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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
 

Συνεδρίαση:  2η  
Αρ. Πρωτ: -354/25-2-2021 

 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της αριθµ. 2ης  του 2021  Συνεδρίασης του ∆.Σ. 

του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χανίων 
 

Αριθµ. Απόφασης 16/2021 
 

Στα Χανιά σήµερα την 25η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ηµέρα Πέµπτη 
συνεδρίασε δια περιφοράς, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο: 40 Α.Π.: 20930/31-3-2020 του 
Υπουργείου, και  µε ώρα έναρξης στις 11:00 και ώρα λήξης στις 14:00, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χανίων, ύστερα από την υπ’ αρ. 299/19-02-
2021 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα 
σε κάθε µέλος του ∆.Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 67 του Ν.3852/2010, για τη 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων.  

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, καθώς και τα (7) µέλη  του ∆.Σ. έκαναν 
την δήλωση παρουσίας τους µέσω e-mail στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χανίων: 

 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Κοτσιφάκης Εµµανουήλ 
(πρόεδρος) 
2. Βαρδάκη- Παπαγεωργίου 
Ευαγγελία 
3. Βεργεράκης Ελευθέριος 
    (αντιπρόεδρος)       
4. Μπούχλη Ελένη  
5. Ζερβουδάκη Ελένη 
6. Λειψακης ∆ηµήτριος 
7. Βαλυράκης Εµµανουήλ  
    (Λιµενάρχης Χανίων) 
 

 
 

Τήρηση πρακτικών Ντουντουλάκη Μαρία. 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγήθηκε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
 
ΘΕΜΑ 7ο ηµερήσιας διάταξης: «Ακύρωση της υπ’ αρ. 89/20 ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Χ. και 
λήψη νέας περί Σχεδιασµός- χωροθέτηση ελλιµενισµού των διαφόρων κατηγοριών 
και δραστηριοτήτων σκαφών εντός του Ενετικού λιµένα Χανίων». 

 
Αρ. Αποφ.  16/2021 
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Η εισήγηση είχε σταλθεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει 
δηλώσει το κάθε µέλος του ∆.Σ. και κλήθηκαν να απαντήσουν µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου για την ψήφο τους και τις απόψεις τους για  το 7ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης που έχει ως εξής:  
Μετά το υπ’ αριθ. 136/03-02-2021 (Α∆Α: 60Υ7ΟΡ1Θ-ΙΗΟ) απόφαση της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Κρήτης, που ακυρώνει την υπ’ αρ. 89/2020 απόφαση του ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Χ. περί 
«Σχεδιασµός- χωροθέτηση ελλιµενισµού των διαφόρων κατηγοριών και δραστηριοτήτων 
σκαφών εντός του Ενετικού λιµένα Χανίων», επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του του 
άρθρου 20 του Ν. 2690/90 απαιτείται η γνωµοδότηση του Κεντρικού Λιµεναρχείου, να είναι 
προγενέστερη της  απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού 
Ταµείου Χανίων. 
Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χανίων σε εφαρµογή των : 

1) Το άρθρο 141 του Κ∆Ν∆ του Ν∆ 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α΄/1973),  
2) Τα άρθρα 9-10-11 -12-13 Γ.Κ.Λ. Χανίων (ΦΕΚ 263 Β΄/1978),  
3) Η ΚΥΑ 8122.1/03/04/03-02-2004 (ΦΕΚ 310 Β΄/2004), 
4) Η ΚΥΑ 8122.1/29/2014 (ΦΕΚ. Β΄2032/2014), 
5) Το άρθρο 5 του Ν 2881/01 (ΦΕΚ 16 Α΄), 
6) Την υπ’ αρ. 2131.13/5000/2015 παρ. 4 β εγκύκλιο του Υπουργείου 

Οικονοµίας Υποδοµών Ναυτιλίας & Τουρισµού. 
7) Το υπ’ αρ. πρωτ. 2131.13/408/2021 έγγραφο του Κεντρικού Λιµεναρχείου 

Χανίων έκθεση υπηρεσιακών απόψεων περί «Ελλιµενισµός σκαφών εντός 
Ενετικού Λιµένα Χανίων για το έτος 2021». 

