
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 103201 
Έγκριση απόφασης εξομοίωσης χερσαίας και 

θαλάσσιας ζώνης με ζώνη λιμένα της λιμενικής 

εγκατάστασης Μαυρολίμνης της Τοπικής Κοινό-

τητας Πισίων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώ-

ρας- Αγ. Θεοδώρων.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τους ν. 2240/1994, ν. 2307/1995, ν. 2386/1996 και 

ν. 2503/1997.
2. Το άρθρο 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

3. Το άρθρο 8 του π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου» (Α’ 232).

4. Το 14/19.1.1939 β.δ. «Περί κωδικοποιήσεως των περί 
Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» (Α’ 24).

5. Το άρθρο 28 του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία 
και άλλες διατάξεις».

6. Την υπό στοιχεία 1028241πε/2729πε/Β0010/13.4.2005 
(Β’ 547) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

7. Την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2575/1998 (Α’ 23) 
περί χρήσης και εκμετάλλευσης των χώρων που εξομοι-
ώνονται με ζώνες λιμένων του άρθρου 3 του ν.δ. 444/
1970 (Α’  39) όπως αυτές ερμηνεύονται στην υπ’  αρ. 
3511.91/01/98/17.3.1998 εγκύκλιο του Υ.Ε. Ναυτιλίας.

8. Τα άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημο-
κρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμησης Γραφειοκρα-
τίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).

9. Την υπ’ αρ. 34021/25-5-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 435) απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών περί αυτοδίκαιης απαλλαγής 
του Νικόλαου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη από τα κα-
θήκοντα του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και ορισμός 
Ασκούντος Καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

10. Την υπ’ αρ. 95/2019 (ΑΔΑ: Ψ2Ρ1ΟΞΔ1-ΤΓ3) απόφα-
ση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενι-
κού Ταμείου Λουτρακίου-Περαχώρας περί:

α) ορισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λου-
τρακίου-Περαχώρας ως φορέα Διοίκησης και εκμετάλ-
λευσης της λιμενικής εγκατάστασης Μαυρολίμνης της 
Τοπικής Κοινότητας Πισίων του Δήμου Λουτρακίου-Πε-
ραχώρας-Αγ. Θεοδώρων,

β) καθορισμού των ορίων της εξομοιούμενης χερσαίας 
και θαλάσσιας ζώνης με ζώνη λιμένα της λιμενικής εγκα-
τάστασης Μαυρολίμνης της Τοπικής Κοινότητας Πισίων 
του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων.

11. Την υπ’ αρ. 13/2020 (ΑΔΑ: Ω5Ζ7ΟΞΔ1-3ΟΧ) από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμε-
νικού Ταμείου Λουτρακίου-Περαχώρας, περί τροποποί-
ησης της ανωτέρω υπ΄αρ. 95/2019 απόφασης ως προς 
το καθορισμό των ορίων της εξομοιούμενης θαλάσσιας 
ζώνης λιμένα Μαυρολίμνης.

12. Το από 20.05.2020 θεωρημένο τοπογραφικό διά-
γραμμα κλίμακας 1:2000, το οποίο συνέταξε ο Αγρονό-
μος-Τοπογράφος Μηχανικός Γρηγόριος Ρούμπος, νό-
μιμος εκπρόσωπος της «Μελετητική Έργων Υποδομής 
Ε.Π.Ε.» και θεωρήθηκε αρμοδίως από την Διεύθυνση Τε-
χνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-
Αγ. Θεοδώρων, στο οποίο αποτυπώνεται ο καθορισμός 
των ορίων της εξομοιούμενης χερσαίας και θαλάσσι-
ας ζώνης με ζώνη λιμένα της λιμενικής εγκατάστασης 
Μαυρολίμνης της Τοπικής Κοινότητας Πισίων του Δήμου 
Λουτρακίου- Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων.

