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ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 

                            ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, 

Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χανίων, συνεδρίασε σήμερα 20/3/2019 ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 14.30 στην αίθουσα του  Συμβουλίου του ΔΛΤ Χανίων, 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 175/04-03-2019 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Βάμβουκα,  

Δημάρχου Χανίων . 

 

                                Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Αναστάσιος Βάμβουκας Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Χ., Κοτσιφάκη Σοφία, 

Ξανθουδάκης Γεώργιος, Κατσιφαράκη Θηρεσία, Καμηλάκης Αντώνιος, 

Τζουλάκης Σταύρος, Πασσάκος Σπυρίδων-Λιμενάρχης Χανίων. 
 

                            Παρόντα Τακτικά Μέλη  

Αναστάσιος Βάμβουκας Πρόεδρος ΔΛΤΧ, Κοτσιφάκη Σοφία, 

Zαχαριουδάκης Κυριάκος ως αναπληρωματικό μέλος του Τζουλάκη 

Σταύρου, Ξανθουδάκης Γεώργιος ,Καμηλάκης Αντώνιος, και Βαλυράκης 

Εμμανουήλ, υπολιμενάρχης Χανίων ως αναπληρωματικό μέλος του 

Πασσάκου Σπυρίδωνα Λιμενάρχη Χανίων.                        

 

                             Aπόντα Τακτικά Μέλη 

Κατσιφαράκη Θηρεσία. 

  

Παρούσα ήταν και η πρακτικογράφος κα Παπαδάκη Κυριακή.  

 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 14  
η
 / 2019. 

 

 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός σημείων πρόσδεσης ημεροπλοίων - σκαφών 

εντός των οποίων ασκείται υπαίθριο εμπόριο επί του 

πλοίου & θέσεων τοποθέτησης ενημερωτικών σταθμών 

των επιβατών των ημεροπλοίων κατά την διάρκεια της 

τουριστικής περιόδου & καθορισμός σημείων πρόσδεσης 

υπόλοιπων σκαφών στον Ενετικό Λιμάνι Χανίων κατ΄ 

έτος από του έτους 2019. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, κ. 

Αναστάσιος Βάμβουκας, ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για το θέμα της 

ημερήσιας διάταξης που αφορά τον Καθορισμό σημείων πρόσδεσης 
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ημεροπλοίων - σκαφών εντός των οποίων ασκείται υπαίθριο 

εμπόριο επί του πλοίου & θέσεων τοποθέτησης ενημερωτικών 

σταθμών των επιβατών των ημεροπλοίων κατά την διάρκεια της 

τουριστικής περιόδου & καθορισμός σημείων πρόσδεσης 

υπόλοιπων σκαφών στον Ενετικό Λιμάνι Χανίων κατ΄έτος από του 

έτους 2019 και έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

τα παρακάτω:  

 

Στην Ανατολική & Δυτική λιμενολεκάνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων 

ενόψει της τουριστικής περιόδου πρέπει να καθοριστούν οι θέσεις και 

τα σημεία πρόσδεσης και ελλιμενισμού όλων των σκαφών που 

ελλιμενίζονται και δραστηριοποιούνται στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων. 

Κατά το προηγούμενο έτος 2018 με την απόφαση 11/2018 ύστερα από 

τη σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων 

καθορίστηκαν τα σημεία πρόσδεσης ημεροπλοίων - σκαφών εντός 

των οποίων ασκείται υπαίθριο εμπόριο επί του πλοίου & θέσεων 

τοποθέτησης ενημερωτικών σταθμών των επιβατών των ημεροπλοίων 

κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου έτους 2018, & καθορισμός 

σημείων πρόσδεσης υπόλοιπων σκαφών στον Ενετικό Λιμάνι Χανίων. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγείται την επικαιροποίηση και την εφαρμογή  της 

απόφασης 11/2018 όσον αφορά το σχεδιασμό χωροθέτησης 

ελλιμενισμού των διαφόρων κατηγοριών και δραστηριοτήτων 

σκαφών εντός του Ενετικού λιμένα Χανίων η οποία προτείνει να  

ισχύσει από το έτος 2019 και στο εξής και μέχρι τροποποιήσεως ή 

καταργήσεως της και οποία ανέφερε τα εξής: 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  11 
η
 / 2018. 

