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                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α              

Από το Πρακτικό της υπ΄αριθ. 6/ 4 Μαϊου 2022  τακτικής συνεδρίασης 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ : «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». 

 

Αριθµός Απόφασης: 29/2022 

Περίληψη: Περί µείωσης του υπολογισθέντος ανταλλάγµατος στις 

παραχωρήσεις απλής χρήσης χώρων της χερσαίας ζώνης λιµένα 

Βραχατίου το έτος 2022. 

 

   Σήµερα την 4
η
 του µηνός Μαϊου έτους 2022 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 11.00 π.µ., το διοικητικό 

συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» συνήλθε σε δια ζώσης τακτική 

συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ.πρωτ. 50/27-04-2022 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 τέσσερα (4) : 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.∆αληβίγκας Γεώργιος (Πρόεδρος)                                     1.  Πανταζής Παναγιώτης, µέλος 

2.Καλλίρη Μαρία, µέλος                                                       2. Μπούρας Νικόλαος (Αντ/δρος)                                          

3.Στεργιόπουλος Λεωνίδας , µέλος                                       3.Κελέκου Αλεξάνδρα, µέλος 

4.Κορωναίος Παρασκευάς, εκπρόσωπος Λ.Σ., µέλος 

 

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρίσκεται η υπάλληλος του δήµου Σαρρή Αργυρώ για την τήρηση των 

πρακτικών συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος παίρνει το λόγο για το 6
ο 

θέµα της ηµερήσιας διάταξης και λέγει ότι σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 4916/2022 (ΦΕΚ 65/τ.Α/28-03-2022), για το έτος 2022 το ύψος του 

καταβαλλόµενου ανταλλάγµατος καθορίζεται σε ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του 

υπολογισθέντος ανταλλάγµατος, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 

47458ΕΞ2020/15.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

και Εξωτερικών (Β΄1864). 

Mε τις υπ΄αρ. 8,9,10,11,12,13,14,15,16,21,22,23/2022 και 37/2021 προηγούµενες αποφάσεις του 

διοικητικού συµβουλίου αποφασίσθηκε η παραχώρηση δικαιώµατος απλής χρήσης τµηµάτων της 
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χερσαίας ζώνης λιµένα Βραχατίου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων κ.λ.π. και καθορίσθηκε το 

σχετικό αντάλλαγµα.   

O Πρόεδρος προτείνει όπως οι παραχωρησιούχοι δικαιωµάτων απλής χρήσης χώρων της χερσαίας ζώνης 

λιµένα Βραχατίου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων κ.λ.π., οι οποίοι επιβαρύνθηκαν από τα ειδικά και 

έκτακτα µέτρα που λήφθησαν για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται µε τον 

κορωνοϊό COVID-19, αποκλειστικά  και µόνο το έτος 2022 να επιβαρυνθούν µε το 65% του αρχικού 

ανταλλάγµατος που έχει καθορισθεί µε τις παραπάνω αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου του 

∆.Λ.Τ.Βόχας .  

Το συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του 

ν. 4916/2022 (ΦΕΚ 65/τ.Α/28-03-2022) και µετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία διαπίστωσε 

την ανάγκη οικονοµικής ανάκαµψης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε παραχωρούµενους µε 

αντάλλαγµα χώρους της χερσαίας ζώνης λιµένα Βραχατίου, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Τη µείωση του υπολογισθέντος ανταλλάγµατος µε τις υπ΄αρ. 8,9,10,11,12,13,14,15,16,21,22,23/2022 και 

37/2021 αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου που αφορούν στην παραχώρηση απλής χρήσης 

τµηµάτων της χερσαίας ζώνης λιµένα Βραχατίου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων κ.λ.π., 

αποκλειστικά  και µόνο το έτος 2022,  σε ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκτατό ( 65% ) του αρχικού 

ανταλλάγµατος, µε σκοπό την οικονοµική ανάκαµψη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη 

χερσαία ζώνη λιµένα Βραχατίου, οι οποίες επιβαρύνθηκαν από τα ειδικά και έκτακτα µέτρα που 

λήφθησαν για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό COVID-19.  

 

 

 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                                                                    ∆ΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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