 
Το ∆.Λ.Τ.Χ. ταξινόµησε και καθόρισε θέσεις ελλιµενισµού ηµερόπλοιων & των σκαφών 
εντός των οποίων ασκείται υπαίθριο εµπόριο επί του πλοίου, καθώς και περιοχές θέσεων 
των υπόλοιπων σκαφών, οµαδοποιώντας κατά το δυνατόν τα σκάφη ανάλογα µε την 
δραστηριότητά τους, το µέγεθός τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, σχεδίασε υπό 
κλίµακα 1/200 έγχρωµα την παρούσα πρόταση, βελτιώνοντας την εικόνα της υπάρχουσας 
κατάστασης στα σηµεία δραστηριοποίησης των σκαφών στον Ενετικό Λιµένα Χανίων. 
Ο καθορισµός των νέων θέσεων πρόσδεσης των σκαφών είναι στα πλαίσια της χρηστής 
διοίκησης, της τήρησης της νοµιµότητας, της ισότητας και της αµεροληψίας της υπηρεσίας 
και εφόσον δεν τίθεται θέµα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και τάξης, σχετικά µε τη 
δραστηριοποίηση των ηµερόπλοιων και λοιπών σκαφών στο Ενετικό Λιµάνι Χανίων βάσει 
του νόµου, την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, την ασφάλεια της 
ναυσιπλοΐας και κυκλοφορίας σκαφών, την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία, την διατήρηση 
της τάξης στο χερσαίο και θαλάσσιο τµήµα του Ενετικού Λιµένα Χανίων καθώς και την 
πληρότητα από τον αριθµό των ήδη δραστηριοποιούµενων σκαφών. 
Σύµφωνα µε τον νέο καθορισµό των θέσεων πρόσδεσης των σκαφών, προτείνονται τα 
παρακάτω  
 
1) ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ∆ΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 
Για την τουριστική περίοδο 2021 ο αριθµός των θέσεων δραστηριοποίησης σε εννέα  (9) 
όπου θα καθορισθούν και αποτυπωθούν σε σχέδιο. 
Η δραστηριοποίηση των ηµερόπλοιων στον Ενετικό Λιµένα Χανίων θα γίνεται: α) εντός της 
∆υτικής λιµενολεκάνης σε έξι (6) σηµεία-θέσεις αφετηρίας πρόσδεσης για επιβίβαση – 
αποβίβαση επιβατών και β) εντός της Ανατολικής λιµενολεκάνης σε τρία (3) σηµεία-θέσεις 
αφετηρίας πρόσδεσης για επιβίβαση – αποβίβαση επιβατών. 
Εντός της Ανατολικής λιµενολεκάνης του Ενετικού Λιµένα Χανίων, θα γίνεται η νυχτερινή 
πρόσδεση όλων των ηµερόπλοιων. 
 
Όλα τα ηµερόπλοια θα αφαιρούν τα σχοινιά πρόσδεσης σκαφών από τις “ θέσεις 
Αφετηρίας” κατά τον απόπλου του τελευταίου δροµολογίου, και θα προσδένουν- 
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παραµένουν στα σηµεία “ νυχτερινής πρόσδεσης” τις βραδινές ώρες από τις 21:00 
έως 08:00 το πρωί. 
 
