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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο  
Στο Ρέθυµνο και στα γραφεία του Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Ρεθύµνου σήµερα στις 

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ηµέρα ΔΕΥΤΕΡΑ   και ώρα 18:00 συγκεντρώθηκε, µετά την 

73/14-1-2016 πρόσκληση της  Προέδρου του κας Ειρήνης Κουτσαλεδάκη,  το Διοικητικό 

Συµβούλιο.  

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
   Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΤΣΑΛΕΔΑΚΗ,   Δηµοτικός Σύµβουλος Ρεθύµνου. 

  ΤΑ ΜΕΛΗ: 
1. Συριανόγλου Αναστάσιος Αντιπρόεδρος  Δ.Σ. Δηµοτικού Συµβούλου  Ρεθύµνου. 
2. Δασκαλάκης Φραγκίσκος, Λιµενάρχης Ρεθύµνου. 
3. Δασκαλάκης Νικόλαος, Δηµοτικός Σύµβουλος Μυλοποτάµου.  
4. Παπαδουράκης Αναστάσιος, Δηµοτικός Σύµβουλος Ρεθύµνου. 
5. Θεοδωράκης Βασίλειος του Κωνσταντίνου, Δηµοτικός Σύµβουλος Αγίου 
Βασιλείου.  

6. Καφφάτος Γεώργιος, Δηµοτικός Σύµβουλος Μυλοποτάµου 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΤΑΝ ΤΑ ΜΕΛΗ: 
1. Γερµανάκη Ελευθερία, Δηµοτικός Σύµβουλος Αγίου Βασιλείου 
2. Τσουρδαλάκης Αντώνιος του Ευαγγέλου, Δηµοτικός Σύµβουλος Αγίου Βασιλείου.  
3. Γαΐτάνης Ιωάννης, Δηµοτικός  Σύµβουλος Ρεθύµνου.  
4. Ζαχαριουδάκης Μιχάλης, Δηµοτικός Σύµβουλος Μυλοποτάµου. 

Παρούσα ήταν η κ. Δασκαλάκη Αθανασία, Προϊσταµένη Διεύθυνσης ΔΛΤΡ η οποία 
εκτελεί χρέη Γραµµατέα, καθώς και η κ. Κουρκουλού Χρυσούλα Προϊσταµένη 
Τµήµατος Διοικητικού – Οικονοµικού.  
Αφού διαπιστώνεται η απαρτία του Συµβουλίου και υπενθυµίζεται ότι τα πρακτικά  
τηρούνται συνοπτικά µε τρόπο σαφή και ακριβή, ενώ παράλληλα  καταγράφονται 
ηχητικά οι συνεδριάσεις, η Πρόεδρος εισάγει το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο : Κανονισµός λειτουργίας ΔΛΤΡ. 

Κατόπιν αυτού θέτουµε υπόψη σας τα παρακάτω: 



 Κάθε δήµος µπορεί να συνιστά ή να έχει ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου για τη 
διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιµένα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, (άρθρο 28 του ν.
2738/1999, άρθρο 244 του Ν.3463/2006 και άρθρο 103 του Ν.3852/2010). 

Τα θέµατα, τα σχετικά µε τη λειτουργία του νοµικού προσώπου ρυθµίζονται µε κανονισµούς 
που εγκρίνουν τα δηµοτικά ή κοινοτικά συµβούλια. (παρ.2 άρθρο 240 Ν.3463/06) 

Στην παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.
3463/06 οι οποίες αναφέρονται στα ιδρύµατα, ισχύουν και για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου.  

Κατόπιν των ανωτέρω,  και σε συνέχεια της 342/2015 απόφασης Δ.Σ., θέτουµε υπόψη το 
σχέδιο Κανονισµού Λειτουργίας Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Ρεθύµνης  και παρακαλούµε 
για τη συζήτησή του. 
Τα µέλη αφού συζήτησαν επί του σχεδίου, υπέβαλαν τις εξής παρατηρήσεις: 
Στο άρθρο 3 να προστεθεί το αλιευτικό καταφύγιο Σκαλέτα, αφού έχει καθοριστεί χερσαία 
ζώνης λιµένος, ασχέτως εάν δεν έχουν κατασκευαστεί τα έργα που προβλέπονται από τη 
σχετική µελέτη. Να προστεθεί επίσης ότι οι τρόποι αποστολής της προσκλήσεως των µελών 
του Διοικητικού Συµβουλίου  σε συνεδρίαση θα είναι  µέσω φαξ, ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, ή ιδιοχείρως και κατόπιν θα ακολουθεί ενηµερωτικό τηλεφώνηµα. Να 
προστεθεί στο άρθρο 13 ότι έσοδα προκύπτουν και από την εκµετάλλευση κτιρίων καθώς και 
στο άρθρο 15 παράγραφος 5 να προστεθεί «καθώς και στην εκτέλεση έργων κτιριακών 
εγκαταστάσεων και άλλων  και στη συντήρηση αυτών που αποτελούν περιοχή ευθύνης του».  
Κατόπιν της ανωτέρω ενδελεχούς συζήτησης η Πρόεδρος καλεί το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει.  
Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα παραπάνω και συζήτησε το θέµα έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 28 του ν.2738/1999,  

2. Τα  άρθρα 234, 240 και  244 του Ν.3463/2006  

3. Το άρθρο 103 του Ν.3852/2010, «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης Διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010). 

