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ΘΕΜΑ 4ο: «Γνώμη για την έδρα του υπό σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ για 
τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα (Λιμενικό Ταμείο)».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:5/2011

Στην Ερμιόνη σήμερα την  19η Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
18.00’, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 336/14.01.2011 
πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης κ.  
Ιωάννη Κρητσωτάκη, που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Κοινοτικό 
Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 για 
τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι 
υπάρχει απαρτία εφόσον σε σύνολο δεκατριών (5) Συμβούλων ήταν 
παρόντες και οι πέντε (5):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
                                                         

1. Πρόεδρος: Κρητσωτάκης Ιωάννης 
2. Αντιπρόεδρος: Αραπάκης Ιωάννης
3. Σύμβουλος: Δρουγκάνης Μιχαήλ
4. Σύμβουλος: Δάγκλης Χρήστος
5. Σύμβουλος: Μέξης Παναγιώτης

Ουδείς

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Κασνέστη 
Διαμαντούλα για τη τήρηση των πρακτικών .



Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν με μαγνητοφωνική συσκευή. 
Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 
Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 1 , 2 & 4 του Ν.3852/10 τα Δημοτικά 
Λιμενικά Ταμεία κάθε δήμου συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε ένα νομικό 
πρόσωπο και το δημοτικό συμβούλιο ορίζει ο όνομα, το σκοπό, τη 
διοίκηση, την περιουσία και τους πόρους του νέου νομικού προσώπου 
που προκύπτει από τη συγχώνευση. Στα πλαίσια της υλοποίησης του 
παραπάνω άρθρου και στον ορισμό της έδρας του νέου Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη 
σας τα παρακάτω:
Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή των Λιμενικών Ταμείων του Δήμου 
Ερμιονίδας βλέπουμε ότι:

1. Στις 13 Νοεμβρίου 1886 δημοσιεύεται στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος με αριθμό 311 στο 
τμήμα δεύτερον η απόφαση περί «επιβολής πρόσθετων 
λιμενικών φόρων εν Ερμιόνη» για την «κατασκευήν 
προκυμαιών και λιμενικών έργων εις αμφοτέρους τους λιμένας 
της κωμοπόλεως Ερμιόνης επιβληθώσιν οι εξής πρόσθετοι 
φόροι…».

2. Στις 29 Αυγούστου 1915 δημοσιεύεται στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος με αριθμό 295 
απόφαση «περί επιβολής λιμενικού φόρου επί των εισαγομένων 
προϊόντων κλπ. δια του λιμένος Πορτοχελίου».

3. Στις 31 Δεκεμβρίου 1915 δημοσιεύεται στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος με αριθμό 476 η 
απόφαση περί «επιβολής λιμενικών φόρων εν τω λιμένι 
Κοιλάδα».

4. Στις 3 Ιουλίου 1952 δημοσιεύεται στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος με αριθμό 1788 το 
Διάταγμα «περί συγχωνεύσεως των Λιμενικών ταμείων του 
Νομού Αργολίδας » σε δύο (2). Το 1ο με έδρα το Ναύπλιο με το 
όνομα Λιμενικό Ταμείο Αργολίδας στο οποίο συγχωνεύονται 
τα Λιμενικά Ταμεία Ναυπλίου, Νέας Επιδαύρου, Παλαιάς 
Επιδαύρου και Μύλων και το 2ο με έδρα την Ερμιόνη με το 
όνομα Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας στο οποίο συγχωνεύονται 
τα Λιμενικά Ταμεία Ερμιόνης, Πορτοχελίου και Κοιλάδας.

5. Στις 27 Σεπτεμβρίου 1993 δημοσιεύεται στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Τεύχος Α΄ και 
αρ. φύλλου 165 Προεδρικό Διάταγμα για τη  συγχώνευση  
Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο νομού.
Το Λιμενικό Ταμείο Ερμιόνης παραμένει να λειτουργεί ως 
Γραφείο με μόνιμη υπάλληλο.



