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Όπως σας είναι γνωστό, µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ Α'180/9-9-1999) όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε
τις  όµοιες του  άρθρου 11 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ Α' 196/12-9-2000), µε προεδρικά διατάγµατα µπορούν να µεταφέρονται

αρµοδιότητες λιµενικών ταµείων σε αντίστοιχους δήµους και κοινότητες της Περιφερείας σας και να συστήνονται δηµοτικά νοµικά
πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆), τα οποία θα ασκούν αυτές τις αρµοδιότητες.
Με κάθε Προεδρικό ∆ιάταγµα καθορίζεται  η επωνυµία και  η έδρα του νέου νοµικού προσώπου. Τα νοµικά αυτά πρόσωπα θα
λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν τα δηµοτικά Ν.Π.∆.∆. του άρθρου 203 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
(Π.∆. 410/95), σύµφωνα µε τις οποίες ορίζεται ότι, εφαρµόζονται ανάλογα και οι διατάξεις των άρθρων 198, 199 και των παρ. 1,
3, και 4 του άρθρου 200 του Π.∆. 410/95.
Ήδη στο ΦΕΚ Α' 113/6-6-2001 δηµοσιεύθηκαν Προεδρικά ∆ιατάγµατα που εκδόθηκαν, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις και στη
συνέχεια θα ακολουθήσει η δηµοσίευση και άλλων Προεδρικών διαταγµάτων µε το αντικείµενο αυτό.

Παραθέτουµε κατωτέρω τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι οικείοι δήµοι και κοινότητες (µετά τη δηµοσίευση των
Π.∆. στο ΦΕΚ), προκειµένου να λειτουργήσουν τα δηµοτικά λιµενικά ταµεία και παρακαλούµε να κοινοποιήσετε την εγκύκλιο µας
αυτή σ' όλους τους ΟΤΑ της Περιφερείας σας, για γνώση και εφαρµογή των αναφεροµένων σ' αυτή:
1. ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Για να αρχίσει η λειτουργία των δηµοτικών Λιµενικών Ταµείων (Ν.Π.∆.∆.) αµέσως µε τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ των Π.∆/των, θα
πρέπει οι οικείοι ∆ήµοι να προβούν στις παρακάτω άµεσες ενέργειες:
Συγκρότηση Νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Κατάρτιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας

Σύνταξη Προϋπολογισµού
Α. Συγκρότηση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Απαιτείται το συντοµότερο να οριστούν τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων των συνιστώµενων δηµοτικών Λιµενικών Ταµείων
(Ν.Π.∆.∆), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2839/2000, σε συνδυασµό µε τις όµοιες του άρθρου 203 του Π. ∆/τος
410/95 (∆.Κ.Κ.), σύµφωνα µε τις οποίες:
α) όταν η γεωγραφική περιοχή ευθύνης του δηµοτικού λιµενικού ταµείου εκτείνεται στα όρια µέχρι τριών ∆ήµων, ο αριθµός των
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι επτά (7) εκ των οποίων ένα είναι πάντοτε ο προϊστάµενος της Λιµενικής αρχής της έδρας
του Λιµενικού Ταµείου.

β) όταν  η  γεωγραφική  περιοχή ευθύνης του  δηµοτικού  λιµενικού  ταµείου  εκτείνεται  στα όρια περισσοτέρων των τριών (3)
δήµων, ο αριθµός των µελών του διοικητικού συµβουλίου είναι ένδεκα (11), εκ των οποίων ένα είναι πάντοτε ο προϊστάµενος της
Λιµενικής αρχής της έδρας του Λιµενικού Ταµείου.
Αν στη  γεωγραφική περιοχή ευθύνης του δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου, εκτείνεται  και  σε λιµάνια που βρίσκονται  εκτός των
διοικητικών  ορίων  του  δήµου  της  έδρας  του  Ταµείου  µετέχει  στο  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  των  Λιµενικών  Ταµείων  και  ένας
εκπρόσωπος από κάθε δήµο ή κοινότητα στην περιφέρεια του οποίου εκτείνεται το αντίστοιχο λιµάνι. Με την προϋπόθεση ότι το
σύνολο των εκπροσώπων αυτών αποτελεί πάντοτε τη µειοψηφία των µελών του Συµβουλίου. Σε περίπτωση που το σύνολο των
ανωτέρω εκπροσώπων υπερβαίνει τη µειοψηφία, τότε περιορίζεται ο αριθµός των εκπροσώπων της µειοψηφίας, µε τη συµµετοχή

