ΑΔΑ: 6ΕΚΟΟΛΨΦ-3Β0

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.04.04 09:55:37
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 4/2017
Συνεδρίασης του ∆. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄»
Αρ. Απόφασης
17/2017

Περίληψη
«Τροποποίηση των µε αριθ. 88/2011
και 8/2016 περί δικαιωµάτων
ελλιµενισµού και λοιπών
παρεχοµένων υπηρεσιών και
εξυπηρετήσεων της Ναυταθλητικής
Μαρίνας ∆ήµου Καλλιθέας»

Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισµός Παιδικής Αγωγής και
Άθλησης ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄», σήµερα την 23η Μαρτίου 2017, ηµέρα της
εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 17.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο µετά την υπ΄ αριθ. πρωτ. 1556/2017 πρόσκληση του Προέδρου σε
καθένα εκ των Συµβούλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία,
από το σύνολο των -15- τακτικών µελών βρέθηκαν παρόντα -8- τακτικά µέλη και -3αναπληρωµατικά.
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ∆ΕΛΑΤΟΛΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΧΑΡΙΤΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΑΚΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ
ΑΝ∆ΡΙΑΝ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ
ΘΕΟΚΛ. ΜΕΣΟΥΡΙ∆ΟΥ
∆ΗΜ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
ΝΙΚΟΛ. ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ
ΠΕΤΡ. ΧΑΤΖΗΪΩΝΝΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓ. Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΖΙΩΓΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΒΑΪΟΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΛΙΩΝΗ

ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΤΗΚΑΝ οι κ.κ.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Θεόδωρος Χαριτίδης, Ιωάννης Βασσάλος, Απέργη Αγγελική,
Αντωνακάκης Γεώργιος, ∆ηµάκος Παναγιώτης, Χαλαστάνη Φωτεινή, Παυλόπουλος
Ανδριανός.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :.Λεωνίδας Παντελίδης, Σάββας Παπαδόπουλος,
Σταύρος Ζάκας, Πέτρος Χατζηϊωαννίδης, Παναγιώτης Γαλανόπουλος, Βασίλειος
Σπατούλας, Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Ιωάννης Εκµετζόγλου, Βάϊος Γιαννίρης,
Χριστίνα Μηλιώνη.
Στη συνεδρίαση συµµετέχουν µε δικαίωµα ψήφου τα αναπληρωµατικά µέλη
κ.κ. Γεώργιος Αδαµόπουλος, Σάββας Βαλαβάνης και Γεώργιος Καρβούνης,
διότι απουσιάζουν τα αντίστοιχα τακτικά µέλη κ.κ. Ιωάννης Βασσάλος,
Παναγιώτης ∆ηµάκος και Φωτεινή Χαλαστάνη.
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 12ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω :
Σας παρακαλούµε,

όπως στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης του προσεχούς

∆ιοικητικού Συµβουλίου συµπεριλάβετε το θέµα που αφορά την «Τροποποίηση των
µε αριθ. 88/2011 και