«Με σκοπό την εύρεση θέσεων για την εξυπηρέτηση της αυξημένης 

δραστηριοποίησης των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, και την 

καλύτερη λειτουργικότητα όλων των ελλιμενιζόμενων σκαφών στην 

Ανατολική λιμενολεκάνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων, πρέπει να 

καθορισθούν εκ νέου τα σημεία πρόσδεσης όλων των σκαφών. 

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων σε εφαρμογή των :  

α) Το άρθρο 141 του ΚΔΝΔ του ΝΔ 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α΄/1973), 

β) Τα άρθρα 9-10-11 -12-13 Γ.Κ.Λ. Χανίων (ΦΕΚ 263 Β΄/1978), 

γ)  Η ΚΥΑ 8122.1/03/04/03-02-2004 (ΦΕΚ 310 Β΄/2004), 

δ) Η ΚΥΑ 8122.1/29/2014 (ΦΕΚ. Β΄2032/2014), 

ε) Το άρθρο 5 του Ν 2881/01 (ΦΕΚ 16 Α΄), 

στ) 2131.13/5000/2015 παραγρ. 4 β εγκύκλιο του Υπουργείου 

Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού,  

ζ) Την 2131.13/587/2018 έκθεση υπηρεσιακών απόψεων περι 

Καθορισμού σημείων πρόσδεσης ημεροπλοίων - σκαφών 

εντός των οποίων ασκείται υπαίθριο εμπόριο επί του πλοίου 

& θέσεων τοποθέτησης ενημερωτικών σταθμών των 

επιβατών των ημεροπλοίων κατά την διάρκεια της 
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τουριστικής περιόδου έτους 2018, & καθορισμός σημείων 

πρόσδεσης υπόλοιπων σκαφών στον Ενετικό Λιμάνι Χανίων. 

και σε συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, ταξινόμησε και 

καθόρισε θέσεις ελλιμενισμού ημεροπλοίων & 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 

ημεροπλοίων 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 ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΣΚΑΦΩΝ  
 

Για την τουριστική περίοδο έτους 2018, η δραστηριοποίηση των 

ημεροπλοίων στον  Ενετικό Λιμένα Χανίων θα γίνεται: α) εντός της 

Δυτικής λιμενολεκάνης σε έξι (6) σημεία-θέσεις αφετηρίας πρόσδεσης 

για επιβίβαση – αποβίβαση επιβατών και β) εντός της Ανατολικής 

λιμενολεκάνης σε δύο (2) σημεία-θέσεις αφετηρίας πρόσδεσης για 

επιβίβαση – αποβίβαση επιβατών. 

 

Εντός της Ανατολικής λιμενολεκάνης του Ενετικού Λιμένα 

Χανίων, θα γίνεται η νυχτερινή πρόσδεση όλων των  ημεροπλοίων.  

 

Όλα τα ημερόπλοια θα αφαιρούν τα σχοινιά πρόσδεσης σκαφών 

από τις “θέσεις Αφετηρίας” κατά τον απόπλου του τελευταίου 

δρομολογίου, και θα προσδένουν-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). 
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(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). 

 

Η ανωτέρω αρίθμηση των θέσεων αφετηρίας θα σημανθεί στα 

κρηπιδώματα, όπως αυτές φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο. 

 

2) ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ         ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 

(ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΔΙΚΑ) 

 

Για την τουριστική περίοδο έτους 2018, η δραστηριοποίηση των 

σκαφών, εντός των οποίων δίδεται άδεια άσκησης υπαιθρίου 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 Δυτικό τμήμα του κρηπιδώματος (Κ3α) στην Ακτή 

Ενώσεως. 
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(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 ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ 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 ημεροπλοίων & την 

πρόσδεση των σκαφών με άδεια άσκησης υπαιθρίου εμπορίου επί του 

πλοίου, (Κ3β) πρόσδεση με πρυμνοδέτηση, (Κ4α) & (Κ4β) πρόσδεση με 

πρυμνοδέτηση,  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 ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ 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. 
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5)  ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ 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 ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ  ΙΔΙΩΤΩΝ 

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 δέκαπεντε (15) συνεχόμενες ημέρες, με 

δικαίωμα επαναπρόσδεσης του ιδίου σκάφους μετά την πάροδο δέκα (10) 

ημερών. 

