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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Α.Δ.Α.:                                

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                      Πόρος : 11-06-2021 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ                                                                   Αριθ. πρωτ :-89-                                                                                               

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα πρακτικά της   13ης – 2021 Τακτικής  Συνεδρίασης του Δ.Σ. 

 

ΘΕΜΑ  Η.Δ. 1ο : Λήψη Αιτιολογημένης Απόφασης Καθορισμού Ανάπτυξης Τραπεζοκαθισμάτων στη 

ΧΖΛ Σφαιρίας 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  89/2021 

 

1. Σήμερα την 11 Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 , το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε 

σε Τακτική  Συνεδρίαση με την  διαδικασία της περιφοράς, ύστερα από την υπ’ αριθ.  πρωτ.  650/07-06-

2021 πρόσκληση του Προέδρου , η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ.,  σύμφωνα με με i) 

τις διατάξεις του άρθρου 10 και του άρθρου 75  του Ν. 3852/2010, ii) τη διάταξη του ά.10, παρ, 1 της 

ΠΝΠ (ΦΕΚ55/Α/11.3.2010) όπως κυρώθηκε και ισχύει με το Ν.4682/2020, iii) του ά. 1 της ΚΥΑ 

429/ΦΕΚ850/Β/13.3.2020, iv) των υπ’ αριθμ. 40/20930/31.3.2020 και 60249/22.9.2020 Εγκυκλίων του 

ΥΠΕΣ  v) τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το υπ.΄αριθμ.πρωτ. 1985/13-3-2020 έγγραφο του Δημάρχου 

Πόρου του για συζήτηση και λήψη απόφασης στο  θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 

2. Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αλέξανδρος 

Δημητριάδης επικοινώνησε τηλεφωνικά με όλα τα μέλη του Συμβουλίου ζητώντας τους να 

γνωστοποιήσουν εντός μισής ώρας  την ψήφο ή/και τις τοποθετήσεις τους επί της σχετικής εισήγησης 

που τους είχε κοινοποιηθεί. Από την επικοινωνία προέκυψε η συμμετοχή στη συνεδρίαση επτά (7) 

μελών και επομένως, οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, ήταν 

επτά (7) επί συνόλου επτά (7) μελών και ονομαστικά οι:  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

Πρόεδρος : Αλέξανδρος Δημητριάδης                                                          

Αντιπρόεδρος : Δ. Παπαχρήστου Αντιπρόεδρος 

Μέλος: Σ. Δημητρίου                                                              

Μέλος: Α. Αποστολάκης Γραμματέας 

Μέλος: Χ. Τζανετοπούλου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Μέλος: Γ. Δημητριάδης 

Μέλος: Α. Μακρή 
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 3. Ακολουθεί η Εισήγηση του Προέδρου: 

Με το αρ. πρωτ. 3113.10-65/82813/2020/10-12-2020 έγγραφό της, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, 

Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων επεσήμανε στο Δ.Λ.Τ. Πόρου αναφορικά με την 

δυτική ζώνη της ΧΖΛ της Σφαιρίας ότι: «..εφόσον θεωρείτε σκόπιμο ότι η ευρύτερη περιοχή… 

πρέπει να παραμείνει ελεύθερη για λόγους τοπικής ιδιομορφίας, μπορείτε να προβείτε σε λήψη 

σχετικής αιτιολογημένης Απόφασης του οικείου Δ.Σ. η οποία πρέπει να γνωστοποιηθεί/δημοσιευθεί 

με κάθε πρόσφορο τρόπο». Η σχετική οδηγία δόθηκε σε συνέχεια της απόρριψης από το Δ.Σ. του 

Δ.Λ.Τ. του αιτήματος του επιχειρηματία Παν. Ρούσσου για παραχώρηση χώρου ανάπτυξης 

τραπεζοκαθισμάτων στην εν λόγω περιοχή για το 2020 (Απόφαση Δ.Σ. 60/2021) και σχετικής 

αλληλογραφίας του φορέα μας με την ανωτέρω Γεν. Γραμματεία.   