υποχρεωτικά, πρώτον των εκπροσώπων των δήµων άλλων νησιών, δεύτερον µε την αφαίρεση εκπροσώπων των πληθυσµιακά
µικρότερων Ο.Τ.Α. του νησιού, στο οποίο βρίσκεται η έδρα του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου (πλην των εκπροσώπων του ΟΤΑ
της έδρας), και τρίτον µε την αφαίρεση των εκπροσώπων των πληθυσµιακά µικρότερων ΟΤΑ άλλων νησιών.
Με βάση τα ανωτέρω, και λαµβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1β του Ν.2839/00, σύµφωνα µε τις οποίες είναι
υποχρεωτική  η  συµµετοχή  κάθε  φύλου  σε  ποσοστό  ίσο  τουλάχιστον  µε το  1/3  των  διοριζοµένων  µελών,  η  σύνθεση  των
διοικητικών συµβουλίων έχει ως εξής:
Επταµελές (7) Συµβούλιο:
1 µέλος: Προϊστάµενος Λιµενικής Αρχής

3 µέλη: Εκπρόσωποι Έδρας Λιµενικού Ταµείου (τουλάχιστον ένας από κάθε φύλο)
3 µέλη: Εκπρόσωποι άλλων δήµων (όπου συµµετέχουν) (και σε περίπτωση που ένας ∆ήµος έχει πάνω από έναν εκπρόσωπο,
τουλάχιστον ένας από κάθε φύλο)
Ενδεκαµελές (11) Συµβούλιο:
1 µέλος: Προϊστάµενος Λιµενικής Αρχής
5 µέλη: Εκπρόσωποι Έδρας Λιµενικού Ταµείου (τουλάχιστον δύο από κάθε φύλο)
5 µέλη: Εκπρόσωποι άλλων δήµων (όπου συµµετέχουν) (και σε περίπτωση που ένας ∆ήµος έχει πάνω από έναν εκπρόσωπο,
τουλάχιστον ένας από κάθε φύλο)

Εποµένως, για τη  συγκρότηση του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  των εν  λόγω νοµικών προσώπων δηµοσίου  δικαίου, που  έχουν
συσταθεί  µε  τα  Π.∆/τα  (ΦΕΚ  Α'113/2001)  αλλά  και  όσα  Π.∆/τα  ακολουθήσουν,  σύµφωνα  µε  τις  ανωτέρω  (στοιχείο  2)
αναφερόµενες  διατάξεις,  θα  πρέπει  οι  συµµετέχοντες  ∆ήµοι  στο  ∆ηµοτικό  Λιµενικό  Ταµείο,  µε  απόφαση  των  δηµοτικών  ή
κοινοτικών συµβουλίων τους να ορίσουν τους εκπροσώπους τους, µαζί µε τους αναπληρωτές τους.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 203 του ∆ΚΚ µέλη του διοικητικού συµβουλίου είναι δηµοτικοί ή κοινοτικοί σύµβουλοι και
δηµότες ή κάτοικοι που έχουν ανάλογη επαγγελµατική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα µε το σκοπό του νοµικού
προσώπου. Η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου του νοµικού προσώπου ορίζεται µε την ανωτέρω απόφαση ορισµού
τους, δεν µπορεί να υπερβαίνει την διάρκεια της δηµοτικής και κοινοτικής περιόδου και λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του

νέου διοικητικού συµβουλίου.
Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου είναι δήµαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας του ΟΤΑ της έδρας του νοµικού προσώπου ή
άλλο µέλος, αιρετό ή µη, που ορίζεται από αυτούς, δηλαδή από τον δήµαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας.
Ο Αντιπρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου εκλέγεται από το διοικητικό συµβούλιο.
- Τα θέµατα τα σχετικά µε τη διοίκηση και τη διαχείριση του νοµικού προσώπου ρυθµίζονται µε κανονισµούς που καταρτίζονται
από το διοικητικό συµβούλιο και ψηφίζονται από το δηµοτικό συµβούλιο ή το δηµοτικό συµβούλιο της έδρας, αν πρόκειται για
∆ιαδηµοτικό Λιµενικό Ταµείο. Μέχρι την ψήφιση των νέων κανονισµών εφαρµόζονται οι ισχύοντες κανονισµοί.
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- Το νοµικό πρόσωπο, εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο.
- Στον Πρόεδρο και στα Μέλη του διοικητικού συµβουλίου του νοµικού προσώπου επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζηµίωση για
κάθε συνεδρίαση και έως τρεις συνεδριάσεις το µήνα, ύστερα από απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Όταν στα
ανωτέρω  διοικητικά  συµβούλια  µετέχουν  ∆ήµαρχοι,  Αντιδήµαρχοι  και  Πρόεδροι  Κοινοτήτων  δεν  επιτρέπεται  σε  αυτούς  να
καταβάλλεται η ανωτέρω αποζηµίωση.
Σχετικές για το θέµα αυτό είναι και οι διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚΑ' 40/21-3-1997) σύµφωνα µε τις οποίες
σε περίπτωση που η αµοιβή καθορίζεται κατά συνεδρίαση δεν µπορεί να είναι ανώτερη των 5/100 του βασικού µισθού του 16°

