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Στο  Ρέθυμνο  και  στα  γραφεία  του  Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου  Ρεθύμνου 
σήμερα  την  5η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2016  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ   και  ώρα  15:00 
συγκεντρώθηκε, μετά την 2666/30-8-2016 πρόσκληση της  Προέδρου του κας Ειρήνης 
Κουτσαλεδάκη,  το Διοικητικό Συμβούλιο. 
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
   Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΤΣΑΛΕΔΑΚΗ,   Δημοτικός Σύμβουλος Ρεθύμνου.
  ΤΑ ΜΕΛΗ:

• Θεοδωράκης  Βασίλειος  Δημοτικός  Σύμβουλος  Ρεθύμνου  αναπληρωτής 
Συριανόγλου Αναστασίου, Αντιπροέδρου Δ.Σ. Δημοτικού  Συμβούλου  Ρεθύμνου.

• Καστρινάκης Κωνσταντίνος Υπολιμενάρχης Ρεθύμνου.
• Χριστουλάκης Όθωνας, Δημοτικός Σύμβουλος Ρεθύμνου.
• Δασκαλάκης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος Μυλοποτάμου. 
• Τσουρδαλάκης  Αντώνιος  του  Ευαγγέλου,  Δημοτικός  Σύμβουλος  Αγίου 

Βασιλείου. 
• Καφφάτος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Μυλοποτάμου.
• Θεοδωράκης  Βασίλειος  του  Κωνσταντίνου,  Δημοτικός  Σύμβουλος  Αγίου 

Βασιλείου. 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΤΑΝ ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Γαΐτάνης Ιωάννης, Δημοτικός  Σύμβουλος Ρεθύμνου. 
2. Γερμανάκη Ελευθερία, Δημοτική Σύμβουλος Αγίου Βασιλείου.
3. Ζαχαριουδάκης Μιχάλης, Δημοτικός Σύμβουλος Μυλοποτάμου.

Παρούσα  ήταν  η  κ.  Δασκαλάκη  Αθανασία,  Προϊσταμένη  Διεύθυνσης  ΔΛΤΡ  η  οποία 
εκτελεί χρέη Γραμματέα. 
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 εκτός της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 401Ο : Επικαιροποίηση τιμολογίων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης.

Παρατίθεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωση επί των  πάσης φύσεως 
εσόδων  που  είτε  έχουν  επιβληθεί  με  διάταξη  νόμου,  είτε  έχει  δωθεί  εκ  του  νόμου  η 
δυνατότητα  επιβολής,  είτε  έχουν  επιβληθεί  βάσει  των  17/29515/6-8-2001  και 
39/οικ.51588/24-12-2002 εγκυκλίων ΥΠΕΣΔΔΑ, της  παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/06 
όπου  ορίζεται  ότι  οι  διατάξεις  του  άρθρου  235  του  Ν.3463/06  εφαρμόζονται  και  στα 
Ν.Π.Δ.Δ.

Σημειώνουμε  ότι  δεν  επίκειται  καμία  αύξηση  ή  μείωση  στα  τιμολόγια,  ενώ 
κωδικοποιούνται και τακτοποιούνται τρόποι υπολογισμού αυτών. 

Α.- ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΛΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ.

 ΕΙΔΙΚΟ  ΤΕΛΟΣ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ,  ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, 
ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ, σύμφωνα με την 
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ΚΥΑ  8122.1/03/04 «Αναπροσδιορισμός  δικαιωμάτων  Λιμενικών  Ταμείων  και 
Δημοτικών  Λιμενικών  Ταμείων»  και   την  ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16.07.2014  (ΦΕΚ 
2032/25.07.2014 τεύχος  Β’)  «Αναπροσδιορισμός  δικαιωμάτων Λιμενικών  Ταμείων 
και  Δημοτικών  Λιμενικών  Ταμείων», τροποποιούμε  την  υπ'  αριθμ. 
8122.1/14/06/2.3.2006 (Β'330) απόφασή μας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' 
αριθμ. 8122.1/35/2006/23.06.2006 απόφαση (Β'926) και  επανακαθορίζουμε τα υπέρ 
των  Λιμενικών  Ταμείων  και  Δημοτικών  Λιμενικών  Ταμείων,  ανταποδοτικά 
δικαιώματα  προσόρμισης,  παραβολής,  πρυμνοδέτησης  και  τα  ειδικά  τέλη 
ελλιμενισμού,  των  επαγγελματικών  πλοίων  αναψυχής,  των  ιδιωτικών  πλοίων 
αναψυχής,  των  μικρών  σκαφών,  των  επαγγελματικών  τουριστικών  ημερόπλοιων, 
καθώς και των παραδοσιακών πλοίων, όπως ορίζονται στο ν. 4256/2014 ''Τουριστικά 
πλοία και άλλες διατάξεις''(Α'92).

