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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 20ο/2021της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
ΘΕΜΑ: Καθορισμός θέσεων ελλιμενισμού για το έτος 2022, στο Λιμένα Χερσονήσου 
 

Σήμερα την 20η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30π.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε 
Τακτική Συνεδρίαση στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου, επί των οδών Αγίας 

Παρασκευής & Ναυάρχου Νεάρχου 1, στο Λιμένα Χερσονήσου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 
2028/14.10.2021 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε στα Μέλη του Συμβουλίου 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» Ν. 3463/2006. 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ήταν: 

 
 Παρόντες                                                                                                       Απόντες 

1 Παρλαμάς Κωνσταντίνος Πρόεδρος  Δ.Σ. 1 Αναστασάκης Κων/νος Μέλος Δ.Σ. 

2 Μπάτσης Δημήτριος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 2 Αργυράκη Ειρήνη Μέλος Δ.Σ. 

3 Μπαγουράκης Γεώργιος Μέλος Δ.Σ.    

4 Περισυνάκη Αθανασία Μέλος Δ.Σ.    

5 Πλευράκη Δέσποινα Μέλος Δ.Σ.    

 

Παρούσα ήταν η κα Δημοτάκη Αναστασία, μόνιμη υπάλληλος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Χερσονήσου (Ν.Π.Δ.Δ.), κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού, για την τήρηση των πρακτικών. Μετά τη 

διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το τρίτο (3ο) 
θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 
 Καθορισμός θέσεων ελλιμενισμού για το έτος 2022, στο Λιμένα Χερσονήσου 

 
Αριθμός Απόφασης 99/2021 
 
Ο Πρόεδρος εισηγείται το τρίτο (3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη των μελών του  

Διοικητικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου τα παρακάτω:  
 

Με την υπ΄ αρ. 8212.129/16.07.2014 (ΦΕΚ Β΄2032/25.07.2014) ΚΥΑ αποφασιFστηκε ο αναπροσδιορισμοF ς 
δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ. 
3113.11/48682/21 (ΦΕΚ Β΄3013/08.07.2021) ΚΥΑ. Ειδικότερα, τροποποιήθηκαν οι υπ΄αρ. 

8122.1/14/06/02.03.2006 (Β΄330) και 8122.1/35/2006/23.06.2006 (Β΄926) ΚΥΑ και επανακαθορίστηκαν 
τα υπέρ των Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, ανταποδοτικά δικαιώματα 

προσόρμισης, παραβολής, πρυμνοδέτησης και τα ειδικά τέλη  ελλιμενισμού, των επαγγελματικών πλοίων 
αναψυχής, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των μικρών σκαφών, των επαγγελματικών τουριστικών 

ημερόπλοιων, καθώς και των  παραδοσιακών πλοίων, όπως ορίζονται στο Ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία 
και άλλες διατάξεις» (Α΄92).  

 
Επιπρόσθετα μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα της είσπραξης των τελών ελλιμενισμού πλοίων της υπ’ αρ. 

8212.129/16.7.2014 (ΦΕΚ Β΄2032/25.07.2014) ΚΥΑ, στους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα,  
ενώ ορίστηκε ότι σε συνεννόηση και συνεργασία με τις οικείες Λιμενικές Αρχές, το Δημοτικό Λιμενικό 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
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Ταμείο Χερσονήσου και οι φορείς θα μεριμνούν έγκαιρα για τον καθορισμό θέσεων,  ενώ με την παράγραφο 

5α, του άρθρου 12, του Ν.4256/2014 ορίστηκε ότι τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια αγκυροβολούν 
ή παραβάλλουν για αναμονή,  επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών στους χώρους που υποδεικνύονται 

από το φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης ή, αν δεν υπάρχει 
τέτοιος, από τον  προϊστάμενο της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. 

Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί ότι για τον καθορισμό των θέσεων ελλιμενισμού λαμβάνονται 
κατ’ έτος οι υπ’ αρ. 30/2015 & 1/2016  και 19/2017, 3/2018, 103/2019 και 76/2020, αποφάσεις του Δ.Σ.   

με τις οποίες είχε εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Χερσονήσου για τον καθορισμό των θέσεων ελλιμενισμού, στον λιμένα Χερσονήσου - σε 

συνεργασία με την οικεία λιμενική αρχή - για όλες τις κατηγορίες πλοίων εκτός των επαγγελματικών 
πλοίων (αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων), κατά τα προβλεπόμενα στο Ν.4256/2014, που 
επιθυμούν τον ελλιμενισμό τους στον κεντρικό προβλήτα. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι την τελευταία τριετία η ζήτηση θέσεων ελλιμενισμού στο λιμάνι 
Χερσονήσου δεν μπορεί να καλυφθεί από την υφιστάμενη διαθεσιμότητα με απόκλιση 35-40 %,  ειδικότερα 

κατά την τουριστική περίοδο. 
Προκειμένου για το έτος 2022 να ληφθεί ορθότερη  απόφαση για τη δυνατότητα αλλά και τη σειρά - θέση 

ελλιμενισμού των πλοίων (όλων των κατηγοριών), σημαντικό είναι να γνωρίζουμε το πλήθος αλλά και τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των επαγγελματικών πλοίων (αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων), των 

μικρών σκαφών ενοικίασης (rentboats), των ιδιωτικών αναψυχής  και των επαγγελματικών αλιευτικών, 
που  επιθυμούν να ελλιμενιστούν το 2022 στο λιμένα Χερσονήσου.    

