
                                                                                                                                                                 

Ν.Π.∆.∆.: «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»  
 

 

                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α              

Από το Πρακτικό της υπ΄αριθ. 8/ 26 Μαρτίου 2020  έκτακτης συνεδρίασης 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ : «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». 

 

Αριθµός Απόφασης: 24/2020 

Περίληψη: Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.∆.∆. 

«∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» ως προς 

τους πόρους. 

 

   Στο Βραχάτι και στο δηµοτικό κατάστηµα σήµερα την 26  του µηνός Μαρτίου του έτους 2020, 

ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 12η µεσηµβρινή συνήλθε σε  έκτακτη (δια περιφοράς) 

συνεδρίαση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Βόχας,  ύστερα από την 

µε αριθ. πρωτ. 324/23-03-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των άρθρων 234, 240 και 244 παρ.4 του ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του ν.3852/2010 

και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος της δηµοτικής 

κοινότητας Βραχατίου και στην ιστοσελίδα του δήµου Βέλου-Βόχας. 

   Η έκτακτη αυτή συνεδρίαση έγινε δια περιφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 

2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55 Α΄) : «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισµού 

της διάδοσής τους». 

Στην δια περιφοράς αυτή ειδική συνεδρίαση  ήταν παρόντα τα έξι (6) από τα επτά (7) µέλη και έτσι 

υπήρχε η νόµιµη απαρτία. 

Παρόντες                                                                               Απόντες 

1.-∆αληβίγκας Γεώργιος – Πρόεδρος                                   1)Πανταζής Παναγιώτης, τακτικό µέλος                                  

2.-Μπούρας Νικόλαος - Αντιπρόεδρος                                  

3.-Καλλίρη Μαρία, τακτικό µέλος                                   

4.-Κορωναίος Παρασκευάς, εκπρόσωπος ∆΄Λ/Τ Κιάτου, τακτικό µέλος    

5.-Λεωνίδας Στεργιόπουλος , τακτικό µέλος 

6.-Κελέκου Αλεξάνδρα, τακτικό µέλος                                            

Στη συνεδρίαση αυτή είναι παρούσα η υπάλληλος του δήµου Βέλου-Βόχας Σαρρή Αργυρώ για την 

τήρηση των πρακτικών συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος παίρνει το λόγο για το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε θέµα: «Τροποποίηση 

της συστατικής πράξης του Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» ως προς τους 
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πόρους» και το διοικητικό συµβούλιο οµόφωνα εγκρίνει το κατεπείγον του θέµατος και της 

συνεδρίασης. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος λέγει ότι µε το άρθρο µόνο του Π.∆. 204/2001 που δηµοσιεύθηκε στο 

ΦΕΚ Α΄ 159/τ.Α΄/16-7-2011): «Μεταφέρονται οι αρµοδιότητες του Λιµενικού Ταµείου Κορινθίας που 

αφορούν τον δήµο Βόχας στο δήµο αυτό και συστήνεται Ν.Π.∆.∆. το οποίο θα φέρει την επωνυµία 

«∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Βόχας», µε έδρα τον ∆ήµο Βόχας (και νυν ∆ήµο Βέλου –Βόχας), το 

οποίο θα λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 410/95 (Α΄231) και θα ασκεί τις αρµοδιότητες 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1 και 2  άρθρου 28 του Ν. 2738/99 (ΦΕΚ 180 Α΄)».  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4071/2012 και την υπ’αριθµ. 29396/1912 από 

27.12.2012 διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου (Α∆Α: ΒΕΦ3ΟΡ1Φ-Λ00) διαπιστώθηκε η έναρξη 

λειτουργίας του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Βόχας».  

Με την διάταξη του άρθρου 244 παρ.1 του ν.3463/2006: «Λιµενικά Ταµεία που συνιστώνται ως 

δηµοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 

(ΦΕΚ 180 Α΄) λειτουργούν σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις των άρθρων 239 επόµενα και τις ειδικότερες 

προβλέψεις του παρόντος». 

Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 239 του ν.3463/2006 ορίζεται ότι: «Τα δηµοτικά και 

κοινοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου συνιστώνται µε απόφαση των οικείων δηµοτικών ή 

κοινοτικών συµβουλίων» και «Στην απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου για τη 

σύσταση του νοµικού προσώπου, ορίζονται το όνοµα, ο σκοπός, η περιουσία και οι πόροι». 

Με την αρ. 100471/6064/22-12-2005 (ΦΕΚ 3037/τ.Β΄/31-12-2015) απόφαση του Γενικού 

Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, εγκρίθηκε η 

αρ. 184/2015 (Α∆Α: 6738Ω9Π-Ψ0Ρ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Βέλου-

Βόχας, µε την οποία τροποποιείται η συστατική πράξη του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικό Λιµενικό 

Ταµείο Βόχας», ως προς τη σύνθεση και τον αριθµό των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.∆.∆. 

«∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Βόχας» ως προς τους πόρους, ως εξής: 

Πόροι του Ν.Π.∆.∆. είναι: 

1. τα έσοδα από το τέλος χρήσης λιµένων, λιµενίσκων και αλιευτικών καταφυγίων 

αρµοδιότητάς του και επί των εκδιδοµένων εισητηρίων. 