 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ σε πάσης φύσεως όχημα επιβιβαζόμενο ή αποβιβαζόμενο σε ή από 
πλοίο γραμμών εσωτερικού ή εξωτερικού, με ελληνική ή ξένη σημαία, κινούμενο επί 
τροχών, είτε αυτοδυνάμως είτε ρυμουλκούμενο, βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του 
άρθρου 20 Ν.3622/2007 (ΦΕΚ Α΄ 281/20-12-2007) 

 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ σε κάθε επιβάτη που επιβιβάζεται σε ή αποβιβάζεται από πλοίο, 
βάσει των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 20 Ν.3622/2007 (ΦΕΚ Α΄ 281/20-12-
2007) και του Π.Δ.195/2005 (236 ΦΕΚ Α΄ 30-09-2005).

 
Β.-  ΤΕΛΗ  –  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΠΟΥ  ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  ΜΕ  ΑΠΟΦΑΣΗ  ΤΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Β.Δ. 14/1/1939. 

 ΤΕΛΟΣ ΦΟΡΤ/ΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.  
Με την 154/2011 Απόφαση του Δ.Σ. καθορίστηκε το τέλος φορτοεκφορτώσεων και 
ζυγιστικών δικαιωμάτων ως εξής:

1. Για  τα  Δημητριακά  (Καλαμπόκι,  Σιτάρι,  βρόμη,  κριθάρι,  Σόγια  κλπ) 
καθορίζεται  τέλος 0,10 € ανά  τόνο.

2. Για τα πετρελαιοειδή καθορίζεται  τέλος 0,20 € ανά  τόνο.
3. Για  τα λοιπά προϊόντα (χώμα,  σίδερα,  λιπάσματα,  κοκ,  πλίνθοι  λάδια κλπ) 

καθορίζεται  τέλος 0,12€ ανά τόνο.

 ΤΕΛΟΣ ΖΥΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.
1. Για τα Φ/Γ οχήματα που διακινούνται με τα οχηματαγωγά καθώς και τα Φ/Γ 

που διακινούν εμπορεύματα καθορίζεται τέλος 3,00€ ανά όχημα.
2. Για τα μεμονωμένα Φ/Γ που ζυγίζονται καθορίζεται τέλος 3,00€ ανά όχημα.

 ΤΕΛΟΣ  ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ  ΤΡΕΪΛΕΡ  ΚΑΙ  ΣΚΑΦΩΝ  ΕΝΤΟΣ  ΧΕΡΣΑΙΑΣ 
ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ.

ΡΕΘΥΜΝΟ:
Με την 14/2008 Απόφαση του Δ.Σ.  καθορίστηκε το τέλος εναπόθεσης τρέιλερ 

και με την 19/2012 καθορίστηκε το τέλος εναπόθεσης σκαφών στον οριοθετημένο 
χώρο εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Ρεθύμνου ως εξής:

1. Για τα  τρέιλερ  καθορίζεται τέλος  0,07€ ανά τ.μ. την ημέρα.
2. Για τα σκάφη  καθορίζεται τέλος  0,17€ ανά τ.μ. την ημέρα.

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ: 
0,034 € ανά τετραγωνικό μέτρο ανά ημέρα.
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ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΛΑΚΙΑ:
0,067 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ανά ημέρα. 

 ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΥ.
Με την  141/2009  Απόφαση  του  Δ.Σ. καθορίστηκε   το  τέλος  χρήσης  γερανού 
40,00€ ανά χρήση(ανέλκυση-καθέλκυση). Η χρήση αυτή δεν αφορά στα μέλη των 
συλλόγων  Επαγγελματιών  και  Ερασιτεχνών  αλιέων  Ρεθύμνης  οι  οποίοι 
χρησιμοποιούν δωρεάν τον γερανό έχοντας την πλήρη ευθύνη της λειτουργίας και 
εν γένει ασφαλούς και σωστής συντήρησης και επισκευής του, αλλά μεμονωμένα 
αιτήματα για χρήση αυτού. 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ.
Για  την  παροχή  νερού,  από  το  δίκτυο  του  Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου 

Ρεθύμνης,  στα  πλοία  και  κάθε  τύπου  πλωτά  ναυπηγήματα,  καθώς  και  σε 
εγκαταστάσεις της ξηράς, τα δικαιώματα καθορίζονται όπως παρακάτω:

Α. Σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα: 
1. Δικαίωμα υδροδότησης από παροχή του δικτύου του Δ.Λ.Τ.Ρ. σε  διερχόμενα 

ιδιωτικά  σκάφη  αναψυχής (διερχόμενο  ορίζεται  κάθε  σκάφος  που 
ελλιμενίζεται στη Μαρίνα Ρεθύμνου  για χρονικό διάστημα μικρότερο ή ίσο των 
30 ημερών) καθορίζεται χρέωση 4,43€ ανά ημέρα πλέον του ΦΠΑ 13%.

2. Δικαίωμα  υδροδότησης  από  παροχή  του  δικτύου  του  Δ.Λ.Τ.Ρ.   σε  μόνιμα 
ελλιμενιζόμενα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής με μετρητή καθορίζεται  χρέωση 
4,48€ ανά m3 πλέον του Φ.Π.Α. 13%.