4. Το 186/2001 Π.Δ. «περί µεταφοράς αρµοδιοτήτων του Λιµενικού Ταµείου Ν. 
Ρεθύµνου στους Δήµους Αρκαδίου, Γεροποτάµου, Λάµπης, Νικηφόρου Φωκά, 
Ρεθύµνης και Φοίνικα». 

5. Το Ν.2971/2001 περί «Αιγιαλού, Παραλίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε 
και συµπληρώθηκε µε το Ν.3153/2003. 

6. Το Ν.2575/98 άρθρο 2 περί «Ρύθµισης θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εµπορικής 
Ναυτιλίας». 

7. Το Β.Δ.14/19-1-1939 «ΦΕΚ  24/Α/1939 «Κώδικας των περί Λιµενικών Ταµείων 
κειµένων διατάξεων». 

8. Τις ανάγκες λειτουργίας του Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Ρεθύµνης. 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΗΝ 1/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2016: 
Α.- Καταρτίζει τον παρακάτω Κανονισµό Λειτουργίας Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 
Ρεθύµνης:  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004415&start%255bS%255d=0
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004415&start%255bS%255d=0
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004409&start%255bS%255d=200


«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Άρθρο 1 
Με το Π.Δ. 186/2001 που δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 149/α/2001 µεταφέρθηκαν οι 
αρµοδιότητες του Λιµενικού Ταµείου Νοµού Ρεθύµνου στους Δήµους Ρεθύµνου, Νικηφόρου 
Φωκά, Αρκαδίου, Γεροποτάµου, Λάµπης και Φοίνικα και συστάθηκε ΝΠΔΔ µε την επωνυµία 
«Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Ρεθύµνης», µε έδρα στο Δήµο Ρεθύµνης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/99. 

Άρθρο 2 
Σκοπός - Αρµοδιότητες 
Ο σκοπός και οι αρµοδιότητες του Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Ρεθύµνης προσδιορίζονται 
στο από 19-1-1939 Βασιλικό Διάταγµα που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 24/ΤΕΥΧΟΣ Α΄ της 
ίδιας ηµεροµηνίας, όπως έχει συµπληρωθεί, αντικατασταθεί, τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα, 
εκτός των αρµοδιοτήτων που σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ν. 2738/99 δεν µεταβιβάζονται 
στα συνιστώµενα Δηµοτικά Νοµικά Πρόσωπα. 

Άρθρο 3 
Γεωγραφικά όρια ευθύνης  
Το Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Ρεθύµνης είναι διαδηµοτικό και τα όριά του σήµερα και µετά 
την εφαρµογή του ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» εκτείνονται στους δήµους 
Ρεθύµνης, Μυλοποτάµου και Αγίου Βασιλείου και συγκεκριµένα στις λιµενικές 
εγκαταστάσεις: 
Ρεθύµνου, Μπαλί, Πανόρµου, Αλµυρίδας Σισσών, Αγίας Γαλήνης, αλιευτικού καταφυγίου 
Πλακιά, παλαιού λιµενίσκου Πλακιά, αλιευτικού καταφυγίου Σκαλέτα, για το οποίο έχει 
καθοριστεί χερσαία ζώνη και έχουν εκπονηθεί οριστικές µελέτες κατασκευής.    

Άρθρο 4 
Διοίκηση 
1. Το Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Ρεθύµνης διοικείται  από ενδεκαµελές Διοικητικό 
Συµβούλιο, του οποίου η σύνθεση έχει ως εξής: 
τέσσερα  µέλη από το Δήµο Ρεθύµνης εκ των οποίων ένας Πρόεδρος 
τρία µέλη από το Δήµο Αγίου Βασιλείου 
τρία µέλη από το Δήµο Μυλοποτάµου 
ο εκάστοτε Λιµενάρχης. 
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου, ορίζονται µε απόφαση του 
Δηµοτικού Συµβουλίου της έδρας του Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Ρεθύµνης  κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 240 του ΔΚΚ. 
Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζεται µε την απόφαση ορισµού τους, και 
λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συµβουλίου. 
2. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου απαιτείται να είναι Έλληνες πολίτες και κάτοικοι   
των Δήµων  που   εκπροσωπούν. Δεν  επιτρέπεται   να  οριστούν  µέλη του Διοικητικού 
Συµβουλίου ιδιώτες που έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους µε τελεσίδικη 
δικαστική απόφαση ή που έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα µε αµετάκλητη 



δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή συµµέτοχοι σε κακούργηµα ή σε κάποιο από τα 
πληµµελήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 236 του Ν.3852/2010. Κώλυµα που 
δηµιουργείται µετά τον ορισµό, συνεπάγεται αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωµα, για την 
οποία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Ελεγκτή Νοµιµότητας. 
3. Στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου του Δηµοτικού Λιµενικού 
Ταµείου Ρεθύµνης, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα παράστασης, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία.  
4. Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συµβουλίου κενωθεί θέση για 
οποιονδήποτε λόγο µε αποφάσεις των αρµοδίων Δηµοτικών Συµβουλίων ορίζεται νέο µέλος. 
Μέχρι του ορισµού αυτού, το Διοικητικό Συµβούλιο λειτουργεί µε την ελλιπή σύνθεσή του, 
που δεν µπορεί να είναι κατώτερη από τον αριθµό που απαιτείται για απαρτία ήτοι έξι (6) 
µέλη. 