13. Το υπ΄αρ. 3966/28.01.2021 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Οικονομικών/Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περι-
ουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών/Κτηματική Υπη-
ρεσία Κορινθίας, με το οποίο γνωμοδότησε θετικά για 
την εξομοίωση χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης με ζώνη 
λιμένα της λιμενικής εγκατάστασης Μαυρολίμνης της 
Τοπικής Κοινότητας Πισίων του Δήμου Λουτρακίου - 
Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων.

14. Το υπ΄αρ. 3113.17/90856/13.12.2021 έγγραφο του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική 
Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλια-
κών Επενδύσεων, με το οποίο γνωμοδότησε θετικά για 
τον καθορισμό χώρου εξομοιούμενου με ζώνη λιμένα 
στη λιμενική εγκατάσταση Μαυρολίμνης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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15. Το υπ΄αρ. 179/27.06.2022 έγγραφο του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου-Περαχώρας, με το οποίο 
απεστάλη προς έγκριση η υπ΄ αρ. 13/2020 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμεί-
ου Λουτρακίου-Περαχώρας, με την οποία τροποποιήθη-
κε η υπ΄αρ. 95/2019 όμοια απόφαση περί καθορισμού 
των ορίων της εξομοιούμενης χερσαίας και θαλάσσι-
ας ζώνης με ζώνη λιμένα της λιμενικής εγκατάστασης 
Μαυρολίμνης της Τοπικής Κοινότητας Πισίων του Δήμου 
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων

16. Όλα τα στοιχεία του φακέλου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 13/2020 απόφαση του Διοι-

κητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμεί-
ου Λουτρακίου-Περαχώρας, την οποία παραθέτουμε, 
ως έχει, κατωτέρω και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας, με την οποία τροποποιήθηκε η 
υπ΄αρ. 95/2019 όμοια απόφαση περί καθορισμού ορίων 
της εξομοιούμενης χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης με 
ζώνη λιμένα της λιμενικής εγκατάστασης Μαυρολίμνης 
της Τ.Κ. Πισίων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. 
Θεοδώρων.

Ο ανωτέρω καθορισμός ορίων της εξομοιούμενης χερ-
σαίας και θαλάσσιας ζώνης με ζώνη λιμένα της λιμενικής 
εγκατάστασης Μαυρολίμνης της Τ.Κ. Πισίων του Δήμου 
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων, αποτυπώνεται 
στο συνημμένο από 20.05.2020 θεωρημένο τοπογρα-
φικό διάγραμμα κλίμακας 1:2000, το οποίο συνέταξε ο 
Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός Γρηγόριος Ρούμπος, 
νόμιμος εκπρόσωπος της «Μελετητική Έργων Υποδομής 
Ε.Π.Ε.» και θεωρήθηκε αρμοδίως από τη Διεύθυνση Τε-
χνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας -
Αγ.Θεοδώρων, και συγκεκριμένα με πράσινη συνεχή 
πολυγωνική γραμμή και συντεταγμένες η επιφάνεια 
του χερσαίου τμήματος συνολικού Ε=24.856,00 m2 και 
με μωβ συνεχή πολυγωνική γραμμή και συντεταγμέ-
νες η επιφάνεια του θαλάσσιου τμήματος συνολικού 
Ε=948,545,00 m2

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμ-

βουλίου αριθ. 7 της 25ης Μαΐου 2020
Αριθμός Απόφασης 13
ΘΕΜΑ 4ο:«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 95/19 ΑΔΣ ως 

προς τον ορισμό της Θ.Ζ.Λ. Μαυρολίμνης.»
Στο Λουτράκι σήμερα την 25η του μηνός Μαΐου του 

έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 
5:00μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγί-
ων Θεοδώρων (Ιάσονος και Εθν. Αντιστάσεως), συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση, της αναβληθείσας συνεδρίασης 
της 22/05/20, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου - Περαχώρας, μετά τις 
υπ’ αρ. 93/18-05-2020 και 130/22.05.2020 προσκλήσεις 
του Προέδρου ΔΗΜΟΥ Κωνσταντίνου, οι οποίες νόμιμα 
και εμπρόθεσμα επιδόθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 3852/2010 σε κάθε ένα Σύμβουλο προκειμένου να 
συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δε-
δομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρα-
κίου - Περαχώρας ήταν παρόντα έξι (6) ο Πρόεδρος κή-
ρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΔΗΜΟΥ Κων/νος - Πρόεδρος, 2. ΠΑΠΑ-
ΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος, 3. ΖΕΡΒΟΥ Ελένη, 4. Πετροπού-
λου Μαρία, 5. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος αναπληρω-
ματικό μέλος του τακτικού μέλους Βασιλείου Δημήτριου, 
6. Ζερβός Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΠΟΛΥΖΩΪΔΗΣ Παναγιώτης-Λιμενάρχης
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάτα-

ξης ο Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα τη συζήτηση ενός 
θέματος έκτακτα ως κατεπείγοντος, που αφορά παρα-
χώρηση χώρου, λόγω του ότι η σχετική αίτηση δεν είχε 
υποβληθεί έως την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής 
πρόσκλησης και με δεδομένο ότι η δραστηριότητα αυτή 
θα αρχίσει την 1/6/2020 όπου έως τότε δεν προβλέπεται 
νέα συνεδρίαση του Δ.Σ.

Το Σώμα ομόφωνα αποφάσισε για τη συζήτηση του 
θέματος έκτακτα, ως κατεπείγοντος.

Επί του 4ου θέματος της ημερησίας διάταξης ο Πρό-
εδρος, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπό στοιχεία 
Δ.Υ./22.05.2020 εισήγηση της Υπηρεσίας στην οποία 
αναφέρονται τα εξής:

" Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. 95/19 ΑΔΣ
2. Το υπ’ αρ. 3113.10-52/14255/2020/27.02.2020 έγ-

γραφο της Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής του Υ.ΝΑ.Ν.Π.
3. Το υπ’ αρ. 3113.10-52/18995/2020/27.02.2020 έγ-

γραφο της Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής του Υ.ΝΑ.Ν.Π.
Σας γνωρίζουμε ότι απαιτήθηκε από το αρμόδιο 

Υπουργείο η επέκταση της γραμμής της Θ.Ζ.Λ. στο ανώ-
τατο όριο της σχετικής νομοθεσίας με το όριο των 500 
μέτρων ως υποχρεωτικό όριο για το σχετικό καθορισμό 
αυτής και κατόπιν αυτών η Υπηρεσία προέβει στη σχε-
τική αναθεώρηση των σχεδίων και απαιτείται η σχετική 
τροποποίηση της ανωτέρω απόφαση μας ως προς τα 
όρια αυτής."

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα 
ανωτέρω, και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλα-
γή απόψεων μεταξύ των μελών του, αποφασίζει ομόφωνα:

Τροποποιεί την υπ’ αρ. 95/19 ΑΔΣ ως προς το σκέλος 
Β αυτής, και συγκεκριμένα ως προς το καθορισμό της 
θαλάσσιας ζώνης λιμένος σύμφωνα με τις υποδείξεις του 
Υ.ΝΑ.Ν.Π. και το νέο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 
1:2000, το οποίο συνέταξε ο Τοπογράφος Μηχανικός 
Ρούμπος Γρηγόριος και που θεωρήθηκε αρμοδίως την 
20-05-20 από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρε-
σιών του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώ-
ρων, για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Λουτρακίου-Περαχώρας και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσης, όπου ορίζεται με πράσινη συνεχή 
πολυγωνική γραμμή με συντεταγμένες σύμφωνα με το 
κατωτέρω πίνακα που αφορούν την επιφάνεια χερσαίου 
τμήματος συνολικού Ε=24.856,00 m2 καθώς και την επι-
φάνεια θαλάσσιου τμήματος και ορίζεται με μωβ συνεχή 
πολυγωνική γραμμή με συντεταγμένες σύμφωνα με το 
κατωτέρω πίνακα συνολικού Ε=948,545,00 m2
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Η απόφαση αυτή μαζί με το από 20.05.2020 θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα, να δημοσιευθούν στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 29 Ιουλίου 2022

  Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *04005162208220008*
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