3. Δικαίωμα  υδροδότησης  από  παροχή  του  δικτύου  του  Δ.Λ.Τ.Ρ.   σε 
επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη   με μετρητή καθορίζεται χρέωση 3,29€/ m3 

απαλλάσσονται του ΦΠΑ.
4. Δικαίωμα  υδροδότησης  από  παροχή  του  δικτύου  του  Δ.Λ.Τ.Ρ.   σε 

επαγγελματικά  σκάφη  αναψυχής,  οχηματαγωγά,  επιβατηγά,  εμπορικά  με 
μετρητή νερού καθορίζεται χρέωση 4,66€ ανά m3 απαλλάσσονται του ΦΠΑ.

Β. Σε εγκαταστάσεις ξηράς:
1. Δικαίωμα υδροδότησης από παροχή του δικτύου του Δ.Λ.Τ.Ρ.  , 
σε  εργολάβους  κατασκευής  έργων  στο  λιμάνι,  σε  εστιατόρια,  κυλικεία, 
γραφεία εταιρειών και άλλες λειτουργίες με μετρητή  καθορίζεται χρέωση 4,48€ 
ανά m3 πλέον του Φ.Π.Α. 13%.

Όταν η παροχή του νερού είναι αδύνατη από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις 
και  απαιτείται  να  γίνει  τεχνικό  έργο  για  να  είναι  δυνατή  η  παροχή,  ,  ο 
εξυπηρετούμενος  χρεώνεται  και  με  το  κόστος  του  τεχνικού  έργου,  όπως  αυτό 
κοστολογείται από το τεχνικό τμήμα του Δ.Λ.Τ.Ρ.

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ.       
Για  την  παροχή  ηλεκτρικής  ενέργειας,  από  το  δίκτυο  του  Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης, στα πλοία και κάθε τύπου πλωτά ναυπηγήματα, ή 
άλλη εγκατάσταση, τα δικαιώματα καθορίζονται όπως παρακάτω:

Α. Σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα: 
1. Δικαίωμα  παροχής  ηλεκτρικής  ενέργειας  από  παροχή  του  δικτύου  του 

Δ.Λ.Τ.Ρ.  σε  διερχόμενα  ιδιωτικά  σκάφη  αναψυχής(διερχόμενο  ορίζεται 
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κάθε σκάφος που  ελλιμενίζεται στη Μαρίνα Ρεθύμνου  για χρονικό διάστημα 
μικρότερο ή ίσο των 30 ημερών) καθορίζεται χρέωση 1,77€ ανά ημέρα πλέον 
του ΦΠΑ 13% .

2. Δικαίωμα  παροχής  ηλεκτρικής  ενέργειας  από  παροχή  του  δικτύου  του 
Δ.Λ.Τ.Ρ.  σε μόνιμα ελλιμενιζόμενα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής με μετρητή 
καθορίζεται  χρέωση 0,30€ ανά Κwh πλέον του Φ.Π.Α. 13%.

3. Δικαίωμα  παροχής  ηλεκτρικής  ενέργειας  από  παροχή  του  δικτύου  του 
Δ.Λ.Τ.Ρ.  σε  επαγγελματικά  αλιευτικά  σκάφη  με  μετρητή  καθορίζεται 
χρέωση 0,07€/ kwh απαλλάσσονται του ΦΠΑ.

4. Δικαίωμα  παροχής  ηλεκτρικής  ενέργειας  από  παροχή  του  δικτύου  του 
Δ.Λ.Τ.Ρ. σε επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, οχηματαγωγά, επιβατηγά με 
μετρητή  καθορίζεται χρέωση 0,30€ ανά kwh απαλλάσσονται του ΦΠΑ.

Β. Σε εγκαταστάσεις ξηράς:
1. Δικαίωμα  παροχής  ηλεκτρικής  ενέργειας  από  παροχή  του  δικτύου  του 

Δ.Λ.Τ.Ρ.    με  μόνιμη  σύνδεση,  σε  εργολάβους  κατασκευής  έργων  στο 
λιμάνι, σε εστιατόρια, κυλικεία, γραφεία εταιρειών και άλλες λειτουργίες, 
με μετρητή, καθορίζεται χρέωση 0,30€ ανά m3 πλέον του Φ.Π.Α. 13%.

            
  Γ._ Μικροπωλητές:

               0,15 € ανά kwh ανά θέση παροχής με  ενδιάμεσο μετρητή. 

Όταν η διάθεση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι αδύνατη από τις υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις και απαιτείται να γίνει τεχνικό έργο για να είναι δυνατή η παροχή, ο 
εξυπηρετούμενος  χρεώνεται  και  με  το  κόστος  του  τεχνικού  έργου,  όπως  αυτό 
κοστολογείται από το τεχνικό τμήμα του Δ.Λ.Τ.Ρ.

