ 2942/1954 δεν 

διαγράφουν ορισμένη διαδικασία και δεν θέτουν ειδικούς διαδικαστικούς περιορισμούς, πέραν αυτών 

σχετικά με τις μισθώσεις διάρκειας μεγαλύτερη των 3 ετών και για τις οποίες απαιτείται η σύμφωνη 

γνώμη του YEN. 

Για τον λόγο αυτό εκδόθηκε η ανωτέρω σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου που περιγράφει μερικώς 

την ακόλουθη διαδικασία. 

Με την ανωτέρω εγκύκλιο ορίζεται κατ' αρχάς ότι αναφορικά με το δημόσιο συμφέρον που καλούνται να 

εξυπηρετήσουν οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, εφιστούν την προσοχή ότι η χερσαία 

ζώνη λιμένα προορίζεται κατά κύριο λόγο για λιμενικές δραστηριότητες και ότι γενικότερα αποστολή 

των φορέων διοίκησης στα πλαίσια ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού που αποτελεί η εύρυθμη 

λειτουργία του λιμένα. 

Αναφέρεται δε ότι: < Ο φορέας διοίκησης πρέπει να λαιιβάνει υπόψη τα ανωτέρω και να 

παραχωρεί με Φειδώ χώρους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. δεδομένου ότι αυτή δεν 

αποτελεί άμεσα λιμενική δράστηριότητα.> 

Σχετικά με τις παραχωρήσεις των απλών χρήσης χώρων εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, ευρισκομένων 

απέναντι ή έμπροσθεν καταστημάτων, η χρήση των χώρων αυτών παραχωρείται αναλόγως της 

προσόψεως των καταστημάτων αυτών ή αναλόγως άλλων κριτηρίων. Σε καμία περίπτωση , ο κατά 

χρήση παραχωρούμενος χώρος επιτρέπεται να επεκτείνεται έμπροσθεν παρακείμενου καταστήματος ή 

κατοικίας παρά μόνο μετά από έγγραφη συγκατάθεση του χρησιμοποιούντος ή κατέχοντος τα ακίνητα 

αυτά. 

Ρητώς ορίζει η ανωτέρω εγκύκλιος ότι κοινόχρηστοι χώροι επί των οποίων ουδέν κατάστημα 

προβάλλεται ή συδέν κατάστημα έχει πρόσοψη είναι δυνατόν και αυτοί να παραχωρούνται, κατόπιν 

όμως δημοπρασίας (ΣτΕ 476/1997,3628/1996,2875/1988). 

Επίσης η ίδια εγκύκλιος αναφέρει ότι σε περιπτώσεις που πρόκειται να παραχωρηθεί χώρος για 

ανάπτυξη τραπεζοκαθισιιάτων ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίζει άδεια λειτουργίας 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός των 

τοαπεΕοκαθισμάτων που δύναται να αναπτύξει ο ενδιαφερόμενος χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει 

ότι υποχρεούστε σε παραχώρηση τόσου Χώρου που να καλύπτει πλήρως τα προς ανάπτυξη 

τραπεζοκαθίσματα. 
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Προκύπτει συνεπώς ότι επειδή οι σχετικές διατάξεις του αρθρ. 24 Ν. 
2971/2001. του Β.Δ 14/19-01-1939 Κωδικοποίηση διατάξεων περί Λιμενικών 
Ταμείων και του ν.δ 2942/1954. προβλέπουν μεν την δυνατότητα της ως άνω 
παραχώρησης εκ μέρους των οργάνων των Λιμενικών Ταμείων χωρίς όμως να 
αναφέρουν συγκεκριμένη διαδικασία και χωρίς να θέτουν συγκεκριμένους 
περιορισμούς, η ανωτέρω εγκύκλιος του Υπουργείου αναφέρει συγκεκριμένους 
περιορισιιούς (παραχώρηση στα καταστήματα μέρος της νεοσαίας Εώνης 
λιμένα που αναλογεί στην προβολή τους, απαγόρευση επέκτασης και σε 
διπλανό χώρο που αναλογεί σε προβολή άλλου καταστήιιατος χωρίς 
προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης, αναγραφή στην άδεια του αριθμού των 

καθισμάτων κλπ\ τους οποίους περιορισμούς προβλέπει τι νομοθεσία των ΟΤΑ 
για τις αντίστοΐΥες παραχωρήσεις κοινοχρήστων χώρων σε δημοτικούς χώρους 
(άρθρο 13 επομ. του β.δ. της 24.9/20-10-58,). 