8/2016 αποφάσεων του ∆.Σ. που αφορά Τιµολόγια

δικαιωµάτων ελλιµενισµού και λοιπών παρεχοµένων υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων
της Ναυταθλητικής Μαρίνας ∆ήµου Καλλιθέας».
Για το παραπάνω θέµα έχουµε να σας παραθέσουµε τα παρακάτω:
1. Την µε αριθ. 88/2011 (Α∆Α: 4565ΟΛΨΦ-ΨΥΘ) απόφαση του ∆.Σ. του
Νοµικού Προσώπου µε την οποία καθορίστηκαν τα τιµολόγια δικαιωµάτων
ελλιµενισµού και λοιπών παρεχόµενων υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων της
Ναυταθλητικής Μαρίνας Καλλιθέας.
2. Την µε αριθ. 61/2012 (Α∆Α: ΒΟΖΑΩΕΚ-ΡΒΟ) απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Καλλιθέας
3. Την µε αριθ. 8/2016 (Α∆Α: 65ΧΚΟΛΨΦ-ΠΨΙ) απόφαση του ∆.Σ. που αφορά
µερική τροποποίηση της µε αριθ. 88/2011 απόφασης του.
4. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄ άρθρο 31α του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α΄/197-1993) περί δηµιουργίας και λειτουργίας τουριστικών λιµένων, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Το µε αριθ. ΦΕΚ 201/Β΄30.1.2017 που αφορά την έγκριση του Ειδικού
Κανονισµού λειτουργίας της Ναυταθλητικής Μαρίνας του ∆ήµου Καλλιθέας.
Και κάλεσε το ∆.Σ. να αποφασίσει σχετικά
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη :
1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου.
2. Τη µε αριθ. 88/2011 (Α∆Α: 4565ΟΛΨΦ-ΨΥΘ) απόφαση του ∆.Σ του Νοµικού
Προσώπου
3. Τη µε αριθ. 61/2012 (Α∆Α: ΒΟΖΑΩΕΚ-ΡΒΟ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Καλλιθέας
4. Τη µε αριθ. 8/2016 (Α∆Α: 65ΧΚΟΛΨΦ-ΠΨΙ) απόφαση του ∆.Σ που αφορά µερική
τροποποίηση της µε αριθ. 88/2011 απόφαση του Νοµικού Προσώπου
5. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄ άρθρο 31α του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α΄/19-7-1993)
6. Το µε αριθ. ΦΕΚ 201/Β΄30.1.2017
7. Τις γνώµες των κ.κ. συµβούλων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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Εγκρίνει την «Τροποποίηση των µε αριθ. 88/2011 και 8/2016 αποφάσεων του ∆.Σ.
που αφορά Τιµολόγια δικαιωµάτων ελλιµενισµού και λοιπών παρεχοµένων
υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων της Ναυταθλητικής Μαρίνας ∆ήµου Καλλιθέας».
Συγκεκριµένα:

Τέλη

ελλιµενισµού

και

των

παρεχοµένων

υπηρεσιών

και

εξυπηρετήσεων της Ναυταθλητικής Μαρίνας όπως πιο κάτω :
1.

Η χρέωση των δικαιωµάτων ελλιµενισµού είναι µηνιαία. Ως πρώτη ηµέρα για

τον υπολογισµό της καταβολής δικαιωµάτων ελλιµενισµού λαµβάνεται υπόψη η
ηµέρα έναρξης της Σύµβασης Ελλιµενισµού. Οι συµβάσεις ελλιµενισµού είναι
ορισµένου χρόνου διάρκειας από 1 έως 365 ηµέρες και δεν λαµβάνεται υπόψη ο
χρόνος των διαδοχικών συµβάσεων στον καθορισµό των εκάστοτε εκπτώσεων, ή/και
προπληρωµών.
2.

Η τιµολόγηση των δικαιωµάτων ελλιµενισµού καθορίζεται µε βάση το ολικό

µήκος του Σκάφους (ακρότατο πρωραίο – ακρότατο πρυµναίο) (LOA). Ως ολικό
µήκος του σκάφους ορίζεται το ολικό µήκος αυτού, όπως αυτό δηλώνεται από την
οικεία Αρχή στο ισχύον Έγγραφο Εθνικότητος ή στο Πιστοποιητικό Καταµέτρησης
συν το µέγιστο µήκος των οιωνδήποτε κινητών ή ακινήτων εξαρτηµάτων που
προεξέχουν της πλώρης ή/και της πρύµνης του σκάφους (όπως λ.χ. δελφινιέρες,
µπαστούνια, θαλασσοµάχοι, καπόνια πλατφόρµες). O φορέας διαχείρισης της
µαρίνας, για τον τελικό υπολογισµό του µήκους του σκάφους, διατηρεί το δικαίωµα
να προβεί σε επιµέτρηση µε δικά του µέσα. Για συγκεκριµένες κατηγορίες σκαφών,
θα ισχύουν οι όροι του άρθρου 3.1.
3.