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ  ΣΕ  ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.

Για την παραμονή των πάσης φύσεως εμπορευμάτων στους ακάλυπτους χώρους 
της χερσαίας ζώνης του λιμένα Ρεθύμνου, καθορίζεται δικαίωμα  50€ ανά ημέρα.

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ.
Για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου μικρής διάρκειας εντός της 

χερσαίας  ζώνης  λιμένα  Ρεθύμνου  όπως  π.χ.  πραγματοποίηση  πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, εκθέσεων κλπ  καθορίζεται το αντάλλαγμα ως εξής:
 Χρήση  χώρου  έως  100  τ.μ. για  επιχειρηματική  προβολή  καθορίζεται 

αντάλλαγμα 70,00€ ανά ημέρα για τους μήνες από Οκτώβριο έως και Μάιο. 

 Χρήση   χώρου  έως  100  τ.μ.  για  επιχειρηματική  προβολή  καθορίζεται 
αντάλλαγμα 150,00€ ανά ημέρα για τους μήνες  από Ιούνιο έως και Σεπτέμβριο.

 Χρήση χώρου άνω των 100 τ.μ. για συναυλίες, εκθεσιακό χώρο  καθορίζεται 
αντάλλαγμα 2,00€ ανά τ.μ. υπολογιζόμενου του συνόλου των τετραγωνικών 
μέτρων.

 Χρήση  χώρου  έως  2τ.μ. για  τοποθέτηση  ενημερωτικής  πινακίδας  των 
περιηγητικών  ταξιδίων   Ε/Γ  –Τ/Ρ  πλοίων,  διαστάσεων  1,30μ  Χ  0,70μ., 
καθορίζεται αντάλλαγμα 100,00€  για κάθε πινακίδα και τουριστική περίοδο.

 Παραχώρηση  δικαιώματος  χρήσης  χώρου  της  Χερσαίας  Ζώνης  λιμένος 
Ρεθύμνου, για την περιοχή Ελευθερίου Βενιζέλου: 
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 Α  .1.  Παραχώρηση  ιδιαίτερου   δικαιώματος  χρήσης  χώρου  στον  οποίο 
υπάρχει η α΄ λύση - ομπρέλες για σκίαση : 35,20 € ανά τ.μ. για όλη την περίοδο 
παραχώρησης διάρκειας ενός έτους και ανεξαρτήτως του χρόνου χρήσης του 
χώρου . 

 Α .2. Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου όπου εφαρμόζεται 
η β΄ λύση – στέγαστρο με καραβόπανο: 44,00 € ανά τ.μ. για όλη την περίοδο 
παραχώρησης διάρκειας ενός έτους και ανεξαρτήτως του χρόνου χρήσης του 
χώρου . 

 Α .3. Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου όπου  εφαρμόζεται 
η γ’ λύση – στέγαστρο με  PVC : 61,60 € ανά τετραγωνικό μέτρο για όλη την 
περίοδο  παραχώρησης   διάρκειας  ενός  έτους  και  ανεξαρτήτως  του  χρόνου 
χρήσης του χώρου . 

 Α.4. Όμορος αδιάθετος χώρος σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 277/2016 
απόφασης  Δ.Σ.  35,20  ευρώ  ανά  τετραγωνικό  μέτρο  χωρίς  καμία  προσθήκη 
κατασκευής για όλη την περίοδο παραχώρησης που δεν μπορεί να είναι πέραν 
της 31ης Οκτωβρίου εκάστου έτους.

 Α.5.  Για  τα  εμπορικά  καταστήματα  της  Ελευθερίου  Βενιζέλου  όπου  δεν 
προβλέπεται η ύπαρξη στεγάστρου: 30,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο το έτος, για 
όλη την περίοδο παραχώρησης και ανεξαρτήτως του χρόνου χρήσης του χώρου 
και  για  την  τοποθέτηση  και  μόνο  των  επιτρεπόμενων  από  την  ΥΠΠΟΤ/ 
ΓΔΑΠΚ/  ΑΡΧ/  ΒΙ/  Φ47/  111074/  4557/  22-11-2010  Απόφαση  Υπουργού 
Πολιτισμού.

 Β.1.  Για  την  Σοφοκλή  Βενιζέλου 30,80  €/  τ.μ.  για  όλη  την  περίοδο 
παραχώρησης διάρκειας ενός έτους και ανεξαρτήτως του χρόνου χρήσης του 
χώρου  και  ανεξαρτήτως  του  χρόνου  χρήσης  του  χώρου  για  την  ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων.

 Β 2. Για τη Σοφοκλή Βενιζέλου 35,00 €/ τμ για όλη την περίοδο παραχώρησης 
ενός  έτους  και  ανεξαρτήτως  του  χρόνου  χρήσης  του  χώρου  για  την 
περιορισμένη έκθεση εμπορευμάτων και οχημάτων.