6. Στις 5 Ιουλίου 2001 δημοσιεύεται στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Τεύχος Α΄ και 
αρ. φύλλου 149 Προεδρικά Διατάγματα για τη μεταφορά 
αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Αργολίδας στο Δήμο 
Κρανιδίου και στο Δήμο Ερμιόνης και συστήνονται 2 ΝΠΔΔ το 
1ο με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κρανιδίου στο 
Δήμο Κρανιδίου και το 2ο με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Ερμιόνης στο Δήμο Ερμιόνης.

7. Στις 25 Νοεμβρίου 2003 δημοσιεύεται στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Τεύχος Α΄ και 
αρ. φύλλου 270 Προεδρικό Διάταγμα για την κατάργηση του 
Λιμενικού Ταμείου Ν. Αργολίδας και μεταφορά αρμοδιοτήτων 
στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Επιδαύρου, Ερμιόνης, 
Κρανιδίου και Ναυπλίου. 

Από τα παραπάνω εύκολα κανείς συμπεραίνει ότι:
1. Το Δημοτικό Λιμενικό Ερμιόνης είναι το ιστορικότερο του Δήμου 

Ερμιονίδας, αφού συστήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 1886  όπως 
δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Βασιλείου 
της Ελλάδος με αριθμό 311, ενώ το αμέσως επόμενο Λιμενικό 
Ταμείο που έχει συσταθεί στην επαρχία μας είναι του 
Πορτοχελίου, όπως δημοσιεύεται στις 29 Αυγούστου 1915 στην 
εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος με 
αριθμό 295.

2. Το Λιμενικό Ταμείο Ερμιόνης παρά τις όποιες κατά καιρούς 
υπουργικές αποφάσεις για συγχωνεύσεις των Λιμενικών ταμείων 
της Αργολίδας, είναι το μόνο στην επαρχία που παρέμεινε να 
λειτουργεί από την ημέρα της σύστασης του  μέχρι σήμερα. 

Αν στα δύο παραπάνω προσθέσουμε ότι το Δημοτικό Γραφείο 
Ερμιόνης, πρώην Δημαρχείο, μετά τη συγχώνευση των υπηρεσιών με 
τον Καλλικράτη, διαθέτει τον κατάλληλο χώρο για να στεγάσει το νέο 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας, πιστεύουμε ότι η έδρα του 
πρέπει να είναι η Ερμιόνη.

Καλείται το Δημοτικό Κοινοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά.

Το Δημοτικό Κοινοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε  υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου, 

του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 και 100 του Ν.3463/2006, ύστερα από 
σχετική συζήτηση των μελών του:

Αποφασίζει Ομόφωνα:



Να προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας ως έδρα του 
Δημοτικού Λιμενικού  Ταμείου Ερμιονίδας την Ερμιόνη για τους 
ακόλουθους λόγους:

1. Το Λιμενικό Ερμιόνης είναι το ιστορικότερο του Δήμου 
Ερμιονίδας, αφού συστήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 1886  όπως 
δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Βασιλείου 
της Ελλάδος με αριθμό 311, ενώ το αμέσως επόμενο Λιμενικό 
Ταμείο που έχει συσταθεί στην επαρχία μας είναι του 
Πορτοχελίου, όπως δημοσιεύεται στις 29 Αυγούστου 1915 στην 
εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος με 
αριθμό 295.

2. Το Λιμενικό Ταμείο Ερμιόνης παρά τις όποιες κατά καιρούς 
υπουργικές αποφάσεις για συγχωνεύσεις των Λιμενικών ταμείων 
της Αργολίδας, είναι το μόνο στην επαρχία που παρέμεινε να 
λειτουργεί από την ημέρα της σύστασης του  μέχρι σήμερα. 

3. Το Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, πρώην Δημαρχείο, μετά τη 
συγχώνευση των υπηρεσιών διαθέτει τους κατάλληλους χώρους 
για να στεγάσει το νέο Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  5/2011

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό 
υπογράφεται όπως 
παρακάτω:
Ο Πρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης
Ο Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Αραπάκης 
Οι Δημοτικοί Κοινοτικοί Σύμβουλοι: Μιχάλης Δρουγκάνης, Χρήστος 
Δάγκλης, Παναγιώτης Μέξης, 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 


