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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ           

ΤΑΜΕΙΟ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                     

 

Από  το   πρακτικό με αριθμό 10 της    20η  Σεπτέμβριου    2021, δημόσιας      

                      συνεδρίασης   του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Στην  Ερμιόνη σήμερα την  20η του μηνός  Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα   Δευτέρα 

και ώρα 15:00, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Ερμιονίδας, συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών , στο πλαίσιο λήψης μέτρων 

αποφυγής της διάδοσης του  κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

40/31.3.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46 ΜΤΛ6 -50Ψ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από 

την υπ’ αριθ. πρωτ.   813/15-09-2021 Ο.Ε.  έγγραφη πρόσκληση του κ. 

Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 

επτά (07) μελών συμμετείχαν επτά (07) ήτοι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

1.Φλωρής  Εμμανουήλ  

2. Βελούδης Ηλίας  

3.Αντωνοπούλου Αντωνία 

4. Τσεγκής Γεώργιος   

5. Γιαννικοπούλου – Λούμη  

     Αγγελική    

6. Παππάς Δημήτριος  

Πρόεδρος  –  Δημοτικός Σύμβουλος 

Αντιπρόεδρος  – Δημότης  

Γραμματέας  – Δημοτική σύμβουλος  

Τακτικό Μέλος  – Δημοτικός Σύμβουλος  

Τακτικό Μέλος – Δημοτική Σύμβουλος 

 

Τακτικό Μέλος   – Διοικητής Β  ́ Λιμενικού 

Τμήματος Πορτοχελίου 

 

7.Ρούσσης Ιωάννης                       Τακτικό Μέλος – Δημοτικός Σύμβουλος 

                                                        Εκπρόσωπος μειοψηφίας 
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Ο  κ.  Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης. 

 

    Αριθμός Απόφασης 

        124 /   2021 

ΘΕΜΑ  5οΗ.Δ. : «Περί της μείωσης του 

ανταλλάγματος κατ’ εξαίρεση για το έτος 2021 

σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του 

άρθρου 74 του ν. 4811/2021 (ΦΕΚ Α ́108A) 

«Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους Χ.Ζ.Λ. από 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος». 

 

Ο κ.  Πρόεδρος εισηγούμενος το  ανωτέρω θέμα   της ημερήσιας διάταξης είπε 

τα εξής: 

       Θέτω υπόψη  σας , τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4811/2021 (ΦΕΚ 108 

A) το  οποίο     αναφέρει:    

Άρθρο 74 

«Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους χερσαίας 

ζώνης λιμένα από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)» 

Μέχρι την 31η.10.2021 επιτρέπεται, με αίτηση του ενδιαφερομένου χωρίς 

πρόσθετο αντάλλαγμα και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η επέκταση 

του χώρου, ο οποίος έχει παραχωρηθεί σε κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος για απλή χρήση, μέχρι και τη συμπλήρωση του διπλάσιου του 

χώρου της αρχικής παραχώρησης, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και 

ομπρελών σκίασης, σε χερσαία ζώνη λιμένα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 

του ν. 2971/2001 (Α  ́ 285), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2, με 

απόφαση του αρμοδίου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα και κατόπιν 

γνώμης της κατά τόπον αρμόδιας λιμενικής αρχής. 

Προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 1 είναι οι εξής: α) Κατά τη λήψη της 

απόφασης και κατά τη διατύπωση της γνώμης λαμβάνονται υπόψη και 
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εξασφαλίζονται ιδίως: 

αα) η εξυπηρέτηση της λιμενικής δραστηριότητας, αβ) η εύρυθμη λειτουργία 

του λιμένα, 

αγ) η μη παρεμπόδιση των διαβάσεων, ιδίως των διαβάσεων των ατόμων με 

αναπηρία και τυφλών, βάσει και της υπ’ αρ. 52907/2009 απόφασης του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Β  ́2621), 

αδ) η απρόσκοπτη λειτουργία και ανεμπόδιστη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις 

των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, 

αε) η μη παρεμπόδιση πρόσβασης σε παρόδια κτίρια, χώρους στάθμευσης 

παρακείμενων χρήσεων, απορροές όμβριων υδάτων, 

αστ) η μη παρεμπόδιση της διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης, όπως 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

β) Εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται 

κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α  ́90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 

του ν. 4690/2020 (Α  ́104). 

γ) Εξασφαλίζεται λωρίδα ελεύθερης διέλευσης πεζών τουλάχιστον ενάμισι (1,5) 

μέτρου. 

δ) Δεν θίγονται δικαιώματα άλλων δικαιούμενων της χρήσης του 

επεκτεινόμενου χώρου. 

ε) Δεν επιτρέπονται η ανάπτυξη στον επεκτεινόμενο χώρο μονίμων ή 

προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων. 

α) Με απόφαση του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, η 

οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52Α του ν. 2696/1999 (Α  ́57) και 

της περ. ε  ́της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2932/2001 (Α  ́145) και ύστερα από 

τεχνική έκθεση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του φορέα, ή, ελλείψει αυτής, 

από τεχνικές υπηρεσίες των οικείων δήμων ή περιφερειών, καθώς και σχετικής 

γνώμης των αρμόδιων Λιμενικών Αρχών, είναι δυνατή η απαγόρευση της 

κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς αρμοδιότητας των φορέων διοίκησης και 
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εκμετάλλευσης λιμένων, είτε για ορισμένες ώρες της ημέρας είτε για το σύνολο 

της ημέρας, καθώς και η προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, υπό 

την προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης και διέλευσης / 

στάσης / στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων και ατόμων με αναπηρία. Με 

όμοια απόφαση είναι δυνατή η δημιουργία προσωρι νών διαδρόμων κίνησης 

πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου, καθώς και η προσωρινή 

δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, με 

μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε 

περιοχές κατοικίας. 

