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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                               Αριθ. Απόφ. 93/2016 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                                                    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό 17/27-10-2016 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη. 

 

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός τιμής διάθεσης ρεύματος-νερού και τιμής απόκτησης καρτών-κλειδιών 

παροχής αυτών σε χώρους ευθύνης Δ.Λ.Τ.Α. από τους χρήστες τους» 

 

Σήμερα, Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Αριστοτέλη συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Αριστοτέλη, ύστερα από την από 638/22-10-2016 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: Καθορισμός τιμής διάθεσης 

ρεύματος-νερού και τιμής απόκτησης καρτών-κλειδιών παροχής αυτών σε χώρους ευθύνης 

Δ.Λ.Τ.Α. από τους χρήστες τους. 

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.Μπιτζιοπούλου Γεωργία (Αναπλ.) 

4.Πράπα- Καρανάσου Χριστίνα 

 

 

          1.Δεβελέκης Γεώργιος 

          2.Κατσαρού Κασσάνδρα 

          3.Γιόκοτος Ζαφείριος 

          4.Λαγέρης Νικόλαος 
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη και εισηγούμενος το 5
ο
 θέμα της ημερησίας διατάξεως ανάφερε ότι: 

«Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη γνωρίζοντας τις ελλείψεις και τις αδυναμίες των χώρων 

δικαιοδοσίας του, προχώρησε για πρώτη φορά σε επένδυση η οποία θέτει ένα τέλος στην αλόγιστη 

χρήση νερού και ρεύματος εντός της Λιμενικής Ζώνης Ιερισσού τοποθετώντας αυτόματους διανομής 

(pillars) ρεύματος-νερού με σκοπό πλέον η τροφοδοσία να γίνεται μέσω προπληρωμένων καρτών-

κλειδιών. Τα οφέλη θα είναι πολλαπλά από την χρήση των προπληρωμένων καρτών-κλειδιών 

ρεύματος-νερού, μερικών εξ’ αυτών είναι: 

 Ελάφρυνση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας μετακυλώντας το κόστος χρήσης ρεύματος-

νερού κατευθείαν στον χρήστη. 

 Είσπραξη ανάλογων τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα τα οποία θα καλύπτουν δαπάνες 

αντίστοιχων υπηρεσιών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’αρίθμ. 64871/26-11-2007 (ΦΕΚ Β΄ 2253/26-11-

2007) Κ.Υ.Α. . 

 Θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο του μέτρου αποτελώντας τροχοπέδη στην αλόγιστη χρήση 

νερού από τους χρήστες του Λιμένα Ιερισσού. 

Έτσι, βάση όλων των προαναφερομένων, καθώς και των τιμών ρεύματος και νερού στην περιοχή οι 

οποίες ανέρχονται προσεγγιστικά στα 0,25 €/kWh (βάση λογαριασμών ΔΕΗ των Λιμένων 

δικαιοδοσίας της Υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ρυθμιζόμενων χρεώσεων) και στα 

0,90 €/m
3
 (βάση της υπ’αριθμ. 331/29-09-2016 (ΑΔΑ: 6ΥΥ6ΩΨ2-8Ι1) απόφασης του Δήμου 

Αριστοτέλη)  προτείνω την διαμόρφωση των τιμών παροχής ρεύματος-νερού εντός της Λιμενικής 

Ζώνης Ιερισσού ως εξής: 

 Η τιμή νερού να διαμορφωθεί στα 2 €/m
3
. 

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

Επίσης, προτείνω την διάθεση των καρτών-κλειδιών παροχής ρεύματος-νερού από τα γραφεία του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη για την εξυπηρέτηση των χρηστών που ελλιμενίζουν τα 

σκάφη/πλοία τους εντός του Λιμένα Ιερισσού στην τιμή των 40,00 € και των 60,00 € όταν 

αγοράζονται για πρώτη φορά και τα οποία υπολογίζονται ως εξής: 
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 Στην τιμή των 40,00 € περιλαμβάνεται η τιμή εγγύησης επιστροφής της κάρτας-κλειδιού 

η οποία ανέρχεται στα 20,00 €, συν 20,00 € το κόστος φόρτισης σε μονάδες ρεύματος-

νερού (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%). 

