
1 

 

 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                               Αριθ. Απόφ. 100/2017 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                                                     

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό 15/26-10-2017 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη. 

 

ΘΕΜΑ: «Έκπτωση στην τιμή διάθεσης ρεύματος-νερού στους επαγγελματίες-χρήστες χώρων 

ευθύνης Δ.Λ.Τ.Α. που εδρεύουν και ελλιμενίζονται μόνιμα σε αυτούς» 

 

Σήμερα, Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Αριστοτέλη συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Αριστοτέλη, ύστερα από την από 918/20-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 240 του Ν.3463/2006, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: Έκπτωση στην τιμή 

διάθεσης ρεύματος-νερού στους επαγγελματίες-χρήστες χώρων ευθύνης Δ.Λ.Τ.Α. που εδρεύουν και 

ελλιμενίζονται μόνιμα σε αυτούς. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω τέσσερα (4) μέλη: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δουλάκης Ιωάννης (Πρόεδρος) 

2. Βερβερίδης Ιωάννης( Αντιπρόεδρος) 

3. Λαγέρης Νικόλαος 

4. Ισαακίδου Σοφία (Αναπλ.) 

 

 

 

 

 

          1.Δεβελέκης Γεώργιος 

          2.Κατσαρού Κασσάνδρα 

          3.Γιόκοτος Ζαφείριος 

          4.Πράπα-Καρανάσου Χριστίνα 
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη και εισηγούμενος το 3
ο
 θέμα της ημερησίας διατάξεως ανάφερε ότι: 

«Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη εφάρμοσε από το Μάρτιο του 2017 την κοστολόγηση 

ρεύματος-νερού σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 93/27-10-2016 (ΑΔΑ: 7ΩΝΜ465Θ75-5ΒΩ, ΟΡΘΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασή του, όπου είχαν διαμορφωθεί οι εξής τιμές: 

Η τιμή νερού να διαμορφωθεί στα 2 €/m3.  

Η τιμή ρεύματος να διαμορφωθεί στα 0,5 €/kWh.  

Από την έναρξη εφαρμογής του ανωτέρω τιμοκαταλόγου έως και σήμερα, γίναμε δέκτες διαφόρων 

αντιδράσεων και παραπόνων για το ύψος της τιμής του ρεύματος-νερού, κυρίως από τους επαγγελματίες 

της περιοχής οι οποίοι ελλιμενίζονται μόνιμα στους Λιμένες δικαιοδοσίας μας και ασκούν την 

δραστηριότητά τους κυρίως ως αλιείς, ιδιοκτήτες τουριστικών ημερόπλοιων (κρουαζιέρες) και 

ιδιοκτήτες επιβατικών πλοίων/σκαφών. Συγκεκριμένα, θεωρούν ότι είναι αρκετά υψηλό το κόστος που 

πρέπει να αποπληρώσουν και ότι συνδυαστικά με τα Τέλη Ελλιμενισμού που αποδίδουν και άλλων 

πάγιων τελών και φόρων, επιβαρύνεται υπέρμετρα η συνολική δαπάνη της δραστηριότητάς τους. 

Όντως, από τα στατιστικά της Υπηρεσίας καθώς και από επιτόπιες μετρήσεις, προκύπτει ότι η 

κατανάλωση που πραγματοποιούν οι επαγγελματίες στους Λιμένες είναι τακτική και ποσοτικά πολύ 

μεγαλύτερη από κάθε άλλο χρήστη του Λιμένα (ιδιοκτήτες ερασιτεχνικών σκαφών αναψυχής κ.α.) και 

αυτό σημαίνει ιδιαίτερο κόστος για αυτούς. Επειδή στόχος της Υπηρεσίας μας δεν είναι η κερδοφορία 

αλλά η περιστολή της σπατάλης και η χρηστή διαχείριση των δημοσίων αγαθών και λαμβάνοντας υπόψη 

τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που πλήττει σαφώς και τους επαγγελματίες χρήστες των Λιμένων μας,  

προτείνω να εξετάσουμε το ενδεχόμενο παροχής μιας έκπτωσης στην τιμή παροχής ρεύματος-νερού. 

