
                                                                         

 

 

                                                                           

                                                                                                      
Ν.Π.∆.∆.: «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»  

                                                                                                                       
 

                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α              

Από το Πρακτικό της υπ΄αριθ. 3/ 23 Απριλίου 2021  τακτικής συνεδρίασης 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ : «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». 

 

Αριθµός Απόφασης: 25/2021 

Περίληψη: Παραχώρηση σε αιτούντες, δικαιώµατος απλής χρήσης 

χώρων της χερσαίας ζώνης λιµένα Βραχατίου, για την άσκηση 

υπαίθριου στάσιµου εµπορίου το έτος 2021. 

 

   Σήµερα την 23
η
 του µηνός Απριλίου έτους 2021 ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 12

η
 µεσηµβρινή, το 

διοικητικό συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» συνήλθε σε δια ζώσης 

τακτική συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ.πρωτ. 50/19-04-2021 πρόσκληση του προέδρου που δηµοσιεύθηκε και 

επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 234, 240 και 244 παρ.4 του 

ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του ν.3852/2010. 

   Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόµιµη απαρτία του διοικητικού συµβουλίου, 

αφού από τα επτά (7) µέλη  ήταν παρόντα τα έξι (6) : 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.∆αληβίγκας Γεώργιος (Πρόεδρος)                                      1. Πανταζής Παναγιώτης, µέλος 

2.Μπούρας Νικόλαος (Αντιπρόεδρος) 

3.Καλλίρη Μαρία, µέλος 

4.Στεργιόπουλος Λεωνίδας, µέλος 

5.Κορωναίος Παρασκευάς, εκπρόσωπος Λ.Σ. 

6.Κελέκου Αλεξάνδρα, µέλος 

 

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρίσκεται η υπάλληλος του δήµου Σαρρή Αργυρώ για την τήρηση των 

πρακτικών συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος παίρνει το λόγο για το 19
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης και λέγει τα εξής: 

Με την αρ. 67/2020 (Α∆Α: 96ΛΩΟΞ2Π-∆5Η) απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία εγκρίθηκε 

µε την αρ. 220033/24-12-2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου (Α∆Α 6Χ5ΧΟΡ1Φ-ΤΡΗ), το διοικητικό µας συµβούλιο 

προέβη στον καθορισµό θέσεων υπαίθριου εµπορίου στη χερσαία ζώνη λιµένα Βραχατίου για το έτος 

2021.  
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Μεταξύ άλλων προσδιορίσθηκαν :τέσσερις (4) θέσεις έκτασης 2τ.µ. εκάστη για την πώληση ψηµένων 

καλαµποκιών κ.λ.π., µια (1) θέση έκτασης 2 τ.µ. για πώληση εποχιακών φρούτων και λαχανικών σε 

παραγωγούς ή λουκουµάδων-ζαχαρωδών προϊόντων, και δύο θέσεις για πώληση χειροποίητων 

κοσµηµάτων, όπως ακριβώς αποτυπώνονται στο από 24-11-2020 τοπογραφικό διάγραµµα της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου Βέλου-Βόχας, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ανωτέρω απόφασης. Το 

αντάλλαγµα για τις ανωτέρω θέσεις καθορίσθηκε στο ποσό των 200,00 ευρώ ετησίως, πλέον κρατήσεων. 

Οι όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου και η 

χρονική διάρκεια αυτών στους χερσαίους χώρους τοπικής αρµοδιότητας των ∆ηµοτικών Λιµενικών 

Ταµείων διέπονται από τις ειδικές διατάξεις: α)της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.2323/95 «Υπαίθριο 

εµπόριο και άλλες διατάξεις» (Α΄-145) και β)της κατ΄εξουσιοδότηση της παρ.3 του άρθρου 3 του ιδίου 

νόµου εκδοθείσης υπ΄αρ. Φ. 3131/17/96/28-02-1997 (Β΄-178) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας (ΜΕΡΟΣ Α΄-άρθρα 1-13).  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 

τη χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιµου εµπορίου καθορίζονται από το άρθρο 3  της ανωτέρω ΚΥΑ.  