Παρά την τεκμηριωμένη απόρριψη του αιτήματός του το 2020, το 2021, ο κ. Ρούσσος υπέβαλε ξανά 

αίτηση για παραχώρηση του ίδιου χώρου και το Δ.Σ. εξέδωσε νέα Απόφαση Δ.Σ. με την οποία 

απέρριψε εκ νέου το αίτημα Απόφαση Δ.Σ. 70/2021. Ωστόσο, λόγω μεγάλου φόρτου εν όψει της 

έναρξης της θερινής περιόδου και της ανάγκης άμεσης εξέτασης όλων των αιτημάτων παραχώρησης 

χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και ξαπλωστρών από πλευράς Δ.Λ.Τ., δεν υπήρχε ο χρόνος για 

την προηγούμενη έγκριση της Απόφασης που υπέδειξε η Γεν. Γραμματεία περί καθορισμού περιοχών 

ανάπτυξης και μη-ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, με συνέπεια η ανωτέρω Απόφαση απόρριψης του 

αιτήματος του κ. Ρούσσου να ακυρωθεί, μετά από προσφυγή του, ακριβώς για αυτό τον λόγο (3113.10-

65/39840/4-6-2021 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και 

Ναυτιλιακών Επενδύσεων).  

     Κατόπιν των ανωτέρω, θα πρέπει το Δ.Σ. να καθορίσει με Απόφασή του τις δυνατότητες και 

απαγορεύσεις ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στην επίμαχη περιοχή, ώστε στη συνέχεια να προβεί 

στην εκ νέου εξέταση της αίτησης του κ. Ρούσσου και στην τεκμηρίωση της σχετικής Απόφασής του, 

έχοντας θεραπεύσει την έλλειψη που επεσήμανε η αρμόδια Γεν. Γραμματεία. Με την αφορμή αυτή, 

κρίνεται σκόπιμο να προβούμε στον καθορισμό των σχετικών δυνατοτήτων και απαγορεύσεων σε όλη 

την ΧΖΛ της Σφαιρίας, ώστε σε συνάρτηση με τον ήδη εγκεκριμένο καθορισμό θέσεων ελλιμενισμού να 

έχουμε ολοκληρώσει όλες τις διευθετήσεις στην εν λόγω περιοχή.  

       Προς τον σκοπό αυτό, κρίθηκε σκόπιμο να ληφθεί υπόψη και η άποψη του Δήμου Πόρου 

αναφορικά με ζητήματα που άπτονται  της δικής του αρμοδιότητας. Κατόπιν σχετικού αιτήματός μας, ο 

Δήμαρχος Πόρου κ. Γιάννης Δημητριάδης απέστειλε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3899/9.6.201 έγγραφό του, το 

οποίο παρατίθεται ακολούθως: 

«Σε απάντηση του σχετικού, σάς αναφέρουμε τα εξής: 
1. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό και χρήσιμο να γίνει επίσημη καταγραφή των κανόνων που διέπουν 

τις παραχωρήσεις για τα καταστήματα εστίασης που δραστηριοποιούνται στον Δήμο μας. Ατυχώς, λόγω 
της διάκρισης των χωρικών αρμοδιοτήτων Δήμου και ΔΛΤ, αυτό δεν μπορεί να γίνει με ενιαία πράξη του 
Δήμου (το είχαμε επιδιώξει το 2015, ωστόσο η σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιο ακυρώθηκε 

ΑΔΑ: 6430ΟΡΤ6-1Θ3



                                      ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΔΛΤ ΠΟΡΟΥ          89/2021 
                                          

3 
Συνεδρίαση  13η  Παρασκευή    11-06-2021    

κατόπιν προσφυγής της μειοψηφίας) και επομένως είναι σκόπιμο να ληφθεί και από το ΔΛΤ σχετική 
Απόφαση, η οποία θα εξασφαλίζει κύρος, διαφάνεια και ισονομία στους κανόνες που εφαρμόζονται.   

2. Είναι αυτονόητο ότι οι κανόνες αυτοί πρέπει να είναι ενιαίοι και συνεπώς οι διευθετήσεις που 
προωθούνται και εγκρίνονται από το ΔΛΤ (μελέτες, αποφάσεις) πρέπει να είναι συμβατές με τις 
αντίστοιχες τέτοιες του Δήμου.  