Εκατοστά του µέτρου ολικού µήκους κάτω του 0,50 εκπίπτουν προς όφελος

των σκαφών. Για τον υπολογισµό των δικαιωµάτων ελλιµενισµού καθώς και όλων
των παρεχοµένων διευκολύνσεων, λαµβάνεται υπόψη η αµέσως προηγούµενη
ακέραια µονάδα. Ενώ για εκατοστά του µέτρου ολικού µήκους από 0,50 και άνω
λαµβάνεται υπόψη η αµέσως επόµενη ακέραια µονάδα.
4.

Το τιµολόγιο δικαιωµάτων ελλιµενισµού αφορά σε αγκυροβόλια σκαφών µε

πρυµνοδέτηση.
5.

Σε όλα τα αναφερόµενα παρακάτω ποσά που αφορούν στις παρεχόµενες

υπηρεσίες (ελλιµενισµός, λοιπές παροχές, κλπ) δεν περιλαµβάνεται ο αναλογούν
ΦΠΑ καθώς και κάθε άλλος νόµιµος δηµόσιος, κοινοτικός, δηµοτικός φόρος ή τέλος.
6.

Ο Φορέας διαχείρισης δύναται να αναπροσαρµόζει το προτεινόµενο τιµολόγιο

ελλιµενισµού, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ∆.Σ..
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Σε περίπτωση που το σκάφος ανήκει κατά κυριότητα σε φυσικό πρόσωπο

7.

δηµότη του ∆ήµου, τότε παρέχεται έκπτωση ποσοστού 30% επί του εκάστοτε
ισχύοντος τιµολογίου ανά κατηγορία και εφόσον ο δηµότης δεν ανήκει στους οµίλους
που περιγράφονται στον ΕΣΟΑΠ.
1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
Το τιµολόγιο εφαρµόζεται σε όλα τα Ναυταθλητικά σκάφη παντός τύπου, που

1.1

ανήκουν σε αναγνωρισµένους ναυτικούς Οµίλους ή ναυτικά σωµατεία και είναι
καταχωρηµένα στα Μητρώα των Οµίλων αυτών και προορίζονται είτε για την
προπόνηση των ναυταθλητών, είτε για την συµµετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες και
φέρουν την Ελληνική σηµαία.
Για να θεωρηθεί ένα σκάφος ναυταθλητικό θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά τα
ακόλουθα:
να είναι τουριστικό πλοιάριο ιστιοφόρο ή κωπήλατο ή µηχανοκίνητο, που έχει

(α)

από την κατασκευή του, προορισµό τη συµµετοχή του σε ναυτικά αθλήµατα,
νηολογηµένο ή λεµβολογηµένο σε ελληνικό νηολόγιο
να είναι εγγεγραµµένο σε µητρώο αναγνωρισµένου από την Ελληνική

(β)

Οµοσπονδία, ναυτικού οµίλου ή ναυτικού σωµατείου (απαιτείται έγγραφο της
Οµοσπονδίας για τα αναγνωρισµένα σωµατεία ή/και οµίλους)
(γ)

να χρησιµοποιείται για την προπόνηση ή/και εξάσκηση των αθλητών ή µελών

του ναυτικού σωµατείου/οµίλου και
(δ)

να υπάρχει έγγραφη Βεβαίωση της Ε.Ι.Ο. ότι το συγκεκριµένο σκάφος έχει

συµµετοχή και έχει τερµατίσει σε 3 ιστιοδροµίες ετησίως, συνολικής διαδροµής
τουλάχιστον 70 ναυτικών µιλίων (για το προηγούµενο έτος).
Το τιµολόγιο των ναυταθλητικών σκαφών που ελλιµενίζονται στην Μαρίνα

1.2

Ναυταθλητικών σκαφών έχει ως εξής :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟ ΜΗΚΟΥΣ