(ΘΕΣΗ 1) : Αφετηρία στη (θέση 1-Α) µε πλαγιοδέτηση στο κρηπίδωµα (ΚΤ2) στην Ακτή 
Τοµπάζη, µε νυχτερινή πρόσδεση στη (θέση 1-Ν) µε πλαγιοδέτηση στο κρηπίδωµα βόρεια 
της Προβλήτας (Π1). 
(ΘΕΣΗ 2) : Αφετηρία στη (θέση 2-Α) µε πρυµνοδέτηση στο κρηπίδωµα (ΚΤ1) στην Ακτή 
Τοµπάζη, µε νυχτερινή πρόσδεση στη (θέση 2-Ν) µε πλαγιοδέτηση στο βόρειο τµήµα της 
Πλωτής προβλήτας (ΠΠ4). 
(ΘΕΣΗ 3) : Αφετηρία στη (θέση 3-Α) µε πρυµνοδέτηση στο κρηπίδωµα (ΚΚ1) στην Ακτή 
Κουντουριώτη, µε νυχτερινή πρόσδεση στη (θέση 3-Ν) µε πλαγιοδέτηση στο βόρειο τµήµα 
της Πλωτής προβλήτας (ΠΠ5). 
(ΘΕΣΗ 4) : Αφετηρία στη (θέση 4-Α) µε πρυµνοδέτηση στο κρηπίδωµα (ΚΚ1) στην Ακτή 
Κουντουριώτη, µε νυχτερινή πρόσδεση στη (θέση 4-Ν) µε πρυµνοδέτηση στο κρηπίδωµα 
της Ακτής Ενώσεως (Κ3α). 
(ΘΕΣΗ 5) : Αφετηρία στη (θέση 5-Α) µε πρυµνοδέτηση στο κρηπίδωµα (ΚΚ1) στην Ακτή 
Κουντουριώτη, µε νυχτερινή πρόσδεση στη (θέση 5-Ν) µε πλαγιοδέτηση σε ντάνα στο 
κρηπίδωµα της Ακτής Ενώσεως (Κ2β). 
(ΘΕΣΗ 6) : Αφετηρία στη (θέση 6-Α) µε πρυµνοδέτηση στο κρηπίδωµα (ΚΚ1) στην Ακτή 
Κουντουριώτη, µε νυχτερινή πρόσδεση στη (θέση 6-Ν) µε πλαγιοδέτηση στο κρηπίδωµα 
της Ακτής Ενώσεως (Κ2β). 
(ΘΕΣΗ 7) : Αφετηρία στη (θέση 7-Α) µε πρυµνοδέτηση στο κρηπίδωµα (Κ3α) στην Ακτή 
Ενώσεως, µε νυχτερινή πρόσδεση στην ίδια θέση (θέση 7-Ν). 
(ΘΕΣΗ 8) : Αφετηρία στη (θέση 8-Α) µε πλαγιοδέτηση στο πρώτο νοτιοδυτικό τµήµα της 
πλωτής προβλήτας (ΠΠ2) στην Ακτή Ενώσεως, µε νυχτερινή πρόσδεση στην ίδια θέση 
(θέση 8-Ν). 
(ΘΕΣΗ 9): Αφετηρία στη (θέση 9-Α)µε πλαγιοδέτση  στο κρηπίδωµα (Κ2γ) στην Ακτή 
Ενώσεως  µε νυχτερινή πρόσδεση στη στην ίδια θέση (θέση 9-Ν).  
Η ανωτέρω αρίθµηση των θέσεων αφετηρίας θα σηµανθεί στα κρηπιδώµατα, όπως 
αυτές φαίνονται στο συνηµµένο σχέδιο. 
2) ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ∆ΕΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ Α∆ΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 
(ΣΦΟΥΓΓΑΡΑ∆ΙΚΑ) 
Για την τουριστική περίοδο έτους 2021, η δραστηριοποίηση των σκαφών, εντός των 
οποίων δίδεται άδεια άσκησης υπαίθριου εµπορίου επί του πλοίου  (π.χ. σφουγγαράδικα) 
από το Κεντρικό Λιµεναρχείο Χανίων, στον Ενετικό Λιµένα Χανίων θα γίνεται εντός της 
Ανατολικής λιµενολεκάνης σε δύο (2) σηµεία-θέσεις πρόσδεσης : 
(ΘΕΣΗ 1) : Εικοσιτετράωρη πρόσδεση στη (θέση Σ-1) µε πλαγιοδέτηση στο ∆υτικό τµήµα 
του κρηπιδώµατος (Κ3α) στην Ακτή Ενώσεως. 
(ΘΕΣΗ 2) : Εικοσιτετράωρη πρόσδεση στη (θέση Σ-2) µε πλαγιοδέτηση στο Ανατολικό 
τµήµα του κρηπιδώµατος (Κ3α) στην Ακτή Ενώσεως. 
Η αρίθµηση των θέσεων θα σηµανθούν στα κρηπιδώµατα, όπως αυτές φαίνονται 
στο συνηµµένο σχέδιο. 
3) ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ∆ΕΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
Τα επαγγελµατικά µηχανοκίνητα & ιστιοφόρα σκάφη αναψυχής µε µίσθωση (ολική 
ναύλωση), θα ελλιµενίζονται και θα δραστηριοποιούνται σε θέσεις εντός της Ανατολικής 
λιµενολεκάνης του Ενετικού Λιµένα Χανίων, ανάλογα του µεγέθους τους και τα 
χαρακτηριστικά τους. 
α) Τα επαγγελµατικά µηχανοκίνητα σκάφη θα προσδένουν στα κρηπιδώµατα: (Κ2α) 
πρόσδεση µε πρυµνοδέτηση, (Κ2γ) πρόσδεση µε πλαγιοδέτηση, (Κ3α) πρόσδεση µε 
πρυµνοδέτηση, εκτός των θέσεων που έχουν καθορισθεί για την νυχτερινή πρόσδεση των 
ηµερόπλοιων & την πρόσδεση των σκαφών µε άδεια άσκησης υπαίθριου εµπορίου επί του 
πλοίου, (Κ3β) πρόσδεση µε πρυµνοδέτηση, (Κ4α) & (Κ4β) πρόσδεση µε πρυµνοδέτηση, 
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στο βόρειο τµήµα της προβλήτας (Π2) στα σηµεία (Π2β, Π2γ, Π2δ) πρόσδεση µε 
