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Ν.Π.∆.∆.: «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ΄αριθ. 3/ 23 Απριλίου 2021 τακτικής συνεδρίασης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ : «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Αριθµός Απόφασης: 16/2021
Περίληψη: Περί αιτήσεως Σακκούλη Ιωάννας του Φωτίου για την
παραχώρηση απλής χρήσης χώρου της χερσαίας ζώνης λιµένα
Βραχατίου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων το έτος 2021.
Σήµερα την 23η του µηνός Απριλίου έτους 2021 ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 12η µεσηµβρινή, το
διοικητικό συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» συνήλθε σε δια ζώσης
τακτική συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ.πρωτ. 50/19-04-2021 πρόσκληση του προέδρου που δηµοσιεύθηκε και
επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 234, 240 και 244 παρ.4 του
ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόµιµη απαρτία του διοικητικού συµβουλίου,
αφού από τα επτά (7) µέλη ήταν παρόντα τα έξι (6) :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.∆αληβίγκας Γεώργιος (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πανταζής Παναγιώτης, µέλος

2.Μπούρας Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)
3.Καλλίρη Μαρία, µέλος
4.Στεργιόπουλος Λεωνίδας, µέλος
5.Κορωναίος Παρασκευάς, εκπρόσωπος Λ.Σ.
6.Κελέκου Αλεξάνδρα, µέλος

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρίσκεται η υπάλληλος του δήµου Σαρρή Αργυρώ για την τήρηση των
πρακτικών συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος παίρνει το λόγο για το δέκατο (10ο ) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του
συµβουλίου την αρ. 44/15-04-2021 αίτηση της Σακκούλη Ιωάννας του Φωτίου , µε την οποία ζητά την
παραχώρηση δικαιώµατος απλής χρήσης χώρου της χερσαίας ζώνης λιµένα Βραχατίου, συνολικής
έκτασης 226,50 τ.µ. που βρίσκεται ακριβώς µπροστά και εντός των ορίων του καταστήµατός µε τον
διακριτικό τίτλο «BAR LUX» καθώς και έµπροσθεν όµορης ιδιοκτησίας (δεξιά εφαπτόµενης του ΚΥΕ)
της εταιρείας «ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ο.Ε.», όπως ακριβώς φαίνεται
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στο από Απρίλιο 2021 τοπογραφικό διάγραµµα της Αρχ. Μηχανικού Αλεξάνδρας Κελέκου που
θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Βέλου-Βόχας Κορινθίας.
Με την αρ. 9/2013 (Α∆Α: ΒΕ∆ΧΟΞ2Π-Ω9Μ) απόφαση του διοικητικού συµβουλίου που εγκρίθηκε µε
την αρ. 882/12124/18-4-2013 απόφαση του Γ.Γ.Α.∆.Π.∆.Ε.& Ι (Α∆Α: ΒΕΧ4ΟΡ1Φ-ΣΡΚ) καθορίσθηκε
το αντάλλαγµα για απλή παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων στη χερσαία ζώνη λιµένα Βραχατίου για την
τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, εµπορευµάτων, πάγκων οπωροπωλείων κ.λ.π., έµπροσθεν των
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και µη, σε 13,00 ευρώ ανά τ.µ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος λέγει ότι οι όλως εξαιρετικές και απρόβλεπτες συνθήκες που έχουν ανακύψει
λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού covid-19 επιτάσσουν τη λήψη µέτρων µε σκοπό την προστασία της
δηµόσιας υγείας µέσω της εφαρµογής κανόνων τήρησης αποστάσεων, αλλά και την ανάκαµψη της
οικονοµίας και δη των επιχειρήσεων που εν προκειµένω δραστηριοποιούνται σε παραχωρούµενους µε
αντάλλαγµα χώρους χερσαίας ζώνης λιµένων.
Με το άρθρο 191 του ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256 Α) «Μείωση οικονοµικού ανταλλάγµατος σε πληττόµενες
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούντια σε χώρους ζώνης λιµένα» αντικαθίσταται η παρ.5 του άρθρου
εξηκοστού όγδοου της από 13.4.2020 ΠΝΠ (Α΄84) η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.4690/2020
(Α΄104), ως εξής : β) Οι παραχωρησιούχοι δικαιωµάτων χρήσης χώρων ζώνης λιµένα, κατά το άρθρο 24
του ν.2971/2001, προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης η οποία εδρεύει σε περιφερειακή ενότητα, η
οποία εντάσσεται σε επιδηµιολογικό επίπεδο αυξηµένου κινδύνου ή σε περιφερειακή ενότητα για την οποία
έχουν εκδοθεί έκτακτα µέτρα προστασίας δηµόσιας υγείας, κατά εφαρµογή κανονιστικής πράξης και 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, σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών που προβλέπεται στην παρ 8α του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄68), η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83) όπως αυτή προστέθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 33 του
ν.4753/2020 (Α΄227), απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού οικονοµικού
ανταλλάγµατος, αρχής γενοµένης από τον µην Νοέµβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει όπως οι παραχωρησιούχοι δικαιωµάτων χρήσης χώρων της χερσαίας
ζώνης λιµένα Βραχατίου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων κ.λ.π., οι οποίοι επιβαρύνθηκαν από τα
ειδικά και έκτακτα µέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που λήφθησαν για
προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό COVID-19, αποκλειστικά και
µόνο το έτος 2021 να επιβαρυνθούν µε το 60% του αρχικού ανταλλάγµατος που έχει καθορισθεί µε την
αρ.9/2013 απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του ∆.Λ.Τ.Βόχας και κάλεσε το ∆.Σ. να αποφασίσει
θετικά επί του ανωτέρω αιτήµατος.
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του κ.Προέδρου και έλαβε υπόψη του:
1. Τις διατάξεις του Β.∆. 14/19-1-39 «Περί τροποποιήσεως των περί Λιµενικών Ταµείων κείµενων
διατάξεων»
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2. Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄/19-12-2001) «Αιγιαλός, Παραλία και άλλες
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα
3. Τους όρους και τις προϋποθέσεις της αρ. 8321.6/01/12/12-03-2012 εγκυκλίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας/∆ιεύθυνση Ο.Λ.Ε.Λ.
4. Το από Απρίλιο 2021 τοπογραφικό διάγραµµα της Αρχ.Μηχανικού Αλεξάνδρας Κελέκου που
θεωρήθηκε από τον Πρ/νο της Τ.Υ. του ∆ήµου Βέλου-Βόχας
5. Την αρ. 8194/2012 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε.
6. Tην αρ. 44/15-04-2021 αίτηση της Σακούλη Ιωάννας του Φωτίου

