
 

                                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 5 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                                       ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 133 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 

                                                                                                                                          

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου 

σήμερα 19/4/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο 

ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1066 / 14/4/2016 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,  Μηλιός Γεώργιος, Παούρης 

Νικόλαος, Προκοπίου Φλώρα, Φίλιππα Ιωάννα 

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι  

Βασάλος Ιωάννης,Ζουλός Νικόλαος,Λαρεντζάκης Γεώργιος,Σκιαδά Άννα,Χρυσολωράς 

Θεόδωρος 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Τροποποίηση απόφασης 298/2015 που αφορά 

παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Λιβαδίου Σερίφου στην 

Κοντογιάννη Καλλίτσα,ως προς το χρονικό διάστημα παραχώρησης 

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου το 5
ο
 εκτός ημερησίας διατάξεως θέμα η 

συζήτηση του οποίου γίνεται ομόφωνα αποδεκτή από το Συμβούλιο,λόγω του επείγοντος 

προκειμένου να ολοκληρωθούν σύντομα οι διοικητικές διαδικασίες. 

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου το από 18/4/2016 υπηρεσιακό 

σημείωμα της επί των εσόδων υπαλλήλου στο οποίο αναφέρονται τα κάτωθι:  

Θέμα : Τροποποίηση απόφασης, ως προς το χρονικό διάστημα παραχώρησης λόγω διακοπής 

λειτουργίας του καταστήματος.  

Σχετ. : 1) N. 2971/2001 «Αιγιαλός παραλία & άλλες διατάξεις 

              2)8321.6/01/12/12-03-12 Εγκύκλιος Υπουργείου Ανάπτυξης     Ανταγωνιστικότητας 

& Ναυτιλίας  

3)Οι διατάξεις του ΠΔ 270/81 και του Ν.3463/06 ΦΕΚ Α 114/8- 6-2006 περί 

δημοπρασίας 

4)Η υπ’ αριθμ. 209/29-4-2015 απόφαση Δ.Σ. που αφορά τον καθορισμό όρων                                             

φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων στη Χ.Ζ Λιβαδίου ν. Σερίφου 

5)Η υπ’ αριθμ. 298/17-06-2015 απόφαση Δ.Σ που αφορά έγκριση  πρακτικού    

φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων στη Χ.Ζ Λιβαδίου ν. Σερίφου.             
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               6)Η υπ’ αριθμ. 44131/29-6-2015 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης                    

Διοίκησης Αιγαίου, επί της υπ’ αριθμ. ανωτέρω απόφασης Δ.Σ.               

              7)Η από 01/12/2014 αίτηση της κ. Κοντογιάννη Καλλίτσα      

                 Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν δημοπρασίας σύμφωνα με τις ανωτέρω σχετικές 

αποφάσεις Δ.Σ. και τις εγκρίσεις αυτών παραχωρήθηκε η χρήση παραλιακού χώρου 31,90τ.μ. 

στη χερσαία ζώνη λιμένα ν. Σερίφου στην κ. Κοντογιάννη Καλλίτσα από 29/6/2015 έως και 

28/6/2018. 

              Με την από 01/04/2016 Υπεύθυνη δήλωση της και την βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ η κ. 

Κοντογιάννη Καλλίτσα μας γνώρισε τη διακοπή λειτουργίας του καταστήματος της στις 

31/3/2016 και τη διακοπή της χρήσης του χώρου.  

Κατά συνέπεια πρέπει να γίνει τροποποίηση της απόφασης ως προς το χρονικό 

διάστημα παραχώρησης. 