€/Μέτρο/Μήνα

Α1

≤7,00

6,30/µέτρο

Α2

7,01 - 8,00

6,75/µέτρο

Α3

8,01 - 9.00

7,20/µέτρο

Α4

9,01 - 10,00

7,65/µέτρο

Α5

10,01 - 11,00

8,55/µέτρο

Α6

11,01 - 12,00

9,90/µέτρο

Α7

12,01 - 13,00

10,80/µέτρο
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1.3

Α8

13,01 - 14,00

11,70/µέτρο

Α9

≥ 14,01

15,30/µέτρο

Ειδικά

για

τα

δικαιώµατα

ελλιµενισµού

των

χαρακτηριζόµενων

ως

ναυταθλητικών και αλιευτικών σκαφών, τα οποία είναι µέλη των περιοριστικά
αναφερόµενων

Ναυτικών

Οµίλων/Συλλόγων

και

µετεγκαταστάθηκαν

στη

Ναυταθλητική Μαρίνα, σύµφωνα µε τον ΕΣΟΑΠ (ΦΕΚ 233/26-3-2002 άρθρο 3
παρ.2/Γ) τον Ν. 3342/2005 άρθρο 22 και την Σύµβαση Παραχώρησης (7-42009/άρθρο 2 παρ. 2.3), παρέχεται έκπτωση ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%)
στο εκάστοτε ισχύον Τιµολόγιο. Συγκεκριµένα θα πρέπει να είναι µέλη των :
α)

Ναυταθλητικός Όµιλος Τζιτζιφιών Καλλιθέας (Ν.Ο.Τ.Κ.) και κατ’ ανώτατο όριο
µέχρι 92 σκάφη.

β)

Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων & Ναυτικών Αθληµάτων Τζιτζιφιών Καλλιθέας
(Σ.Ε.Α.Ν.ΑΤ.Κ.) και κατ’ ανώτατο όριο µέχρι 42 σκάφη.

γ)

Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Προσωπικού ∆.Ε.Η (Ι.Ο.Π. – ∆.Ε.Η.) και κατ’ ανώτατο
όριο µέχρι 4 σκάφη.

δ)
ε)

Ίδρυµα Σώµα Ελλήνων Προσκόπων και κατ’ ανώτατο όριο µέχρι 10 λέµβους.
Επαγγελµατικός Αλιευτικός Αγροτικός Σύλλογος Αγ. Νικόλαος και µέχρι 25
σκάφη.

1.4

Τα ναυταθλητικά σκάφη των παραπάνω οµίλων θα πρέπει να είναι κατά το

ελάχιστο 65% επί του αριθµού των θέσεων που δικαιούνται ιστιοπλοϊκά ανοιχτής
θαλάσσης και κατά το µέγιστο 35% λοιπά ναυταθλητικά σκάφη.

2.

ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

2.1

Το προτεινόµενο τιµολόγιο εφαρµόζεται σε σκάφη παντός τύπου τα οποία

είναι µέλος αναγνωρισµένου από την Ε.Ι.Ο. Ναυτικού Οµίλου/Συλλόγου και
συνοδεύουν δωρεάν τα ναυταθλητικά σκάφη των Συλλόγων-Οµίλων-Σωµατείων κατά
τη διάρκεια των αγώνων ή/και άσκηση, εξάσκηση των αθλητών τους. Για να υπαχθεί
σκάφος µέλος του Ναυτικού Οµίλου/Συλλόγου στο παρόν τιµολόγιο θα πρέπει να
πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις :
(α) Σκάφος παντός τύπου (ιστιοφόρο, κωπήλατο, µηχανοκίνητο κλπ) ελληνικής
σηµαίας.
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(β) να είναι εγγεγραµµένο σε µητρώο αναγνωρισµένου από την Ελληνική
Οµοσπονδία, ναυτικού οµίλου ή ναυτικού σωµατείου (απαιτείται έγγραφο της
Οµοσπονδίας για τα αναγνωρισµένα σωµατεία ή/και οµίλους).
(γ) να χρησιµοποιείται για την συνοδεία ναυταθλητικών σκαφών κατά τη διάρκεια των
αγώνων ή/και προπόνηση ή/και εξάσκηση των αθλητών ή µελών του ναυτικού
σωµατείου/οµίλου.
(δ) ο αριθµός τους δεν θα υπερβαίνει ποσοστό 15% των ελλιµενιζοµένων σκαφών
του