Σύµφωνα δε µε την υπ΄αρ. 8321.6/01/12/12.03.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η χορήγηση των ανωτέρω αδειών είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένη 

µε τη χρήση του χώρου, παρεποµένως δε και µε την παραχώρηση χώρου από τον οικείο φορέα διοίκησης 

και εκµετάλλευσης λιµένα. Συνεπώς οι αιτήσεις για την χορήγηση της άδειας απαιτείται να περιέχουν 

προτίστως και αίτηµα για παραχώρηση χώρου, η εξέταση του οποίου προηγείται χρονικώς, καθώς δεν 

είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας αν δεν εγκριθεί η παραχώρηση του χώρου. Η χρονική διάρκεια της 

άδειας θα πρέπει να είναι ίση µε τη διάρκεια της παραχώρησης και σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 4 

της υπ΄αρ. Φ.3131/17/96/28-02-1997 Κ.Υ.Α. δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την 

ηµεροµηνία έκδοσής τους. 

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου : την αρ. 18/25-01-2021 αίτηση 

του Λυµπέρη Παρασκευά, την αρ. 16/25-01-2021 αίτηση του Λιάκη Γεωργίου, την αρ. 15/25-01-2021 

αίτηση της Χριστοπούλου Χρυσάνθης, την αρ. 17/25-01-2021 αίτηση της Λιάκη Σωτηρίας, την αρ. 

36/01-04-2021 αίτηση της Χριστιά ∆ήµητρας και την αρ. 13/21-01-2021 αίτηση της Καραµπέρη Μαρίας, 

που κατατέθηκαν εµπρόθεσµα στην υπηρεσία, µε τις οποίες ζητούν την παραχώρηση δικαιώµατος απλής 

χρήσης χώρων της χερσαίας ζώνης λιµένα Βραχατίου για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου 

(πώληση ψηµένων καλαµποκιών, λουκουµάδων-ζαχαρωδών, χειροποίητων κοσµηµάτων) το έτος 2021 

και προτείνει την έγκρισή τους. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Βόχας, αφού έλαβε υπόψη του 

1. τις διατάξεις του ν.2323/95 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3190/03 και το ν. 3377/2005 και 

ισχύει σήµερα 

2. τις διατάξεις του  άρθρου 24 του ν.2971/2001 

3. τις διατάξεις της ΚΥΑ Φ.3131/17/96/28-02-1997 
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4. την αρ. 8321.6/01/2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου 

5. την καθορισθείσα χερσαία ζώνη λιµένος Βραχατίου 

6. την υπ΄αρ. 67/2020 απόφαση του διοικητικού συµβουλίου που συνοδεύεται από το από 24-11-

2020 τοπογραφικό διάγραµµα της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήµου Βέλου-Βόχας  

7.  τις έξι  (6) εµπρόθεσµα κατατεθείσες αιτήσεις των ενδιαφεροµένων, και µετά από διαλογική 

συζήτηση 

                                           ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει  την παραχώρηση δικαιώµατος απλής χρήσης χώρων της χερσαίας ζώνης λιµένος Βραχατίου, 

για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου το έτος 2021, όπως  αποτυπώνονται στο από 24-11-2020 

συνταχθέν από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Βέλου-Βόχας Κορινθίας τοπογραφικό διάγραµµα που 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της αρ.67/2020 απόφασης (ως θέσεις: 2,3,4,5,6,10),  ως εξής: 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αριθµός θέσης στο 

Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα 

ΕΚΤΑΣΗ ΕΙ∆ΟΣ 

1 Λυµπέρης Παρασκευάς  Θέση (5) επί της οδού 

Α.Λαζανά, έµπροσθεν του 

βόρειου µανδρότοιχου του Ιερού 

Ναού Αγίου ∆ηµητρίου 

2 τ.µ. Καλαµπόκια  

2 Λιάκης Γεώργιος  Θέση (2) στο ύψος της 

ανατολικής εισόδου της παιδικής 

χαράς, νότια της οδού Α.Λαζανά 

2 τ.µ. Καλαµπόκια  

3 Λιάκη Σωτηρία    Θέση (3) στη συµβολή των 

οδών Θ.Βασιλείου και 

Α.Λαζανά στο ανατολικό 

πεζοδρόµιο της οδού Α.Λαζανά 

2 τ.µ. Καλαµπόκια  

4 Χριστοπούλου Χρυσάνθη  Θέση (4) στη δυτική είσοδο του 

λούνα πάρκ, πέντε (5) µέτρα 

βόρεια της οδού Α.Λαζανά 

2 τ.µ. Καλαµπόκια  

5 Καραµπέρη Μαρία  (Θέση 6) βόρεια του Ιερού Ναού 

Αγ.∆ηµητρίου στην ανατολική 

είσοδο του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, δύο 

(2) µέτρα βόρεια της οδού 

Α.Λαζανά 

2 τ.µ. Λουκουµάδες και 

συναφή είδη 

6 Χριστιά ∆ήµητρα  Θέση (10) βόρεια της οδού 

Α.Λαζανά και διαγώνια µε τη 

δυτική είσοδο του ΛΟΥΝΑ 

2 τ.µ. Χειροποίητα 

κοσµήµατα 
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ΠΑΡΚ (στη γωνία της εισόδου 

του πάρκιγκ) 

 

 Η παραχώρηση των ανωτέρω χώρων χερσαίας ζώνης Λιµένα Βραχατίου γίνεται µε τους παρακάτω 

όρους και προϋποθέσεις: 

1. Το αντάλλαγµα για την παραχώρηση του χώρου ανέρχεται σε 200,00 ευρώ και επιβαρύνεται µε 

κρατήσεις υπέρ χαρτοσήµου ΟΓΑ 3,6% (7,2 ευρώ) και ΕΚΟΕΜΝ 3% (6,00 ευρώ) και θα 

καταβληθεί µε την χορήγηση της παρούσας απόφασης στους ενδιαφερόµενους. 

2. Η έκδοση της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου θα εκδοθεί µετά την προσκόµιση των 

απαραίτητων δικαιολογητικών, σύµφωνα µε το άρθρο 3 της αρ. 3131/17/96/28-2-97 ΚΥΑ των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας. 

3. Οι ενδιαφερόµενοι θα συµµορφώνονται προς τις υποδείξεις της οικείας Λιµενικής Αρχής. 

4. Σε περίπτωση που θα αποφασισθεί από το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Βόχας η κατασκευή Λιµενικών 

ή άλλου δηµοσίου συµφέροντος ή εξυπηρετούντων την κοινή χρήση  έργων στους παραχωρούµενους 

χώρους ή αλλαγή χρήσης αυτών, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να εγκαταλείψου την χρήση τους µέσα σε 

τακτή προθεσµία χωρίς καµία αξίωση για αποζηµίωση. 

5. Το παραχωρούµενο δικαίωµα χρήσης των χώρων µπορεί να ανακληθεί εκ µέρους του ∆ηµοσίου για 

λόγους Εθνικής ανάγκης, άµυνας και ασφάλειας της Χώρας. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται οι 

ενδιαφερόµενοι να εγκαταλείψουν την χρήση των χώρων σε τακτή προθεσµία χωρίς καµία αξίωση για 

αποζηµίωση από το ∆ηµόσιο ή το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Βόχας. 

