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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αριθμός Απόφασης : 59/2015
Αριθμός πρωτοκόλλου: 674 /30.06.2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 8/2015 της έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ: Μετάθεση (Παράταση) προθεσμιών καταβολής των ανταλλαγμάτων παραχώρησης
ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρων χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου και των
ανταλλαγμάτων παραχώρησης χρήσης τμημάτων αιγιαλού έτους 2015
Σήμερα την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε
Εκτακτη Συνεδρίαση στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου, Αγίας Παρασκευής
& Ναυάρχου Νεάρχου 1, στο Λιμένα Χερσονήσου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου
673/29.06.2015 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε στα Μέλη του
Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.
3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου ήταν:
Παρόντες
Απόντες
1 Σταυρουλάκης Νικόλαος Πρόεδρος Δ.Σ.
1 Δρόσου Ζαχαρένια
Μέλος Δ.Σ.
2 Βασιλείου Αντώνιος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3 Ασπετάκης Αντώνιος
Μέλος Δ.Σ.
4 Καψής Βασίλειος
Μέλος Δ.Σ.
5 Τρευλάκη Μαρία
Μέλος Δ.Σ.
6 Σέγκος Ιωάννης
Μέλος Δ.Σ.

Παρούσα ήταν η κα Δημοτάκη Αναστασία, μόνιμη υπάλληλος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Χερσονήσου (Ν.Π.Δ.Δ.), κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού, με βαθμό Ε’, για την τήρηση των
πρακτικών. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
έκτακτης
συνεδρίασης και εισηγήθηκε το ένα και μοναδικό (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Μετάθεση (Παράταση) προθεσμιών καταβολής των ανταλλαγμάτων παραχώρησης ιδιαίτερου
δικαιώματος απλής χρήσης χώρων χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου και των ανταλλαγμάτων
παραχώρησης χρήσης τμημάτων αιγιαλού έτους 2015

Αριθμός Απόφασης 59/2015
Ο Πρόεδρος εισηγείται το ένα και μοναδικό (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου τα παρακάτω:
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Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας (ΦΕΚ Α’ 65/28.06.2015)
χρονικής περιόδου 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου και προκειμένου να διευκολυνθούν οι
συναλλασσόμενοι στην πληρωμή των ανταλλαγμάτων που αφορούν την παραχώρηση ιδιαίτερου
δικαιώματος απλής χρήσης χώρων χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου και τμημάτων αιγιαλού
του έτους 2015, προτείνουμε τη μετάθεση προθεσμιών καταβολής τους κατά τριάντα ημέρες
(έναν μήνα).

Ειδικότερα για τις παραχωρήσεις χώρων χερσαίας λιμενικής ζώνης έτους 2015 σύμφωνα με τις
υπ’αρ. 102/2014 , 81/2007 και 42/2006 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου, οι τρόποι πληρωμής των ανταλλαγμάτων παραχώρησης ιδιαίτερου
δικαιώματος απλής χρήσης χώρων χερσαίας λιμενικής ζώνη Χερσονήσου για το έτος 2015 είναι
δύο και έχουν διαμορφωθεί ως εξής :
1) Τμηματική καταβολή σε τέσσερεις δόσεις
Πρώτη δόση ως 30.06.2015
Δεύτερη δόση ως 31.07.2015
Τρίτη δόση ως 31.08.2015
Τέταρτη δόση ως 30.09.2015
2) ) Εξ’ολοκλήρου καταβολή
Σε περίπτωση που το αντάλλαγμα καταβληθεί εξ’ ολοκλήρου και μέχρι τις 31.07.2015 τότε παρέχεται
έκπτωση 10% επί αυτού.

