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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Αλοννήσου, με αριθμό 10/2021 από 17 Δεκεμβρίου 2021 

Στην Αλόννησο σήμερα την 17η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, συνήλθε σε 
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αλοννήσου η οποία πραγματοποιήθηκε με 

τηλεδιάσκεψη, κατόπιν της αριθ. πρωτ. 508/13-12-2021 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου κου Πέτρου 
Βαφίνη, σύμφωνα με το άρθρ. 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, την υπ’ αριθ. 18318/13-3-2020 εγκ. του ΥΠ.Ε.Σ. και την υπ’ αριθ. 
Δ1αΓΠ.οικ.77146/10.12.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚΒ’5816/11.12.2021) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 
4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, η οποία κρίνεται νόμιμη δεδομένου ότι σε σύνολο επτά -7- μελών 
βρέθηκαν να είναι παρόντα τα – 7 -,ήτοι: 

 

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
αναφέρει τα κάτωθι: 

Έχοντας υπόψη: 
1. το άρθρο 82 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958 (ΦΕΚ 171Α΄) σύμφωνα με το οποίο από τα τέλη ύδρευσης δεν 

απαλλάσσεται κανείς, ούτε και το Ελληνικό Δημόσιο  
2. το άρθρο 53 του Κώδικα περί Λιμενικών Ταμείων 
3. τα τιμολόγια της ΔΕΗ Α.Ε. 
Προτείνεται, να καθοριστεί με την παρούσα το αντάλλαγμα για την παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος 

στους χρήστες, από τα κιβώτια παροχής (pillars) στη χερσαία ζώνη λιμένα Πατητηρίου για το έτος 2022. 
Το διοικητικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έπειτα αππό διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α. Εγκρίνει τη λειτουργία των πίλαρ για την παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος στο χρήστη, με τη 

χρήση ειδικών ηλεκτρονικών κλειδιών ή καρτών. Η φόρτιση των ηλεκτρονικών κλειδιών ή καρτών θα γίνεται 
από την Υπηρεσία μας. 

Β. Καθορίζει το ποσό ανταλλάγματος ως κάτωθι: 
❖ για τα σκάφη αναψυχής ιδιωτών και τα ενοικιαζόμενα τουριστικά σκάφη διάθεση 

ηλεκτρονικών καρτών: 
• Παροχή/κατανάλωσης ύδατος ανά κυβικό μέτρο (Μ3 ):12,00€ συν του ΦΠΑ 
• Παροχή/κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ανά κιλοβατώρα (Κw): 1,30€ συν του ΦΠΑ 
 
❖ για τα επαγγελματικά σκάφη και τα σκάφη ημερήσιων εκδρομών με τιμολόγιο πώλησης: 

Έκπτωση 50% επί της τιμής του ανωτέρου τιμολογίου, ήτοι: 
• Παροχή/κατανάλωση ύδατος ανά κυβικό μέτρο (Μ3):6,00€ συν του ΦΠΑ 

• Παροχή/κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ανά κιλοβατώρα (Κw): 0,65€ συν του ΦΠΑ 
Η πώληση των ηλεκτρονικών κλειδιών ή καρτών θα γίνεται από το γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Αλοννήσου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
Γ. Εγκρίνει την πώληση των ηλεκτρονικών καρτών από αυτόματο πωλητή καρτών και από καταστήματα που 

βρίσκονται στο Λιμένα Πατητηρίου. 
Τιμή πώλησης: 10,00€ και 20,00€ 

Δ. Οι ηλεκτρονικές κάρτες μπορούν να διατεθούν σε σημεία πώλησης, μέσω του Δ.Λ.Τ.Α εκδίδοντας το 

αναλογούν τιμολόγιο πώλησης με προμήθεια 4%.  
Ε. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου 

για το οικονομικό έτος 2021. 
ΣΤ. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του προγράμματος “Δι@ύγεια” του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Αλοννήσου, να υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος για 
σχετική γνωμοδότηση και να κοινοποιηθεί στο Λιμενικό Σώμα Αλοννήσου. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 64/2021 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  

Αριθ. Απόφασης: 64/2021 
Ημ/νια    »»      : 17.12.2021 
 

 ΘΕΜΑ:        Καθορισμός ανταλλάγματος για την 
παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος στους 
χρήστες, από τα κιβώτια παροχής (pillars) στη 
χερσαία ζώνη λιμένα Πατητηρίου για το έτος 

2022 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Βαφίνης Πέτρος (Πρόεδρος), 2. Καλογιάννης Μιχαήλ (Αντ/δρος), 3. Αθανασίου Ζαχαρούλα 
(Ανθ/ρχος ΛΣ),  4. Καλογιάννη Αικατερίνη (Μέλος), 5. Μαλαματένιας Θεόδωρος (Μέλος), 6. Τσουκανάς 

Παναγιώτης (Μέλος)  5. Κοντοστάθη Σπυριδούλα (Μέλος) 
ΑΠΟΝΤΕΣ:   Ουδείς 

Μέλη που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθηκαν. 
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Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. Για το σκοπό αυτό 

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ                       

  ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ Καλογιάννης Μιχαήλ 

 Αθανασίου Ζαχαρούλα 
  Καλογιάννη Αικατερίνη 

 Μαλαματένιας Θεόδωρος 

 Τσουκανάς Παναγιώτης 

 Κοντοστάθη Σπυριδούλα 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Αλόννησος, …/…/2022 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 

 
 

Πέτρος Βαφίνης 

 

ΑΔΑ: ΨΑ9ΡΟΞΤΖ-ΛΣΨ


