
                                         

                                                                    

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

                                                                                                                       
 

                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α              

Από το Πρακτικό της υπ΄αριθ.  10/ 29 Νοεµβρίου 2021  τακτικής συνεδρίασης 

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

 

Αριθµός Απόφασης: 50/2021 

Περίληψη: Καθορισµός θέσεων υπαίθριου εµπορίου στη χερσαία 

ζώνη λιµένα Βραχατίου για το έτος 2022. 

 

    Σήµερα την 29
η
 του µηνός Νοεµβρίου έτους 2021 ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 13.00 µ.µ., το 

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

τακτική συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ.πρωτ. 235/25-11-2021 πρόσκληση του προέδρου που δηµοσιεύθηκε και 

επιδόθηκε  σε όλα τα 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 τέσσερα (4) και έλειπαν τα τρία (3) : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2.Κορωναίος Παρασκευάς, εκπρόσωπος Λ.Σ.                       2.-Μπούρας Νικόλαος (Αντ/δρος) 

3.Καλλίρη Μαρία, µέλος                                                       3.-Κελέκου Αλεξάνδρα, µέλος 

4.Στεργιόπουλος Λεωνίδας, µέλος 

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

πρακτικών συνεδρίασης. 

    Ο Πρόεδρος παίρνει το λόγο για το 5
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης και λέγει τα εξής : 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ.6 του Ν.4264/2014, η χορήγηση αδειών άσκησης 

υπαίθριου στάσιµου και πλανοδίου εµπορίου στους χερσαίους χώρους τοπικής αρµοδιότητας των 

∆ηµοτικών Λιµενικών Ταµείων διέπεται από τις ειδικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.2323/95 

«Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις» (Α΄-145) και της υπ΄αρ. Φ.3131/17/96/28-2-1997 Κοινής 

Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας (Β΄-178)-ΜΕΡΟΣ Α΄, η οποία εκδόθηκε 

κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ.3 του άρθρου 3 του ίδιου νόµου.  Σύµφωνα λοιπόν µε τα ανωτέρω, 

απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας υπαίθριου εµπορίου είναι η εκ των προτέρων λήψη 

γνώµης της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.2323/95 σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της παρ. 2 

του άρθρου 2 του ν. 3190/2003 (Α΄-249). 

   Η χορήγηση ή µη των αδειών αυτών εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των φορέων διοίκησης και 

εκµετάλλευσης λιµένων και ασκείται µετά από συνεκτίµηση των αναγκών τους και ορισµένων κριτηρίων 

σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 1 της προαναφερόµενης ΚΥΑ. 

   Η χορήγηση των προαναφερόµενων αδειών είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένη µε την χρήση 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 πρωτίστως 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.3131/17/96/28-2-1997 Κ.Υ.Α. δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο έτη από την ηµεροµηνία έκδοσής της. 

ΑΔΑ: 9Ρ3ΞΟΞ2Π-ΨΡΕ



   Επισηµαίνεται ότι όπως προβλέπεται από την παρ.3 του άρθρου 9 της αναφερόµενης ΚΥΑ, η 

παραχώρηση της χρήσης χώρου της Ζώνης Λιµένα για την άσκηση στάσιµου υπαίθριου εµπορίου 

ενεργείται κατά τις κείµενες περί παραχωρήσεων χώρων της ζώνης λιµένα διατάξεις (αρ. 

8321.6/01/12/12-3-2012 απόφαση Υπ.Ανάπτυξης Ανταγ.& Ναυτλίας). 

   Έπειτα ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου το από 22/11/2021 Πρακτικό 

Γνωµοδότησης της Επιτροπής της παρ.8 του άρθρου 1 του ν.2323/95 που συγκροτήθηκε µε την αρ. 