β) Σε λιμένες στους οποίους ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα είναι 

νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, η απόφαση εκδίδεται κατά παρέκκλιση του 

άρ- θρου 52Α του ν. 2696/1999 και της περ. ε  ́της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 

2932/2001 από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, ύστερα από σχετικό αίτημα του φορέα, συνοδευόμενο από τεχνική 

έκθεση του φορέα μαζί με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α  ́ 75) του 

μελετητή για τη συμμόρφωση του περιεχομένου της μελέτης προς τις κείμενες 

διατάξεις και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. γ) Οι αποφάσεις 

των περ. α  ́ και β  ́ ισχύουν έως και την 31η.10.2021 και τηρούν τις τεχνικές 

οδηγίες που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ 

ΔμΕΑΑΠ/57298/225 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

(Β  ́2448). 

Εφόσον δεν είναι δυνατή η κατά την παρ. 1 επέκταση, επιτρέπεται, με 

αίτηση του ενδιαφερομένου, η μείωση του καθορισμένου ανταλλάγματος της 

παραχώρησης απλής χρήσης μέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%) για τους μήνες 

εφαρμογής του παρόντος, κατόπιν απόφασης του αρμοδίου φορέα διοίκησης και 

εκμετάλλευσης λιμένα, τηρουμένων των απαιτήσεων των Υπουργικών 

Αποφάσεων, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου τεσσαρακοστού 

τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020. 
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Όποιος χωρίς την απόφαση της παρ. 1 προβαίνει στην επέκταση του χώρου, ο 

οποίος έχει παραχωρηθεί για απλή χρήση σε χερσαία ζώνη λιμένα, τιμωρείται 

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2971/2001. 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η.5.2021. 

 

Επίσης, το  Άρθρο 46 του ν . 4797/2021 (ΦΕΚ 66 Α ) «Επέκταση απαλλαγής 

από την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος παραχώρησης χρήσης χώρου 

εντός Ζώνης Λιμένα- Τροποποίηση του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 

13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου» αναφέρει: 

 

Στο άρθρο εξηκοστό όγδοο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 

104), προστίθενται παρ. 7 ως εξής: 

 

«7. Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 

2021, οι παραχωρησιούχοι δικαιωμάτων χρήσης χώρων ζώνης λιμένα, κατά το 

άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α’ 285), προς εγκατάσταση ή λειτουργία 

επιχείρησης για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί 

αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή 

κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, ή η οποία 

πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και ανήκει 

σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων, που καθορίζονται με την απόφαση η 

οποία προβλέπεται στην παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 

του ν. 4683/2020 (Α’ 83), απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 

συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων 

διατάξεων περί παραχωρήσεων. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και  το γεγονός ότι τα Δημοτικά Λιμενικά 
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Ταμεία δεν επιχορηγούνται από τον Κρατικό προϋπολογισμό για τις μειώσεις 

των εσόδων τους ως συνέπειας της πανδημίας , εισηγούμαι  την  μείωση του 

ανταλλάγματος κατά 20%, κατόπιν αίτησης των καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), από 01/05/2021 έως 31/10/2021, σε όσες επιχειρήσεις δεν 

είναι δυνατή η κατά την παρ. 1 επέκταση  . 

Προϋπόθεση η υποβολή αίτησης για παραχώρηση επέκτασης χώρου χωρίς 

αντάλλαγμα, και η αρνητική εισήγηση της Λιμενικής Αρχής. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά.  

Το  Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:  

 Το άρθρο 74 του ν. 4811/2021 (ΦΕΚ 108 Α) 

 Το  Άρθρο 46 του ν. 4797/2021 (ΦΕΚ 66Α) 

 Την εισήγηση του κ Προέδρου   

 Το γεγονός ότι τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία δεν επιχορηγούνται από τον 

Κρατικό προϋπολογισμό για τις μειώσεις των εσόδων τους ως συνέπειας 

της πανδημίας 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Εγκρίνει  τη μείωση του ανταλλάγματος  δικαιώματος χρήσης χερσαίων και 

εξομοιούμενων  χώρων,  όπως αυτό έχει καθοριστεί με την υπ. αριθ. 123/2020 

(ΑΔΑ: ΩΤΛ7ΟΛΘΛ-Δ42)   απόφασης Δ.Λ.Τ. Ερμιονίδας για το οικ. έτος 2021 

κατά 20%  01/05/2021 έως 31/10/2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 4 του άρθρου 74 του Ν. 4811/2021 (ΦΕΚ 108 Α). 

Προϋπόθεση η υποβολή αίτησης για παραχώρηση επέκτασης χώρου χωρίς 

αντάλλαγμα, και η αρνητική εισήγηση της Λιμενικής Αρχής. 

Σε περίπτωση που έχει  ήδη καταβληθεί  το αντάλλαγμα, τότε το ποσό της 

μείωσης θα συμψηφίζεται με επόμενου έτους οφειλή. 
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           Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό    124 / 2021 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ         Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Εμμανουήλ Φλωρής            Ηλίας   Βελούδης            Αντωνοπούλου Αντωνία 

 

 

                                                   ΤΑ   ΜΕΛΗ 

       

                                           Ακριβές Αντίγραφο  

                                            Ο Πρόεδρος Δ .Σ 

 

 

                                         Εμμανουήλ Φλωρής      

 

1.Γεώργιος Τσεγκής   

 

4.Ρούσσης Ιωάννης 

 

 2.  Λούμη – Γιαννικοπούλου 

          Αγγελική 

     3. Παππάς Δημήτριος 
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