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ΠΡΟΣ : ΔΡΑΓΑΤΗΣ Ν. Κώστας
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ΚΟΙΝ.: 1) Δήμος Πάρου (με φωτ/φο σχετικού)
2) Περιφερειακή Ενότητα Πάρου
(με φωτ/φο σχετικού)

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτηση.
ΣΧΕΤ.: Η από 10-07-2017 (Α.Π. Εισερχόμενης Αλληλογραφίας Υπηρεσίας μας: 1638/11-07-2017) αίτησή σας μέσω
Η/Τ.

1. Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής με την οποία μας γνωστοποιήθηκε το αίτημά σας, σας
παραθέτουμε τα κάτωθι:
α. Όσον αφορά στη χορήγηση του δημοσίου εγγράφου με αριθμό πρωτοκόλλου εξερχομένων του
Δήμου Πάρου 8084 της 26/06/2017 με θέμα “Αδειοδότηση θαλασσίων σπορ στην παραλία Αγίου
Νικολάου της Δ.Κ. Αγκαιριάς”, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην Υπηρεσία που εξέδωσε το εν
λόγω έγγραφο. Από το Βιβλίο Εισερχομένων Εγγράφων της Υπηρεσίας μας προκύπτει ότι το
ανωτέρω έγγραφο δεν έχει περιέλθει στην κατοχή μας.
β. Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής που είναι αρμόδια για την εξέταση θεμάτων/αιτημάτων που
σχετίζονται (μεταξύ άλλων) με τα είδη των θαλάσσιων μέσων αναψυχής και το μέγιστο αριθμό τους
(μονάδες) ανά είδος, κατά εκμισθωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του
Γ.Κ.Λ. αριθ. 20, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του Γενικού
Κανονισμού Λιμένων αριθ. 20 (ΦΕΚ 444 Β΄/26-4-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν
αναρτηθεί στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΨΦ7Ω4653ΠΩ-ΔΚ7 (Αριθ. Πρωτ.: 2131.4-1/254/2016/09
Φεβρουαρίου 2016).
γ. Για την περιοχή του Αγίου Νικολάου υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος από νομικό πρόσωπο το
οποίο αποτυπώθηκε σε Αίτημα χορήγησης άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, αίτημα
το οποίο έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου Εισερχομένων Εγγράφων Υπηρεσίας μας 1007/31-05-2016.
δ. Η αναφερόμενη Επιτροπή στην παράγραφο 1.β. της παρούσας συνεδρίασε την 07 Ιουνίου 2016
και έκανε ομόφωνα δεκτό, το αίτημα του νομικού προσώπου, για την χορήγηση άδειας εκμίσθωσης
θαλασσίου σκι, θαλασσίου δαχτυλιδιού, wakeboard (θαλάσσιο σκι), στην παραλία “Άγιος Νικόλαος”
Αλυκής Πάρου.
ε. Η Υπηρεσία μας μέχρι την 07-06-2016 δεν είχε γίνει αποδέκτης οιουδήποτε εγγράφου από τους
«αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου Πάρου στην Δημοτική Κοινότητα Αγκαιριάς» που αναφέρονται
στην αίτησή σας για αρνητική τοποθέτηση σε εν λόγω αδειοδότηση. Επιπροσθέτως, κατά την
συνεδρίαση της τριμελούς επιτροπής, δεν έγινε οιαδήποτε συναφή τοποθέτηση από τα μέλη της.
2. Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας.
Ο Λιμενάρχης α. α.

Πλωτάρχης Λ.Σ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ Θεόδωρος

