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ΘΕΜΑ: «Αξιολόγθςθ και ζγκριςθ αιτιματοσ παραχώρθςθσ χώρου ζκκεςθσ εντόσ χερςαίασ 

ηώνθσ λιμζνα κιάκου, αρμοδιότθτασ Δ.Λ.Σ..» 

 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το Πρακτικό τθσ αρικμ. 17/2021 

Σακτικισ υνεδριάςεωσ του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου κιάκου 
 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΕΩ: 43/2021 
 
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου κιάκου, ςυνιλκε ςε τακτικι 
ςυνεδρίαςθ ςτο γραφείο του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου κιάκου ςτισ 30/08/2021, θμζρα 
Δευτζρα και ϊρα 14:00 φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. : 1021/2021 πρόςκλθςθ του 
Προζδρου κ. Αντωνίτςα Γεωργίου, θ οποία επιδόκθκε ςτα μζλθ νόμιμα, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 67 του Ν.3852/2010 και των άρκρων 234 και 240 του Ν.3463/2006. 
 
φμφωνα με τθν από 11/03/2020 Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), 
όπωσ κυρϊκθκε με το Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α/03-04-2020), κατά το διάςτθμα λιψθσ των 
μζτρων αποφυγισ τθσ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19, θ λιψθ των αποφάςεων των πάςθσ 
φφςεωσ ςυλλογικϊν οργάνων των ΟΣΑ α’ και β’ βακμοφ και των διοικθτικϊν ςυμβουλίων των 
εποπτευόμενων νομικϊν τουσ προςϊπων μπορεί να λαμβάνει χϊρα είτε διά περιφοράσ κατά 
τισ προβλζψεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 67 και τθσ παρ. 1 του άρκρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 
87), είτε διά τθλεδιάςκεψθσ με κάκε πρόςφορο τθλεπικοινωνιακό μζςο.  
τθν περίπτωςθ τθσ δια ηϊςθσ ςφγκλθςθσ των ςυμβουλίων, οι ςυνεδριάςεισ 
πραγματοποιοφνται κεκλειςμζνων των κυρϊν. 
τθν προκειμζνθ περίπτωςθ θ ςυνεδρίαςθ του Δ.. πραγματοποιικθκε δια ηϊςθσ  και 
τθρϊντασ τα προβλεπόμενα μζτρα ςφμφωνα με τθν Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ Δ1α/Γ.Π.οικ. 
51684/20-8-2021 - ΦΕΚ Β 3899 
 
Πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδριάςεωσ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία δεδομζνου ότι ςε 
ςφνολο επτά (7) τακτικϊν μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου ιταν παρόντα και τα επτά (7) 
τακτικά μζλθ.  
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΓΝΖΟΞΔ6-ΡΣΤ



ΠΑΡΟΝΣΕ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
 

1. ΑΝΣΩΝΙΣΑ Γεϊργιοσ 
2. ΔΙΟΛΕΣΣΑ Παναγιϊτθσ 
3. ΜΑΘΗΝΟ Διαμαντισ 
4. ΣΑΝΑΚΑ Ιωάννθσ 
5. ΠΑΠΑΔΟΤΛΙΑ Ματοφλα 
6. ΜΑΝΙΩΣΗ Χαράλαμποσ  
7. ΚΑΣΑΜΠΑ Νικόλαοσ  

 
Ο Πρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το μοναδικό κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ ζκεςε υπόψθ των μελϊν 
του Δ.. τθν  υπϋαρικμ. πρωτ. : 1013/23-8-2021 αίτθςθ τθσ κασ Κρόκου Μαρίασ –
Διοργανϊτριασ εκκζςεων, περί διάκεςθσ χϊρου για διοργάνωςθ μπαηάρ – ζκκεςθσ και 
αναφζρει : «…προκειμζνου να βοθκθκοφν τοπικά φιλοηωικά ςωματεία – πυρόπλθκτοι 
άνκρωποι και ηϊα». 

ΑΔΑ: ΨΓΝΖΟΞΔ6-ΡΣΤ



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΓΝΖΟΞΔ6-ΡΣΤ



 
 
 
Ο Πρόεδροσ ςυνεχίηοντασ ανζφερε ότι πρόκειται για τθ δεφτερθ αίτθςθ τθσ κασ Κρόκου 
Μαρίασ προσ τθν Τπθρεςία, κακότι θ πρϊτθ με αρ. πρωτ. : 951/13-8-2021  είχε απορριφκεί με 
το υπϋαρικμ. πρωτ. : 967/18-8-2021 ζγγραφο του Δ.Λ.Σ.. λόγω ζλλειψθσ χϊρου.  
 

 

ΑΔΑ: ΨΓΝΖΟΞΔ6-ΡΣΤ



Ο Πρόεδροσ ενθμζρωςε το ϊμα ότι ςε επικοινωνία με τον τοπικό φιλοηωικό ςφλλογο και τθν 
Πρόεδρο του υλλόγου γυναικϊν, όπου γίνεται αναφορά ςτθν επιςυναπτόμενθ αίτθςθ 
«…μζροσ των εςόδων να διατεκεί ςτο φιλοηωικό ςφλλογο κιάκου…» , «…να προςκαλζςουμε 
ΔΩΡΕΑΝ το γυναικείο ςφλλογο κιάκου…» ενθμερϊκθκε ότι δεν ενδιαφζρονται να 
ςυμμετάςχουν . 
 
Σο Δ.. αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν ανωτζρω ειςιγθςθ του Προζδρου ακολοφκθςε διαλογικι 
ςυηιτθςθ όπου ο κ. Λιμενάρχθσ Κατςάμπασ Νικόλαοσ διλωςε ότι δεν ςυμφωνεί λόγω 
ζλλειψθσ χϊρου, κακϊσ ςτθν επιςυναπτόμενθ αίτθςθ γίνεται αναφορά για χριςθ χϊρου όπου 
«…κα παρευρεκοφν 15 (περίπου) παραγωγοί και δθμιουργοί…»  
 
 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Αποδζχεται τθν ανωτζρω ειςιγθςθ του Προζδρου και απορρίπτει τθν υπϋαρικμ.1013/23-8-
2021 εκ νζου αίτθςθ παραχϊρθςθσ χϊρου τθσ κασ Κρόκου Μαρίασ.   
 
Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξοντα αρικμό 43/2021. 
 

 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΙΑΘΟΤ 
 

 
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                                           ΣΑ ΜΕΛΗ  
 
 
    ΑΝΣΩΝΙΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ     ΔΙΟΛΕΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ  
        ΜΑΘΗΝΟ ΔΙΑΜΑΝΣΗ 
        ΣΑΝΑΚΑ ΙΩΑΝΝΗ 
        ΠΑΠΑΔΟΤΛΙΑ ΜΑΣΟΤΛΑ 
        ΜΑΝΙΩΣΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 
        ΚΑΣΑΜΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 

 
       

ΚΙΑΘΟ 31/08/2021 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  
ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ  

ΣΑΜΕΙΟΤ ΚΙΑΘΟΤ 
 
 

    ΑΝΣΩΝΙΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ  

ΑΔΑ: ΨΓΝΖΟΞΔ6-ΡΣΤ