πλαγιοδέτηση, και στην πλωτή προβλήτα (ΠΠ1) ανατολικά και δυτικά πρόσδεση µε 
πρυµνοδέτηση, και βόρεια πρόσδεση µε πλαγιοδέτηση (µε προτεραιότητα τα ιστιοφόρα 
σκάφη που απαιτούν µεγαλύτερο βύθισµα). 
β) Τα επαγγελµατικά ιστιοφόρα σκάφη αναψυχής µε µίσθωση (ολική ναύλωση) θα 
προσδένουν µε πλαγιοδέτηση στο κρηπίδωµα (Κ2γ), στο βόρειο τµήµα της προβλήτας 
(Π2) στα σηµεία (Π2β, Π2γ, Π2δ) πρόσδεση µε πλαγιοδέτηση, και στις πλωτές προβλήτες 
(ΠΠ1) πρόσδεση ανατολικά & δυτικά µε πρυµνοδέτηση, ενώ βόρεια πρόσδεση µε 
πλαγιοδέτηση, και (ΠΠ2) πρόσδεση µε πλαγιοδέτηση, (όπως αυτές φαίνονται στο 
συνηµµένο σχέδιο µε τις απαιτούµενες τροποποιήσεις στους πλωτήρες πρόσδεσης “finger” 
στην ΠΠ1). 
4) ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ∆ΕΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Τα επαγγελµατικά µηχανοκίνητα εργασιών, θα ελλιµενίζονται εντός της Ανατολικής 
λιµενολεκάνης του Ενετικού Λιµένα Χανίων, και θα προσδένουν µε πλαγιοδέτηση στο 
κρηπίδωµα του βορειοδυτικού τµήµατος της προβλήτας (Π2) στο σηµείο (Π2β), ή στην 
εφεδρική θέση στο κρηπίδωµα του νοτιοανατολικού τµήµατος της προβλήτας (Π4)  
πρόσδεση µε πλαγιοδέτηση. 
5)ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ∆ΕΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 
Τα επαγγελµατικά Αλιευτικά σκάφη, θα ελλιµενίζονται και θα δραστηριοποιούνται σε 
θέσεις εντός της Ανατολικής λιµενολεκάνης του Ενετικού Λιµένα Χανίων, σε όλα τα 
κρηπιδώµατα της προβλήτας (Π3) µε πρόσδεση πλαγιοδέτησης στο βόρειο και δυτικό  
τµήµα, ενώ µε πρυµνοδέτηση στο ανατολικό τµήµα, και µε πρυµνοδέτηση στο δυτικό τµήµα 
του (Κ3α) (όπως αυτές φαίνονται στο συνηµµένο σχέδιο). 
6) ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ∆ΕΣΗΣ ∆ΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ Ι∆ΙΩΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 
 ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ “ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ” 
Για τον ελλιµενισµό αποκλειστικά των διερχόµενων ιδιωτών ερασιτεχνικών σκαφών 
αναψυχής, “Επισκεπτών”, καθορίζονται οι παρακάτω θέσεις : 
α) Κρηπίδωµα (Κ1) όλες οι θέσεις, πρόσδεση µε πρυµνοδέτηση, 
β) Κρηπίδωµα Ανατολικού τµήµατος προβλήτας (Π1) όλες οι θέσεις, πρόσδεση µε 
πλαγιοδέτηση, 
γ) Κρηπίδωµα Νοτιοδυτικού τµήµατος προβλήτας (Π2) µία θέση, πρόσδεση µε 
πλαγιοδέτηση. 
Ο ελλιµενισµός των διερχόµενων ιδιωτών ερασιτεχνικών σκαφών αναψυχής, 
“Επισκεπτών”, στις ανωτέρω θέσεις (Κ1), (Π1) & (Π2), θα επιτρέπεται ανά σκάφος έως 
δεκαπέντε (15) συνεχόµενες ηµέρες, µε δικαίωµα επαναπρόσδεσης του ιδίου σκάφους 
µετά την πάροδο δέκα (10) ηµερών. 
Επίσης τους µήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Νοέµβριο & ∆εκέµβριο, θα επιτρέπεται 
ο ελλιµενισµός στις ανωτέρω θέσεις (Κ1), (Π1) & (Π2) και των υπόλοιπων σκαφών, εφόσον 
δεν καταλαµβάνονται από τα σκάφη των “επισκεπτών” µετά από την σύµφωνη γνώµη του 
Κεντρικού Λιµεναρχείου Χανίων και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χανίων. 
7) ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ∆ΕΣΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ 
ΣΚΑΦΩΝ 
Τα Ερασιτεχνικά Ιδιωτικά Αλιευτικά σκάφη, θα ελλιµενίζονται σε θέσεις εντός της 
Ανατολικής λιµενολεκάνης του Ενετικού Λιµένα Χανίων, ανάλογα του µεγέθους, µε 
πρυµνοδέτηση στις θέσεις των πλωτών προβλητών (ΠΠ3), (ΠΠ4) (εκτός τις θέσεις 
πρόσδεσης πλωτήρων ανύψωσης σκαφών “lift boat”) & (ΠΠ5) (όπως αυτές φαίνονται στο 
συνηµµένο σχέδιο µε τις απαιτούµενες τροποποιήσεις στους πλωτήρες πρόσδεσης “finger” 
στις ΠΠ4 & ΠΠ5). 