3. Μια ακόμα αναγκαιότητα είναι ότι ο καθορισμός στον οποίο θα προβείτε, θα πρέπει να 
αποτυπώνει τις ήδη ισχύουσες δυνατότητες και απαγορεύσεις και όχι νέες τέτοιες, καθώς τυχόν 
καθορισμός νέων δυνατοτήτων ή απαγορεύσεων αναφορικά με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε μία 
πόλη, θα αποτελούσε παράγοντα ανατροπής της ισορροπίας στην τοπική αγορά εστίασης και ακινήτων. 
Φυσικά, κάθε κανόνας μπορεί να επιδέχεται αλλαγές όταν οι εξελίξεις και η πρόοδος το απαιτούν, αλλά 
αυτό δεν θα μπορούσε να προκύψει παρεμπιπτόντως κατόπιν πρωτοβουλίας του φορέα σας, αλλά, 
μόνο κατόπιν πρωτοβουλίας του Δήμου, μετά από μελέτη ευρύτερων παραμέτρων που εν προκειμένω 
σχετίζονται με τον χωροταξικό, αρχιτεκτονικό και λειτουργικό σχεδιασμό και τις αναπτυξιακές 
προτεραιότητες ολόκληρου του Δήμου (θέση «κέντρου» του Οικισμού, θέση κεντρικού χώρου 
στάθμευσης, θέσεις μεθόρμισης ακτοπλοϊας και πορθμείου, τοπικές συγκοινωνίες, κυκλοφοριακά μέτρα, 
αγορά ακινήτων, προσφορά έναντι ζήτησης στην εστίαση, συνολικός αριθμός τραπεζοκαθισμάτων στον 
Οικισμό κτλ).  

4. Οι σχετικοί κανόνες που ισχύουν τις τελευταίες δεκαετίες έχουν προκύψει με βάση, αφενός 
σχετικές αρχιτεκτονικές και χωροταξικές μελέτες και ρυθμίσεις και αφετέρου, την πολιτική βούληση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ έχουν αποτυπωθεί σε αντίστοιχες Αποφάσεις του τελευταίου, με τις οποίες 
έχουν εγκριθεί ο Κανονισμός Λειτουργίας Κ/Χ Χώρων (σχετικό 1) και ο Καθορισμός Παραχωρούμενων 
Χώρων (σχετικό 2). 

5. Κυρίαρχος κανόνας που αποτυπώνεται στις ως άνω μελέτες και Αποφάσεις, είναι ότι η ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων επί της παραλιακής οδού του Οικισμού του Πόρου λαμβάνει χώρα στην ανάντη 
πλευρά της οδού στην οποία έχει γίνει πριν λίγες δεκαετίες συνολική ανάπλαση και έχουν διαμορφωθεί 
πλατιά πεζοδρόμια και πλατείες με οριοθετημένους χώρους ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. Εξαίρεση 
στον κανόνα αυτό αποτελεί μόνο η ζώνη της Πούντας, στην οποία λόγω της στενότητας του δημοτικού 
πεζοδρομίου, οι παραχωρήσεις εξ ανάγκης γίνονται και (ή μόνο) στην κατάντη πλευρά της οδού επί της 
ΧΖΛ. Ο κανόνας αυτός αντανακλάται και στην διάκριση των ζωνών διαβάθμισης των τελών λειτουργίας 
κ/χ χώρων σε Ζώνη Α΄ (από Νέο Δυτικό Λιμάνι έως Μωροπούλειο – αρχή Πούντας- με τέλος 16€/τ.μ.) 
και  Ζώνη Β΄ (υπόλοιπη οδός με τέλος 12€/τ.μ.), η οποία έχει καθορισθεί στον Κανονισμό Λειτουργίας 
Κ/Χ Χώρων του Δήμου (βλ. ά.11. παρ.ε στο σχετ.1). Έτσι, στην πράξη όλα τα παραλιακά πεζοδρόμια επί 
των κρηπιδωμάτων από το Νέο Δυτικό Λιμάνι μέχρι την το κέντρο (πλατεία Ηρώων) και στη συνέχεια 
μέχρι την αρχή της Πούντας, εκτός από την λιμενική λειτουργία για την πρόσδεση σκαφών, έχουν κατά 
κύριο λόγο λειτουργία αρτηριών για την κίνηση των πεζών από τον κεντρικό χώρο στάθμευσης (Νέο 
Δυτικό Λιμάνι) προς το κέντρο και την Πούντα, ενώ στην περιοχή της Πούντας η χρήση τους είναι μεικτή 
(πεζοί και τραπεζοκαθίσματα). Η διατήρηση των ανωτέρω κανόνων και η αρμονική αντιμετώπιση του 
θέματος από πλευράς ΔΛΤ, είναι αναγκαία συνεπώς προκειμένου να μην προκληθεί αθέμιτος 
ανταγωνισμός, ανατροπή της ισορροπίας της αγοράς και δημιουργία προνομιούχων καταστημάτων που 
θα ανέπτυσσαν δυσανάλογα μεγάλο αριθμό τραπεζοκαθισμάτων σε αμφότερους τους δημοτικούς και 
τους λιμενικούς χώρους.  