 Β. 3.  Για την περιοχή Κιουλούμπαση και Ενετικό λιμάνι: 43,12 € / τ.μ. για 
όλη την περίοδο παραχώρησης ενός έτους και ανεξαρτήτως του χρόνου χρήσης 
του χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 

 Γ  -  Αγία Γαλήνη: 17,60 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για όλη την  περίοδο 
παραχώρησης ενός έτους και ανεξαρτήτως του χρόνου χρήσης του χώρου . 

 Δ.  - Χερσαία ζώνη λιμένα Πλακιά: 17,60 € ανά τετραγωνικό μέτρο για όλη 
την περίοδο παραχώρησης ενός έτους και ανεξαρτήτως του χρόνου χρήσης του 
χώρου . 

 Ε.  - Μικροπωλητές: 720  ευρώ  κάθε  περίοδο  και  ανεξαρτήτως  του  χρόνου 
χρήσης του χώρου.

 ΣΤ. - ΑΤΜ:  5.150,00 ευρώ κατ’ έτος.
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 Ζ.  - Περίπτερα : 800,00 ευρώ ανά περίπτερο για  τη θερινή  περίοδο και 
400,00 ευρώ για την χειμερινή περίοδο.

 Η.  - Ψυγείο έξω του χώρου ανάπτυξης περιπτέρων: 100,00 ευρώ ανά έτος

Σε  περίπτωση  αναπροσαρμογής  των  τιμολογίων  ΔΕΗ  και  ΔΕΥΑΡ  θα 
αναπροσαρμόζεται  αναλόγως  και  το  τιμολόγιο  του  Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου 
Ρεθύμνης.

Η  Πρόεδρος καλεί το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει:
Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3463/2006  «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Το  186/2001  Π.Δ.  «περί  μεταφοράς  αρμοδιοτήτων  του  Λιμενικού  Ταμείου  Ν. 

Ρεθύμνου  στους  Δήμους  Αρκαδίου,  Γεροποτάμου,  Λάμπης,  Νικηφόρου  Φωκά, 
Ρεθύμνης και Φοίνικα».

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

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

5. To Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική  της  αυτοδιοίκησης και  της  αποκεντρωμένης 
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010).

Εκδίδει ομόφωνα  την 401/2016 απόφασή του ως εξής:
ΑΠΟΦΑΣΗ 401/2016: 

Εγκρίνει  ομόφωνα  την  κωδικοποίηση  και  επικαιροποίηση  των  τιμολογίων  του 
Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου  Ρεθύμνης  όπως αναλυτικά  αναφέρεται  στο σκεπτικό  της 
παρούσης και έχουν ως εξής:

Α.- ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΛΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ.

 ΕΙΔΙΚΟ  ΤΕΛΟΣ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ,  ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, 
ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ, σύμφωνα με την 
ΚΥΑ  8122.1/03/04 «Αναπροσδιορισμός  δικαιωμάτων  Λιμενικών  Ταμείων  και 
Δημοτικών  Λιμενικών  Ταμείων»  και   την  ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16.07.2014  (ΦΕΚ 
2032/25.07.2014 τεύχος  Β’)  «Αναπροσδιορισμός  δικαιωμάτων Λιμενικών  Ταμείων 
και  Δημοτικών  Λιμενικών  Ταμείων», τροποποιούμε  την  υπ'  αριθμ. 
8122.1/14/06/2.3.2006 (Β'330) απόφασή μας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' 
αριθμ. 8122.1/35/2006/23.06.2006 απόφαση (Β'926) και  επανακαθορίζουμε τα υπέρ 
των  Λιμενικών  Ταμείων  και  Δημοτικών  Λιμενικών  Ταμείων,  ανταποδοτικά 
δικαιώματα  προσόρμισης,  παραβολής,  πρυμνοδέτησης  και  τα  ειδικά  τέλη 
ελλιμενισμού,  των  επαγγελματικών  πλοίων  αναψυχής,  των  ιδιωτικών  πλοίων 
αναψυχής,  των  μικρών  σκαφών,  των  επαγγελματικών  τουριστικών  ημερόπλοιων, 
καθώς και των παραδοσιακών πλοίων, όπως ορίζονται στο ν. 4256/2014 ''Τουριστικά 
πλοία και άλλες διατάξεις''(Α'92).

 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ σε πάσης φύσεως όχημα επιβιβαζόμενο ή αποβιβαζόμενο σε ή από 
πλοίο γραμμών εσωτερικού ή εξωτερικού, με ελληνική ή ξένη σημαία, κινούμενο επί 
τροχών, είτε αυτοδυνάμως είτε ρυμουλκούμενο, βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του 
άρθρου 20 Ν.3622/2007 (ΦΕΚ Α΄ 281/20-12-2007) 

ΑΔΑ: ΩΩΞΤΟΡ0Υ-ΑΙΤ



 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ σε κάθε επιβάτη που επιβιβάζεται σε ή αποβιβάζεται από πλοίο, 
βάσει των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 20 Ν.3622/2007 (ΦΕΚ Α΄ 281/20-12-
2007) και του Π.Δ.195/2005 (236 ΦΕΚ Α΄ 30-09-2005).