8)  ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ∆ΕΣΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
Τα Ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, ιστιοφόρα & µηχανοκίνητα, θα ελλιµενίζονται σε θέσεις 
εντός της Ανατολικής λιµενολεκάνης του Ενετικού Λιµένα Χανίων, ανάλογα του µεγέθους 
(όπως αυτές φαίνονται στο συνηµµένο σχέδιο), στις θέσεις των πλωτών προβλητών (ΠΠ1) 
& (ΠΠ2) (µε προτεραιότητα τα ιστιοφόρα σκάφη που απαιτούν µεγαλύτερο βύθισµα), (ΠΠ3) 
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& (ΠΠ4), εκτός των θέσεων που έχουν καθορισθεί για την νυχτερινή πρόσδεση των 
ηµερόπλοιων. 
Επίσης στο βόρειο τµήµα της πλωτής προβλήτας (ΠΠ4) θα µπορούν να προσδένουν σε 
δέκα (10) θέσεις, πλωτήρες ανύψωσης σκαφών “lift boat” (όπως αυτές φαίνονται στο 
συνηµµένο σχέδιο µε τις απαιτούµενες τροποποιήσεις στους πλωτήρες πρόσδεσης (finger) 
στην ΠΠ4). 

9)  ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ∆ΕΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
Τα σκάφη του Ιστιοπλοϊκού Οµίλου, θα ελλιµενίζονται και θα δραστηριοποιούνται σε 
θέσεις εντός της Ανατολικής λιµενολεκάνης του Ενετικού Λιµένα Χανίων, στο βόρειο τµήµα 
του κρηπιδώµατος (Κ5), (όπως αυτές φαίνονται στο συνηµµένο σχέδιο). 