      Επίσης και η νομολογία που επικαλείται το Υπουργείο στην ανωτέρω εγκύκλιο 

(ΣτΕ 476/1997, 3628/1996, 2875/1988) προέρχεται από δικαστικές διαμάχες μεταξύ 

καταστηματαρχών και ΟΤΑ ανά την Ελλάδα για παραχωρήσεις δημοτικών 

κοινοχρήστων χώρων. 

Το ίδιο γενική και χωρίς να τάσσει ειδικές προϋποθέσεις είναι η διάταξη σχετικά 

με την διαδικασία και προϋποθέσεις για την παραχώρηση των λοιπών χώρων επί της 

χερσαίας ζώνης λιμένα κατόπιν δημοπρασίας, καθώς οι ειδικές διατά£εκ του 

άρθρου 24 του Ν. 2971/01 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 

3207/03 (Φ.Ε.Κ. 302/03 τεύχος Α’), ορίζουν μόνο τα εξής: 

Αρθρο 24 
Παραχωρήσεις χώρων ζώνης λιμένα 

1. Επιτρέπεται ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα με απόφαση της διοίκησής 

του, που εγκρίνεται, μετά από σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν.και του Υπουργείου Εμπορικής 

Ναυτιλίας, από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, να παραχωρεί, με αντάλλαγμα και για 

ορισμένο χρονικό διάστημα, τη χρήση χώρων που βρίσκονται μέσα στη Ζώνη λιμένα. Όταν 

πρόκειται για παραχωρήσεις σε ζώνες λιμένων των οποίων οι μελέτες επιβλέπονται από το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων (εθνικής ή μείζονος σημασίας 

κ.λπ.) και συνοδεύονται από έργα, απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. Για παραχώρηση χώρων της ζώνης 

λιμένα σε βιομηχανικές μονάδες, εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, μεταλλευτικές, λατομικές 

επιχειρήσεις και επιχειρήσεις βιομηχανικών ορυκτών απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του 

Υπουργείου Ανάπτυξης. Στην απόφαση παραχώρησης καθορίζεται το αντάλλαγμα για τη 

χρήση των ανωτέρω χώρων, καθώς και οι λοιποί όροι της παραχώρησης. 

"2. Για παραχωρήσεις απλής χρήσης των χώρων της χερσαίας ζώνης λιμένα χρονικής 

διάρκειας μικρότερης των τριών ετών, που δεν συνοδεύονται από οποιοδήποτε έργο μόνιμης 

ή προσωρινής φύσης, δεν απαιτούνται οι γνώμες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και 

του Γ.Ε.Ν., αλλά μόνο απόφαση του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, η 

οποία εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. 

Οι παραχωρήσεις απλής χρήσης των χώρων, στην περιοχή αρμοδιότητας των Οργανισμών 

Λιμένων Α.Ε., εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιό τους. Για παραχωρήσεις που 

συνοδεύονται από οποιοδήποτε έργο μόνιμης φύσης και εγκρίνονται από το διοικητικό 

συμβούλιο, πριν την υλοποίηση της παραχώρησης απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του 

Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας." 

 

 

ΑΔΑ: 7Λ89ΩΞ0-Κ8Β



Για τον λόγο αυτό, για την εφαρμογή αντικειμενικής, νόμιμης και διαφανής διαδικασία για την 

διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την παραχώρηση των λοιπών χώρων προς δημοπράτηση επί της 

χερσαίας ζώνης, κατά την κρίση μου, μια ασφαλής επιλογή, θα ήταν η επιπρόσθετη στην ανωτέρω 

διάταξη του αρθρ. 24 Ν 2971/2001, αναλογική εφαρμογή των όρων και περιορισμών των διατάξεων 

του αρθρ. 13 Ν. 2971/2001, εφαρμόζοντας και την σχετική διαμορφωμένη νομολογία για το θέμα. 

Για τον λόγο αυτό στην προηγούμενη γνωμάτευσή μου σας είχα αναφέρει τις σχετικές διατάξεις 

προς αναλογική εφαρμογή των αντίστοιχων περιορισμών. 

Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως αναφέρει και στο ανωτέρω έγγραφο του το Υπουργείο και η 

σχετική εγκύκλιος, η Διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου μπορεί να ακολουθήσει άλλη τακτική 

σχετικά με τις προϋποθέσεις και διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού, και μπορεί να προβεί σε 

παραχωρήσεις κατόπιν δημοπρασίας καθορίζοντας άλλους όρους παραχώρησης, πάντα όμως 

καθορίζοντας ικανές αποστάσεις μεταξύ των προς δημοπράτηση θέσεων, αφήνοντας ελεύθερες 

ζώνες μεταξύ τους, με σκοπό την εξασφάλιση απρόσκοπτης πρόσβασης των λουομένων στην 

θάλασσα, σύμφωνα και με τους όρους της ανωτέρω εγκυκλίου όπου ρητώς ορίζεται ότι : < Ο 

φορέας διοίκησης πρέπει να λαμβάνει υπόνιτη τα ανωτέρω και να παοανωρεί ιιε φειδώ 

γώρους για την ανάπτυξη τραπε£οκαθισιιάτων δεδοιιένου ότι αυτή δεν αποτελεί άμεσα 

λιμενική δραστηριότητα, σελ. 6>. <Στην περίπτωση παραγώρησης του ιδιαίτερου 

δικαιώματος απλής Υούσης γώρου για τοποθέτηση τραπεΕοκαθισμάτων θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού κατά μήκος της παραλίας, καθώς και η 

ακώλυτη προσέγγισή του στα κρηπιδώματα ή την θάλασσα, σελ. 7>. 

Πάντως, όπως αναφέρει ρητά και η ανωτέρω εγκύκλιος του Υπουργείου, δεν προβλέπεται η 

παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων της χερσαίας ζώνης λιμένα με άλλον τρόπο πέρα των ανωτέρω 

(απευθείας παραχώρηση του χώρου σε παρακείμενους καταστηματάρχες και πλειοδοτική 

δημοπρασία για τους λοιπούς χώρους), εκτός ειδικών- εξαιρετικών περιπτώσεων τοπικής - 

εδαφικής ιδιομορφίας, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις η διαδικασία θα εναπόκειται στην κρίση του 

αρμοδίου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, 

περίπτωση που δεν θεωρώ ότι ισχύει στον φορέα σας στην παραλία Κρυονερίου. Πέρα όμως από την 

ανωτέρω νομοθεσία και εγκύκλιο, το θέμα αυτό έχει εξετάσει και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας κατά την περσινή χρονιά κατά τον έλεγχο της νομιμότητας της 

αντίστοιχης απόφασης του Ταμείου σας, (υπ'αριθμ. 15/2014) και σχετικά έκρινε με την υπ'αριθμ. 

42905/1362/21-07-2014 απόφασή του ότι είναι άκυρες οι λοιπές παραχωρήσεις που γινόταν στο 

παρελθόν με άλλες μεθόδους πλην των ανωτέρω αναφερομένων, όπως πχ. με κλήρωση, ερχόμενες 

σε αντίθεση με την διάταξη του αρθρ. 13 Ν. 2371/2001. Επίσης στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και η 

επιτροπή του αρθρ. 152 Ν. 3463/2006 της Περιφέρειας Ηπείρου με την υπ'αριθμ. 161/25-09-2014 

απόφαση της, με την οποία απέρριψε προσφυγή της κας Παναγιώτας Νούτση, που ζητούσε την 

ακύρωση της ανωτέρω απόφασης της Περιφέρειας και την διατήρηση της απόφασης του Δημ. 

Λιμενικού Ταμείου Πάργας με την οποία της είχε παραχωρηθεί με κλήρωση χώρος 48 τ.μ επι της 

χερσαίας ζώνης λιμένα, με το σκεπτικό ότι σύμφωνα με το άρθρο 30 π.δ 11/1929, η εκμίσθωση 

δημοσίων κτημάτων διενεργείται πάντοτε κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας και όχι κληρώσεως, 

όπως εσφαλμένα είχε πραγματοποιηθεί από την Διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου Πάργας. 

Η τακτική της μη έγκρισης πλέον από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας 

των αποφάσεων του Δημ. Λιμενικού Ταμείου με τις οποίες παραχωρούνταν χώροι επι της χερσαίας 

ζώνης λιμένος, με διαδικασίες εκτός των ανωτέρω νομοθετικών πλαισίων, είναι γνωστή τουλάχιστον 

από την περσινή χρονιά στους ενδιαφερομένους, καθώς έχουν απορριφθεί σχετικές αιτήσεις τους και 

προσφυγές ήδη από την περσινή χρονιά. 
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Γ- Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α’/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπου τυγχάνει εφαρμογής. 

     Το Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α’/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και 
ειδικότερα τα αρ. 75 περί άσκησης αρμοδιοτήτων Δήμων και Κοινοτήτων και αρ. 79 «Κανονιστικές 
Αποφάσεις». 
     Το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (Φ.Ε.Κ. 171/Α’/20-10-1958) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον  

κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων». 