 Σύμφωνα με του όρους παραχώρησης, «Σε περίπτωση εγκατάλειψης του χώρου 

από τον πλειοδότη προ της παρέλευσης της συμφωνημένης παραχώρησης, αυτός 

ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να πληρώνει το αντάλλαγμα χρήσης των υπολειπομένων μηνών μέχρι της 

λήξης της παραχώρησης». 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

                                        Η επί των εσόδων υπάλληλος 

Μέττου Ναταλία 

ΔΕ Δ/κου – Λογ/κου με βαθμό Ε΄ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη : 

1) Τις διατάξεις του Β.Δ. 14/19-01-1939 (Α’24) «Κωδικοποίηση διατάξεων περί Λιμενικών 

Ταμείων»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)Το άρθρο 2 παρ.4 του Ν.2575/98(ΦΕΚ 23 Α/4.2.98) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» 

7)Το άρθρο 24 του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α/19.12.2001)«Αιγιαλός,παραλία και άλλες 

διατάξεις»,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του Ν.3153/2003 

8)Το άρθρο 34 του Ν.3153/2003 (ΦΕΚ 153 Α/19.06.2003)«Ναυτική επαγγελματική  

εκπαίδευση κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» 

9)Την αριθ.224/1-6-2000 ( Φ.Ε.Κ 983 Δ/16-10-86) πράξη της Λιμενικής Επιτροπής Νομού 

Κυκλάδων και την αριθ.πρωτ.7378/23-06-2000 απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

που αφορά στην εξομοίωση χώρου με χερσαία ζώνη λιμένα Λιβαδίου νήσου Σερίφου  
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10)Την αριθ.244/19.11.2014 απόφαση ΔΣ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που αφορά 

καθορισμό περιοχών παραχώρησης δικαιώματος χρήσης χώρων δικαιοδοσίας Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Σύρου 

11)Την αριθ.8321.6/01/12/12/03/2012 εγκύκλιο ΥΠ.Α.Α.Ν./Γ.Γ.Λ.Λ.Π./ΔΟΛΕ β! «Οδηγίες για 

την εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα στα πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαίτερου 

δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής» 

12)Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 και του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α 114/8-6-2006)περί δημοπρασίας 

13)Την υπ’αριθμ. 209/29-4-2015 απόφαση Δ.Σ. που αφορά τον καθορισμό όρων                                             

φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στη 

Χ.Ζ Λιβαδίου ν. Σερίφου 

14)Την υπ’αριθμ. 298/17-06-2015 απόφαση Δ.Σ που αφορά έγκριση  πρακτικού    φανερής 

προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στη Χ.Ζ 

Λιβαδίου ν. Σερίφου 

15)Την υπ’ αριθμ. 44131/29-6-2015 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης                    

Διοίκησης Αιγαίου, επί της υπ’ αριθμ.298/17-06-2015 ανωτέρω απόφασης Δ.Σ.    

16)Το υπηρεσιακό σημείωμα της επί των εσόδων υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας           

                                                Αποφασίζει ομόφωνα 

1)Εγκρίνει την συζήτηση του 5
ου

 εκτός ημερησίας διατάξεως θέματος 

2)Εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης 298/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου η οποία εγκρίθηκε με την αριθ.44131/2015 απόφαση 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,και  αφορά παραχώρηση παραλιακού χώρου  

31,90 τ.μ. στη χερσαία  ζώνη λιμένα Λιβαδίου Σερίφου στην κ.Κοντογιάννη Καλλίτσα,ως 

προς το χρονικό διάστημα παραχώρησης, που ήταν από 29/6/2015 έως και 28/6/2018 και 

γίνεται από 29/6/2015 έως 31/3/2016,λόγω διακοπής λειτουργίας του καταστήματος, 

καθώς και την υποχρέωση της κ.Κοντογιάννη Καλλίτσας της καταβολής των ανταλλαγμάτων  

χρήσης των υπολοιπομένων μηνών μέχρι τη λήξη της παραχώρησης, σύμφωνα  με τους 

όρους της εν λόγω απόφασης. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ.298/2015 απόφαση. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΟΣΜΑΣ                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ 

                                                  

                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                             Βακόνδιος Φραγκίσκος 

                                             Βρεττός Στέφανος 

                                             Γκίζης Ιάκωβος 

                                             Κανάκης Γεώργιος 

                                             Καρακατσάνης Γεώργιος 

                                             Παούρης Νικόλαος 

                                             Προκοπίου Φλώρα 

                                             Φίλιππα Ιωάννα 
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