10)  ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣ∆ΕΣΗΣ ΛΑΝΤΖΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ 
Τα µικρά σκάφη των Κρουαζιερόπλοιων “Λάντζες” , θα επιβιβάζουν και θα 
αποβιβάζουν τους επισκέπτες εντός της Ανατολικής λιµενολεκάνης του Ενετικού Λιµένα 
Χανίων, στο βόρειο και βορειοανατολικό τµήµα του κρηπιδώµατος της προβλήτα (Π1) και 
(Π3),εναλλακτικά Π2 (όπως αυτές φαίνονται στο συνηµµένο σχέδιο). 
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών, µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων 
επαγγελµατιών ιδιοκτητών των ηµερόπλοιων που θα έχουν εγκεκριµένες άδειες και θα 
δραστηριοποιούνται στο Ενετικό λιµάνι Χανίων, θα χορηγείτε άδεια κατάληψης 
κοινόχρηστου χώρου στο κρηπίδωµα, µπροστά από κάθε µία από τις εννέα (9) νόµιµα 
καθορισµένες Αφετηρίες των ηµερόπλοιων. 
Η κατάληψη κοινόχρηστου χώρου θα είναι ενός τετραγωνικού µέτρου (1µ2), για την 
τοποθέτηση ενός µικρού σταντ διαστάσεων πλάτους 40 εκ. - µήκους 60 εκ. και ύψους 
120 εκ. καθώς επίσης και µίας οµπρέλας µε λευκό πανί (άνευ διαφηµιστικών) διαµέτρου 
δύο (2) µέτρων, η οποία θα είναι τοποθετηµένη στο κέντρο του σταντ. 
Τα σταντ και οι οµπρέλες θα αποµακρύνονται µετά την αναχώρηση των τελευταίων 
δροµολογίων των ηµερόπλοιων, και θα επανατοποθετούνται µόνο τις ώρες 
δραστηριότητας ηµερόπλοιων. 
 
----Για  το  έτος  2021 για τη χορήγηση της άδειας για κάθε θέση θα καταβάλουν οι 
ενδιαφερόµενοι ετήσιο αντάλλαγµα 1200€/ηµερολογιακό έτος σύµφωνα µε την 
απόφαση 75/2020 «Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων έτους 2021» µε δυνατότητα 
τοποθέτησης σταντ οµπρέλας διαστάσεων που αναφέρονται παραπάνω. 
Η παραχώρηση του ανωτέρω κοινόχρηστου χώρου θα γίνετε βάσει του άρθρο 24 
του ν. 2971/2001 και θα είναι χρονικής διάρκειας ενός έτους. 
Προϋπόθεση για την συγκεκριµένη παραχώρηση είναι η σύµφωνη γνώµη της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων. 
 