Επίσης τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Νοέμβριο & 

Δεκέμβριο, θα επιτρέπεται ο ελλιμενισμός στις ανωτέρω θέσεις (Κ1), (Π1) 

& (Π2) και των υπόλοιπων σκαφών, εφόσον δεν καταλαμβάνονται από τα 

σκάφη των “επισκεπτών”. 

 

7) ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 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 ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
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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) & (ΠΠ4), εκτός των θέσεων που έχουν καθορισθεί για 

την νυχτερινή πρόσδεση των ημεροπλοίων.  

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 ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ 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 ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ 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), (όπως 

αυτές φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο).  

 

 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών, μετά από αίτηση των 

ενδιαφερομένων επαγγελματιών ιδιοκτητών των ημεροπλοίων 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 οκτώ (8) νόμιμα καθορισμένες 

Αφετηρίες των ημεροπλοίων, όπως σημειώνονται στο συνημμένο σχέδιο. 

 

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 ημεροπλοίων, και θα 

επανατοποθετούνται μόνο τις ώρες δραστηριότητας.  
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Για τη χορήγηση της άδειας κατάληψης για κάθε θέση θα καταβάλουν 

οι ενδιαφερόμενοι ετήσιο αντάλλαγμα 1500 €/ημερολογιακό έτος 

σύμφωνα με την απόφαση 108/2017 «Καθορισμός τελών και 

δικαιωμάτων έτους 2018». 

 

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 28ης ΕΒΑ. 

 

 

Μετά την έγκριση της παρούσας απόφασης θα γίνει ανακοίνωση  

πρόσκληση ενδιαφέροντος σε όλους τους ενδιαφερόμενους με σκάφη 

που δραστηριοποιούνται Επαγγελματικά (Ημερόπλοια – με άδεια 

άσκησης υπαιθρίου εμπορίου επί του πλοίου – Αναψυχής), ώστε σε 

συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων να δοθούν με νέα 

απόφαση ΔΣ του ΔΛΤΧ οι θέσεις-σημεία πρόσδεσης σκαφών, στους 

αιτούντες αναλόγως.  
 

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 για το 

διάστημα από το έτος 2019  και 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 ημεροπλοίων να γίνει και οριοθέτηση του προς 

παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου ενός (1) τ.μ. για την τοποθέτηση 

σταντ 40Χ60 και της ομπρέλας. 

Για τη χορήγηση της άδειας κατάληψης για κάθε παραχωρούμενο 

χώρο-θέση θα καταβάλουν οι ενδιαφερόμενοι ετήσιο αντάλλαγμα 

1500€/ημερολογιακό έτος σύμφωνα με την απόφαση 120/2018 

«Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων έτους 2019». 

Η παραχώρηση του ανωτέρω κοινόχρηστου χώρου θα γίνεται 

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. 

 

2. Να ορισθεί η διαδικασία για τη χορήγηση των θέσεων 

δραστηριοποίησης & ελλιμενισμού των ημεροπλοίων καθώς και της 
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παραχώρησης του ενός(1 τ.μ.) κοινόχρηστου χώρου, καθώς  και των δύο 

θέσεων των σκαφών, εντός των οποίων δίδεται άδεια άσκησης υπαιθρίου 

εμπορίου επί του πλοίου (π.χ. σφουγγαράδικα). 

3. Προτείνεται η 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 που αναφέρεται στην αίτηση 

δύναται να προσδέσει και ελλιμενισθεί με ασφάλεια στις θέσεις που 

αιτείται. 

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. Nα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για την αποδοχή και την τήρηση των 

όρων και προϋποθέσεων  που προβλέπει η παρούσα απόφαση. 

β. Να μη έχουν οφειλές στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και στο Δήμο 

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. 
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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:  

Την αντιπρόεδρο του ΔΛΤΧ Κοτσιφάκη Σοφία, τη μόνιμη διοικητική 

υπάλληλο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων Παπαδάκη 

Κυριακή, το Χιωτάκη Εμμανουήλ  υπάλληλο της Τεχνικής υπηρεσίας 

του Δήμου Χανίων με μετακίνηση στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Χανίων . 

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. 

