ΑΠΟΦΑΣΗ
Από το 10/31-05-2021 πρακτικό συνεδριάσεως του Δ.Σ της Δημοτικής Ανώνυμης
Εταιρείας Αγίου Νικολάου.
Αριθμ. Αποφ.: 77 «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη τιμολογιακή πολιτική
της ΔΑΕΑΝ για διεξαγωγή εκδηλώσεων εντός του χώρου της Μαρίνας .»
Στον Άγιο Νικόλαο, την 31η του μήνα Μάιου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα
09:00π.μ έγινε Τακτική Συνεδρίαση - Τηλεδιάσκεψη της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία Δ.Α.Ε.Α.Ν., που ιδρύθηκε με το υπ’ αριθμ. 4361/03-04-2009 συμβόλαιο της
συμβολαιογράφου Σοφίας Πόθου - Φετφατσίδη και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
10793/07-04-2009 απόφαση του Νομάρχη Λασιθίου και που δημοσιεύτηκε στο υπ’
αριθμ 2692/10-04-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών
Περιορισμένης Ευθύνης), μετά από πρόσκληση του Προέδρου της εταιρείας κ. Φαρσάρη
Μιχαήλ αφού ειδοποιήθηκαν κάθε ένα μέλος χωριστά, συνήλθαν, τα διορισθέντα με τις
υπ’ αριθμ. 312/25-09-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου & 153/15-10-2019 ,
μέλη του Διοικητικού Συμβούλιο, στην παρούσα συνεδρίαση.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 11
μελών ήταν παρόντα τα 11 μέλη , ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Φαρσάρης Μιχαήλ (Πρόεδρος )
Μαυρή Αντώνιος (Αντιπρόεδρος )
Γαρεφαλάκης Μιχαήλ
Πάγκαλος Γεώργιος
Πεπόνη Εμμανουήλ
Καφετζάκη Μαρία
Κοκολάκη Μαρία
Κοκολάκη Πάολα
Μπελούκας Γεώργιος
Χαριτάκης Θωμάς
Χαλκιαδάκης Νικόλαος(προσήλθε στο 5ο

ΑΠΟΝΤΕΣ

θέμα )

Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση παρευρίσκεται, η κ. Καρτέρη Δέσποινα, υπάλληλος της
ΔΑΕΑΝ ως γραμματέας του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την
«Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη τιμολογιακή πολιτική της ΔΑΕΑΝ για
διεξαγωγή εκδηλώσεων εντός του χώρου της Μαρίνας .» και ενημέρωσε τα
παρόντα μέλη σχετικά με το υπ΄ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ.1013/21-05-2021 του κ. Στβαχτάκη και
της κα. Αρχαύλη στο οποί αναφέρουν τα εξής :
« Καταρχήν, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την δυνατότητα που μας δίνετε να
συζητηθεί το αν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τον γάμο μας στην Μαρίνα.
Πιο αναλυτικά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι προσκεκλημένοι θα είναι περί τα
250 άτομα και η έκταση που επιθυμούμε να ενοικιάσουμε είναι αυτή όπως θα δείτε στην