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παραχώρηση στην ΣΑΚΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του Φωτίου, ιδιαίτερου δικαιώµατος απλής
χρήσης χώρου της χερσαίας ζώνης λιµένα Βραχατίου, συνολικής έκτασης 226,50 τ.µ., που βρίσκεται
ακριβώς µπροστά και εντός των ορίων του καταστήµατός της µε τον διακριτικό τίτλο «BAR LUX»
καθώς και έµπροσθεν όµορης εφαπτόµενης ιδιοκτησίας (δεξιά του ΚΥΕ) ιδιοκτησίας της
«ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Ο.Ε.»,

για

την

τοποθέτηση

τραπεζοκαθισµάτων το έτος 2021, όπως ακριβώς φαίνεται στο από Απρίλιο 2021 τοπογραφικό
διάγραµµα της Αρχ.Μηχανικού Αλεξάνδρας Κελέκου, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο της
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Βέλου-Βόχας Κορινθίας και συνοδεύει την παρούσα απόφαση.
Βασική προϋπόθεση της παραχώρησης είναι η µη τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων στον χώρο του
πρασίνου.
Το αντάλλαγµα για την ανωτέρω παραχώρηση ορίζεται το στο ποσό των 1.766,70 ευρώ (ήτοι:
226,50τ.µ. Χ 13,00 ευρώ/τ.µ. = 2.944,50 Χ 60% = 1.766,70 ευρώ) το οποίο επιβαρύνεται µε κρατήσεις
3,6% υπέρ χαρτοσήµου ΟΓΑ (63,60 ευρώ) και 3% υπέρ ΕΚΟΕΜΝ (53,00 ευρώ).
Η καταβολή του ανταλλάγµατος θα γίνει ως εξής: το 50% καταβάλλεται µε την επίδοση στον
ενδιαφερόµενο της έγκρισης παραχώρησης του χώρου και το υπόλοιπο 50% σε δύο ισόποσες µηνιαίες
δόσεις (µε ελάχιστο όριο τα 150,00 ευρώ) που θα καταβληθούν την 20η ηµέρα εκάστου θερινού µηνός.
Σε περίπτωση µη καταβολής του 50% του ανταλλάγµατος µε την έγκριση της παραχώρησης ή µη
καταβολής έστω και µιας εκ των τριών δόσεων του υπόλοιπου 50% του ανταλλάγµατος, η παρούσα θα
ανακληθεί άµεσα µε απόφαση του ∆.Σ. χωρίς καµία αποζηµίωση του ανωτέρω.
Η παρούσα παραχώρηση γίνεται υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
1. Να µην παρακωλύεται η άνετη οµαλή και ασφαλής κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων και να εξασφαλίζεται η ελεύθερη
διέλευση του κοινού κατά µήκος του πεζόδροµου αλλά και η προσέγγισή του προς την θάλασσα.
2

Ο ενδιαφερόµενος θα διατηρεί τον χώρο που του παραχωρήθηκε καθαρό και θα συµµορφώνεται προς τις υποδείξεις της

οικείας Λιµενικής Αρχής.
3. ο ενδιαφερόµενος θα έχει τις προβλεπόµενες (όπου απαιτείται) άδειες και εγκρίσεις.
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4.