 
Β.-  ΤΕΛΗ  –  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΠΟΥ  ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  ΜΕ  ΑΠΟΦΑΣΗ  ΤΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Β.Δ. 14/1/1939. 

 ΤΕΛΟΣ ΦΟΡΤ/ΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.  
1. Για  τα  Δημητριακά  (Καλαμπόκι,  Σιτάρι,  βρόμη,  κριθάρι,  Σόγια  κλπ) 

καθορίζεται  τέλος 0,10 € ανά  τόνο.
2. Για τα πετρελαιοειδή καθορίζεται  τέλος 0,20 € ανά  τόνο.
3. Για  τα λοιπά προϊόντα (χώμα,  σίδερα,  λιπάσματα,  κοκ,  πλίνθοι  λάδια κλπ) 

καθορίζεται  τέλος 0,12€ ανά τόνο.

 ΤΕΛΟΣ ΖΥΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.
1. Για τα Φ/Γ οχήματα που διακινούνται με τα οχηματαγωγά καθώς και τα Φ/Γ 

που διακινούν εμπορεύματα καθορίζεται τέλος 3,00€ ανά όχημα.
2. Για τα μεμονωμένα Φ/Γ που ζυγίζονται καθορίζεται τέλος 3,00€ ανά όχημα.

 ΤΕΛΟΣ  ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ  ΤΡΕΪΛΕΡ  ΚΑΙ  ΣΚΑΦΩΝ  ΕΝΤΟΣ  ΧΕΡΣΑΙΑΣ 
ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ.

ΡΕΘΥΜΝΟ:
1. Για τα  τρέιλερ  καθορίζεται τέλος  0,07€ ανά τ.μ. την ημέρα.
2. Για τα σκάφη  καθορίζεται τέλος  0,17€ ανά τ.μ. την ημέρα.

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ: 
0,034 € ανά τετραγωνικό μέτρο ανά ημέρα.

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΛΑΚΙΑ:
0,067 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ανά ημέρα. 

 ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΥ.
Το  τέλος  χρήσης  γερανού   είναι  40,00€  ανά  χρήση  (ανέλκυση-καθέλκυση).  Η 
χρήση αυτή δεν αφορά στα μέλη των συλλόγων Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών 
αλιέων Ρεθύμνης οι οποίοι χρησιμοποιούν δωρεάν τον γερανό έχοντας την πλήρη 
ευθύνη  της  λειτουργίας  και  εν  γένει  ασφαλούς  και  σωστής  συντήρησης  και 
επισκευής του, αλλά μεμονωμένα αιτήματα για χρήση αυτού. 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ.
Για  την  παροχή  νερού,  από  το  δίκτυο  του  Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου 

Ρεθύμνης,  στα  πλοία  και  κάθε  τύπου  πλωτά  ναυπηγήματα,  καθώς  και  σε 
εγκαταστάσεις της ξηράς, τα δικαιώματα καθορίζονται όπως παρακάτω:

Α. Σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα: 
1. Δικαίωμα υδροδότησης από παροχή του δικτύου του Δ.Λ.Τ.Ρ. σε  διερχόμενα 

ιδιωτικά  σκάφη  αναψυχής (διερχόμενο  ορίζεται  κάθε  σκάφος  που 
ελλιμενίζεται στη Μαρίνα Ρεθύμνου  για χρονικό διάστημα μικρότερο ή ίσο των 
30 ημερών) καθορίζεται χρέωση 4,43€ ανά ημέρα πλέον του ΦΠΑ 13%.
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2. Δικαίωμα  υδροδότησης  από  παροχή  του  δικτύου  του  Δ.Λ.Τ.Ρ.   σε  μόνιμα 
ελλιμενιζόμενα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής με μετρητή καθορίζεται  χρέωση 
4,48€ ανά m3 πλέον του Φ.Π.Α. 13%.

3. Δικαίωμα  υδροδότησης  από  παροχή  του  δικτύου  του  Δ.Λ.Τ.Ρ.   σε 
επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη   με μετρητή καθορίζεται χρέωση 3,29€/ m3 

απαλλάσσονται του ΦΠΑ.
4. Δικαίωμα  υδροδότησης  από  παροχή  του  δικτύου  του  Δ.Λ.Τ.Ρ.   σε 

επαγγελματικά  σκάφη  αναψυχής,  οχηματαγωγά,  επιβατηγά,  εμπορικά  με 
μετρητή νερού καθορίζεται χρέωση 4,66€ ανά m3 απαλλάσσονται του ΦΠΑ.

