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Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου 

σήμερα 23/3/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο 

ύστερα από την αριθ. πρωτ. 759 / 18/3/2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου 

Κοσμά με παρουσία των: 

Παρόντες 

Βακόνδιος Φραγκίσκος, Βρεττός Στέφανος, Γκίζης Ιάκωβος Λ/ρχης Σύρου, Κανάκης 

Γεώργιος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Μηλιός 

Γεώργιος, Φίλιππα Ιωάννα 

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι :  

Βασάλος Ιωάννης,Ζουλός Νικόλαος,Παούρης Νικόλαος,Προκοπίου Φλώρα,Σκιαδά  

‘Αννα, Χρυσολωράς Θεόδωρος 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Επανακαθορισμός τιμών παροχής νερού-ρεύματος στα 

ελλιμενίζοντα σκάφη στους λιμένες αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου 

Ο Πρόεδρος  ενημερώνει το Συμβούλιο ότι πρέπει να επανακαθορισθούν οι τιμές παροχής 

νερού-ρεύματος στα ελλιμενίζοντα σκάφη στους λιμένες αρμοδιότητας Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Σύρου, και προς τούτο θέτει υπόψη του Συμβουλίου την πρόταση του 

Οικονομοτεχνικού Τμήματος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην οποία 

αναφέρονται τα κάτωθι:   

Α. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ (ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣΥΡΟ) 

 

1. Κάρτα αυτόματων πωλητών 2,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (δίνει 150lt νερό ή 

2KW ρεύμα). Στην πώληση καρτών για μεταπώληση από επιχειρηματίες θα 

παρέχεται έκπτωση 10% 

2. Στα μηχανήματα με μετρητή : 

200lt νερό 3,00€ πλέον ΦΠΑ 

2KW ρεύμα 3,00€ πλέον ΦΠΑ 

3. Ντουζ ανά άτομο 2,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

 

ΑΔΑ: ΩΞΩΠΟΡΝ0-1ΣΔ



 

 

 

Β. ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΚΕΑ, ΚΥΘΝΟ, ΣΕΡΙΦΟ 

1. Πάγιο τέλος για την πρώτη ημέρα, παροχής νερού ρεύματος  

ΠΑΚΕΤΟΑΞΙΑΣ 6,00€ (5,50ΚΑ + 0,50ΦΠΑ=6,00) το οποίο περιλαμβάνει την παροχή 200 

λίτρων νερό και 2 kw ρεύμα. (για της επόμενες μέρες το πακέτο είναι προαιρετικό και οι 

χρηστές θα πληρώνουν σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο Α) 

2. Μόνο για Μέριχα Κύθνου 

Για μεγάλους καταναλωτές π.χ. επιβατικά πλοία & επαγγελματική χρήση (μεταπώληση κλπ) 

κατόπιν σύμβασης με το ΔΛΤΣ, παροχή νερού – ρεύματος 2,50€ ανά κυβικό νερού και 0,25€ 

ανά κιλοβατώρα ρεύματος  

 

Γ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΑ 

 

1. Πάγιο τέλος για την πρώτη ημέρα παροχής νερού ρεύματος 

ΠΑΚΕΤΟ ΑΞΙΑΣ 10,00€ (9,17 + 0,83 = 10,00) το οποίο περιλαμβάνει 200 λίτρα νερό, 2 kw 

ρεύμα και ντουζ για ένα άτομο. (για της επόμενες μέρες το πακέτο είναι προαιρετικό και οι 

χρηστές θα πληρώνουν σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο Α) 

Το παρόν πακέτο θα ισχύει για σκάφη έως 13 μέτρα μήκος. Από 13,01 μέτρα έως 15 μέτρα 

και καταμαράν η αξία του πακέτου ορίζεται σε 13,00€ (11,93 + 1,07 = 13,00) και 

περιλαμβάνει 400 λίτρα νερό, 2 kw ρεύμα και ντουζ για ένα άτομο ανά ημέρα.  

2. Για την παροχή νερού έως 1 τόνο τιμή τόνου 15,00€ πλέον ΦΠΑ 

3. Για την παροχή νερού από 1 έως 5 τόνους τιμή τόνου 8,00€ πλέον ΦΠΑ 

4. Για την παροχή νερού από 5 τόνους και πάνω τιμή τόνου 4,50€ πλέον ΦΠΑ 

5. Για μεγάλους καταναλωτές π.χ. επιβατικά πλοία & επαγγελματικά παροχή νερού – 

ρεύματος 4,50€ ανά κυβικό νερού και 0,25€ ανά κιλοβατώρα ρεύματος  

 

Η υπάλληλος Ο.Υ. ΔΛΤΣ   Ο προϊστάμενος Τ.Υ. ΔΛΤΣ 

 

  Στυλιανή Νομικού          Ειρηναίος Ζερβός 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη : 

1)Τις διατάξεις του ΒΔ 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών 

Ταμείων κειμένων διατάξεων»όπως έχει συμπληρωθεί αντικατασταθεί τροποποιηθεί και 

ισχύει 

2)Το Π.Δ.131/6-6-01(ΦΕΚ Α 113) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. 