Άρθρο 5 
Αρµοδιότητες και λειτουργία του διοικητικού Συµβουλίου 
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο όργανο του Δηµοτικού Λιµενικού 
Ταµείου Ρεθύµνης. Χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων του ταµείου για 
την εκπλήρωση των σκοπών και αρµοδιοτήτων αυτού και αποφασίζει για κάθε θέµα σχετικό 
µε την διοίκηση και την εν γένει λειτουργία του. 

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο κυρίως αποφασίζει: για τον κανονισµό εργασιών του, τον ετήσιο 
προϋπολογισµό και απολογισµό, τον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας, για την 
εκµετάλλευση της κινητής και  ακίνητης περιουσίας του,  για την κατάρτιση του Τεχνικού 
Προγράµµατος, την έγκριση µελετών, πρακτικών δηµοπρασίας, αναθέσεων, προµηθειών, για 
την συντήρηση και επισκευή υφισταµένων έργων και πραγµάτων, για την προµήθεια και 
λειτουργία του µηχανολογικού του εξοπλισµού και για την διενέργεια κάθε αναγκαίας 
παρέµβασης στο λιµάνι και τη γύρω χερσαία και θαλάσσια ζώνη που συνδέεται   λειτουργικά  
µε αυτό, τη   ρύθµιση   κυκλοφορίας και των κατευθύνσεων κυκλοφορίας, την άδεια για 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος που ευρίσκονται 
εντός των λιµενικών ζωνών ευθύνης του, την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων στο 
πλαίσιο της  κείµενης νοµοθεσίας, τον προσδιορισµό του χώρου στάθµευσης οχηµάτων εντός 
των ζωνών ευθύνης του, την διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εµπίπτει στους σκοπούς  
σύστασης του Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Ρεθύµνης. 

3. Για την παραχώρηση χρήσης χώρων στα λιµάνια αρµοδιότητας του Δηµοτικού Λιµενικού 
Ταµείου  Ρεθύµνης,  απαιτείται  και η έγκριση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
Διοίκησης Κρήτης. Σε περιπτώσεις διαγωνισµών για την παραχώρηση ιδιαίτερου 
δικαιώµατος χρήσης χώρων της χερσαίας ζώνης λιµένα ακολουθούνται οι ειδικές  διατάξεις 
που έχουν θεσπιστεί για τους χώρους αυτούς που σε καµία περίπτωση δεν είναι αυτές των 
Δήµων, ενώ δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις περί εµπορικών µισθώσεων. Σε περίπτωση 
παραχωρήσεων η διαδικασία που ακολουθείται εναπόκειται στην ευχέρεια του Δ.Σ. του ΔΛΤΡ 
σύµφωνα µε την ΟλΣτΕ 2036/1973 οπότε και µπορεί να προβαίνει στην παραχώρηση είτε 
κατόπιν απευθείας συνεννοήσεως µε ενδιαφερόµενο ιδιώτη είτε κατόπιν άλλης επιλεγόµενης 
διαδικασίας η οποία µπορεί να είναι η προβλεπόµενη από τα άρθρα 38 και επόµενα του Π.Δ. 
715/79 για τις µισθώσεις ακινήτων ΝΠΔΔ ως η πλέον προσιδιάζουσα εν προκειµένω 
αναλόγως και καταλλήλως εφαρµοζόµενη (ΝΣΚ 226/2005, ατοµική, ΝΣΚ 113/1990 ΝΣΚ 



309/2014 και εγκύκλιοι Υπουργείου Ναυτιλίας). To αντάλλαγµα ιδιαίτερου δικαιώµατος 
χρήσης χώρων χερσαίας ζώνης λιµένος µπορεί να καταβάλλεται κατόπιν απόφασης Δ.Σ. σε 
τρεις δόσεις εντός του οικονοµικού έτους χρήσης. 

4. Για την εκτέλεση λιµενικών έργων που σχετίζονται µε την εξυπηρέτηση πλοίων, φορτίων 
και επιβατών απαιτείται η έγκριση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης 
µετά την σύµφωνη γνώµη των Υπουργείων Ναυτιλίας και του Γ.Ε.Ν. 

5. Τα θέµατα τα σχετικά µε τις εργασίες του Διοικητικού Συµβουλίου του Δηµοτικού 
Λιµενικού Ταµείου Ρεθύµνης, την πρόσκληση των µελών του σε συνεδρίαση την 
απαιτούµενη για την λήψη αποφάσεων πλειοψηφία, τον έλεγχο και την εκτελεστότητα των 
αποφάσεών του, στην αστική και πειθαρχική ευθύνη των οργάνων διοίκησής του ρυθµίζονται 
µε ανάλογη εφαρµογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν το Δηµοτικό Συµβούλιο, και τα 
λοιπά όργανα των Δήµων όπως ορίζονται στις κείµενες διατάξεις.  