συνολικού

αριθµού

των

θέσεων

ελλιµενισµού

κάθε

Οµίλου/Σωµατείου/Οµοσπονδίας.
Το

2.2

τιµολόγιο

των

συνοδευτικών

των

ναυταθλητικών

σκαφών

που

ελλιµενίζονται στην Μαρίνα Ναυταθλητικών σκαφών έχει ως εξής :

2.3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΡΟ ΜΗΚΟΥΣ

€/Μέτρο/Μήνα

Β1

≤ 9.00

16,20/µέτρο

Β2

9,01 - 10,00

18,00/µέτρο

Β3

10,01 - 11,00

19,80/µέτρο

Β4

11,01 - 12,00

20,25/µέτρο

Β6

12,01 - 13,00

20,70/µέτρο

Β7

13,01 - 14,00

21,15/µέτρο

Β8

≥ 14,01 .

21,60/µέτρο

Ειδικά για τα συνοδευτικά σκάφη των ναυταθλητικών σκαφών των Ναυτικών

Οµίλων/Συλλόγων, της παραγράφου 1.3 του παρόντος παρέχεται έκπτωση στο
προαναφερόµενο τιµολόγιο συνοδευτικών σκαφών ποσοστού πενήντα τοις εκατό
(50%) εφαρµοζοµένων αναλογικά των προϋποθέσεων του άρθρου 1.3 του
παρόντος.
Συγκεκριµένα θα πρέπει να είναι µέλη των :
α)

Ναυταθλητικός Όµιλος Τζιτζιφιών Καλλιθέας (Ν.Ο.Τ.Κ.) και κατ’ ανώτατο όριο

µέχρι 16 σκάφη.
β)

Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων & Ναυτικών Αθληµάτων Τζιτζιφιών Καλλιθέας

(Σ.Ε.Α.Ν.ΑΤ.Κ.) και κατ’ ανώτατο όριο µέχρι 7 σκάφη.
γ)

Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Προσωπικού ∆.Ε.Η (Ι.Ο.Π. – ∆.Ε.Η.) και κατ’ ανώτατο

όριο µέχρι 1 σκάφος.
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3.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

3.1

Το προτεινόµενο τιµολόγιο εφαρµόζεται στα χαρακτηριζόµενα ως τουριστικά

σκάφη αναψυχής µε όνοµα, χαρακτηριστικά, ιθαγένεια, διεθνές σήµα, λιµένα
νηολόγησης ανεξαρτήτως εγγραφής τους σε ελληνικό ή αλλοδαπό νηολόγιο ή
λεµβολόγιο, που ελλιµενίζονται σε χώρο της Ναυταθλητικής Μαρίνας.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ

€ / Μέτρο / Μήνα

Γ1

≤ 7,49

21,00 € /µέτρο

Γ2

7,50 – 10,49

29,00 €/µέτρο

Γ3

10,50 – 12,49

30,00 €/µέτρο

Γ4

12,50 – 15,49

35,00 €/µέτρο

Γ5

15,50 – 20,49

38,00 €/µέτρο

Γ6

20,50 – 25,00

41,00 €/µέτρο

Στη ναυταθλητική µαρίνα Καλλιθέας δύναται να φιλοξενούνται σκάφη στoν εξωτερικό
προβλήτα του λιµένα άνω των 25µ. Για την συγκεκριµένη κατηγορία σκαφών τα
τιµολόγια διαµορφώνονται ως εξής:
Α)

Ο ιδιοκτήτης κάθε τέτοιου σκάφους θα πρέπει να καταβάλλει για κάθε

κατάπλου δικαιώµατα προσόρµισης τα οποία διαµορφώνονται: ΚΟΧ (Κόροι Ολικής
Χωρητικότητας) πλοίου x 0,028€
και
Β)