Μετά την λήψη της απόφασης θα γίνει ανακοίνωση πρόσκληση ενδιαφέροντος σε όλους 
τους ενδιαφερόµενους µε σκάφη που δραστηριοποιούνται Επαγγελµατικά (Ηµερόπλοια – 
µε άδεια άσκησης υπαίθριου εµπορίου επί του πλοίου – Αναψυχής), ώστε σε συνεργασία 
µε το Κεντρικό Λιµεναρχείο Χανίων να δοθούν µε νέα απόφαση ∆Σ του ∆ΛΤΧ οι θέσεις-
σηµεία πρόσδεσης σκαφών, στους αιτούντες µετά τη διαδικασία κλήρωσης ως έχει ορισθεί. 
Σε περίπτωση αδρανοποίησης οιουδήποτε σκάφους που ελλιµενίζεται εντός του Ενετικού 
Λιµένα Χανίων για περισσότερο από έξι (6) µήνες, θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 5 του Ν 2881/01 (ΦΕΚ 16 Α΄), περί αποµάκρυνσής του». 
Για την πληρέστερη εφαρµογή της παραπάνω απόφασης στο εξής και έως της 
τροποποιήσεως ή καταργήσεως της κρίθηκε αναγκαίο και εισηγούµαστε τα 
παρακάτω: 
1.   Στο κρηπίδωµα όπου θα γίνει η αρίθµηση των θέσεων – σηµείων πρόσδεσης των 
ηµερόπλοιων να γίνει και οριοθέτηση του προς παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου ενός 
(1) τ.µ. για την τοποθέτηση σταντ 40Χ60 και της οµπρέλας. 
2.  Να ορισθεί η διαδικασία για τη χορήγηση των θέσεων δραστηριοποίησης & 
ελλιµενισµού των ηµερόπλοιων καθώς και της παραχώρησης του ενός (1) τ.µ. 
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κοινόχρηστου χώρου, καθώς και των δύο θέσεων των σκαφών, εντός των οποίων δίδεται 
άδεια άσκησης υπαίθριου εµπορίου επί του πλοίου (π.χ. σφουγγαράδικα). 
3. Προτείνεται οι θέσεις ελλιµενισµού των ηµεροπλοίων να δοθούν µετά διαδικασία 
της κλήρωσης εφόσον οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων που θα είναι για συγκεκριµένες 
από τις αριθµηµένες θέσεις (έως δύο προτιµήσεις για κάθε σκάφος µε τη σειρά που θα 
επιλέξει ο αιτών) θα είναι περισσότερες της µίας. 
4. Η κάθε αίτηση θα συνοδεύεται από βεβαίωση του Κεντρικού Λιµεναρχείου ότι το 
συγκεκριµένο σκάφος δύναται να προσδέσει και ελλιµενισθεί µε ασφάλεια  στις θέσεις που 
θα του δοθεί. 
5. Εφόσον η ζήτηση των θέσεων είναι µεγαλύτερη των διαθεσίµων, ο κάθε 
ενδιαφερόµενος (ιδιώτης ή εταιρεία) θα έχει το δικαίωµα να υποβάλει αίτηση για ένα 
σκάφος πλοιοκτησίας του. 
6. Με ανακοίνωση νόµιµα κοινοποιηµένη θα καθορισθεί το χρονικό διάστηµα 
υποβολής των αιτήσεων. 
7. Επειδή δεν είναι δυνατόν εξ αρχής να προβλεφθεί ο αριθµός των αιτήσεων των 
ενδιαφεροµένων, µετά το τέλος της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων και εφόσον έχει 
υποβληθεί από ενδιαφερόµενο περισσότερες της µίας αίτησης και ο αριθµός των αιτήσεων 
όλων, υπερβαίνει τις διαθέσιµες θέσεις, θα καλείται ο ενδιαφερόµενος εγγράφως να 
επιλέξει µε ποια αίτηση θα προτιµούσε να λάβει µέρος στη κλήρωση και αυτόµατα οι 
υπόλοιπες απορρίπτονται. 
Σε περίπτωση που δεν υποδείξει την αίτηση µε την οποία επιθυµεί να λάβει µέρος στην 
κλήρωση, θα απορρίπτονται όλες οι υποβληθείσες αιτήσεις του και δεν θα λάβει µέρος σε 
καµία κλήρωση . 
Αιτήσεις για ελλιµενισµό και δραστηριοποίηση στα σηµεία πρόσδεσης όπου το 
βάθος της θάλασσας είναι µεγαλύτερο έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν µόνο οι 
ενδιαφερόµενοι µε µεγαλύτερα σε µέγεθος και βύθισµα ηµερόπλοια. Στην περίπτωση 
που δεν καταληφθούν αυτές οι θέσεις από τα παραπάνω σκάφη, θα έχουν το δικαίωµα να 
αιτηθούν και καλυφθούν από άλλα µικρότερα ηµερόπλοια. 
8.    Προϋπόθεση για να λάβουν µέρος στην κλήρωση οι αιτούντες είναι : 

α. Να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για την αποδοχή και την τήρηση των όρων και 
προϋποθέσεων που προβλέπει η παρούσα απόφαση. 