6. Για τις αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισµό, τον  
απολογισµό, τον  οργανισµό  της  εσωτερικής  υπηρεσίας, τον εσωτερικό  κανονισµό 
λειτουργίας, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή  την επιβάρυνσή τους µε εµπράγµατα 
δικαιώµατα, την αποδοχή κληρονοµιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, 
καθώς και τη συνοµολόγηση δανείων, απαιτείται και γνώµη του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Ρεθύµνης ή εφόσον αφορά σε λιµάνι που βρίσκεται σε άλλο Δήµο εξ’ αυτών που 
συµµετέχουν στο Δ.Σ. του Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Ρεθύµνου,  του Δηµοτικού 
Συµβουλίου αυτού. Το Δηµοτικό Συµβούλιο οφείλει να εκδώσει απόφαση και να την 
υποβάλει στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µέσα σε 10 ηµέρες 
αφότου περιήλθε στον Δήµο η απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. 

7. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του να συστήσει επιτροπές οι οποίες θα 
µελετούν και θα εισηγούνται θέµατα που αφορούν το Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Ρεθύµνης, 
θέτοντας και προθεσµία για την υποβολή των σχετικών προτάσεων προς αυτό, προκειµένου 
να λάβει απόφαση. Παραποµπή θεµάτων σε επιτροπή για µελέτη και εισήγηση εντός 
προθεσµίας µπορεί να γίνει  και από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου, εφόσον  το  
θέµα  δεν έχει  εγγραφεί  σε  ηµερήσια  διάταξη συνεδρίασης. 

8. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, µπορεί να καταβάλλονται έξοδα κίνησης και 
ηµερήσια αποζηµίωση, σε ιδιώτες µέλη επιτροπών, που συγκροτούνται από το συµβούλιο, 
για µετακινήσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό, που γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, 
σχετικής µε το έργο των επιτροπών. Το ύψος της ηµερήσιας αποζηµίωσης για τις 
µετακινήσεις στο εσωτερικό καθορίζεται κατά τις διατάξεις του νόµου 2685/99 και της 
2/54866/0022/99 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, ή των νόµων και υπουργικών 
αποφάσεων που θα αντικαταστήσουν τις προαναφερόµενες διατάξεις στο µέλλον. Στον 
Πρόεδρο και στα µέλη του Δ.Σ. καταβάλλεται ηµερήσια αποζηµίωση και έξοδα κίνησης, όταν 
µεταβαίνουν εκτός έδρας του ΔΛΤΡ προς διεκπεραίωση υποθέσεων του Δηµοτικού Λιµενικού 
Ταµείου Ρεθύµνης. 

9. Το Διοικητικό Συµβούλιο, δια του Προέδρου του, δύναται να καλεί στη συνεδρίαση 
δηµοτικούς υπαλλήλους ή ιδιώτες για να του δώσουν πληροφορίες σχετικές µε τα θέµατα που 
συζητούνται. Η παρουσία των καλουµένων  υπαλλήλων είναι υποχρεωτική  και  σε αυτούς 



καταβάλλεται  για την παράσταση τους, ενώπιον του διοικητικού Συµβουλίου αποζηµίωση 
αντίστοιχη µε εκείνη που λαµβάνουν τα µέλη των συλλογικών οργάνων, σύµφωνα µε τη 
διάταξη του άρθρου 21 του Ν.4024/2011, όπως κάθε φορά ισχύει. 

10. Οι διατάξεις του Δηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα που αφορούν τη σύγκληση του 
Δηµοτικού Συµβουλίου, την απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δηµοτικού Συµβουλίου, τα 
πρακτικά Συνεδρίασης, τις υποχρεώσεις των δηµοτικών συµβούλων, κώλυµα συµµετοχής 
στη Συνεδρίαση καθώς και τη λειτουργία του Δηµοτικού Συµβουλίου, την αστική και 
πειθαρχική ευθύνη των οργάνων διοίκησης του, έχουν ανάλογη εφαρµογή και για την 
λειτουργία του Διοικητικού Συµβουλίου του Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Ρεθύµνης. 

11. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο 
Αντιπρόεδρος του, σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του Προέδρου και άλλα πέντε  
τουλάχιστον µέλη του. 
12. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα του Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 
Ρεθύµνης, τουλάχιστον µία φορά το µήνα. 

13. Η πρόσκληση σε συνεδρίαση των µελών  του Δ.Σ. των µελών αποστέλλεται εντός των 
ορίων που προβλέπει ο νόµος µέσω τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και 
ακολουθεί ενηµερωτικό τηλεφώνηµα, ή δίδεται ιδιοχείρως.  