Τέλη παραβολής τα οποία διαµορφώνονται: 0,871€ x µέτρα/ηµέρα για

πλαγιοδέτηση, ενώ όταν πρόκειται για πρυµνοδέτηση το αντίστοιχο τέλος
υπολογίζεται: 0,566€ x µέτρα/ηµέρα.
Ο ιδιοκτήτης οφείλει να καταβάλλει και τα δύο ως άνω τιµολόγια σωρευτικά και για
κάθε κατάπλου και για κάθε ηµέρα παραµονής στον λιµένα.
4.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ∆ΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ

4.1 Για τα διερχόµενα σκάφη, στην έννοια των οποίων εµπίπτουν εκείνα των οποίων
η σύµβαση ελλιµενισµού είναι µικρότερης ή ίσης χρονικής διάρκειας των σαράντα
(40) ηµερολογιακών ηµερών, η ηµερήσια χρέωση ισούται µε το 1/30 των µηνιαίων
δικαιωµάτων ελλιµενισµού του σκάφους - ανάλογα µε τα µέτρα ολικού µήκους αυτών
(LOA) - προσαυξηµένη στο ισχύον ανά κατηγορία τιµολόγιο ελλιµενισµού:
(α)

κατά ποσοστό 40% για κάθε ηµέρα ελλιµενισµού από την 1η ηµέρα και µέχρι
και την 15η.

(β)

κατά ποσοστό 20% για κάθε ηµέρα ελλιµενισµού από την 16η ηµέρα και µέχρι
την 40η .
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5.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΛΑΓΙΟ∆ΕΤΗΣΗΣ

5.1

Πλαγιοδέτηση σκάφους, πραγµατοποιείται µετά από έγκριση του Τµήµατος

∆ιαχείρισης της Μαρίνας, το οποίο είναι αποκλειστικά αρµόδια να αποφασίσει
σχετικά, και τιµολογείται σε ποσοστό 100% επιπλέον των εκάστοτε ισχυόντων
δικαιωµάτων

ελλιµενισµού

ανά

κατηγορία.

Η

παραπάνω

προσαύξηση

δεν

καταβάλλεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, τα αρµόδια όργανα του φορέα
διαχείρισης της Μαρίνας αποφασίζουν την πλαγιοδέτηση, για λόγους ασφαλείας των
σκαφών µέσα στη Μαρίνα.

6.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

6.1

(α) Σκάφη µε σύµβαση χρονικής διάρκειας άνω των τριάντα (30) ηµερών που

διατηρούν το δικαίωµα ελλιµενισµού στην Μαρίνα και κάνουν χρήση του χερσαίου
χώρου καταβάλλουν δικαιώµατα χρήσης του χερσαίου χώρου, ως εξής :
ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ

€ /µέτρο/ηµέρα

Για σκάφη έως 12,00 µ

0,65 Ευρώ

Για σκάφη 12,01 έως 14,99µ

0,80 Ευρώ

Για σκάφη άνω των 15µ

1,10 Ευρώ

(β) Σκάφη που δεν διατηρούν το δικαίωµα ελλιµενισµού στην Μαρίνα και κάνουν
χρήση του χερσαίου χώρου καταβάλλουν δικαιώµατα χρήσης του χερσαίου χώρου,
ως εξής :
ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ

6.2

€ /µέτρο/ηµέρα

Για σκάφη έως 12,00 µ

0,90 Ευρώ

Για σκάφη 12,01 έως 14,99µ

1,10 Ευρώ

Για σκάφη άνω των 15µ

1,50 Ευρώ

Στον χερσαίο χώρο της Μαρίνας µπορούν να παραµένουν σκάφη µήκους

άνω των 5µ. Η παραµονή σκάφους στον χερσαίο χώρο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις
20 συνεχόµενες ηµέρες.