6.  Επιπλέον, τονίζεται ότι οι κανόνες που αφορούν στην ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της ΧΖΛ 
σχετίζονται και με το μείζον θέμα των ισχυουσών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, καθώς για την επικοινωνία 
των χώρων τραπεζοκαθισμάτων με τα καταστήματα (service, τουαλέτα κτλ) απαιτείται η διέλευση της 
οδού για πελάτες και προσωπικό. Συνεπώς, στις ζώνες που υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία οχημάτων σε 
διπλή κατεύθυνση και στις ζώνες που υπάρχει εκατέρωθεν επιτρεπόμενη στάθμευση οχημάτων, κρίνεται 
σκόπιμο για λόγους ασφαλείας και αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας να αποφεύγεται η παραχώρηση 
χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στην κατάντη πλευρά της οδού. Εν προκειμένω, οι παραπάνω 
αντενδείξεις συντρέχουν στο σύνολό τους στην ζώνη από το Νέο Δυτικό Λιμάνι μέχρι και την στροφή του 
Σινεμά, όπου η οδός είναι διπλής κατεύθυνσης με μεγάλο πλάτος, επιτρεπόμενη στάθμευση οχημάτων 
και στις δύο πλευρές της και συνεχή κυκλοφορία εξαιρούμενων οχημάτων ακόμα και σε ώρες που 
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ισχύουν περιοδικές απαγορεύσεις (βραδινές ώρες θερινής περιόδου). Αντιθέτως, από της στροφή του 
Σινεμά και μετά, η οδός στενεύει και υπάρχουν εκατέρωθεν απαγορεύσεις στάθμευσης από τις 15 Μαΐου 
έως τις 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, ενώ από την πλατεία Ηρώων μέχρι και την πλατεία Σολομωνίδη 
στην Πούντα υπάρχει επιπλέον καθορισμένος μονόδρομος από το 1992 (σχετ.3), δεν υπάρχει διέλευση 
ταξί τις ώρες απαγόρευσης, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια έχει καθορισθεί πεζόδρομος με Απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος πρόθεση του Δήμου είναι να  μονιμοποιηθεί τα επόμενα χρόνια 
(σχετ.4). Τέλος, στο τέρμα της Πούντας, υπάρχει μεν διπλή κατεύθυνση κυκλοφορίας και επιτρεπόμενη 
εκατέρωθεν στάθμευση, ωστόσο ο κυκλοφοριακός φόρτος της περιοχής είναι μικρός.  