Φυσικά η απόφασή μας θα πρέπει να στηρίζει την προσπάθειά μας να διατηρήσουμε και να 

υποστηρίξουμε όσο το δυνατόν την υφιστάμενη επαγγελματική δραστηριότητα, ενώ ταυτόχρονα θα 

συνυπολογίζει το κόστος συντήρησης και ανάπτυξης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των Λιμένων 

μας προκειμένου οι χρήστες να έχουν αξιόπιστες παροχές. 

Σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη είναι η έμμεση και άμεση συνεισφορά των 

ωφελούμενων από την έκπτωση, στην εύρυθμη λειτουργία των Λιμένων μας με την τακτική καταβολή 

των Λιμενικών και των πάσης φύσεως τελών που προβλέπει η νομοθεσία και τα οποία έχουν 

ανταποδοτικό χαρακτήρα, αλλά και την εθελοντική συμμετοχή των επαγγελματιών της περιοχής μας στις  

δράσεις του Φορέα μας. 
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Οπότε, βάση των ανωτέρω, προτείνω να χορηγηθεί έκπτωση 40% στην εκάστοτε ισχύουσα τιμή 

διάθεσης ρεύματος-νερού στους επαγγελματίες χρήστες των Λιμένων ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Αριστοτέλη υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους Λιμένες δικαιοδοσίας μας να 

έχουν επαγγελματική έδρα εντός των ορίων του Δήμου Αριστοτέλη (προσκόμιση 

οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου που να αποδεικνύει την έδρα). 

2. Να καταβάλλουν τακτικά τα Τέλη Ελλιμενισμού (να προσκομίζεται η απόδειξη 

καταβολής Τελών Ελλιμενισμού τουλάχιστον μέχρι του προηγούμενου μηνός). 

3. Ο κάθε επαγγελματίας δύναται να έχει μόνο ένα σημείο παροχής ρεύματος-νερού 

ανά σκάφος». 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη αφού έλαβε υπόψη του:  

 Την εισήγηση του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη. 

 Την υπ’αριθμ. 93/27-10-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη με θέμα «Καθορισμός τιμής διάθεσης ρεύματος-νερού και 

τιμής απόκτησης καρτών-κλειδιών παροχής αυτών σε χώρους ευθύνης Δ.Λ.Τ.Α. από τους 

χρήστες τους (ΑΔΑ: 7ΩΝΜ465Θ75-5ΒΩ, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ). 

 Το Ν. 3861/13-07-2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13-07-2010) με θέμα «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

 Τα άρθρα 93, 149 και 157 του Ν. 3463/08-06-2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/08-06-2006) με θέμα «Νέος 

Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας». 

 Τα άρθρα 224 και 225 του Ν. 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/07-06-2010) με θέμα «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

 Το Β.Δ. 14/19-01-1939 (ΦΕΚ Α΄ 24/19-01-1939) με θέμα «Περί κωδικοποιήσεως των περί 

λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων». 

 Την αναγκαιότητα έκπτωσης στην τιμή διάθεσης ρεύματος-νερού στους επαγγελματίες-

χρήστες χώρων ευθύνης Δ.Λ.Τ.Α. που εδρεύουν και ελλιμενίζονται μόνιμα σε αυτούς. 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα: 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Χορηγεί έκπτωση 40% στην εκάστοτε ισχύουσα τιμή διάθεσης ρεύματος-νερού στους 

επαγγελματίες χρήστες των Λιμένων ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη 

υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους Λιμένες δικαιοδοσίας μας να 

έχουν επαγγελματική έδρα εντός των ορίων του Δήμου Αριστοτέλη (προσκόμιση 

οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου που να αποδεικνύει την έδρα). 

2. Να καταβάλλουν τακτικά τα Τέλη Ελλιμενισμού (να προσκομίζεται η απόδειξη 

καταβολής Τελών Ελλιμενισμού τουλάχιστον μέχρι του προηγούμενου μηνός). 

3. Ο κάθε επαγγελματίας δύναται να έχει μόνο ένα σημείο παροχής ρεύματος-νερού 

ανά σκάφος. 

 Εξουσιοδοτεί, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Αριστοτέλη για τις δικές του νόμιμες ενέργειες. 

                                                                              
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 100/2017. 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

 

Ιωάννης Δουλάκης 
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