
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY ΑΡ. 4/2016       

 
Σήµερα Παρασκευή   22/04/2016 και ώρα 13:00πµ στο γραφείο του ∆ηµοτικού 

Λιµενικού Ταµείου Αγίου Νικολάου, συνεδρίασε έκτακτα  το ∆Σ  µετά από την 
284/18-04-2016 πρόσκληση του προέδρου του,  µε την παρακάτω σύνθεση: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Κοκκίνης Ιωάννης  πρόεδρος 
2) Λασηθιωτάκης Ιωάννης  

     3)  Αγγελάκης Σπύρος Λ/ρχης Αγίου Νικολάου 
     4)  Γωνιωτάκης Κων/νος  αναπληρωτής της Κοκολάκη Γεωργίας 

5)   Σγουρός Μιχάλης µέλος 
6) Υγειονοµάκης Ιωάννης 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

     7) Σεργάκη – Περουλιού Ίρις 
Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η υπάλληλος του ∆ΛΤΑΝ  Αλεξάνδρα Βδουκάκη 
για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης αυτής. 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, µε δεδοµένο ότι από τα  7 µέλη ήταν 
παρόντα   τα 6, ο πρόεδρος του ∆Σ του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αγίου 
Νικολάου, κος Κοκκίνης Ιωάννης,  κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης µε θέµα: 
…………………………………………………………………………………………………….. 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΤΩΝ  Ε/Γ-Τ/Ρ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ Τ/Ρ-Α/Ψ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ν4256/2014  ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 

ΕΛΟΥΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ  2016 

    Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το παραπάνω θέµα έθεσε υπόψη του ∆Σ τα 
παρακάτω:    
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014(Β 2032) καθώς 
και το Ν 4256/2014 «τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις»(Α92) προβλέπεται 
ότι τα Λιµενικά Ταµεία οφείλουν ενηµερώσουν τους χρήστες του λιµένα να 
δηλώσουν σε αυτά την πρόθεση τους για το διάστηµα που επιθυµούν τον 
ελλιµενισµό των σκαφών τους καθώς και σε συνεννόηση -  συνεργασία και 
σύµφωνη γνώµη των λιµενικών αρχών να µεριµνούν έγκαιρα για τον καθορισµό 
θέσεων αγκυροβολίας και την καταγραφή και έλεγχο των ελλιµενισµένων στην 
περιοχή σκαφών.  
Οι πλοιοκτήτες που ήδη ελλιµενίζονται επί πολλά έτη στο λιµάνι της Ελούντας, 
κατέθεσαν σχέδιο αγκυροβολίας των σκαφών τους για έγκριση στο ∆Σ του 
∆ΛΤΑΝ. 
 Στη συνέχεια µετά από έλεγχο όλων των µέτρων ασφαλείας για την 
αγκυροβολία στις συγκεκριµένες θέσεις, ο Πρόεδρος πρότεινε στα µέλη να 
κάνουν δεκτό το σχέδιο αγκυροβολίας των πλοιοκτητών το οποίο και τους 
παρουσίασε για το έτος  2016.  
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε σαφές ότι στο λιµάνι της Ελούντας δεν 
υπάρχει δυνατότητα ελλιµενισµού περισσότερων σκαφών από τα ήδη 
υπάρχοντα  σκάφη. Για το λόγο αυτό προτάθηκε όλα τα σκάφη τα οποία θα 
ζητούν θέση αγκυροβολίας από εδώ και στο εξής να τους ορίζεται θέση στην 
χωµάτινη προβλήτα. 
Ο πρόεδρος ξαναπαίρνοντας το λόγο είπε τα εξής: 
Πέραν όµως των πλοιοκτητών που αναφέρονται στο παραπάνω σχέδιο έχουν 
καταθέσει αίτηση για θέση αγκυροβολίας : 
1) ο κος ΚΑΤΡΙΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (02-03-2016) µε την οποία ζητά θέση 

αγκυροβολίας για το σκάφος του ΘΕΝΗ ΝΑΝ 17 εντός του λιµένα της 
Ελούντας. 

2) Ο κος ΛΟΥΚΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (19/04/2016) µε την οποία ζητά θέση 
αγκυροβολίας για το σκάφος του ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΝ 86 εντός του λιµένα της 
Ελούντας. 

ΑΔΑ: Ω6ΙΔΟΞΑ1-1ΘΔ



Παρακαλώ να αποφασίσουµε σχετικά 
Το ∆Σ του ∆ΛΤΑΝ αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του προέδρου του, 
- το σχέδιο που κατέθεσαν οι πλοιοκτήτες στο  ∆ΛΤΑΝ  
- τις διατάξεις της ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014(Β 2032) 
- το Ν 4256/2014 «τουριστικά πλοία και άλλες διατάξει»(Α92) 
- το Ν 2971/2001 
- τα θέµατα ασφάλειας  πρόσδεσης των σκαφών 
- τις αιτήσεις των  κων ΚΑΤΡΙΝΑΚΗ Χ & ΛΟΥΚΑΚΗ ∆ΗΜ. 
- και µετά από διαλογική συζήτηση 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 16/2016 

1)Εγκρίνει την εισήγηση του προέδρου  και καθορίζει τις θέσεις αγκυροβολίας 
των τουριστικών σκαφών στο λιµάνι Ελούντας για το έτος 2016, όπως αυτές 
απεικονίζονται στο επισυναπτόµενο σχέδιο που αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι 
της παρούσας. 
2) Όλα τα σκάφη των οποίων οι ιδιοκτήτες θα ζητούν χώρο αγκυροβολίας στο 
λιµάνι της Ελούντας, από  τώρα και στο εξής θα δένουν στη χωµάτινη προβλήτα 
. 
3) για το  σκάφος ΘΕΝΗ ΝΑΝ 17 του κου  ΚΑΤΡΙΝΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ και το 
σκάφος ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΝ 86 του κου ΛΟΥΚΑΚΗ  ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ  ορίζουµε θέση για 
την αγκυροβολία τους στη χωµάτινη προβλήτα της Ελούντας. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για να διατηρηθούν οι θέσεις των σκαφών στον 
τουριστικό λιµένα  είναι η προηγούµενη εξόφληση πάσης φύσεως τελών 
(ελλιµενισµού,  επιβατών κλπ) και ασφαλιστικών εισφορών σε ΝΑΤ και 
ΕΚΟΕΜΝ. Σε περίπτωση που ο πλοιοκτήτης δε συµµορφώνεται µε τα παραπάνω 
η θέση που κατέχει θα του αφαιρείται και θα δίνεται κατά σειρά  
προτεραιότητας, βάση της ήδη κατατιθέµενης αίτησης τους στα πλοία που 
ελλιµενίζονται στη χωµάτινη προβλήτα ή άλλο σηµείο ελλιµενισµού.   
 

Για πίστωση των παραπάνω συντάξαµε αυτό το πρακτικό που υπογράφεται ως 
εξής: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
 
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1) Υγειονοµακης  Ι.- Αντιπρόεδρος 
2) Αγγελάκης Σπ. Λ/ρχης Αγ. Νικολάου 
3) Σγουρος Μιχαήλ µέλος 
4) Λασιθιωτάκης Ιωάννης  µέλος 
5) Γωνιωτάκης Κωνσταντίνος αναπλ/τής 

Κοκολάκη Γεωργ. 
 

 

ΑΔΑ: Ω6ΙΔΟΞΑ1-1ΘΔ
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