Στο σημείο αυτό ο Βαλυράκης Εμμανουήλ  Υπολιμενάρχης Χανίων, 

πρότεινε την αύξηση κατά δύο θέσεις  ελλιμενισμού και 

δραστηριοποίησης των ημεροπλοίων. ΄Αποψη του είναι ότι η 

λειτουργικότητα του λιμένα επιτρέπει τη δημιουργία δύο (2) επιπλέον 

θέσεων, μετά από εκτίμηση του, στην προβλήτα Κ1, ή σε θέσεις που 

έχουν προβλεφθεί να ελλιμενίζονται σκάφη ολικής ναύλωσης, για την 

εξυπηρέτηση τυχόν νέων αιτημάτων αλλά και για την οικονομική 

ανάπτυξη του Λιμένα . 

Tην ίδια άποψη εξέφρασε και ο κ. Ζαχαριουδάκης Κυριάκος. 

Ο Δήμαρχος διαφώνησε με αυτή την πρόταση, λέγοντας ότι οι θέσεις 

ελλιμενισμού σκαφών των επισκεπτών δεν πρέπει να μειωθούν σε καμία 

περίπτωση ,άποψη στη οποία συμφώνησαν και τα υπόλοιπα μέλη του 

συμβουλίου. 

 Το Δ.Σ του Λιμενικού Ταμείου Χανίων αφού έλαβε υπόψη τα 

παραπάνω,  και  μετά από διαλογική συζήτηση των μελών του 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

κατά πλειοψηφία  μειοψηφούντων των κ. Βαλυράκη Εμμανουήλ και 

Ζαχαριουδάκη Κυριάκου οι οποίοι διαφώνησαν ως προς των αριθμό 

των θέσεων ελλιμενισμού και δραστηριοποίησης των ημεροπλοίων 

στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων. 

 

Α). Εγκρίνει  τον καθορισμό των θέσεων πρόσδεσης των σκαφών, 

καθώς και τη διαδικασία χορήγηση των θέσεων δραστηριοποίησης & 

ελλιμενισμού των ημεροπλοίων όπως  παρακάτω : 

 

1) ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΣΚΑΦΩΝ  
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Για την τουριστική περίοδο έτους 2019, η δραστηριοποίηση των 

ημεροπλοίων στον Ενετικό Λιμένα Χανίων θα γίνεται: α) εντός της 

Δυτικής λιμενολεκάνης σε έξι (6) σημεία-θέσεις αφετηρίας 

πρόσδεσης για επιβίβαση – αποβίβαση επιβατών και β) εντός της 

Ανατολικής λιμενολεκάνης σε δύο (2) σημεία-θέσεις αφετηρίας 

πρόσδεσης για επιβίβαση – αποβίβαση επιβατών. 

 

Εντός της Ανατολικής λιμενολεκάνης του Ενετικού Λιμένα 

Χανίων, θα γίνεται η νυχτερινή πρόσδεση όλων των  ημεροπλοίων.  

 

Όλα τα ημερόπλοια θα αφαιρούν τα σχοινιά πρόσδεσης σκαφών 

από τις “θέσεις Αφετηρίας” κατά τον απόπλου του τελευταίου 

δρομολογίου και θα προσδένουν-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). 

 

ΑΔΑ: ΩΓΙ3ΟΕΒΕ-ΝΒΒ



Η ανωτέρω αρίθμηση των θέσεων αφετηρίας θα σημανθεί στα 

κρηπιδώματα, όπως αυτές φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο. 

 

2) ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ  

ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 

(ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΔΙΚΑ) 

 

Για την τουριστική περίοδο έτους 2019, η δραστηριοποίηση των 

σκαφών, εντός των οποίων δίδεται άδεια άσκησης υπαιθρίου 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 Δυτικό 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 ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ 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 ημεροπλοίων & την 

πρόσδεση των σκαφών με άδεια άσκησης υπαιθρίου εμπορίου επί του 

πλοίου, (Κ3β) πρόσδεση με πρυμνοδέτηση, (Κ4α) & (Κ4β) πρόσδεση με 

πρυμνοδέτηση, 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) 
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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 ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ 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 ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ 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 ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ 

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 δέκαπεντε (15) συνεχόμενες ημέρες, με 

δικαίωμα επαναπρόσδεσης του ιδίου σκάφους μετά την πάροδο δέκα (10) 

ημερών. 
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Επίσης τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Νοέμβριο & 

Δεκέμβριο, θα επιτρέπεται ο ελλιμενισμός στις ανωτέρω θέσεις (Κ1), 

(Π1) & (Π2) και των υπόλοιπων σκαφών, εφόσον δεν καταλαμβάνονται 

από τα σκάφη των “επισκεπτών”. 