6. Με µέριµνα των ενδιαφεροµένων θα λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή της 

ρύπανσης της θάλασσας και της παραλίας σύµφωνα µε το Ν. 743/77 (ΦΕΚ 319/17-10-77) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Οι παραχωρούµενοι χώροι θα παραδοθούν στην προτέρα κατάσταση µετά τη λήξη της παραχώρησης. 

8. Η παραχώρηση δεν υπόκειται στις διατάξεις του Ν.813/78 περί εµπορικών µισθώσεων. Επίσης για την 

παραχώρηση αυτή δεν έχουν εφαρµογή οι προστατευτικές διατάξεις του Π.∆. 34/95 «Κωδικοποίηση 

νόµων περί εµπορικών µισθώσεων». 

9. Οι παραχωρησιούχοι δεν επιτρέπεται να µεταβιβάσουν ολικά ή µερικά το δικαίωµατά τους σε άλλον ή 

να συνάψουν οποιαδήποτε σχέση γι΄αυτό, µε ή χωρίς αντάλλαγµα (π.χ. υπεκµίσθωση κ.λ.π.) που να 

αφορά την έκταση που παραχωρήθηκε ή τις εγκαταστάσεις και γενικά τα έργα πάνω σε αυτή, χωρίς την 

προηγούµενη έγκριση του φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η 

εφαρµογή των διατάξεων περί παραχωρήσεων ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης χώρων. 

10.Απαγορεύεται στους παραχωρησιούχους να προβούν σε οποιαδήποτε κατασκευή µόνιµου ή 

προσωρινού χαρακτήρα έργου χωρίς να έχουν προηγουµένως εκδοθεί οι απαιτούµενες άδειες και 

εγκρίσεις της κείµενης νοµοθεσίας. 
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11. ∆εν θα παρακωλύεται η ελεύθερη  πρόσβαση στην παραλία και τη θάλασσα και γενικά η ελεύθερη 

και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων.  

12. Απαγορεύονται οι προστριβές µε ασκούντες συναφείς δραστηριότητες εντός της χερσαίας ζώνης 

λιµένος Βραχατίου. 

13. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η χρησιµοποίηση χώρου µεγαλύτερης έκτασης από τον 

παραχωρηθέντα, θα εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 27 του ν.2971/2001 (Α΄-285), η οποία 

παραπέµπει στις διατάξεις περί προστασίας δηµοσίων κτηµάτων (Έκδοση Πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής 

Αποβολής και Πρωτοκόλλου Αποζηµίωσης Αυθαίρετης Χρήσης από την οικεία Κτηµατική Υπηρεσία). 

14. Οι χρήστες θα διατηρούν το χώρο καθαρό µε δικά τους έξοδα. Υποχρεούνται να λαµβάνουν κάθε 

φορά τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία και από τις περιστάσεις επιβαλλόµενα µέτρα, για την 

αποφυγή οποιασδήποτε ζηµιάς ή ατυχήµατος σε τρίτους στον παραχωρούµενο χώρο, για τα οποία 

πάντως είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι. Οι χρήστες έχουν την πλήρη ποινική και αστική ευθύνη για 

οτιδήποτε συµβεί σε πρόσωπα και πράγµατα στον παραχωρούµενο χώρο. 

15. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους θα συνεπάγεται την άρση της παραχώρησης 

µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Βόχας και οι 

ενδιαφερόµενοι θα εγκαταλείπουν αµέσως την χρήση του χώρου χωρίς καµία αξίωση για αποζηµίωση. 

 

 

Γιαυτό το σκοπό συντάχθηκε και υπογράφεται αυτό το πρακτικό όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                              ΤΑ ΜΕΛΗ:                                                                                    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Γ.∆ΑΛΗΒΙΓΚΑ                            1) Μ.ΚΑΛΛΙΡΗ                                                                             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.         

                                                       2)Λ.ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ            

                                                       3)Π.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ                                                                     ∆ΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                                                       4)Ν.ΜΠΟΥΡΑΣ 

                                                       5)Α.ΚΕΛΕΚΟΥ 
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