β. Να µη έχουν οφειλές στο ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο και στο ∆ήµο Χανίων. 
γ. Να προσκοµίσουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (πιστοποιητικά εθνικότητας, 

γενικής επιθεώρησης- ασφάλειας κ.λ.π.). 
9. Μετά την κλήρωση και σε διάστηµα δύο εργασίµων ηµερών οι δικαιούχοι των 
θέσεων θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και το 
προβλεπόµενο αντάλλαγµα για την χορήγηση της άδεια παραχώρησης του κοιν. χώρου 
1τ.µ.,σύµφωνα µε το νόµο, για την τοποθέτηση του σταντ και της οµπρέλας καθώς και της 
θέσης πρόσδεσης και ελλιµενισµού του σκάφους για τη δραστηριοποίηση στο Ενετικό 
Λιµάνι Χανίων. 
10. Σε περίπτωση που κάποιος από τους δικαιούχους δεν ανταποκριθεί εγκαίρως, τη 
θέση καταλαµβάνει ο επιλαχών που θα έχει κληρωθεί. 
11. Την κλήρωση θα διενεργήσει επιτροπή που προτείνεται να απαρτίζεται από: 
Το Πρόεδρο του ∆Σ κ. Κοτσιφάκη Εµµανουήλ και υπαλλήλους του ∆ηµοτικού 
Λιµενικού Ταµείου που µε απόφαση του θα ορίσει ο Πρόεδρος. 
Η κλήρωση θα γίνει παρουσία εκπροσώπου του Κεντρικού Λιµεναρχείου Χανίων. 
Παρόντες στην κλήρωση θα είναι εφόσον το επιθυµούν και οι ενδιαφερόµενοι-αιτούντες. 
12. Σε περίπτωση αδρανοποίησης οιουδήποτε σκάφους που ελλιµενίζεται εντός του 
Ενετικού Λιµένα Χανίων για περισσότερο από έξι (6) µήνες, θα εφαρµόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 5 του Ν 2881/01 (ΦΕΚ 16 Α΄), περί αποµάκρυνσής του. 
Στη συνέχεια τα µέλη του συµβουλίου και έως την καθορισµένη ώρα λήξης 14:00 του 
διοικητικού συµβουλίου απέστειλαν τα παρακάτω µηνύµατα: 
Ο κ. Ελευθέριος Βεργεράκης  

ΑΔΑ: ΩΓΧΒΟΕΒΕ-6ΕΣ



 

7 

 

Ψηφίζω θετικά σε όλα τα θέµατα. 
Ο κ. Λειψάκης ∆ηµήτριος 
Συµφωνώ σε όλα τα θέµατα. 
 Η κ. Βαρδάκη- Παπαγεωργίου Ευαγγελία  
Συµφωνώ σε όλα. 
Η κ. Ζερβουδάκη Ελένη 
Συµφωνώ  σε όλα τα θέµατα. 
Η κ. Ελένη Μπούχλη  
Θετική ψήφο σε όλα τα θέµατα 
Ο κ. Βαλυράκης Εµµανουήλ κεντρικός Λιµενάρχης Χανίων 
Ψηφίζω θετικά σε όλα τα θέµατα 
Το ∆.Σ. του Λιµενικού Ταµείου Χανίων αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω  και τις διατάξεις 
τα σχετικά άρθρα του Ν. 3463/06 και του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,   
καθώς και τη θετική ψήφο του Προέδρου κ.  Κοτσιφάκη Εµµανουήλ. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 
 
Α) Εγκρίνει  
Την ακύρωση της υπ’ αρ. 89/20 απόφασης ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Χ. και λήψη νέας περί 
Σχεδιασµός- χωροθέτηση ελλιµενισµού των διαφόρων κατηγοριών και 
δραστηριοτήτων σκαφών εντός του Ενετικού λιµένα Χανίων» σύµφωνα µε το 
σκεπτικό της εισήγησης του προέδρου.  
 
Β) Εξουσιοδοτεί  
τον κ. Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χανίων για 
τις περαιτέρω ενέργειες.  
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 16/2021 και αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε 
υπογράφεται όπως πιο κάτω  
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

           ΤΑ ΜΕΛΗ 

  Κοτσιφάκης Εµµανουήλ  
 

 
 
 
 
 
 
 
Ακριβές αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 
 

          Βεργεράκης Ελευθέριος  
          (αντιπρόεδρος) 
          Βαρδάκη-Παπαγεωργίου  
          Ευαγγελία  
          Μπούχλη Ελένη 
          Ζερβουδάκη Ελένη      
          Λειψάκης ∆ηµήτριος 
          Βαλυράκης Εµµανουήλ  
          (Λιµενάρχης  Χανίων) 
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