Για τις παραχωρήσεις τμημάτων αιγιαλού έτους 2015 σύμφωνα με την υπ’αρ.103/2014 απόφαση
του Δ.Σ. ο τρόπος πληρωμής των ανταλλαγμάτων είναι :
Ταυτόχρονα με την υπογραφή της σύμβασης θα καταβληθεί το 50% του συνολικού ποσού και το
υπόλοιπο ποσό 50% θα καταβληθεί μέχρι 30.06.2015. Αν το τίμημα καταβληθεί πριν την υπογραφή
εφάπαξ παρέχεται έκπτωση 10% επί του ποσού.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε :
1. Για τη λήψη απόφασης σχετικά με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος του
αναφερόμενου θέματος
2. Την μετάθεση (παράταση) προθεσμιών καταβολής ανταλλαγμάτων μόνο για τη χρήση του έτους
2015 ως ακολούθως :
Α. Παραχωρήσεις χώρων χερσαίας λιμενικής ζώνης έτους 2015
1) Τμηματική καταβολή σε τέσσερεις δόσεις
Η Πρώτη δόση ως 30.06.2015 να μετατεθεί ως 31.07.2015
Η Δεύτερη δόση ως 31.07.2015 να μετατεθεί ως 31.08.2015
Η τρίτη δόση ως 31.08.2015 να μετατεθεί ως 30.09.2015
Η τέταρτη δόση ως 30.09.2015 να μετατεθεί ως 31.10.2015
2) Εξ’ολοκλήρου καταβολή
Σε περίπτωση που το αντάλλαγμα καταβληθεί εξ’ ολοκλήρου και μέχρι 31.08.2015 (αντί 31/07/2015)
τότε παρέχεται έκπτωση 10% επί αυτού.
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Β. Παραχωρήσεις τμημάτων αιγιαλού έτους 2015
Ταυτόχρονα με την υπογραφή της σύμβασης θα καταβληθεί το 50% του συνολικού ποσού και το
υπόλοιπο ποσό 50% θα καταβληθεί μέχρι 31.07.2015 (αντί 30/06/2015) . Αν το τίμημα καταβληθεί
πριν την υπογραφή εφάπαξ παρέχεται έκπτωση 10% επί του ποσού.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Χερσονήσου, να αποφασίσουν σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του θέματος, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
1. Το άρθρο 24 του Ν. 2971/2001 «Παραχωρήσεις χώρων ζώνης λιμένα», όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 34 του Ν.3153/2003.
2. Το άρθρο 34 του Ν. 3153/03 ΦΕΚ 153 Α 19.06.03 «Ναυτική επαγγ. εκπαίδευση, κατάρτιση και
επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του ΥΕΝ».
3. Το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων».
4. Το Π.Δ. 182/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων και σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χερσονήσου με
την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου».
5. Το Ν. 3463/2006 και το Ν.3852/2010.
6. Την υπ’ αριθμό 8321.6/01/12/12.03.2012 εγκύκλιο Υ.Ε.Ν με θέμα «Οδηγίες για την εκμετάλλευση
της Ζώνης Λιμένα στα πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων
αυτής».
7. Τις με αριθμό 8220/13/07/03.04.2007 (Εγκύκλιος 1/2007) και 8220/133/16.05.2013 (Εγκύκλιος
1/2013) με θέμα «Διαδικασία επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας, που αφορά στην
προστασία αιγιαλού και παραλίας», του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου».
8. Την υπ’ αριθμό 42/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Χερσονήσου περί κανονισμού λειτουργίας χώρων αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Χερσονήσου, καθώς και τις τροποποιητικές αυτής, με αριθμό 81/2007 και 92/2007 αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου.
9. Την υπ’ αριθμό 102/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Χερσονήσου, με θέμα «Καθορισμός χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα προς παραχώρηση ιδιαίτερου
δικαιώματος απλής χρήσης, όρων παραχώρησης και των αντίστοιχων ανταλλαγμάτων έτους 2015»
10. Την υπ’ αριθμό 103/2014 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου, με θέμα Καθορισμός τμημάτων αιγιαλού και παραλίας
προς εκμίσθωση, καθορισμός των όρων παραχώρησης και εκμίσθωσης και καθορισμός του συντελεστή
του αντίστοιχου τέλους 2015»
11. Την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 65/28.06.2015) «Τραπεζική αργία βραχείας
διάρκειας».

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του θέματος και έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω,
μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου και αποδέχεται το χαρακτήρα του κατεπείγοντος του
αναφερόμενου θέματος, δεδομένης της καθορισθείσας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας
σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 65/28.06.2015).
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2. Την μετάθεση (παράταση) προθεσμιών καταβολής ανταλλαγμάτων μόνο για τη χρήση του έτους
2015 ως ακολούθως :
Α. Παραχωρήσεις χώρων χερσαίας λιμενικής ζώνης έτους 2015
1) Τμηματική καταβολή σε τέσσερεις δόσεις
Η Πρώτη δόση από την 30.06.2015 παρατείνεται ως την 31.07.2015
Η Δεύτερη δόση από την 31.07.2015 παρατείνεται ως την 31.08.2015
Η τρίτη δόση από την 31.08.2015 παρατείνεται ως την 30.09.2015
Η τέταρτη δόση από την 30.09.2015 παρατείνεται ως την 31.10.2015

2) Εξ’ολοκλήρου καταβολή
Σε περίπτωση που το αντάλλαγμα καταβληθεί εξ’ ολοκλήρου και μέχρι την 31.08.2015
31/07/2015) τότε παρέχεται έκπτωση 10% επί αυτού.

(αντί

Β. Παραχωρήσεις τμημάτων αιγιαλού έτους 2015
Ταυτόχρονα με την υπογραφή της σύμβασης θα καταβληθεί το 50% του συνολικού ποσού και το
υπόλοιπο ποσό 50% θα καταβληθεί μέχρι 31.07.2015 (αντί 30/06/2015) . Αν το τίμημα καταβληθεί
πριν την υπογραφή εφάπαξ παρέχεται έκπτωση 10% επί του ποσού.
3. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, για τον κατά νόμο έλεγχο
και στο Δήμο Χερσονήσου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 59/2015
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σταυρουλάκης Νικόλαος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Βασιλείου Αντώνιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Ασπετάκης Αντώνιος, Μέλος Δ.Σ.
Καψής Βασίλειος, Μέλος Δ.Σ.
Τρευλάκη Μαρία, Μέλος Δ.Σ.
Σέγκος Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ.

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Σταυρουλάκης Νικόλαος