Β. Σε εγκαταστάσεις ξηράς:
1. Δικαίωμα υδροδότησης από παροχή του δικτύου του Δ.Λ.Τ.Ρ., σε εργολάβους 

κατασκευής έργων στο λιμάνι, σε εστιατόρια, κυλικεία, γραφεία εταιρειών 
και άλλες λειτουργίες με μετρητή   καθορίζεται χρέωση 4,48€ ανά m3 πλέον 
του Φ.Π.Α. 13%.
Όταν η παροχή του νερού είναι αδύνατη από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και 
απαιτείται  να  γίνει  τεχνικό  έργο  για  να  είναι  δυνατή  η  παροχή,  ,  ο 
εξυπηρετούμενος χρεώνεται και με το κόστος του τεχνικού έργου, όπως αυτό 
κοστολογείται από το τεχνικό τμήμα του Δ.Λ.Τ.Ρ.

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ.       
Για  την  παροχή  ηλεκτρικής  ενέργειας,  από  το  δίκτυο  του  Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης, στα πλοία και κάθε τύπου πλωτά ναυπηγήματα, ή 
άλλη εγκατάσταση, τα δικαιώματα καθορίζονται όπως παρακάτω:

Α. Σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα: 
1. Δικαίωμα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από παροχή του δικτύου του Δ.Λ.Τ.Ρ. 

σε  διερχόμενα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής(διερχόμενο ορίζεται κάθε σκάφος 
που  ελλιμενίζεται στη Μαρίνα Ρεθύμνου  για χρονικό διάστημα μικρότερο ή 
ίσο  των  30 ημερών)  καθορίζεται  χρέωση 1,77€ ανά ημέρα πλέον του  ΦΠΑ 
13% .

2. Δικαίωμα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από παροχή του δικτύου του Δ.Λ.Τ.Ρ. 
σε  μόνιμα  ελλιμενιζόμενα  ιδιωτικά  σκάφη  αναψυχής  με  μετρητή 
καθορίζεται  χρέωση 0,30€ ανά Κwh πλέον του Φ.Π.Α. 13%.

3. Δικαίωμα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από παροχή του δικτύου του Δ.Λ.Τ.Ρ. 
σε  επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη με μετρητή  καθορίζεται χρέωση 0,07€/ 
kwh απαλλάσσονται του ΦΠΑ.

4. Δικαίωμα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από παροχή του δικτύου του Δ.Λ.Τ.Ρ. 
σε  επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, οχηματαγωγά, επιβατηγά με μετρητή 
καθορίζεται χρέωση 0,30€ ανά kwh απαλλάσσονται του ΦΠΑ.

Β. Σε εγκαταστάσεις ξηράς:
1. Δικαίωμα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από παροχή του δικτύου του Δ.Λ.Τ.Ρ. 

με  μόνιμη  σύνδεση,  σε  εργολάβους  κατασκευής  έργων  στο  λιμάνι,  σε 
εστιατόρια, κυλικεία, γραφεία εταιρειών και άλλες λειτουργίες, με μετρητή, 
καθορίζεται χρέωση 0,30€ ανά m3 πλέον του Φ.Π.Α. 13%.

            
  Γ._ Μικροπωλητές:

               0,15 € ανά kwh ανά θέση παροχής με  ενδιάμεσο μετρητή. 
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Όταν η διάθεση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι αδύνατη από τις υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις και απαιτείται να γίνει τεχνικό έργο για να είναι δυνατή η παροχή, ο 
εξυπηρετούμενος  χρεώνεται  και  με  το  κόστος  του  τεχνικού  έργου,  όπως  αυτό 
κοστολογείται από το τεχνικό τμήμα του Δ.Λ.Τ.Ρ.

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ  ΣΕ  ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.

Για την παραμονή των πάσης φύσεως εμπορευμάτων στους ακάλυπτους χώρους 
της χερσαίας ζώνης του λιμένα Ρεθύμνου, καθορίζεται δικαίωμα  50€ ανά ημέρα.

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ.
Για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου μικρής διάρκειας εντός της 

χερσαίας  ζώνης  λιμένα  Ρεθύμνου  όπως  π.χ.  πραγματοποίηση  πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, εκθέσεων κλπ  καθορίζεται το αντάλλαγμα ως εξής:
 Χρήση  χώρου  έως  100  τ.μ. για  επιχειρηματική  προβολή  καθορίζεται 

αντάλλαγμα 70,00€ ανά ημέρα για τους μήνες από Οκτώβριο έως και Μάιο. 

 Χρήση   χώρου  έως  100  τ.μ.  για  επιχειρηματική  προβολή  καθορίζεται 
αντάλλαγμα 150,00€ ανά ημέρα για τους μήνες  από Ιούνιο έως και Σεπτέμβριο.

 Χρήση χώρου άνω των 100 τ.μ. για συναυλίες, εκθεσιακό χώρο  καθορίζεται 
αντάλλαγμα 2,00€ ανά τ.μ. υπολογιζόμενου του συνόλου των τετραγωνικών 
μέτρων.