26/2021 Απόφαση του Προέδρου (Α∆Α: ΨΙ5ΡΟΞ2Π-ΓΘΞ), για τον καθορισµό του αριθµού αδειών 

στάσιµου υπαίθριου εµπορίου που θα χορηγηθούν το έτος 2022 στη χερσαία ζώνη λιµένα Βραχατίου και 

τον προσδιορισµό ισάριθµων θέσεων, καθώς και το από 22/11/2021 τοπογραφικό διάγραµµα που 

συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Βέλου-Βόχας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας απόφασης. 

   Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη: τις διατάξεις του «Κώδικα περί Λιµένων και Λιµενικών Ταµείων», τις 

διατάξεις του  άρθρου 39 παρ.6 του Ν.4264/2014, τις διατάξεις του ν.2323/95 όπως ισχύει σήµερα, την 

αρ. 3131/17/96/28-2-97 ΚΥΑ, τους όρους και τις προϋποθέσεις της αρ. 8321.6/01/12/12-3-2012 

απόφασης Υπ.Ανάπτυξης Ανταγ.& Ναυτλίας, το από 22/11/2021 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 1 

παρ.8 του ν.2323/95, το από 22/11/2021 τοπογραφικό διάγραµµα της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 

Βέλου-Βόχας και µετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει τον καθορισµό θέσεων υπαίθριου εµπορίου εντός της χερσαίας ζώνης λιµένα Βραχατίου για το 

έτος 2022  και σύµφωνα µε το από 22/11/2021 επισυναπτόµενο διάγραµµα της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

∆ήµου Βέλου-Βόχας που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, όπως παρακάτω: 

 

Α)Για µουσικές εκδηλώσεις και ψυχαγωγικές δραστηριότητες (: λούνα πάρκ, εµποροπανηγύρεις, 

πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο, καλλιτεχνικές επιδείξεις, φεστιβάλ, εκθέσεις και άλλες  παρεµφερείς 

δραστηριότητες) :   

1. µια (1) θέση έκτασης 1.500τ.µ. βόρεια του Ιερού Ναού Αγ.∆ηµητρίου, για εγκατάσταση λούνα    

παρκ  
2. µια  (1) θέση έκτασης 2.750 τ.µ. δυτικά του περιπτέρου Αικ.Αθανασίου και βόρεια του 

πεζόδροµου, για διοργάνωση συναυλιών, εκθέσεων κ.λ.π. και  

3. µια (1) θέση έκτασης 2.500 τ.µ. νότια του αριστερού λιµενοβραχίονα Βραχατίου, για 

διοργάνωση συναυλιών, εκθέσεων κ.λ.π. 

4. µία (1) θέση συνολικής έκτασης 1.917τ.µ.σε χώρο του πάρκιγκ που εκτείνεται από ανατολικά του 

περιπτέρου ιδιοκτησίας Αθανασίου Αικατερίνης έως δυτικά του λούνα πάρκ, για συναυλίες, 

εκθέσεις, χριστουγεννιάτικο χωριό, καρναβαλικές εκδηλώσεις καθώς και για την τέλεση 

εµποροπανηγύρεως στα πλαίσια της τοπικής θρησκευτικής εορτής της Αγίας Παρασκευής. 

Για το σκοπό αυτό θα χορηγηθούν εβδοµήντα πέντε (75) θέσεις µικροπωλητών υπαίθριου 

εµπορίου, οι οποίες θα έχουν µήκος πρόσοψης τρία (3) µέτρα. Η διάρκεια της παραχώρησης 

ορίζεται σε πέντε (5) ηµέρες ήτοι από 23/7 έως 27/7/2021 και το αντάλλαγµα ορίζεται στο ποσό 

των εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε θέση.     

 

Β)Για πώληση  ψηµένων καλαµποκιών, ζαχαρωδών προϊόντων, λουκουµάδων, κάστανων, ξηρών 

καρπών, ποπ κορν, µαλλί της γριάς: 

1. µία (1) θέση έκτασης 2τ.µ. έµπροσθεν του βόρειου µανδρότοιχου του Ιερού Ναού Αγίου 

∆ηµητρίου επί της οδού Α.Λαζανά, για πώληση ψηµένων καλαµποκιών.  