 

7) ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 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 ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 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) & (ΠΠ4), εκτός των θέσεων που έχουν καθορισθεί για 

την νυχτερινή πρόσδεση των ημεροπλοίων.  

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 ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ 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 ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ 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 
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βορειοανατολικό τμήμα του κρηπιδώματος της προβλήτα (Π1), (όπως 

αυτές φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο).  

 

 

Μετά την έγκριση της παρούσας απόφασης θα γίνει ανακοίνωση  

πρόσκληση ενδιαφέροντος σε όλους τους ενδιαφερόμενους με σκάφη 

που δραστηριοποιούνται Επαγγελματικά (Ημερόπλοια – με άδεια 

άσκησης υπαιθρίου εμπορίου επί του πλοίου – Αναψυχής), ώστε σε 

συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων να δοθούν με νέα 

απόφαση ΔΣ του ΔΛΤΧ οι θέσεις-σημεία πρόσδεσης σκαφών, στους 

αιτούντες αναλόγως.  
 

 

Για την πληρέστερη εφαρμογή της παραπάνω απόφασης για το 

διάστημα από το έτος 2019 και στο εξής και έως της τροποποιήσεως 

ή καταργήσεως της, κρίθηκε αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτηση 

των επιβατών, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων επαγγελματιών 

ιδιοκτητών των ημεροπλοίων που θα έχουν εγκεκριμένες άδειες και θα 

δραστηριοποιούνται στο Ενετικό λιμάνι Χανίων, να χορηγείται άδεια 

κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στο κρηπίδωμα, μπροστά από κάθε μία 

από τις οκτώ (8) νόμιμα καθορισμένες Αφετηρίες των ημεροπλοίων, 

όπως σημειώνονται στο συνημμένο σχέδιο. 

 

1. Στο κρηπίδωμα όπου θα γίνει η αρίθμηση των θέσεων – σημείων 

πρόσδεσης των ημεροπλοίων να γίνει και οριοθέτηση του προς 

παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου ενός (1) τ.μ για την τοποθέτηση σταντ 

40Χ60 και της ομπρέλας. 

Για τη χορήγηση της άδειας κατάληψης για κάθε 

παραχωρούμενο χώρο-θέση θα καταβάλουν οι ενδιαφερόμενοι ετήσιο 

αντάλλαγμα 1500€/ημερολογιακό έτος σύμφωνα με την απόφαση 

120/2018 «Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων έτους 2019». 

Η παραχώρηση του ανωτέρω κοινόχρηστου χώρου θα γίνεται 

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. 

 

2. Ορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση των θέσεων δραστηριοποίησης 

& ελλιμενισμού των ημεροπλοίων καθώς και της παραχώρησης του 

ενός(1 τ.μ.) κοινόχρηστου χώρου, καθώς  και των δύο θέσεων των 

σκαφών, εντός των οποίων δίδεται άδεια άσκησης υπαιθρίου εμπορίου 

επί του πλοίου (π.χ. σφουγγαράδικα). 

3. Ορίζεται η 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. 
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4. Η κάθε αίτηση θα συνοδεύεται από βεβαίωση του Κεντρικού 

Λιμεναρχείου ότι το συγκεκριμένο σκάφος που στην αίτηση αναφέρεται 

δύναται να προσδέσει και ελλιμενισθεί με ασφάλεια στις θέσεις που 

αιτείται. 

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 μιας 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. Nα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για την αποδοχή και την τήρηση των 

όρων και προϋποθέσεων  που προβλέπει η παρούσα απόφαση. 

β. Να μη έχουν οφειλές στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και στο Δήμο 

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:  

Την αντιπρόεδρο του ΔΛΤΧ Κοτσιφάκη Σοφία, τη μόνιμη διοικητική 

υπάλληλο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων Παπαδάκη 

Κυριακή, το Χιωτάκη Εμμανουήλ υπάλληλο της Τεχνικής υπηρεσίας του 

Δήμου Χανίων με μετακίνηση στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων . 
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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. 

 

Β). Αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Αναστάσιο Βάμβουκα τις 

περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.             

 

 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Η  ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ  ΤΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ 

          

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 

 ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  

         ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 

         ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

        ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

        ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

         ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ           

ΥΠΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 
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