7. Όπως προκύπτει από όλα τα ανωτέρω, μέχρι σήμερα ορθά -και σε απόλυτη αρμονία με τους 
αντίστοιχους χειρισμούς του Δήμου- ο φορέας σας εγκρίνει παραχωρήσεις επί του παραλιακού 
πεζοδρομίου μόνο στην περιοχή της Πούντας και, για επιτακτικούς λόγους το 2020 και 2021, στην ζώνη 
μετά το Σινεμά. Η μοναδική εξαίρεση στην εφαρμογή των ανωτέρω κανόνων αποτελεί η παραχώρηση 
που ενέκρινε επί της ΧΖΛ ο φορέας σας το 2013 στην περιοχή της Γοργόνας στην ζώνη από Νέο Δυτικό 
Λιμάνι προς Σινεμά. Η λειτουργία του σχετικού χώρου τραπεζοκαθισμάτων έκτοτε, προκαλεί, αφενός 
ανισορροπία στην αγορά και αφετέρου επικινδυνότητα στην κυκλοφορία λόγω της διασταύρωσης των 
διελεύσεων του προσωπικού της επιχείρησης με τα εκατέρωθεν διερχόμενα οχήματα. Επίσης, 
προκαλούνται σοβαρές επιπτώσεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία, καθώς, παρότι η στάθμευση 
επιτρέπεται, μεθοδεύεται παγίως από την επιχείρηση με διάφορους πλάγιους τρόπους ο αποκλεισμός 
στάθμευσης αυτοκινήτων για τουλάχιστον 15μ. εκατέρωθεν της οδού, προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
διέλευση του προσωπικού στον χώρο τραπεζοκαθισμάτων και να φαίνεται η τραπεζαρία του 
καταστήματος από τον δρόμο. Επιπλέον, το προσωπικό διασταυρώνεται και με το κεντρικό παραλιακό 
πεζοδρόμιο, δηλαδή με την βασική αρτηρία πεζής κίνησης από το δημοτικό πάρκινγκ προς το κέντρο. Οι 
δυσλειτουργίες αυτές έχουν αποδείξει  ότι σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να παγιωθεί ή να 
επεκταθεί ως κανόνας η παραχώρηση χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στην εν λόγω ζώνη αν 
αυτό δεν συνοδευόταν από σοβαρές αλλαγές στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και από μια στρατηγική 
επιλογή (που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει) για αποκέντρωση της εστίασης και σημαντική αύξηση των 
διαθέσιμων χώρων ανάπτυξής της. Οι συγκεκριμένες πτυχές είναι δεδομένο ότι εμπίπτουν στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου και συνεπώς μόνο σε συνέχεια σχετικών 
Αποφάσεων του τελευταίου θα μπορούσε ο φορέας σας να μεταβάλει την πρακτική του αναφορικά με τις 
παραχωρήσεις στην εν λόγω ζώνη. 

8. Τέλος, σας γνωρίζω ότι ως Δήμαρχος ενημερώνω κάθε ενδιαφερόμενο επιχειρηματία και 
ιδιοκτήτη ακινήτων που απευθύνεται σε εμένα για την ισχύ των ανωτέρω διαχρονικών κανόνων, ώστε να 
γνωρίζουν όλοι εκ των προτέρων τους κανόνες της αγοράς και να μην υπάρχουν φαινόμενα αθέμιτου 
ανταγωνισμού ή αδιαφάνειας.» 
 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και  έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθμ. 25169/7.6.1938 Απόφαση Υπουργού Συγκοινωνιών περί καθορισμού των ορίων της 

χερσαίας ζώνης Λιμένα Πόρου. 

2. Την υπ’ αριθμ. 6566/2005 (ΦΕΚ Β΄779) Απόφαση Υπουργού Τουριστικής ανάπτυξης περί 

χωροθέτησης-παραχώρησης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη δυτική παραλιακή ζώνη του 

Πόρου. 

3. Την υπ’ αριθμ. 07/ΔΤΑ/1339 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής περί 

επανακαθορισμού των ορίων της χερσαίας ζώνης λιμένα Πόρου. 

4. Το από Μάρτιο 2007 τεύχος Τ1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της Οριστικής 

Μελέτης ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΡΟΥ 
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5. Το από Μαρτίου 2007 τεύχος «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ» της Οριστικής Μελέτης 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΡΟΥ. 

6. Το από Μαρτίου 2009 εγκεκριμένο τοπογραφικό σχέδιο «ΠΕΡΙΟΧΗ Α1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ-

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» της Οριστικής Μελέτης με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΡΟΥ». 