Σε περίπτωση που αποφασισθεί από τον φορέα διοίκησης η κατασκευή λιµενικών ή άλλων δηµοσίου συµφέροντος ή

εξυπηρετούντων την κοινή χρήση έργων στον παραχωρούµενο χώρο ή αλλαγή χρήσης αυτού, θα πρέπει ο ενδιαφερόµενος να
εγκαταλείψει την χρήση του µέσα σε τακτή προθεσµία χωρίς καµία αξίωση για αποζηµίωση.
5. Ο παραχωρούµενος χώρος θα παραδοθεί στην προτέρα του κατάσταση µετά τη λήξη της παραχώρησης.
6. Ο παραχωρησιούχος δεν επιτρέπεται να µεταβιβάσει ολικά ή µερικά το δικαίωµά της σε άλλον ή να συνάψει οποιαδήποτε
σχέση γι’ αυτό, µε ή χωρίς αντάλλαγµα (π.χ. υπεκµίσθωση κ.λ.π.) που να αφορά την έκταση που παραχωρήθηκε ή τις
εγκαταστάσεις και γενικά τα έργα πάνω σε αυτή, χωρίς την προηγούµενη έγκριση του φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης
λιµένα.
7.

Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η εφαρµογή των διατάξεων περί παραχωρήσεων δικαιώµατος χρήσης χώρων.

Το παραχωρούµενο δικαίωµα χρήσης του χώρου µπορεί να ανακληθεί εκ µέρους του ∆ηµοσίου για λόγους Εθνικής

Ανάγκης, άµυνας και ασφάλειας της Χώρας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται ο ενδιαφερόµενος να εγκαταλείψει την
χρήση του χώρου µέσα σε τακτή προθεσµία χωρίς καµία αξίωση από το ∆ηµόσιο ή τον φορέα διοίκησης λιµένα για
αποζηµίωση.
8. Με µέριµνα του ενδιαφερόµενου θα λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας και
της παραλίας σύµφωνα µε το ν. 734/77 (ΦΕΚ 319 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9.

Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων διαµόρφωσης του παραχωρούµενου χώρου και κάθε µεταβολή αυτού από

επιχωµατώσεις, προσχώσεις θαλάσσιων εκτάσεων κ.λ.π.
10. Η παράβαση των διατάξεων του νόµου και η παράβαση των όρων και περιορισµών που έχουν τεθεί στην πράξη
παραχώρησης καθώς και η µεταβολή του σκοπού ή της χρήσης της παραχώρησης ή της έκτασης που έχει παραχωρηθεί για
χρήση, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση του παραχωρησιούχου αζηµίως για τον φορέα διοίκησης λιµένα, για την οποία
εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη η οποία κοινοποιείται σε αυτόν, στην οικεία Λιµενική Αρχή και στην Κτηµατική
Υπηρεσία.
11.

Απαγορεύεται στονν παραχωρησιούχο να προβεί σε οποιαδήποτε κατασκευή µόνιµου ή προσωρινού χαρακτήρα έργου

χωρίς να έχουν προηγουµένως εκδοθεί οι απαιτούµενες άδειες και εγκρίσεις της κείµενης νοµοθεσίας.
12. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η χρησιµοποίηση χώρου µεγαλύτερης έκτασης από τον παραχωρηθέντα, θα εφαρµόζεται
η διάταξη του άρθρου 27 του ν.2971/2001 (Α΄-285) η οποία παραπέµπει στις διατάξεις περί προστασίας δηµοσίων κτηµάτων
(Έκδοση πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής Αποβολής και Πρωτοκόλλου Αποζηµίωσης Αυθαίρετης Χρήσης από την οικεία
Κτηµατική Υπηρεσία).
13.

Για την παρούσα απόφαση παραχώρησης δεν έχουν εφαρµογή οι προστατευτικές διατάξεις του Π.∆. 34/1995

«Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων περί εµπορικών µισθώσεων».
14. Ο χρήστης θα διατηρεί το χώρο καθαρό µε δικά του έξοδα. Υποχρεούται να λαµβάνει κάθε φορά τα προβλεπόµενα από
την κείµενη νοµοθεσία και από τις περιστάσεις επιβαλλόµενα µέτρα, για την αποφυγή οποιασδήποτε ζηµιάς ή ατυχήµατος
στις εγκαταστάσεις ή σε τρίτους στον παραχωρούµενο χώρο, για τα οποία πάντως είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Επίσης έχει
την πλήρη ποινική και αστική ευθύνη για οτιδήποτε συµβεί σε πρόσωπα και πράγµατα στον παραχωρούµενο χώρο.

Γιαυτό το σκοπό συντάχθηκε και υπογράφεται αυτό το πρακτικό όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ:

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γ.∆ΑΛΗΒΙΓΚΑ

1) Μ.ΚΑΛΛΙΡΗ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

2)Λ.ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
3)Π.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
4)Ν.ΜΠΟΥΡΑΣ
5)Α.ΚΕΛΕΚΟΥ

∆ΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