Άρθρο 6 
Αρµοδιότητες του Προέδρου 
1.Ο Πρόεδρος: 
α Εκπροσωπεί το Νοµικό Πρόσωπο στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή και δίνει τους 
όρκους που επιβάλλονται στο Νοµικό Πρόσωπο. 
β Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού συµβουλίου. 
γ. Είναι προϊστάµενος όλων των υπηρεσιών του Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου και τις 
διευθύνει. 
δ Είναι προϊστάµενος όλου του προσωπικού του Νοµικού Προσώπου, αποφασίζει για τον 
διορισµό αυτού και εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για τον 
διορισµό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές µεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου. 
ε Διατάζει την είσπραξη των εσόδων και εκδίδει [υπογράφει] τα χρηµατικά εντάλµατα 
πληρωµής σε βάρος των πιστώσεων που προβλέπονται στον προϋπολογισµό ή έχουν 
εγγραφεί σε αυτόν ύστερα από αναµόρφωση και έχουν διατεθεί (ψηφιστεί) µε αποφάσεις του 
διοικητικού συµβουλίου, αφού προηγουµένως έχουν ελεγχθεί τα σχετικά δικαιολογητικά από 
την αρµόδια υπηρεσία του νοµικού προσώπου. 
στ Υπογράφει τις συµβάσεις που συνάπτει το Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Ρεθύµνης. 
ζ Συγκαλεί το Διοικητικό Συµβούλιο σε συνεδρίαση και προεδρεύει στις συνεδριάσεις,  ασκεί 
τις αρµοδιότητες που του αναθέτουν ειδικές διατάξεις νόµων και δεν προβλέπονται ανωτέρω. 
Σε βάρος του Προέδρου, διατάκτη πληρωµών επιτρέπεται καταλογισµός µόνο για δόλο ή 
βαριά αµέλεια. 
2. Ο Πρόεδρος µπορεί µε απόφαση του να αναθέτει την υπογραφή ορισµένων εγγράφων και 
πιστοποιητικών σε µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή σε προϊστάµενο υπηρεσίας του 
νοµικού προσώπου ή σε άλλο µόνιµο υπάλληλο αυτού. 



Άρθρο 7 
Αντιπρόεδρος 
Όταν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του 
ασκεί ο Αντιπρόεδρος. 

Άρθρο 8 
Γραµµατέας 
Ο γραµµατέας του Δ.Σ. είναι υπάλληλος και ελέγχει την τήρηση των πρακτικών 
συνεδριάσεων του Δ.Σ. που ενεργείται µε µαγνητικό µέσο και ακολούθως 
αποµαγνητοφωνείται από ανάδοχο αποµαγνητοφώνησης που αναδεικνύεται σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις περί ανάθεσης εργασιών. Σε περίπτωση που ο γραµµατέας του Δ.Σ. 
απουσιάζει, χρέη γραµµατέα εκτελεί άλλος υπάλληλος του Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 
Ρεθύµνης που ορίζεται, πριν την έναρξη της συνεδρίασης, από τον Πρόεδρο ή τον 
Αντιπρόεδρο αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται. 

Άρθρο 9 
Υποχρεώσεις και κώλυµα συµµετοχής σε συνεδρίαση των µελών του Δ.Σ. 
1. Τα µέλη του Δ.Σ. έχουν υποχρέωση να µετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του, καθώς και 
να εκτελούν τα λοιπά καθήκοντα τους που προβλέπει ο νόµος. Έχουν επίσης υποχρέωση, 
µέσα στα πλαίσια των καθηκόντων τους, να εκτελούν µε επιµέλεια κάθε εργασία που τους 
αναθέτει νόµιµα το συµβούλιο. 
2. Τα µέλη του Δ.Σ. εκφράζουν την γνώµη τους και ψηφίζουν µε απόλυτη ελευθερία, 
αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συµφέροντος του Λιµενικού Ταµείου και στην 
επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συστάθηκε. 
3. Αν µέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του, µπορεί 
να τεθεί σε αργία µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα και σε περίπτωση υποτροπής, µπορεί 
να τιµωρηθεί µε την ποινή της έκπτωσης. 
4. Αν µέλος του Δ.Σ. επιθυµεί να µην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστηµα που 
υπερβαίνει τις τριάντα µέρες, πρέπει να έχει την σύµφωνη γνώµη του συµβουλίου. 
5. Αν  µέλος  του  Δ.Σ.   δεν  εκτελεί  τις  υποχρεώσεις  του  για  διάστηµα  που υπερβαίνει 
του τρεις µήνες,  χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου,  ο Γενικός Γραµµατέας της 
Αποκεντρωµένης Διοίκησης τον κηρύσσει έκπτωτο. 
6. Μέλος του Δ.Σ. δεν µπορεί να πάρει µέρος στην συζήτηση ενός θέµατος ή στην κατάρτιση 
µιας απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου αν ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθµό 
εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό συµφέρον. Απόφαση που λαµβάνεται κατά παράβαση 
αυτής της παραγράφου είναι άκυρη. Το µέλος του Δ.Σ. που έλαβε µέρος στην συνεδρίαση 
µπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής µπορεί να τιµωρηθεί µε την ποινή της 
έκπτωσης. 
7. Αν δεν σχηµατίζεται απαρτία εξαιτίας των συµβούλων που έχουν δηλώσει κώλυµα 
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τα αναπληρωµατικά 
µέλη. 