 Στην τιμή των 60,00 € περιλαμβάνεται η τιμή εγγύησης επιστροφής της κάρτας-κλειδιού 

η οποία ανέρχεται στα 20,00 €, συν 40,00 € το κόστος φόρτισης σε μονάδες ρεύματος-

νερού (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%). 

Οπότε, κάθε επαναφόρτιση της κάρτας-κλειδιού, εφόσον έχει αποκτηθεί από τον χρήστη, θα 

στοιχίζει 20,00 € ή 40,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σε 

ρεύμα και νερό.  

Σημείωση, το ποσό της εγγύησης επιστροφής της κάρτας-κλειδιού που κατατίθεται για την 

απόκτηση της κάρτας-κλειδιού, θα επιστρέφεται στον χρήστη με την επιστροφή της κάρτας-κλειδιού 

στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη. 

Παράλληλα, σε περίπτωση εγκατάστασης αυτόματων διανομέων ρεύματος-νερού σε άλλους Λιμένες 

δικαιοδοσίας μας, φρονώ ότι η τιμή ρεύματος-νερού πρέπει να είναι ίδια χωρίς κάποια μείωση ή 

προσαύξηση, τουλάχιστον με τα έως τώρα δεδομένα». 

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

 Την εισήγηση του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη. 

 Την παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’αρίθμ. 64871/26-11-2007 (ΦΕΚ Β΄ 2253/26-11-2007) Κ.Υ.Α. 

με θέμα «Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, οικονομικού έτους 2008 − 

τροποποίηση της υπ’αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου 

του προϋπολογισμού των Δήμων και κοινοτήτων»». 

 Την υπ’αριθμ. 331/29-09-2016 απόφαση του Δήμου Αριστοτέλη με θέμα «Τροποποίηση-

συμπλήρωση της υπ. αρθ. 374/2011 ΑΔΣ περί επιβολής τελών ύδρευσης-Καθορισμός ενιαίου 

τιμολογίου τελών ύδρευσης για Λιμένες και λοιπές λιμενικές εγκαταστάσεις και χερσαίες 

ζώνες λιμένος, δικαιοδοσίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη» (ΑΔΑ: 6ΥΥ6ΩΨ2-

8Ι1).  

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

Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας». 

 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 εφαρμογής προπληρωμένων καρτών-κλειδιών για την παροχή ρεύματος-

νερού από τους αυτόματους διανομής (pillars). 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει την διάθεση προπληρωμένων καρτών-κλειδιών για την παροχή ρεύματος-νερού από 

τους αυτόματους διανομείς (pillars) στον Λιμένα της Ιερισσού.  

2. Καθορίζει την τιμή νερού στα 2 €/m
3
 και την τιμή του ρεύματος στα 0,5 €/kWh για όλες τις 

Ζώνες Λιμένα δικαιοδοσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη. 

3. Καθορίζει τιμή εγγύησης επιστροφής της κάρτας-κλειδιού παροχής ρεύματος-νερού στα 20,00 

€ η οποία θα επιστέφεται σε περίπτωση επιστροφής της κάρτας-κλειδιού μετά την 

χρησιμοποίησή του. Επισημαίνεται ότι η επιστροφή θα γίνεται μόνο της εγγύησης σε 

περίπτωση επιστροφής της κάρτας-κλειδιού και όχι αν η κάρτα-κλειδί έχει μέσα αξία για νερό 

και ρεύμα. 

4. Καθορίζει την διάθεση καρτών-κλειδιών παροχής ρεύματος-νερού από τους αυτόματους 

διανομείς (pillars) για την εξυπηρέτηση των χρηστών των Λιμένων δικαιοδοσίας του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη, με τιμές διάθεσης απόκτησης της κάρτας-

κλειδιού στα 40,00 € και 60,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% της φόρτισης μονάδων 

ρεύματος-κλειδιού. 

5. Καθορίζει το κόστος επαναφόρτισης των καρτών-κλειδιών παροχής ρεύματος-νερού  στα 

20,00 € ή 40,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%). 

6. Εγκρίνει την διάθεση των καρτών-κλειδιών παροχής ρεύματος-νερού από τα γραφεία του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη. 

7. Εξουσιοδοτεί, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Αριστοτέλη για τις δικές του νόμιμες ενέργειες. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 93/2016 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

 

Ιωάννης Δουλάκης 

ΑΔΑ: 7ΩΝΜ465Θ75-5ΒΩ


		2017-03-16T08:49:36+0200
	Athens