2. µία (1)  θέση έκτασης 2 τ.µ. στο ύψος της ανατολικής εισόδου της παιδικής χαράς, νότια της 

οδού Α.Λαζανά για πώληση ψηµένων καλαµποκιών 

3. µία (1) θέση έκτασης 2 τ.µ  στη δυτική είσοδο του λούνα παρκ, βόρεια της οδού Α.Λαζανά 

(γωνία µε λούνα πάρκ) για πώληση ψηµένων καλαµποκιών 

4. µία(1) θέση έκτασης 2τ.µ. εντός του πάρκιγκ, µπροστά στη δυτική είσοδο του λούνα πάρκ, για 

πώληση µαλλί της γριάς, πόπ κόρν, καµινάδα 

5. µία (1) θέση έκτασης 2τ.µ.στη συµβολή των οδών Θ.Βασιλείου και Α.Λαζανά, βόρεια της 

οδού Α.Λαζανά για πώληση ψηµένων καλαµποκιών. 
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6. µια (1) θέση έκτασης 2τ.µ. βόρεια του Ιερού Ναού Αγίου ∆ηµητρίου, στην ανατολική είσοδο 

του λούνα πάρκ, δύο µέτρα βόρεια της οδού Α.Λαζανά για την πώληση λουκουµάδων και 

ζαχαρωδών. 

Το αντάλλαγµα για κάθε θέση ορίζεται στο ποσό των 200,00 ευρώ ετησίως. 

 

Γ) Για πώληση χειροποίητων κοσµηµάτων: 

1. µια (1) θέση έκτασης 2τ.µ. στο νότιο πεζοδρόµιο της οδού Α.Λαζανά στη συµβολή της µε την     

οδό Θ.Βασιλείου (γωνία ιδιοκτησίας Αν.Λέτσιου) 

2. µια (1) θέση έκτασης 2τ.µ. βόρεια της οδού Α.Λαζανά και διαγώνια µε την δυτική είσοδο του 

λούνα πάρκ (γωνία εισόδου πάρκινγκ) 

Το αντάλλαγµα για κάθε θέση ορίζεται στο ποσό των 200,00 ευρώ ετησίως. 

 

∆) µιας (1) θέσης έκτασης 7,5 τ.µ. ανατολικά του υπαίθριου περιβάλλοντα χώρου του περιπτέρου 

ιδιοκτησίας Αθανασίου Αικατερίνης  για τοποθέτηση µηχανικών παιχνιδιών. 

Ο υπαίθριος περιβάλλοντας χώρος του περιπτέρου έκτασης 35,75 τ.µ. έχει παραχωρηθεί στην ανωτέρω  

µε την αρ. 32/2019 απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Βόχας 

(Α∆Α: Ω4ΨΝΟΞ2Π-ΖΞ9). 

Το αντάλλαγµα ορίζεται στο ποσό τω ν 200,00 ευρώ ετησίως για κάθε παιχνίδι.   

 

Το αντάλλαγµα για τις περιπτώσεις της παρ. Α) περ. 1, 2, 3 θα καθορισθεί µε την παραχώρηση των 

χώρων που θα γίνει µε νεότερη απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του φορέα όταν αυτό απαιτηθεί. 

 

Το αντάλλαγµα για όλες τις περιπτώσεις, επιβαρύνεται µε κρατήσεις: υπέρ χαρτοσήµου-ΟΓΑ 3,6% και 

υπέρ ΕΚΟΕΜΝ 3%. 

 

      Η έκδοση των αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

ν.2323/95 (ΦΕΚ 145
Α
΄) «Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήµερα και την αρ.   

Φ.3131/17/96/28-2-1997 Κ.Υ.Α.    

 

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

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                              ΤΑ ΜΕΛΗ:                                                                                    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

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

                                                       2)Λ.ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ            

                                                       3)Π.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ                                                                     ∆ΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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