6.3

Τα σκάφη της περίπτωσης 6.1α τις ηµέρες χρήσης χερσαίου χώρου δε θα

επιβαρύνονται για τις αντίστοιχες µέρες, τέλη ελλιµενισµού.
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7.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

7.1

Σκάφη µε περισσότερες της µίας γάστρας (MULTI HULLS) ή άλλες

παρεµφερούς τεχνολογίας που αλλάζει τις συµβατικές σχέσεις µήκους – πλάτους,
καταβάλλουν δικαιώµατα ελλιµενισµού µε επιβάρυνση 100% επιπλέον του κανονικού
δικαιώµατος ελλιµενισµού. Ως µη συµβατικά Σκάφη θεωρούνται εκείνα τα Σκάφη των
οποίων ο λόγος B / L, όπου Β το µέγιστο πλάτος και L το µέγιστο µήκος του
Σκάφους, είναι µεγαλύτερος :
(i)

του 0,40 για σκάφη έως 10 µέτρα ολικού µήκους,

(ii) του 0,35 για σκάφη µήκους από 11 έως 15 µέτρων,
(iii) του 0,30 για σκάφη ολικού µήκους από 16 έως και 25 µέτρων, και
(iv) του 0,22 για σκάφη ολικού µήκους από 26 µέτρα και πάνω.

8.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Για τις παρεχόµενες υπηρεσίες και διευκολύνσεις της Ναυταθλητικής µαρίνας
Καλλιθέας ισχύουν τα ακόλουθα τιµολόγια:
8.1

Τιµολόγιο παροχής νερού

Η κατανάλωση ύδατος θα χρεώνεται € 5,00/m3 , τόσο στους προβλήτες όσο και στο
χερσαίο χώρο.

8.2

Τιµολόγιο ηλεκτρικής σύνδεσης

Η κατανάλωση ρεύµατος θα χρεώνεται € 0,60/kwh τόσο στους προβλήτες
όσο και στο χερσαίο χώρο.
Οποιαδήποτε αύξηση τιµών των κυρίων παροχών ∆.Ε.Η, ΕΥ∆ΑΠ, αυτοµάτως
επιβαρύνει τον Πελάτη.
Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης, των λογαριασµών των παραπάνω
παροχών, πέραν του µηνός, το τµήµα διαχείρισης, δικαιούται να προβεί στη διακοπή
των παροχών χωρίς άλλη ειδοποίηση. Η επανασύνδεση γίνεται µετά την εξόφληση
των λογαριασµών.

8.3

Τιµολόγιο δικαιώµατος ανέλκυσης / καθέλκυσης/χρήση κεκλιµένης ράµπας
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Η ανέλκυση σκάφους, η εναπόθεση του στον ειδικό χώρο της Μαρίνας και η
καθέλκυση του, γίνονται κατόπιν άδειας της υπηρεσίας της Μαρίνας µετά από
σχετική αίτηση του ενδιαφερόµενου. Για κάθε ανέλκυση / καθέλκυση που
πραγµατοποιείται από χώρο, που θα καθορίζεται κάθε φορά από το τµήµα
∆ιαχείρισης της Μαρίνας, θα καταβάλλονται δικαιώµατα χρήσης, όπως αναγράφονται
στον παρακάτω πίνακα, ως εξής :

ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ

€ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Για σκάφη έως 10 µ

25,00 Ευρώ

Για σκάφη 10,01 µ έως 15µ

35,00 Ευρώ

Για σκάφη άνω των 15,01µ

55,00 Ευρώ

Για την ανέλκυση ή την καθέλκυση σκάφους µε τη βοήθεια γερανού, ο ιδιοκτήτης του
µηχανήµατος υποχρεούται να καταβάλλει στη Μαρίνα τέλος χρήσεως των
εγκαταστάσεων το οποίο υπολογίζεται σε 3,00 € ανά µέτρο µήκους του
ανελκυόµενου ή καθελκυόµενου σκάφους.

8.4.