Άρθρο 10 



Αναπληρωµατικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου 
1. Οι  αναπληρωτές   των   µελών   του   Δ. Σ.   ορίζονται   µε   την   απόφαση του Δηµοτικού 
Συµβουλίου. Οι αναπληρωτές των µελών του Δ.Σ. εφόσον παρίστανται και αυτοί στις 
συνεδριάσεις του, δεν έχουν δικαίωµα ψήφου και αποζηµίωσης. 
2. Κάθε πρόσκληση για τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. απευθύνεται υποχρεωτικά 
στα τακτικά µέλη. 
3. Σε περίπτωση κωλύµατος τακτικού µέλους, στην θέση του µετέχει στη συνεδρίαση του 
Δ.Σ. ο αναπληρωτής του µε πλήρη δικαιώµατα καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης 
ανεξαρτήτως της έλευσης του τακτικού µέλους σε µεταγενέστερο χρόνο. 
4. Τακτικό µέλος του Δ.Σ. που κωλύεται να µετάσχει σε συνεδρίαση για την οποία 
προσκλήθηκε, υποχρεούται κατά το δυνατό νωρίτερο να ενηµερώσει τον αναπληρωτή του και 
την αρµόδια υπηρεσία του Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Ρεθύµνης. Η τελευταία 
υποχρεούται επίσης να ενεργήσει αµελλητί για την ειδοποίηση του αναπληρωµατικού 
µέλους, ώστε να µετάσχει στη συνεδρίαση. 
5. Πέραν της αναπλήρωσης των τακτικών µελών του Δ.Σ. από τους αντίστοιχους 
αναπληρωτές τους, δεν επιτρέπεται η αντιπροσώπευση [µε εξουσιοδότηση, πληρεξούσιο ή 
άλλο τρόπο] των τακτικών ή αναπληρωµατικών µελών του Δ.Σ. από οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο, µέλος του Δ.Σ. ή τρίτο, κατά τις συνεδριάσεις του οργάνου και για την ενάσκηση 
των δικαιωµάτων ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιδιότητα του 
µέλους του Δ.Σ. 
6. Κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., οι αναπληρωτές προσµετρούνται στους παρόντες µόνο 
όταν αναπληρώνουν κωλυόµενο και άρα απόν τακτικό µέλος του Δ.Σ. 

Άρθρο 11  
Προγραµµατικές συµβάσεις 
1. Για την µελέτη προγραµµάτων ανάπτυξης και εκτέλεσης λιµενικών έργων στην ζώνη 
λιµένα και στους εξοµοιούµενους µε ζώνη λιµένα χώρους, καθώς και για την παροχή 
υπηρεσιών (είσπραξη εσόδων, καθαρισµό, αποκοµιδή  απορριµµάτων, συντήρηση λιµένων - 
ηλεκτροφωτισµού κλπ) στις ζώνες αυτές οι φορείς Διοίκησης και Εκµετάλλευσης λιµένων 
µπορούν να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε τους ΟΤΑ ή άλλους φορείς του 
Δηµοσίου Τοµέα. Στις συµβάσεις αυτές είναι  δυνατή η συµµετοχή και επιχειρήσεων των 
ΟΤΑ, Συνδέσµων Δήµων και Κοινοτήτων, συνεταιρισµών, επιµελητηρίων και επιστηµονικών 
Φορέων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Δηµόσιο. 
2. Οι προγραµµατικές συµβάσεις εγκρίνονται από τον Γενικό Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης Διοίκησης µετά από σύµφωνη γνώµη ΓΕΝ και του Υπουργείου Ναυτιλίας. 
3. Στις προγραµµατικές συµβάσεις ορίζονται το έργο, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των 
συµβαλλοµένων, οι πόροι που θα διατεθούν, τα ποσά χρηµατοδότησης, τα χρονοδιαγράµµατα 
εκτέλεσης των έργων ή των προγραµµάτων ή παροχής υπηρεσιών, καθώς και το αρµόδιο 
διοικητικό όργανο επίλυσης τυχόν διαφορών που θα προκύψουν. 
4. Το Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Ρεθύµνης µπορεί να αναθέτει µε τη διενέργεια διαγωνισµού 
σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες, την εκτέλεση 
έργων, προµηθειών την παροχή υπηρεσιών προς τον αναθέτοντα φορέα ή προς τους δηµότες 
και την εφαρµογή προγραµµάτων. Η ανάθεση του έργου ή της υπηρεσίας συνοδεύεται  είτε 
µε την καταβολή αµοιβής (δηµόσια σύµβαση έργου  ή υπηρεσίας) είτε µε την παραχώρηση 



του δικαιώµατος εκµετάλλευσης του έργου ή της υπηρεσίας είτε µε το δικαίωµα 
εκµετάλλευσης του έργου ή της υπηρεσίας σε συνδυασµό µε την καταβολή αµοιβής 
(παραχώρηση δηµόσιου έργου ή δηµόσιας υπηρεσίας). 

Άρθρο 12 
Συµπράξεις µε τον ιδιωτικό Φορέα 
Για την εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών, το Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Ρεθύµνης, 
µπορεί να συνάπτει συµβάσεις µε νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα, σύµφωνα και µε 
τους όρους και τη διαδικασία του ν. 3389/2005(ΦΕΚ 232Α') όπως κάθε φορά ισχύει. 
  