ΜΚ, δηλαδή µέχρι 8.500 δρχ. για κάθε συνεδρίαση, όπως αυτές τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά.
Εάν στο συλλογικό όργανο µετέχει υπάλληλος δηµοσίου, ΝΠ∆∆ και Ο.Τ.Α, δικαιούται αποζηµίωσης λόγω συµµετοχής του, µόνο
όταν αυτό (το συλλογικό όργανο) λειτουργεί εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας.
Β. Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας - Θέµατα Προσωπικού
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου απαιτείται  να προχωρήσει  άµεσα στην κατάρτιση και  ψήφιση του
Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας τον οποίο και  πρέπει  να προωθήσει  για έγκριση  και  δηµοσίευση  στον Γενικό Γραµµατέα
Περιφέρειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 Ν. 1188/81 όπως ισχύουν, καθόσον προσωπικό που υπηρετεί στο Λιµενικό
Ταµείο µετά την έκδοση του σχετικού Π.∆/τος, µεταφέρεται στο ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο και απαιτείται να ενταχθεί οργανικά σε

αυτό.
Οι ενέργειες που απαιτούνται για την ένταξη του προσωπικού στο ∆ηµοτικό Νοµικό Πρόσωπο είναι οι εξής:
Αποστολή των ατοµικών φακέλων του προσωπικού στο οικείο ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο.
Έκδοση διαπιστωτικής πράξης από το αρµόδιο προς διορισµόν όργανο του Ν.Π.∆.∆, δηλαδή από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
Αποστολή  των  ανωτέρω ατοµικών  φακέλων  του  προσωπικού  στο  Υπηρεσιακό  Συµβούλιο  των  υπαλλήλων  ΟΤΑ  του  Νοµού,
προκειµένου  να  ενταχθεί  στις  θέσεις  του  ανωτέρω  ΟΕΥ,  στον  οποίο  έχουν  υποχρεωτικά  προβλεφθεί  θέσεις  ανάλογες  και
αντίστοιχες των ειδικοτήτων του.

Το υπηρεσιακό καθεστώς του προσωπικού που µεταφέρεται διέπεται από τις διατάξεις του Α' και Γ' µέρους του Ν. 1188/81.
Σε περίπτωση που οι αρµοδιότητες ενός Λιµενικού Ταµείου δεν µεταφέρονται όλες σε ένα ∆ηµοτικό ή ∆ιαδηµοτικό Λιµενικό Ταµείο
οι Φάκελοι του Προσωπικού του αποστέλλονται στον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας. Ο Γενικός Γραµµατέας, αφού
ζητήσει και λάβει εντός δεκαπενθήµερης προθεσµίας δηλώσεις προτίµησης του προσωπικού (σε ποιο ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο
επιθυµεί να ενταχθεί), προχωρεί στην κατανοµή του Προσωπικού στους νέους φορείς. Αν δεν λάβει τις δηλώσεις προτίµησης του
προσωπικού εντός της ανωτέρω προθεσµίας, τότε προχωρεί στην κατανοµή του προσωπικού και χωρίς αυτές.
Γ. Προϋπολογισµός - Οικονοµική ∆ιοίκηση.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου απαιτείται  να προχωρήσει  άµεσα στην κατάρτιση και  ψήφιση του

Προϋπολογισµού του.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 203 (παρ. 5) και 200 (παρ. 1,3 και 4) του ∆.Κ.Κ. (Π.∆. 410/1995) ορίζεται ότι, για τα
θέµατα προϋπολογισµού, απολογισµού, οικονοµικού έτους, διαχείρισης, δανείων, εκτέλεσης έργων και προµηθειών, ισχύουν οι
ίδιες διατάξεις που αφορούν στους Ο.Τ.Α.
Επισηµαίνουµε ότι η ταµειακή διαχείριση των Νοµικών Προσώπων, στην περίπτωση που δεν έχουν δική τους ταµειακή υπηρεσία,
ασκείται µέσω της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.
Σε περίπτωση όµως που ο ΟΤΑ της έδρας του Νοµικού Προσώπου έχει δική του ταµειακή υπηρεσία, τότε το ∆. Σ. του Νοµικού
Προσώπου µπορεί να αναθέσει την άσκηση της ταµειακής υπηρεσίας, στην ταµειακή υπηρεσία του εν λόγω Ο.Τ.Α, εφόσον όµως

