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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 87417
Καθορισμός ποσοστού και διαδικασίας απόδοσης ποσού από το Ελληνικό Δημόσιο σε Δήμους
της χώρας και στον τακτικό προϋπολογισμό του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
ως αντισταθμιστικά ωφελήματα από τη λιμενική
και εμπορευματική δραστηριότητα της ΟΛΠ Α.Ε.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των περ. α’ και β’ της παρ. 3 του άρθρου 10 του
ν. 4404/8.7.2016 «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13ης Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός
Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις» (Α’ 126),
β) του άρθρου 129 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και
άλλες διατάξεις» (Α’ 94),
γ) του άρθρου 86 του ν. 4676/2020 «Εκσυγχρονισμός
θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και
λοιπές διατάξεις» (Α’ 67),
δ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
όπως ισχύει,
ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
στ) του π.δ. 83/09.07.2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ζ) της υπό στοιχεία Υ68/20.10.2020 κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών

Αρ. Φύλλου 5507

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών,
Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4678).
η) της υπό στοιχεία Υ44/05.08.2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 3299),
θ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΤΑΑΠ/2020/56/2.11.2020 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Την υπ’ αρ. 2811.8/80140/2020/30.11.20 εισήγηση
του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία
αντιμετωπίζεται:
α) Από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών που
εγγράφονται στον Ειδικό Φορέα 1007-206-0000000 και
ΑΛΕ 2310480898,
β) από πιστώσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που εγγράφονται στον Ειδικό Φορέα
1041-202-0000000 και ΑΛΕ 2910601001, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Καθορίζουμε το ύψος της εισφοράς στον Τακτικό
Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε ποσοστό δυόμιση τοις εκατό (2,5 %) επί
των συνολικών εισπράξεων, εξαιρουμένων τυχόν προσαυξήσεων, ποινικών ρητρών και φόρων, του Ελληνικού
Δημοσίου από την «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.»
δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης, που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια έκαστου οικονομικού έτους.
2. Το ποσό, που αντιστοιχεί στην ανωτέρω εισφορά
και προσδιορίζεται με βάση αναφοράς το προηγούμενο
κάθε φορά έτος, εγγράφεται ως πίστωση στον Τακτικό
Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του επόμενου οικονομικού έτους στον
Ειδικό Φορέα 1041-202-0000000 και ΑΛΕ 2910601001.
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Άρθρο 2
1. Καθορίζουμε έκτακτο αντισταθμιστικό τέλος, το
οποίο αποδίδεται στους Δήμους Πειραιώς, Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Περάματος και Σαλαμίνας σε ποσοστό ενενήντα επτά και μισό (97,5 %) επί των συνολικών
εισπράξεων, εξαιρουμένων τυχόν προσαυξήσεων, ποινικών ρητρών και φόρων, του Ελληνικού Δημοσίου από
την «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» δυνάμει της
Σύμβασης Παραχώρησης, που πραγματοποιούνται κατά
τη διάρκεια του οικονομικού έτους.
2. Το ποσό που αντιστοιχεί στο ανωτέρω έκτακτο
αντισταθμιστικό τέλος του προηγούμενου κάθε φορά
έτους εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών του επόμενου οικονομικού έτους, στον
Ειδικό Φορέα 1007-206-0000000 και ΑΛΕ 2310480898.
Το εν λόγω ποσό κατανέμεται στους δικαιούχους Δήμους, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 και στην περ. β’ της
παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4404/2016, το αργότερο
μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους κατά τη διάρκεια
ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης. Για την ως άνω
απόδοση εκδίδεται χρηματικό ένταλμα από την αρμόδια ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εσωτερικών σε βάρος των
πιστώσεων του ΑΛΕ 2310480898 «Λοιπές αποδόσεις σε
ΟΤΑ α’ βαθμού».
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Άρθρο 3
Δικαιολογητικά έκδοσης του χρηματικού εντάλματος για την απόδοση των ποσών καθορίζονται στην
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Οικονομικών υπ’ αρ.
2139549/0026/11-6-2015 «Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε
ΝΠΔΔ ή και Ι.Δ από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 1138).
Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός
Εσωτερικών
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Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02055071412200002*