Άρθρο 13 
Πόροι 
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 28 του Ν. 2738/99, τα Δηµοτικά 

Λιµενικά Ταµεία του ίδιου άρθρου, µε την δηµοσίευση των διαταγµάτων, 
υπεισέρχονται σε όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, πόρους, δικαιώµατα 
και υποχρεώσεις, εν γένει των νοµικών προσώπων που διαδέχονται ή και των 
αρµοδιοτήτων που µεταφέρονται. Εποµένως πόροι του Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 
Ρεθύµνης είναι: 

α. Τα έσοδα από το τέλος χρήσης λιµένων αρµοδιότητάς του και επί εκδιδοµένων εισιτηρίων. 
β. Τα έσοδα προσόρµισης, πρύµνησης και παραβολής πλοίων στους λιµένες αρµοδιότητάς 
του. 
γ. Τα έσοδα χρήσεως πεζοδροµίων και κοινόχρηστων χώρων των λιµένων αρµοδιότητάς του. 
δ. Τα έσοδα από τέλη ύδρευσης και παροχής ηλεκτρισµού σε τρίτους. 
ε. Τα έσοδα από διάφορες επιχορηγήσεις. 
στ. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες. 
ζ. Εισπράξεις από το αντίτιµο πραγµάτων ή υπηρεσιών και οι πρόσοδοι από τη δική του 
περιουσία. 
η. Οι πόροι που θα καθοριστούν µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και 
Εµπορικής Ναυτιλίας και οι οποίοι θα αποτελούν ειδικά έσοδα που θα διατίθενται 
αποκλειστικά για την προµήθεια και λειτουργία του µηχανολογικού εξοπλισµού του 
Δηµοτικού 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). 
θ. Τα έσοδα από το τέλος υποδοχής υγρών και στερεών καταλοίπων. 
ι. Τα έσοδα από τέλη διαφήµισης.  
ια. Βεβαιώσεις παραβάσεων ΚΟΚ σύµφωνα µε το ν.2575/1998. 
ιβ. Κάθε άλλο έσοδο που προβλέπεται από διάταξη νόµου. 
ιγ. Τα προβλεπόµενα στο άρθρο 20 του Β.Δ.14 Ιανουαρίου 1939. 
ιδ. Τα έσοδα από εκµετάλλευση κτιρίων. 
2. Με το νόµο 4150/2013, άρθρο 43, συστάθηκε  στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου 

Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων (ΡΑΛ) ως αυτοτελής δηµόσια υπηρεσία µε διοικητική και 
οικονοµική αυτοτέλεια εποπτευόµενη από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου. 
Αντικείµενο της ΡΑΛ είναι η εποπτεία των εµπορικών λιµένων κυρίως ως προς την 
τήρηση των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, η 



παρακολούθηση και ο έλεγχος λειτουργίας των λιµενικών υπηρεσιών, η εισήγηση 
µέτρων για την τήρηση και αποκατάσταση των αρχών ελεύθερου ανταγωνισµού κλπ. 
Με την ΚΥΑ 924/2014 περί καθορισµού τέλους για την χρηµατοδότηση της ΡΑΛ 
ορίζεται ότι τα έσοδα της ΡΑΛ θα προέρχονται από τέλος 0,2% επί των ετήσιων εσόδων 
για τα Λιµενικά Ταµεία.  

Άρθρο 14  
Ταµειακή διαχείριση 
Η ταµειακή διαχείριση του Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Ρεθύµνης, ενεργείται από δική του 
ταµιακή υπηρεσία που προβλέπεται στον Οργανισµό Εσωτερικής υπηρεσίας του.  
Βρίσκεται εν ισχύ η 1062692/5104/0016/31-7-2003 (ΦΕΚ 1125/Β/2003) Απόφαση Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών για την είσπραξη των εσόδων του ΔΛΤΡ από τις Δηµόσιες 
Οικονοµικές Υπηρεσίες. 

Άρθρο 15 
Οικονοµική διαχείριση 
1. Οι  διατάξεις που ισχύουν για τους δήµους και αφορούν τον οργανισµό εσωτερικής 
υπηρεσίας, τον προϋπολογισµό, το οικονοµικό έτος, τον απολογισµό, την ταµιακή υπηρεσία, 
τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία εφαρµόζονται και στο Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο 
Ρεθύµνης. 
2. Η εκτέλεση έργων, εργασιών και οι προµήθειες πραγµάτων ενεργούνται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκτέλεση έργων, εργασιών και την προµήθεια 
πραγµάτων από τους Δήµους. 
3. Οι κρατικές επιχορηγήσεις εγγράφονται χωριστά στα έσοδα του προϋπολογισµού. Αν 
επιχορήγηση παρέχεται στο Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο για την εκπλήρωση  ειδικού  σκοπού, 
εγγράφεται αντίστοιχη πίστωση για το σκοπό αυτό ιδιαιτέρως στα έξοδα του 
προϋπολογισµού. 
4. Διατάκτης  των δαπανών  όπως προαναφέρθηκε είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συµβουλίου µε τον υπόλογο διαχειριστή Προϊστάµενο της Οικονοµικής υπηρεσίας του 
Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Ρεθύµνης ή οι νόµιµοι αναπληρωτές. 
5. Η διάθεση των πόρων του Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Ρεθύµνης, γίνεται αποκλειστικά 
για την συντήρηση και ανάπτυξη των υπαρχόντων λιµανιών της περιοχής ευθύνης του και 
την δηµιουργία νέων, πρέπει δε να προβλέπεται από διάταξη νόµου ή να εξυπηρετούν 
λειτουργικές ανάγκες ή να συµβάλει στην εκπλήρωση του σκοπού του. 
6. Η εκτέλεση έργων κτιριακών εγκαταστάσεων και η συντήρηση αυτών που  αποτελούν 
ευθύνη του ΔΛΤΡ σύµφωνα µε το νόµο.  
7. Το ΔΛΤΡ µπορεί να είναι δικαιούχος χρηµατοδοτικών προγραµµάτων. 