     Το Ν. 1080/1980 (Φ.Ε.Κ. 246/Α’/22-10-1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 

διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και 

άλλων τινών συναφών διατάξεων» και ειδικότερα του αρ. 3 «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών 

και λοιπών κοινοχρήστων χώρων». 

     Το Ν. 1577/1985 (Φ.Ε.Κ. 210/Α’/18-12-1985) «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και ειδικότερα 

το αρ. 19 «Κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους». 

     Του Ν. 2831/2000 (Φ.Ε.Κ. 140/Α’/13-6-2000)   τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/85 

«Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις    . 

     Της αριθ. 52716/2001 (Φ.Ε.Κ. 1663/Β’/13-12-2001) Απόφασης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «Κατασκευές 

και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια 

οικοδομής» και ειδικότερα την παρ. (β) του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ. Α'/57/23-3-1999), «Κύρωση του 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και ειδικότερα τα αρ. 34 «Στάση και στάθμευση», αρ. 47 «Εργασίες 

και εναπόθεση υλικών στις οδούς» και αρ. 48 «Κατάληψη τμήματος οδού και πεζόδρομου». 

     Του Ν. 1337/1983 (Φ.Ε.Κ. Α'/33/14-3-1983), «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική 

ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» και ειδικότερα το αρ. 17 «Νέα αυθαίρετα». 

      Του Ν. 1828/1989 (Φ.Ε.Κ. 2/Α’/3-1-1989), «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες 

διατάξεις» και ειδικότερα του αρ. 25 «Έσοδα Δήμων και Κοινοτήτων». 

     Του Ν. 2946/2001 (Φ.Ε.Κ. 224/Α'/8-10-2001) «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και 

Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». 

Δ- Το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι αιτούντες  για παραχώρηση χώρου είναι Δημοτικά ενήμεροι και 

ενήμεροι προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και έχουν προσκομίσει μαζί με την αίτησή τους 

1- Τοπογραφικό διάγραμμα από το οποίο αποδεικνύεται σαφέστατα και ξεκάθαρα το όμορο της 
επιχείρησης με τον αιγιαλό και παραλία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις . 

2- Άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος . 
3- Έναρξη από ην Δ.Ο.Υ που αποδεικνύει ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν και τις προϋποθέσεις για 

ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλωστρών. 

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος  είπε ότι από όλα τα παραπάνω ,καθώς και από τις ισχύουσες διατάξεις 

και Νόμους ,καθώς και την απόφαση του Γενικού Γραμματέα και την γνωμοδότηση του Νομικού 

δεν προκύπτει ότι πρέπει στην άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος να 

αναγράφεται η δραστηριότητα για ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλωστρών.       

     Κατόπιν τούτων ο πρόεδρος εισηγήθηκε τα εξής : 

     Να γίνει παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων (παραλιακών)  χώρων για ξαπλώστρες και ομπρέλες 
στο μπροστά Κρυονέρι διάρκειας ενός (1) έτους για το 2015  
     Η παραχώρηση να είναι προσωπική και σύμφωνη με την υποβληθείσα αίτηση. 
     Το αντάλλαγμα έχει  καθορισθεί στα 25,00 ευρώ ανά τ μ. παραχωρούμενου χώρου για τοποθέτηση 
ξαπλώστρων και ομπρελών. 
     Να μην γίνει παραχώρηση χώρου σε κανένα κατάστημα που έχει οφειλές προηγουμένων ετών και 
να μην επιτραπεί από το Λιμεναρχείο και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο η αυθαίρετη χρήση τους 
εφαρμόζοντας αυστηρά το νόμο. 
     Οι ενδιαφερόμενοι θα. διατηρούν το χώρο που τους παραχωρείται καθαρό και θα συμμορφώνονται 

προς τις υποδείξεις της οικείας Λιμενικής Αρχής. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:   
α ) να κατέχουν τις προβλεπόμενες άδειες λειτουργίας  
β) να έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  
γ) να προσκομίζουν δημοτική φορολογική ενημερότητα από το Δήμο Πάργας  
     Σε περίπτωση που αποφασιστεί η εκτέλεση λιμενικών ή άλλων έργων οι ενδιαφερόμενοι θα 
εγκαταλείπουν τη χρήση του χώρου, σε τακτή από το Δ.Λ.Τ.Π. προθεσμία, χωρίς καμιά αξίωση για 
αποζημίωση. 
     Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων, των οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρηση 
της χρήσης, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 2971/2001 (Α'285) η οποία 
παραπέμπει στις διατάξεις για την προστασία, των δημοσίων κτημάτων , όπως ισχύουν κάθε φορά οι 
οποίες εφαρμόζονται και στους χώρους της Ζώνης Λιμένα. 
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κτημάτων , όπως ισχύουν κάθε φορά οι οποίες εφαρμόζονται και στους χώρους της Ζώνης 
Λιμένα. 
     Πέραν των ανωτέρω χωρεί και ποινική δίωξη κατά παράβαση του άρθρου 1 του Α Ν 263 1968 

σε συνδυασμό με το άρθρο 22 του ν. 2971/2001. 