αυτό έχει προβλεφθεί στον Κανονισµό Λειτουργίας του Νοµικού Προσώπου και υπάρχει η σύµφωνη γνώµη του οικείου ∆ηµοτικού
Συµβουλίου (άρθρα 106 και 203 του Π.∆. 410/95).
Επισηµαίνουµε ότι, η διάθεση των πόρων των ∆ηµοτικών Λιµενικών Ταµείων γίνεται αποκλειστικά για την συντήρηση και την
ανάπτυξη των Λιµανιών της περιοχής ευθύνης τους.
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΤΕΛΩΝ, ΠΟΡΩΝ - ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α. Περιουσία, Τέλη και Πόροι των ∆ηµοτικών Λιµενικών Ταµείων.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 28 του Ν. 2738/99, τα Λιµενικά Ταµεία του ίδιου άρθρου, µε τη δηµοσίευση των
διαταγµάτων, υπεισέρχονται αυτοδίκαια, σε όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, πόρους, δικαιώµατα και υποχρεώσεις,

εν γένει, των νοµικών προσώπων που διαδέχονται ή και των αρµοδιοτήτων που µεταφέρονται.
Συνεπώς,  οι  νέοι  φορείς  νοµιµοποιούνται  στην  είσπραξη  των  αντίστοιχων  λιµενικών  τελών,  όπως  αυτά  επιβάλλονταν  και
εισπράττονταν και µε το προηγούµενο νοµικό καθεστώς.
Επιπλέον, µε κοινές αποφάσεις των  Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και  Αποκέντρωσης και  Εµπορικής  Ναυτιλίας
καθορίζονται οι αντίστοιχοι πόροι, οι οποίοι αποτελούν ειδικά έσοδα και διατίθενται αποκλειστικά για την προµήθεια και λειτουργία
του µηχανολογικού τους εξοπλισµού και για τη διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέµβασης στο λιµάνι και τη γύρω χερσαία περιοχή
(άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 2738/1999).
Επίσης, αν η γεωγραφική περιοχή ευθύνης του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου εκτείνεται και σε λιµάνια που βρίσκονται εκτός των

διοικητικών ορίων του δήµου της έδρας του Ταµείου, το Ταµείο µπορεί να συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις µε τους δήµους
της ίδιας γεωγραφικής περιοχής για την είσπραξη των εσόδων, την καθαριότητα και  συντήρηση των λιµανιών τους και  την
διαχείριση και εκµετάλλευση της χερσαίας ζώνης (άρθρο 11 παρ. 14 Ν. 2839/2000).
Προκειµένου για τα ακίνητα, η µεταβολή που επέρχεται σηµειώνεται στο περιθώριο των βιβλίων µεταγραφών, ενώ εκκρεµείς δίκες
συνεχίζονται, κατά περίπτωση, στο όνοµα των ∆ηµοτικών Λιµενικών Ταµείων ή των ∆ήµων στην περίπτωση των ∆ηµοτικών
Λιµενικών Γραφείων.
Περαιτέρω, ο τρόπος και η διαδικασία για την εκµίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης και την εκποίηση ακινήτων και
κινητών πραγµάτων των νεοσυσταθέντων ∆ηµοτικών Λιµενικών Ταµείων, καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά,

για τους Ο.Τ.Α, α' βαθµού (Π.∆.270/81, ΦΕΚ 77Α).
Β. Εκτέλεση έργων, εργασιών, µεταφορών και διενέργειας προµηθειών από τα ∆ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία.
∆ιευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία για τα έργα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του Π.∆/τος 171/87, είναι η
Τεχνική Υπηρεσία του νέου Νοµικού Προσώπου και  όπου δεν υπάρχει  είναι η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου ή του ∆ήµου της
έδρας, αν πρόκειται για ∆ιαδηµοτικό Λιµενικό Ταµείο, και όπου δεν υπάρχει και αυτή ή αντίστοιχη Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµων και
Κοινοτήτων (Τ.Υ.∆.Κ.).
Τα έργα θα εκτελούνται σύµφωνα µε τα ισχύοντα για έργα Ο.Τ.Α., όταν συγκροτηθεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του συνιστώµενου
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου.

Τα ήδη εκτελούµενα έργα συνεχίζουν αν εκτελούνται µε το νοµικό καθεστώς που τα διέπει και µε ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, όπως
ανωτέρω, στην οποία πρέπει να παραδοθεί ο φάκελος του έργου µε πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής από την προηγούµενη
αρµόδια ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, αφού βεβαίως συνταχθούν αναλυτικές επιµετρήσεις, Π.Π.Α.Ε, τελικές επιµετρήσεις κ.λ.π. κατά
περίπτωση.
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου δύναται να αποφασιστεί, τα ήδη εκτελούµενα έργα να
ολοκληρωθούν από το προηγούµενο Νοµικό πρόσωπο και µε το προηγούµενο νοµικό καθεστώς και µετά την ολοκλήρωση τους να
παραδοθούν στο ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο µε πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής.
Κατ' αναλογία και  µε βάση τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και  του Π.∆/τος 28/80 θα εκτελούνται  οι  προµήθειες, εργασίες και

µεταφορές του νέου Νοµικού Προσώπου.
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