Άρθρο 16 
Διευθύνουσα τεχνική υπηρεσία 
Διευθύνουσα υπηρεσία για τα έργα, είναι η τεχνική υπηρεσία του Δηµοτικού Λιµενικού 
Ταµείου Ρεθύµνης, προβλέπεται από τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του (τµήµα 
Τεχνικών – Λιµενικών Υπηρεσιών). Μέχρι την πλήρη στελέχωση της ανωτέρω τεχνικής 
υπηρεσίας διευθύνουσα υπηρεσία είναι η τεχνική υπηρεσία του Δήµου Ρεθύµνης. 

Άρθρο 17 
Διάρθρωση υπηρεσιών - Οργανικές θέσεις µόνιµου και εποχιακού προσωπικού. 



1. Η διάρθρωση των υπηρεσιών του Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Ρεθύµνης, οι 
αρµοδιότητες και υποχρεώσεις κάθε υπηρεσίας καθώς και ο αριθµός κατά κλάδο, ειδικότητα 
και σχέση εργασίας, του αναγκαίου προσωπικού για την λειτουργία του, καθορίζονται µε τον 
Οργανισµό Εσωτερικής του Υπηρεσίας που καταρτίζεται και ψηφίζεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις που ισχύουν για τους Ο.Ε.Υ. των Δήµων και Κοινοτήτων. 
2. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Ρεθύµνης, καθώς και αυτοί 
που θα διοριστούν στο µέλλον, διέπονται ως προς το υπηρεσιακό τους καθεστώς, τις 
υποχρεώσεις, τα καθήκοντα, το Πειθαρχικό Δίκαιο,   κλπ.   από  τις  διατάξεις  του Κώδικα 
Δηµοτικών  και   Κοινοτικών Υπαλλήλων όπως ισχύει κάθε φορά. 

Άρθρο 18 
Τήρηση βιβλίων 
1.Για την διοίκηση και την διαχείριση της περιουσίας του Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 
Ρεθύµνου, τηρούνται υποχρεωτικά τα βιβλία που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις 
όπως ορίζονται στο Β.Δ. 17.5/15-6-1959 για τους Δήµους, µε εξαίρεση τα βιβλία ειδικών 
υπηρεσιών όπως Ληξιαρχείο, Δηµοτολόγια, βιβλιοθήκες, Δηµαρχιακή Επιτροπή κλπ.  

2.Τηρείται  δε παράλληλα, λογιστική διαχείριση βάσει του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου 
ΟΤΑ  (ΠΔ 315/1999).   

3.Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου µπορεί να καθοριστεί η τήρηση και πρόσθετων 
βιβλίων που έχουν σχέση µε το σκοπό και τις αρµοδιότητες του Δηµοτικού Λιµενικού 
Ταµείου Ρεθύµνου. 
Άρθρο 19 
Σφραγίδα 
Το Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Ρεθύµνης έχει σφραγίδα στρογγυλή, στην οποία αναγράφεται 
κυκλικά «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», και γύρω από το όνοµα του 
νοµικού προσώπου αναγράφεται «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». 

Άρθρο 20 
ΛΟΓΟΤΥΠΟ 
Με την 290/2014 απόφαση Δ.Σ. ορίστηκε το λογότυπο του Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 
Ρεθύµνου που έχει ως εξής: 

Y Y  
Άρθρο 21 



Η άσκηση διοίκησης και διαχείρισης των λιµανιών ρυθµίζεται µε τον παρόντα κανονισµό, 
τον ΔΚΚ (Ν.3463/2006) όπως κάθε φορά ισχύει και µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών 
Εσωτερικών, Οικονοµικών και Εµπορικής Ναυτιλίας που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της 
παρ. 15 του άρθρου 28 του Ν. 2738/99. Σε περίπτωση αντικρουόµενων διατάξεων 
υπερισχύουν αυτές των υπουργικών αποφάσεων. 

Άρθρο 22 
Κάθε θέµα που δεν προβλέπεται από την συστατική πράξη του Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 
Ρεθύµνης, και από αυτόν τον κανονισµό λειτουργίας, ρυθµίζεται µε απόφαση του Δηµοτικού 
Συµβουλίου Δήµου Ρεθύµνης, ύστερα από αιτιολογηµένη και βασιζόµενη σε διάταξη νόµου 
πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου του δηµοτικού νοµικού προσώπου. 

Β.- Η παρούσα να αποσταλεί στο Δηµοτικό Συµβούλιο Ρεθύµνης για την έγκρισή της.  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. 

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ  