7. Την από 12-03-2012 8321.6/01/12 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ναυτιλίας. 

8. Το αρ. πρωτ. 3113.10-65/82813/2020/10-12-2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, 

Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων προς το Δ.Λ.Τ. 

9. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 572/26.5.2021 και 598/31.5.2021 έγγραφα έκφρασης απόψεων του ΔΛΤ 

Πόρου. 

10.  Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3113.10-65/39840/4-6-2021 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Γραμματεία Λιμένων, 

Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων. 

11.  Το υπ΄ αριθμ. 3899/9.6.2021 έγγραφο του Δημάρχου Πόρου προς το Δ.Λ.Τ. και την τεκμηρίωση 

που εκτίθεται σε αυτό. 

12.  Την υπ’ αριθ.87/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου περί καθορισμού Κανονισμού 

Λειτουργίας Κ/Χ Χώρων (Α.Δ.Α.: ΩΝΞ2ΩΞΝ-ΕΥΚ). 

13.  Την υπ’ αριθ.158/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου περί καθορισμού 

παραχωρούμενων δημοτικών χώρων (ΑΔΑ: 6ΦΖ7ΩΞΝ-Ω5Σ). 

14.  Την υπ’ αριθ.49/8.5.1992 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου περί καθορισμού μόνιμων 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 

15.  Την υπ’ αριθ. 52/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου περί καθορισμού προσωρινών 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (ΑΔΑ:ΩΗΤ1ΩΞΝ-Ξ64). 

16.  Την από Ιανουαρίου 2020 Μελέτη Λειτουργικού Σχεδιασμού λιμένα Πόρου της εταιρίας λιμενικών 

μελετών ΜΑΡΝΕΤ.  

17.  Την υπ’ αριθμ. 125/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. περί καθορισμού θέσεων και ζωνών 

ελλιμενισμού στον λιμένα Πόρου από Σταυρό έως μάντρα Κ. Ε. Πόρος.  

18. Τις Αποφάσεις του Δ.Σ. του ΔΛΤ περί παραχώρησης χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων το 

2021 και τα προηγούμενα χρόνια. 
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Εισηγούμαι όπως το Δ.Σ. λάβει Απόφαση με την οποία θα: 

 

Α. Καθορίζει, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα και σύμφωνα με τεκμηρίωση 

που εκτίθεται αναλυτικά στα υπ΄ αριθμ. 9 και 11 εξ αυτών, τις δυνατότητες και απαγορεύσεις 

ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα της Σφαιρίας ως ακολούθως: 

1. Ζώνη Α, η οποία εκτείνεται από το Νέο Δυτικό Λιμάνι έως το Μωροπούλειο κτήριο (αρχή 

περιοχής Πούντας): Ζώνη ελεύθερη από ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για λόγους τοπικής 

ιδιομορφίας. Στην εν λόγω Ζώνη επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, εφόσον συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, 

η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων μόνο στο τμήμα από το Σινεμά έως το κεφαλόσκαλο Καρρά 

(βόρειο τμήμα Τομέα Α12 Απόφασης 125/2020) και μόνο επί του πρώτου σκαλιού από την 

πλευρά του πεζοδρομίου και στις εσοχές μεταξύ των αλτανών.  

2. Ζώνη Β, η οποία εκτείνεται από την πλατεία Κορυζή έως το τέρμα της περιοχής Πούντας: Στην 

εν λόγω Ζώνη επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εντός των διαμορφωμένων 

σχετικών χώρων του υλοποιημένου έργου ανάπλασης, καθώς και στο τελευταίο τμήμα των 

κρηπιδωμάτων (Τομέας Β11 Απόφασης 125/2020).  

Β. Εφαρμόζοντας την αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των διοικούμενων πολιτών, με 

απώτερο στόχο ο χώρος να μείνει ελεύθερος στο κοινό σύμφωνα με τις μελέτες και τις απόψεις του 

Δήμου αποφασίζει ότι από την εφαρμογή της ανωτέρω Απόφασης εξαιρούνται οι εν ισχύι 

παραχωρήσεις έως την ολοκλήρωση της διάρκειάς τους. 

