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Θεσσαλονίκη 4 Αυγούστου 2010
ΠΡΟΣ: Δήμο Παλαιοκαστριτών Κερκύρας
Α.Π. 320/2010
ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ – ΑΝΑΦΟΡΑ
Αξιότιμοι Κύριοι,
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης
(ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.) ιδρύθηκε το 2004 και αριθμεί σήμερα περί τα 1500 μέλη σε ολόκληρη
την Ελλάδα. Έχει ως σκοπό μεταξύ άλλων τη συνένωση όλων των μελών που
δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, για την μελέτη,
διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών, ασφαλιστικών και
συνδικαλιστικών συμφερόντων, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού
συνόλου καθώς και την προβολή των προβλημάτων και αιτημάτων των μελών του
και των προτάσεων για τη λύση και ικανοποίησή τους. Η εκπλήρωση των παραπάνω
ενδεικτικά αναφερόμενων σκοπών του συνδέσμου επιδιώκεται μεταξύ άλλων με την
άριστη συνεργασία του συνδέσμου με τα αρμόδια όργανα της πολιτείας και εν γένει
των οργανισμών και οργανώσεων που ασχολούνται με τον κλάδο στην Ελλάδα και
το εξωτερικό, με τη διεξαγωγή κάθε νόμιμης μορφής κινητοποίησης και
δραστηριότητας για τη διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων την τάξη
προβλημάτων και την περιφρούρηση των οικονομικών, επαγγελματικών και
κοινωνικών συμφερόντων των μελών.

Με την παρούσα διαμαρτυρόμαστε και ζητούμε να ενεργήσετε άμεσα και
χωρίς άλλη καθυστέρηση τα κατά το νόμο, για την απομάκρυνση της
κινητής καντίνας που τοποθετήθηκε σε χώρο της κατά το νόμο (ΥΑ
4805/2005), χαρακτηρισθείσης χερσαίας ζώνης του καταφυγίου
τουριστικών σκαφών του Κόλπου Αλύπα Παλαιοκαστρίτσης Ν. Κερκύρας,
που σημειωτέον βρίσκεται εξ’ ολοκλήρου εντός της ζώνης του χαραχθέντος
στην περιοχή αιγιαλού και η οποία παραχωρήθηκε στο Δήμο σας από το
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Ελληνικό Δημόσιο και δη από τον Ε.Ο.Τ. για 33 χρόνια, προκειμένου να το
λειτουργεί, όπως ρητά ορίζεται στην ως άνω Υ.Α., σύμφωνα με τον Γενικό
Κανονισμό λειτουργίας τουριστικών λιμένων.
Επειδή σε περίπτωση χερσαίας ζώνης λιμένων, αρμοδιότητας οργανισμών
λιμένων, λιμενικών ταμείων και μαρινών του Ε.Ο.Τ., όπως εν προκειμένω
του παραπάνω τουριστικού καταφυγίου που παραχωρήθηκε σε σας ως φορέα
διαχείρισης, για να το λειτουργείτε, ως ρητά ορίσθηκε σύμφωνα με τον
γενικό κανονισμό λειτουργίας τουριστικών λιμένων, η άδεια άσκησης
υπαιθρίου εμπορίου (άρθρο 3 του Ν. 2323/1995), χορηγείται από την
υπηρεσία που έχει την διαχείριση των λιμένων αυτών.
Επειδή ουδεμία άδεια άσκησης υπαιθρίου εμπορίου χορηγήθηκε προς την υπό
κρίση καντίνα από τον Ε.Ο.Τ. ή από το Δήμο σας, που κατέχει τον παραπάνω
χώρο για λογαριασμό του ως άνω Οργανισμού και σύμφωνα με τον Γενικό
κανονισμό λειτουργίας τουριστικών λιμένων.
Επειδή περαιτέρω ο αιγιαλός, είναι κοινόχρηστο πράγμα, απαιτείται δε κατά
το Νόμο 2971/2001 περί αιγιαλού και παραλίας (άρθρο 13), η έκδοση άδειας
για την παραχώρηση της χρήσης τμήματος αυτού, τέτοια δε άδεια ουδέποτε
έλαβε ο ιδιοκτήτης και κάτοχος της επίμαχης καντίνας για να την
εγκαταστήσει στον συγκεκριμένο χώρο εντός του αιγιαλού.
Επειδή τέλος κατά το Νόμο άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 2323/1995 η άσκηση του
υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου επιτρέπεται μόνο σε οικισμούς ή χωριά όπου
δεν υπάρχει στεγασμένο εμπόριο, εν προκειμένω δε είναι γεγονός πασίδηλο
ότι στην περιοχή της Αλύπα Παλαιοκαστρίτσας γίνεται εμπόριο παρομοίων
ειδών με αυτά που εμπορεύεται η εν λόγω καντίνα (αναψυκτικά, νερά,
παγωτά, ελαφρύ φαγητό κλπ), που εγκαταστάθηκε μόνιμα εντός της ζώνης
του παραπάνω καταφυγίου.
Για τους λόγους αυτούς και με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας,
ιδία δε από την απώλεια εισοδήματος από τις παράνομες και υπαίτιες πράξεις
ή παραλείψεις όλων των εμπλεκομένων οργάνων,
Παρακαλούμε, όπως προβείτε άμεσα στα κατά το νόμο για την απομάκρυνση
της παραπάνω καντίνας και ενημερώστε μας σχετικά.
Με τιμή
Νίκη Κωνσταντίνου
Πρόεδρος

Ηλίας Καλιώρας
Γεν. Γραμματέας
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