φωτογραφία. Εννοείται και ο χώρος στα άκρα καθώς και στην μέση θα είναι προσβάσιμος
από τους πολίτες.
Θα θέλαμε να ενοικιάσουμε τον χώρο για τις 17 Σεπτεμβρίου 2022 από τις 15:00 η ώρα
και θα θέλαμε η άδεια για την μουσική, εάν είναι εφικτό, να είναι για όσο πιο αργά
γίνεται. Εξυπακούεται ότι θα μεριμνήσουμε για τον περιβάλλοντα χώρο αλλά και το ίδιο
το περιβάλλον καθώς και μετά την ολοκλήρωση του γάμου ο χώρος να είναι σε άριστη
κατάσταση και καθαρότατος από σκουπίδια.
Θα ήταν χαρά μας να συζητήσουμε για την εκδήλωση ή για τυχόν διευκρινίσεις είτε δια
ζώσης είτε μέσω τηλεφώνου.
Στιβαχτής Λευτέρης: 698 200 97 33
Αρχαύλη Σοφία: 698 469 59 02
Σας ευχαριστούμε θερμά!
Με εκτίμηση,
Λευτέρης και Σοφία»
Εισηγούμαι την θετική απάντηση στο παραπάνω αίτημα και συγκεκριμένα:
Να παραχωρηθεί χώρος όπως αποτυπώνεται στο σχεδιάγραμμα στην Μαρίνα Αγίου
Νικολάου στις 17 Σεπτεμβρίου 2022 για την πραγματοποίηση γαμήλιας δεξίωσης
περίπου 250 ατόμων.
Το κόστος για την ενοικίαση του χώρου να ανέρχεται στο πόσο των 2.700€ (1,5€ ανά
τετραγωνικό μ)
Επίσης θα πρέπει να φροντίζει για την καλή λειτουργία, καθαριότητα του χώρου και
των WC, με το απαραίτητο προσωπικό κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το πέρας της
εκδήλωσης και να ακολουθηθούν οι ώρες κοινής ησυχίας. Αποτελεί ευθύνη του
διοργανωτή της εκδήλωσης για τη λήψη όλων των κατά το νόμο απαιτούμενων
εγκρίσεων και την τήρηση των όπως και του πρωτοκόλλου λόγω των συνθηκών της
πανδημίας λόγω Covid-19.
Σε περίπτωση που η ΔΑΕΑΝ χρειαστεί να απασχολήσει δικούς της εργαζόμενους το
μίσθωμα θα αυξάνεται κατά 100€ ανά εργαζόμενο.
Τέλος να οριστεί υπεύθυνος από τον διοργανωτή της εκδήλωσης που θα αναλαμβάνει
την πλήρη ευθύνη, επικοινωνία και οργάνωση της δεξίωσης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στην οποία πήραν το λόγο όλα τα παρόντα μέλη. Το
Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον Πρόεδρο,
Αποφασίζει ομόφωνα:
Εγκρίνει τη παραπάνω εισήγηση και πιο συγκεκριμένα:
Α) Να παραχωρηθεί χώρος όπως αποτυπώνεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα στην
Μαρίνα Αγίου Νικολάου στις 17 Σεπτεμβρίου 2022 για την πραγματοποίηση γαμήλιας
δεξίωσης περίπου 250 ατόμων.
Το κόστος για την ενοικίαση του χώρου να ανέρχεται στο πόσο των 2.700€ για
περίπου 1800τ.μ. (1,5€ ανά τετραγωνικό μέτρο)
Αποτελεί ευθύνη του διοργανωτή της εκδήλωσης και θα πρέπει να φροντίζει για την
καλή λειτουργία, καθαριότητα του χώρου και των WC, συμμόρφωση με τον κανονισμό
λειτουργίας της μαρίνας, απαγόρευση πρόσβασης των καλεσμένων στις πλωτές και
κάτω από σκάφη στην ξηρά, με το απαραίτητο προσωπικό του, κατά τη διάρκεια αλλά
και μετά το πέρας της εκδήλωσης.
Αποτελεί ευθύνη του διοργανωτή της εκδήλωσης και θα πρέπει να τηρηθούν οι ώρες
κοινής ησυχίας.
Αποτελεί πλήρη ευθύνη του διοργανωτή της εκδήλωσης, για τη λήψη όλων των κατά
το νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων και την τήρηση των, όπως και του πρωτοκόλλου
λόγω των συνθηκών της πανδημίας λόγω Covid-19 που τυχόν ισχύει.
Σε περίπτωση που η ΔΑΕΑΝ χρειαστεί να απασχολήσει δικούς της εργαζόμενους, το
μίσθωμα θα αυξάνεται κατά 100€ ανά εργαζόμενο.
Τέλος να οριστεί υπεύθυνος από τον διοργανωτή της εκδήλωσης που θα αναλαμβάνει
την πλήρη ευθύνη, επικοινωνία και οργάνωση της δεξίωσης.
Β) Η απόφαση να κοινοποιηθεί στο Δήμο Αγίου Νικολάου για την σύμφωνη γνώμη του.
Για τούτο συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ακριβές Απόσπασμα
Άγιος Νικόλαος 31/05/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΑΕΑΝ

ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