 Χρήση  χώρου  έως  2τ.μ. για  τοποθέτηση  ενημερωτικής  πινακίδας  των 
περιηγητικών ταξιδίων  Ε/Γ –Τ/Ρ πλοίων, διαστάσεων 1,30μ Χ 0,70μ., καθορίζεται 
αντάλλαγμα 100,00€  για κάθε πινακίδα και τουριστική περίοδο.

 Παραχώρηση  δικαιώματος  χρήσης  χώρου  της  Χερσαίας  Ζώνης  λιμένος 
Ρεθύμνου, για την περιοχή Ελευθερίου Βενιζέλου: 
 Α  .1.  Παραχώρηση  ιδιαίτερου   δικαιώματος  χρήσης  χώρου  στον  οποίο 
υπάρχει η α΄ λύση - ομπρέλες για σκίαση : 35,20 € ανά τ.μ. για όλη την περίοδο 
παραχώρησης  διάρκειας  ενός  έτους  και  ανεξαρτήτως  του  χρόνου  χρήσης  του 
χώρου . 

 Α .2. Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου όπου εφαρμόζεται 
η β΄ λύση – στέγαστρο με καραβόπανο:  44,00 € ανά τ.μ.  για  όλη την περίοδο 
παραχώρησης  διάρκειας  ενός  έτους  και  ανεξαρτήτως  του  χρόνου  χρήσης  του 
χώρου . 

 Α .3. Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου όπου  εφαρμόζεται 
η γ’ λύση – στέγαστρο με  PVC : 61,60 € ανά τετραγωνικό μέτρο για όλη την 
περίοδο παραχώρησης  διάρκειας ενός έτους και ανεξαρτήτως του χρόνου χρήσης 
του χώρου . 

 Α.4. Όμορος αδιάθετος χώρος σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 277/2016 
απόφασης  Δ.Σ.  35,20  ευρώ  ανά  τετραγωνικό  μέτρο  χωρίς  καμία  προσθήκη 
κατασκευής για όλη την περίοδο παραχώρησης που δεν μπορεί να είναι πέραν της 
31ης Οκτωβρίου εκάστου έτους.

 Α.5.  Για  τα  εμπορικά  καταστήματα  της  Ελευθερίου  Βενιζέλου  όπου  δεν 
προβλέπεται η ύπαρξη στεγάστρου: 30,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο το έτος, για 
όλη την περίοδο παραχώρησης και ανεξαρτήτως του χρόνου χρήσης του χώρου και 
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για την τοποθέτηση και μόνο των επιτρεπόμενων από την ΥΠΠΟΤ/ ΓΔΑΠΚ/ ΑΡΧ/ 
ΒΙ/ Φ47/ 111074/ 4557/ 22-11-2010 Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού.

 Β.1.  Για  την  Σοφοκλή  Βενιζέλου 30,80  €/  τ.μ.  για  όλη  την  περίοδο 
παραχώρησης διάρκειας ενός έτους και ανεξαρτήτως του χρόνου χρήσης του 
χώρου  και  ανεξαρτήτως  του  χρόνου  χρήσης  του  χώρου  για  την  ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων.

 Β 2. Για τη Σοφοκλή Βενιζέλου 35,00 €/ τμ για όλη την περίοδο παραχώρησης 
ενός  έτους  και  ανεξαρτήτως  του  χρόνου  χρήσης  του  χώρου  για  την 
περιορισμένη έκθεση εμπορευμάτων και οχημάτων.

 Β. 3.  Για την περιοχή Κιουλούμπαση και Ενετικό λιμάνι: 43,12 € / τ.μ. για 
όλη την περίοδο παραχώρησης ενός έτους και ανεξαρτήτως του χρόνου χρήσης 
του χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 

 Γ  -  Αγία Γαλήνη: 17,60 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για όλη την  περίοδο 
παραχώρησης ενός έτους και ανεξαρτήτως του χρόνου χρήσης του χώρου . 

 Δ.  - Χερσαία ζώνη λιμένα Πλακιά: 17,60 € ανά τετραγωνικό μέτρο για όλη 
την περίοδο παραχώρησης ενός έτους και ανεξαρτήτως του χρόνου χρήσης του 
χώρου . 

 Ε.  - Μικροπωλητές: 720  ευρώ  κάθε  περίοδο  και  ανεξαρτήτως  του  χρόνου 
χρήσης του χώρου.

 ΣΤ. - ΑΤΜ:  5.150,00 ευρώ κατ’ έτος.

 Ζ. - Περίπτερα : 800,00 ευρώ ανά περίπτερο για τη θερινή περίοδο και 400,00 
ευρώ για την χειμερινή περίοδο.

 Η.  - Ψυγείο έξω του χώρου ανάπτυξης περιπτέρων: 100,00 ευρώ ανά έτος.

Σε  περίπτωση  αναπροσαρμογής  των  τιμολογίων  ΔΕΗ  και  ΔΕΥΑΡ  θα 
αναπροσαρμόζεται  αναλόγως  και  το  τιμολόγιο  του  Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου 
Ρεθύμνης.

H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
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