4. Τα μέλη του Δ.Σ. τοποθετήθηκαν ως ακολούθως επί της ανωτέρω εισήγησης: 

Παπαχρήστου Δημήτριος: ΝΑΙ 

Δημητρίου Σταμάτης:  Παρών 

Αποστολάκης Αριστείδης: ΝΑΙ 

Τζανετοπούλου Χρύσα: ΝΑΙ  

Δημητριάδης Γεώργιος: ΝΑΙ  

Μακρή Αγγελική: Όσον αφορά την εισήγηση σας για λήψη αιτιολογημένης απόφασης καθορισμόυ 

ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στην  ΧΖΛ Σφαιρίας  ψηφίζω  Παρών διότι δεν μας αναφέρετε εάν είναι 

σε ισχύ η 125/2020 Απόφαση Δ.Σ. Επίσης η πρόταση την οποία υποβάλλω στο  ΔΣ του ταμείου είναι 

για λόγους δεοντολογία να τεθεί σε νέα συζήτηση αίτηση του  Π. Ρούσου και να ληφθεί σχετική 

Απόφαση, διότι είναι η μοναδική περίπτωση που γνωρίζω ότι το  ΔΛΤ εν όψει κάποιας απόφασης που 

πρόκειται να λάβει δεν θέτει αίτηση προς συζήτηση για παραχώρηση πρόσθετου χώρου σε κατάστημα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω  Covid.  
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5. Κατόπιν των ανωτέρω , διαπιστώθηκε ότι η εισήγηση του Προέδρου ψηφίζεται με 5 ψήφους επί 

του συνόλου 7 μελών του Δ.Σ:                                        

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 α. Εγκρίνει τον  καθορισμό για  τις δυνατότητες και απαγορεύσεις ανάπτυξης 

τραπεζοκαθισμάτων στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα της Σφαιρίας της Ζώνης Α, η οποία εκτείνεται από 

το Νέο Δυτικό Λιμάνι έως το Μωροπούλειο κτήριο (αρχή περιοχής Πούντας): Ζώνη ελεύθερη από 

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για λόγους τοπικής ιδιομορφίας. Στην εν λόγω Ζώνη επιτρέπεται κατ’ 

εξαίρεση, εφόσον συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων μόνο στο τμήμα από το 

Σινεμά έως το κεφαλόσκαλο Καρρά (βόρειο τμήμα Τομέα Α12 Απόφασης 125/2020) και μόνο επί του 

πρώτου σκαλιού από την πλευρά του πεζοδρομίου και στις εσοχές μεταξύ των αλτανών. 

 

β. Εγκρίνει τον  καθορισμό για  τις δυνατότητες και απαγορεύσεις ανάπτυξης 

τραπεζοκαθισμάτων στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα της Σφαιρίας της Ζώνης Β, η οποία εκτείνεται από 

την πλατεία Κορυζή έως το τέρμα της περιοχής Πούντας: Στην εν λόγω Ζώνη επιτρέπεται η ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων εντός των διαμορφωμένων σχετικών χώρων του υλοποιημένου έργου ανάπλασης, 

καθώς και στο τελευταίο τμήμα των κρηπιδωμάτων (Τομέας Β11 Απόφασης 125/2020. 

 

γ. Εγκρίνει ότι από την εφαρμογή της ανωτέρω Απόφασης εξαιρούνται οι εν ισχύι παραχωρήσεις έως 

την ολοκλήρωση της διάρκειάς τους. 

 

Παρών ψήφιζαν οι Σ. Δημητρίου και Α. Μακρή. 

 
Αφού συντάχτηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Πρόεδρος : Αλέξανδρος Δημητριάδης 

Αντιπρόεδρος: Δ. Παπαχρήστου 

Μέλος: Σ. Δημητρίου                                                              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   

Μέλος: Α. Αποστολάκης                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Μέλος: Χ. Τζανετοπούλου 

Μέλος : Γ. Δημητριάδης                                                    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ      

Μέλος: Α. Μακρή 
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