     Σε περιπτώσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών αφού ενημερωθούν οι παραχωρησιούχοι και δεν 

προσέλθουν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στην υπηρεσία μας για την καταβολή των 

οφειλομένων από τη χρήση χώρων εντός της χερσαίας λιμενικής ζώνης αρμοδιότητας μας, θα 

προβούμε σε βεβαίωση των οφειλών  στην αρμόδια ΔΟΥ σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 

47 του από 14/19-01-1939 β.δ. και τις διατάξεις του Κανονισμού περί είσπραξης δημοσίων 

εσόδων ( ν.δ. 356/74-Α'90) ,δεν θα χορηγείται δε καμία άδεια στο οφειλέτη έως ότου εξοφληθεί 

όλη η οφειλή. 
     Κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία της Υπηρεσίας μας με το Λιμενικό Σώμα ώστε να 
αστυνομευθούν οι χερσαίοι χώροι του Λιμένα Πάργας και να τηρηθούν όλα τα παραπάνω. 
     Μετά από διαλογική συζήτηση των μελών του. το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Πάργας και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και  

Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 

Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

     Α) Να γίνει παραχώρηση χρήσης με απευθείας ανάθεση αιγιαλού και παραλίας για ξαπλώστρες 
και ομπρέλες  στο μπροστά Κρυονέρι διάρκειας ενός (1) έτους για το 2015 στα καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σύμφωνα με τις υποβληθείσες 
αιτήσεις και τα τοπογραφικά, διαγράμματα στα οποία έχουν αποτυπωθεί οι παραχωρούμενοι 
χώροι και τα οποία έχουν ελεγχθεί από την επιτροπή του Δήμου . 
    Β) Γίνεται απευθείας παραχώρηση στους κάτωθι δικαιούχους ΟΜΌΦΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟ 
Διοικητικό Συμβούλιο. 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΧ/ΝΗ 

ΕΚΤΑΣΗ 

ΤΙΜΗ  

ΑΝΑ 

Τ.Μ 

ΠΟΣΟ  ΧΑΡ/ΜΟ 

3% 

ΟΓΑ 

ΧΑΡ/ΜΟΥ 

20% 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 

1 ΠΑΠΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 26,15 25,00 653,75 23,55 677,30 

2 MOTLEY M. E.P.E 288 25,00 7.200,00 259,20 7.459,20 

3 ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 130 25,00 3.250,00 117,00 3.367,00 

4 ΜΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 96 25,00 2.400,00 86,40 2.486,40 

5 ΑΦΟΙ Μ. ΔΡΑΚΟΥ Ο.Ε 168 25,00 4.200,00 151,20 4.351,20 

6 MEDITERRANEO A.E 456 25,00 11.400,00 410,40 11.810,40 

7 ΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  168 25,00 4.200,00 151,20 4.351,20 

8 ΑΦΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΖΑΚΟΥ 
Ο.Ε 

216 25,00 5.400,00 194,40 5.594,40 

9 Ε. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ & 
ΣΙΑ Ε.Ε  

70 25,00 1.750,00 63,00 1.813,00 

      
   Γ)  Ο σύμβουλος Γκιώνης Νικόλαος είπε επιπλέον να δοθούν όπως και πέρυσι επειδή οργιάζει η 
παρανομία και σε όλο τον κόσμο και οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν σύμφωνα με τις αιτήσεις. Μόνο 
η VILLLA ROSSA μπορεί να πάρει. 
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   Δ) ο σύμβουλος Κόκκορης Πέτρος είπε ότι πρέπει να δοθούν σύμφωνα με τις αιτήσεις  και πέντε 

θέσεις επιπλέον με κοινωνικά κριτήρια 48 τ. τ έκαστος .Να είναι μόνιμοι κάτοικοι πάνω από 40 

(σαράντα χρόνια) με δήλωση της Δ.Ο.Υ   

      Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Πάργας. 

                                        Η παρούσα απόφαση αυτή έλαβε α/α 37/2015 

Συντάχθηκε , αναγνώσθηκε  και υπογράφεται ως εξής: 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

   ΠΑΔΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
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