Τιµολόγιο για την παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων και καταλοίπων

Για την παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων, οι χρεώσεις γίνονται σύµφωνα µε το
εκάστοτε εγκεκριµένο Σχέδιο Παραλαβής και ∆ιαχείρισης Αποβλήτων και τις
ισχύουσες διατάξεις.

9.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

9.1

Η πληρωµή των δικαιωµάτων ελλιµενισµού και των λοιπών παρεχοµένων

υπηρεσιών γίνεται σε Ευρώ τοις µετρητοίς, µε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή µε
επιταγή τραπέζης ή άλλου αναγνωρισµένου πιστωτικού ιδρύµατος στην Ελλάδα, σε
διαταγή του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΑΛΛΟΣ΄΄» και πληρωτέα την ίδια ηµέρα.
9.2

Η υποχρέωση καταβολής των δικαιωµάτων ελλιµενισµού αρχίζει την ηµέρα

έναρξης της σύµβασης ελλιµενισµού. Σκάφη µε σύµβαση χρονικής διάρκειας πέραν
των εξήντα (60) ηµερών, που παραµένουν ελλιµενιζόµενα στον λιµένα, οφείλουν να
προκαταβάλουν τουλάχιστον κάθε µήνα και εντός του πρώτου 10ηµέρου αυτού τα
δικαιώµατα ελλιµενισµού, άλλως επιβαρύνονται µε τόκους υπερηµερίας.
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9.3

Την πρώτη ηµέρα της χρονικής περιόδου για την οποία έχει συµφωνηθεί ο

ελλιµενισµός του σκάφους τα δικαιώµατα ελλιµενισµού και των λοιπών παρεχοµένων
υπηρεσιών καθίστανται ληξιπρόθεσµα και απαιτητά. Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωµα
λήψης κάθε νόµιµου, εξωδίκου ή δικαστικού µέτρου σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις για την είσπραξη αυτών.

9.4

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης της Μαρίνας, δύναται µε απόφαση του ∆ιοικητικού του

Συµβουλίου να προβαίνει τόσο σε διάθεση θέσεων ελλιµενισµού όσο και στα
αναφερόµενα τιµολόγια παροχής υπηρεσιών ελλιµενισµού σε οµίλους που
προϋπήρχαν στο Φαληρικό όρµο έως του ποσοστού έκπτωσης 25%.

9.5

Στην

περίπτωση

που

καταβληθεί

προκαταβολικά

το

ετήσιο

ποσό

ελλιµενισµού ο ιδιοκτήτης θα λαµβάνει έκπτωση 10%. ∆εν επιστρέφονται
προπληρωµένα τέλη ή µέρος αυτών εάν ο ιδιοκτήτης επιθυµήσει να διακόψει τη
σύµβαση µε το φορέα διαχείρισης.

10.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

10.1

Οι λέµβοι του ιδρύµατος Σώµα Ελλήνων Προσκόπων απαλλάσσονται των

δικαιωµάτων ελλιµενισµού.

10.2

Το µειωµένο τιµολόγιο ισχύει εφόσον ρητά αναγράφεται στη σχετική σύµβαση

ελλιµενισµού του σκάφους και για όσο χρόνο ισχύει η σύµβαση.

10.3

Η απαλλαγή καθώς και έκπτωση αφορά τα δικαιώµατα ελλιµενισµού και

µόνον και όχι τις λοιπές παρεχόµενες υπηρεσίες.

Στη λήψη της πιο πάνω απόφασης µειοψήφισε το µέλος του ∆.Σ. κ. Σάββας
Βαλαβάνης και λευκό το µέλος κ. Αναστασία Μεζίνη.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό -17 - και δηµοσιεύθηκε την 27/3/2017.
Μετά το τέλος των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Αφού συντάξαµε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω :
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ∆ΕΛΑΤΟΛΑΣ
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ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ∆ΕΛΑΤΟΛΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ
ΘΕΟΚΛ. ΜΕΣΟΥΡΙ∆ΟΥ
∆ΗΜ.ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ

ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ. Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
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