2. τα έσοδα προσόρµισης, πρύµνησης και παραβολής πλοίων στους λιµένες, λιµενίσκους και 

αλιευτικά καταφύγια αρµοδιότητάς του. 

3. τα έσοδα χρήσεως πεζοδροµίων και κοινοχρήστων χώρων των λιµένων, λιµενίσκων και 

αλιευτικών καταφυγίων αρµοδιότητάς του. 

4. τα έσοδα από τέλη ύδρευσης και παροχής ηλεκτρισµού σε τρίτους. 

5. η τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου Βέλου-Βόχας ύψους 50.000 ευρώ ετησίως. 
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6. τα έσοδα από διάφορες επιχορηγήσεις. 

7. κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες. 

8. εισπράξεις από το αντίτιµο πραγµάτων ή υπηρεσιών και οι πρόσοδοι από δική του 

περιουσία. 

9. οι πόροι που θα καθορισθούν µε κοινές αποφάσεις των Υπουργείων Εσωτερικών και 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, και  Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και οι οποίοι θα 

αποτελούν ειδικά έσοδα που θα διατίθενται αποκλειστικά για την προµήθεια και λειτουργία 

του µηχανολογικού εξοπλισµού του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου και για τη διενέργεια 

κάθε αναγκαίας παρέµβασης στο λιµάνι και τη γύρω χερσαία περιοχή που συνδέεται 

λειτουργικά µε αυτό ή το επηρεάζει ή επηρεάζεται  άµεσα ή έµµεσα από αυτό (άρθρο 28 

παρ.3 του ν. 2738/99). 

10. τα έσοδα από το τέλος υποδοχής υγρών και στερεών καταλοίπων. 

11. τα έσοδα από τέλη διαφήµισης. 

12. κάθε άλλο έσοδο που προβλέπεται από διάταξη νόµου. 

Το διοικητικό συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

• το Π.∆. 204/2001 που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 159/τ.Α΄/16-7-2011) 

• τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4071/2012 

• την υπ’αριθµ. 29396/1912 από 27.12.2012 διαπιστωτική πράξη του Γενικού 

Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και 

Ιονίου (Α∆Α: ΒΕΦ3ΟΡ1Φ-Λ00) µε την οποία διαπιστώθηκε η έναρξη λειτουργίας 

του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Βόχας».  

• Τις διατάξεις των άρθρων 244 παρ.1 και 239 παρ.1 και 3 του ν.3463/2006 

• τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄) 

• Την αρ. 184/2015 (Α∆Α: 6738Ω9Π-Ψ0Ρ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 

∆ήµου Βέλου-Βόχας 

• την αρ. 100471/6064/22-12-2005 (ΦΕΚ 3037/τ.Β΄/31-12-2015) απόφαση του 

Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας 

και Ιονίου, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

   Τροποποιεί την συστατική πράξη του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Βόχας» ως προς τους 

πόρους, ως εξής: 

Πόροι του Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» είναι: 

1. τα έσοδα από το τέλος χρήσης λιµένων, λιµενίσκων και αλιευτικών καταφυγίων 

αρµοδιότητάς του και επί των εκδιδοµένων εισητηρίων. 
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2. τα έσοδα προσόρµισης, πρύµνησης και παραβολής πλοίων στους λιµένες, λιµενίσκους και 

αλιευτικά καταφύγια αρµοδιότητάς του. 

3. τα έσοδα χρήσεως πεζοδροµίων και κοινοχρήστων χώρων των λιµένων, λιµενίσκων και 

αλιευτικών καταφυγίων αρµοδιότητάς του. 

4. τα έσοδα από τέλη ύδρευσης και παροχής ηλεκτρισµού σε τρίτους. 

5. η τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου Βέλου-Βόχας ύψους 50.000 ευρώ ετησίως. 

6. τα έσοδα από διάφορες επιχορηγήσεις. 

7. κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες. 

8. εισπράξεις από το αντίτιµο πραγµάτων ή υπηρεσιών και οι πρόσοδοι από δική του 

περιουσία. 

9. οι πόροι που θα καθορισθούν µε κοινές αποφάσεις των Υπουργείων Εσωτερικών και 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και οι 

οποίοι θα αποτελούν ειδικά έσοδα που θα διατίθενται αποκλειστικά για την προµήθεια και 

λειτουργία του µηχανολογικού εξοπλισµού του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου και για τη 

διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέµβασης στο λιµάνι και τη γύρω χερσαία περιοχή που 

συνδέεται λειτουργικά µε αυτό ή το επηρεάζει ή επηρεάζεται  άµεσα ή έµµεσα από αυτό 

(άρθρο 28 παρ.3 του ν. 2738/99). 

10. τα έσοδα από το τέλος υποδοχής υγρών και στερεών καταλοίπων. 

11. τα έσοδα από τέλη διαφήµισης. 

12. κάθε άλλο έσοδο που προβλέπεται από διάταξη νόµου. 

 

     Kατά τα λοιπά ισχύει το αρ. 204/2001 Π.∆/γµα (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/16-7-2001). 

 

Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ: 

Γ.∆ΑΛΗΒΙΓΚΑΣ                           1)Ν.ΜΠΟΥΡΑΣ 

                                                         2)Μ.ΚΑΛΛΙΡΗ 

                                                         3)Π.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 

                                                         4)Λ.ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 

                                                         5)Α.ΚΕΛΕΚΟΥ 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

                           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

                          ∆ΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
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