Κυκλάδων στους Δήμους Άνω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας, Κύθνου, Ποσειδωνίας και 

Σερίφου» 

3)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης 

απόφαση 165/11-6-2007) 

4)Τα άρθρα 240, 241, 242 και 244 του Ν.3463/06(ΦΕΚ Α! 114/2006) «Κώδικας Δήμων και 

Κοινοτήτων» 

5)To άρθρο 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α!/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

6)Την πρόταση του Οικονομικοτεχνικού Τμήματος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου  

 

ΑΔΑ: ΩΞΩΠΟΡΝ0-1ΣΔ



 

                                               Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τον επανακαθορισμό των τιμών παροχής νερού-ρεύματος στα ελλιμενίζοντα 

σκάφη στους λιμένες αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ως κάτωθι:  

Α. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ (ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣΥΡΟ) 

 

1. Κάρτα αυτόματων πωλητών 2,00€ πλέον του αναλογούνος ΦΠΑ (δίνει 150lt νερό ή   

               2KW  ρεύμα). Στην πώληση καρτών για μεταπώληση από επιχειρηματίες θα       

              παρέχεται  έκπτωση 10% 

2. Στα μηχανήματα με μετρητή: 

200lt  νερό 3,00€ πλέον ΦΠΑ 

              2 KW ρεύμα 3,00 πλέον ΦΠΑ 

3. Ντουζ ανά άτομο 2,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

 

Β. ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΚΕΑ, ΚΥΘΝΟ, ΣΕΡΙΦΟ 

1. Πάγιο τέλος για την πρώτη ημέρα, παροχής νερού ρεύματος  

ΠΑΚΕΤΟΑΞΙΑΣ 6,00€ (5,50ΚΑ + 0,50ΦΠΑ=6,00) το οποίο περιλαμβάνει την παροχή 200 

λίτρων νερό και 2 kw ρεύμα. (για της επόμενες μέρες το πακέτο είναι προαιρετικό και οι 

χρηστές θα πληρώνουν σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο Α) 

*Το πάγιο τέλος είναι προαιρετικό για τους ιδιοκτήτες φουσκωτών σκαφών* 

2. Μόνο για Μέριχα Κύθνου 

Για μεγάλους καταναλωτές π.χ. επιβατικά πλοία & επαγγελματική χρήση (μεταπώληση κλπ) 

κατόπιν σύμβασης με το ΔΛΤΣ, παροχή νερού – ρεύματος 2,50€ ανά κυβικό νερού και 0,25€ 

ανά κιλοβατώρα ρεύματος  

 

Γ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΑ 

 

1. Πάγιο τέλος για την πρώτη ημέρα παροχής νερού ρεύματος 

ΠΑΚΕΤΟ ΑΞΙΑΣ 10,00€ (9,17 + 0,83 = 10,00) το οποίο περιλαμβάνει 200 λίτρα νερό, 2 kw 

ρεύμα και ντουζ για ένα άτομο. (για της επόμενες μέρες το πακέτο είναι προαιρετικό και οι 

χρηστές θα πληρώνουν σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο Α) 

Το παρόν πακέτο θα ισχύει για σκάφη έως 13 μέτρα μήκος. Από 13,01 μέτρα έως 15 μέτρα 

και καταμαράν η αξία του πακέτου ορίζεται σε 13,00€ (11,93 + 1,07 = 13,00) και 

περιλαμβάνει 400 λίτρα νερό, 2 kw ρεύμα και ντουζ για ένα άτομο ανά ημέρα.  

*Το πάγιο τέλος είναι προαιρετικό για τους ιδιοκτήτες φουσκωτών σκαφών* 

2. Για την παροχή νερού έως 1 τόνο τιμή τόνου 15,00€ πλέον ΦΠΑ 

3. Για την παροχή νερού από 1 έως 5 τόνους τιμή τόνου 8,00€ πλέον ΦΠΑ 

4. Για την παροχή νερού από 5 τόνους και πάνω τιμή τόνου 4,50€ πλέον ΦΠΑ 

5. Για μεγάλους καταναλωτές π.χ. επιβατικά πλοία & επαγγελματικά παροχή νερού – 

ρεύματος 4,50€ ανά κυβικό νερού και 0,25€ ανά κιλοβατώρα ρεύματος  

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΞΩΠΟΡΝ0-1ΣΔ



 

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ 

                                                                   

                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                 Βακόνδιος Φραγκίσκος 

                                                                 Βρεττός Στέφανος 

                                                                 Γκίζης Ιάκωβος 

                                                                 Κανάκης Γεώργιος 

                                                                 Καρακατσάνης Γεώργιος 

                                                                 Λαρεντζάκης Γεώργιος 

                                                                 Φίλιππα Ιωάννα            

 

 

ΑΔΑ: ΩΞΩΠΟΡΝ0-1ΣΔ
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