Για το λόγο αυτό προτείνεται να δοθεί προθεσμία υποβολής αιτήσεων για  όλα τα πλοία/σκάφη 
ανεξαρτήτου κατηγορίας (αναψυχής και τουριστικά ημερόπλοιων), ου ενδιαφέρονται να ελλιμενιστούν το 

έτος 2022  στο λιμάνι Χερσονήσου,   η 15η Νοεμβρίου 2021, ώστε ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου, έχοντας συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία, να λάβει τη 

απόφαση δυνατότητας αλλά και  καθορισμού των θέσεων ελλιμενισμού  για την εν λόγω κατηγορία πλοίων. 
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαστε: 

1. Ο καθορισμός των θέσεων ελλιμενισμού στο λιμάνι Χερσονήσου, για όλες τις κατηγορίες των 
πλοίων/σκαφών, να πραγματοποιηθεί με νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού ληφθούν 

υπόψη, το σύνολο των αιτήσεων ελλιμενισμού για το έτος 2022 και θα έχει προκύψει το πλήθος αλλά και τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των επαγγελματικών πλοίων. 

2. Να οριστεί ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων ελλιμενισμού, για όλες τις κατηγορίες των 
πλοίων/σκαφών, οι ιδιοκτήτες των οποίων ενδιαφέρονται να ελλιμενιστούν, κατά το έτος 2022, η 15η 

Νοεμβρίου 2021. 
3.  Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά το πέρας της αναφερόμενης προθεσμίας να μην εξεταστούν, ενώ 

επίσης προτείνεται να μην εξεταστούν αιτήματα ελλιμενισμού, για τις περιπτώσεις εκείνες όπου υφίστανται 
ανεξόφλητες οφειλές λιμενικών τελών ή τελών επιβατών. 

 
Ο Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη του Συμβουλίου ν’ αποφασίσουν σχετικά. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του θέματος  και έλαβε υπόψη τα εξής: 
 

1. Το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων».  
2. Το Π.Δ. 182/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων και σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χερσονήσου με 

την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου».  
3. Tο Ν. 2971/2001  «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

4. Το Ν. 4256/2014  «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
5. Την υπ’ αρ. 8212.129/16.07.2014 (ΦΕΚ Β΄2032/25.07.2014) ΚΥΑ,  με την οποία αποφασίστηκε ο 

αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και όπως 
τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ. 3113.11/48682/21 (ΦΕΚ Β΄3013/08.07.2021) ΚΥΑ . 

6. Την με αριθμό 3342.2.1/01/2014 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Θαλάσσιων συγκοινωνιών του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 

7. Τις διατάξεις των νόμων 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 

Καλλικράτης»  όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
8. Τα άρθρα 95, 96 και 97 του «Κώδικα Δήμων και  Κοινοτήτων» Ν. 3463/2006 

 

και μετά από διαλογική συζήτηση,  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Ο καθορισμός των θέσεων ελλιμενισμού στο λιμάνι Χερσονήσου, για όλες τις κατηγορίες 
των πλοίων/σκαφών, να πραγματοποιηθεί με νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
και αφού ληφθούν υπόψη, το σύνολο των αιτήσεων ελλιμενισμού για το έτος 2022 και θα 
έχει προκύψει το πλήθος αλλά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επαγγελματικών 
πλοίων. 

 
2. Ορίζεται ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων ελλιμενισμού, για όλες τις κατηγορίες των 

πλοίων/σκαφών, οι ιδιοκτήτες των οποίων ενδιαφέρονται να ελλιμενιστούν, κατά το έτος 
2022, η 15η Νοεμβρίου 2021. 
 

3. Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά το πέρας της αναφερόμενης προθεσμίας δεν θα 
εξεταστούν, ενώ επίσης δεν θα εξεταστούν αιτήματα ελλιμενισμού, για τις περιπτώσεις 
εκείνες όπου υφίστανται ανεξόφλητες οφειλές λιμενικών τελών ή τελών επιβατών. 
 

4. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο στους εν δυνάμει 
ενδιαφερόμενους και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου. 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 99/2021 
 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται: 
 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 
Παρλαμάς Κωνσταντίνος                                                                                           Μπαγουράκης Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ. 

Περισυνάκη Αθανασία, Μέλος Δ.Σ. 
Πλευράκη Δέσποινα, Μέλος  Δ.Σ. 

Αργυράκη Ειρήνη, Μέλος Δ.Σ. 
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου 

 
 

Παρλαμάς Κωνσταντίνος 
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