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Στην Ερµούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 
Σύρου σήµερα 11/2/2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου σε νόµιµη απαρτία 
συγκροτηµένο ύστερα από την αριθ. πρωτ.392/10.2.2016 τηλεφωνική λόγω του 
επείγοντος πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµητρίου Κοσµά προκειµένου να 
προχωρήσουν οι πληρωµές των πάγιων δαπανών και των ανειληµµένων 
υποχρεώσεων καθώς και οι διοικητικές διαδικασίες για την εύρυθµη λειτουργία της 
Υπηρεσίας µε παρουσία των: 

Παρόντες 
Βακόνδιος Φραγκίσκος,  Βρεττός Στέφανος,  Γκίζης Ιάκωβος Λ/ρχης Σύρου, Κανάκης 
Γεώργιος,Καρακατσάνης Γεώργιος,Κοσµάς ∆ηµήτριος,Λαρεντζάκης Γεώργιος, 
Μηλιός Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, Προκοπίου Φλώρα, Σκιαδά Αννα, Φίλιππα 
Ιωάννα 

Απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν οι κ.κ:  
Βασάλος Ιωάννης,Ζουλός Νικόλαος και Χρυσολωράς Θεόδωρος 

                    Πριν την έναρξη της συνεδρίασης το Συµβούλιο αποφάνθηκε οµόφωνα για το επείγον 
της συνεδρίασης και την συζήτηση όλων των θεµάτων που αναφέρονται στην 
πρόσκληση,προκειµένου να προχωρήσουν οι πληρωµές των πάγιων δαπανών και 
των ανειληµµένων υποχρεώσεων καθώς και οι διοικητικές διαδικασίες για την 
εύρυθµη λειτουργία της Υπηρεσίας                                                                                                                                                    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΣ:«‘Ορισµός Επιτροπής εκτίµησης 
εκποιουµένων ή εκµισθουµένων  ακινήτων ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 
Σύρου»   

 Ο Πρόεδρος λέγει στην Επιτροπή τα κάτωθι: 
Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 1 του Π.∆. 270/81 (ΦΕΚ 77 Α!/1981)«Περί καθορισµού 
των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν 
ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων» η δηµοπρασία εκποιήσεως 
ακινήτων κτηµάτων των δήµων και κοινοτήτων ενεργείται µετά προηγουµένην  
καταµέτρησιν και εκτίµησιν του εκποιουµένου κτήµατος, παρ. επιτροπής, οριζοµένης 
υπό του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και αποτελουµένης εκ δύο µελών αυτού, 
του ενός οριζοµένου ως προέδρου αυτής και ενός µηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας 
του ∆ήµου ή της κοινότητας ή όπου δεν υφίσταται τοιαύτη υπηρεσία εξ’ ενός 
µηχανικού ή υποµηχανικού της ΤΥ∆Κ οριζοµένου υπό του δηµάρχου ή του Νοµάρχου 
κατά περίπτωσιν. 
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Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει  στο Συµβούλιο τον ορισµό της εν λόγω 
Επιτροπής για το χρονικό διάστηµα έως 31/12/2016  αποτελούµενη από τους κάτωθι 
µετά των αναπληρωτών τους: 
α) ∆ηµήτριο Κοσµά Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου ως Πρόεδρο µε 
αναπληρωτή του τον Φραγκίσκο Βακόνδιο Αντιπρόεδρο του ∆ηµοτικού Λιµενικού 
Ταµείου Σύρου 
β)Σπύρο Κρεατσούλα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού 
Ταµείου Σύρου ως µέλος µε αναπληρωτή του τον Γεώργιο Μηλιό 
γραµµατέα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου     
γ)Ειρηναίο Ζερβό Ηλεκτρολόγο-Μηχανικό Π.Ε.Προϊστάµενο της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου ως µέλος µε αναπληρώτριά του την 
Αικατερίνη Λειβαδάρα  Αγρονόµο-Τοπογράφο Μηχανικό Π.Ε. υπάλληλο ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών ∆όµησης ∆ήµου Σύρου-Ερµούπολης.  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη : 
1)Το Π.∆.131/6-6-01 (ΦΕΚ Α 113) «Μεταφορά αρµοδιοτήτων του Λιµενικού 
Ταµείου Ν. Κυκλάδων στους ∆ήµους Ανω Σύρου, Ερµούπολης,Κέας,Κύθνου, 
 Ποσειδωνίας και Σερίφου» 
2)Τον Κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης του 
 ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου (απόφαση ∆Σ 70/30-4-2007/ έγκριση 
 ∆ήµου Ερµούπολης απόφαση 165/11-6-07) 
3)Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α!114/2006) «Ο ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ 
 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ» 
4)To άρθρο 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α!/07.06.2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
-Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
5)Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 του Π.∆. 270/81 (ΦΕΚ 77 Α!/1981) «Περί 
 καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας 
 δηµοπρασιών δι’εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και 
 κοινοτήτων» 
                                
                                        Αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τον ορισµό Επιτροπής εκτίµησης εκποιουµένων ή  εκµισθουµένων  
ακινήτων ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου για το χρονικό διάστηµα έως 
31/12/2016 αποτελούµενη από τους κάτωθι µετά των αναπληρωτών τους : 
α) ∆ηµήτριο Κοσµά Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου ως Πρόεδρο µε 
αναπληρωτή του τον Φραγκίσκο Βακόνδιο Αντιπρόεδρο του ∆ηµοτικού Λιµενικού 
Ταµείου Σύρου 
β)Σπύρο Κρεατσούλα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού 
Ταµείου Σύρου ως µέλος µε αναπληρωτή του τον Γεώργιο Μηλιό 
γραµµατέα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου     
γ)Ειρηναίο Ζερβό Ηλεκτρολόγο-Μηχανικό Π.Ε.Προϊστάµενο της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου ως µέλος µε αναπληρώτριά του την 
Αικατερίνη Λειβαδάρα  Αγρονόµο-Τοπογράφο Μηχανικό Π.Ε. υπάλληλο ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών ∆όµησης ∆ήµου Σύρου-Ερµούπολης.  
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        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΟΣΜΑΣ                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ 

                                                       
                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                      Βακόνδιος Φραγκίσκος 
                                                      Βρεττός Στέφανος 
                                                      Γκίζης Ιάκωβος 
                                                      Κανάκης Γεώργιος 
                                                      Καρακατσάνης Γεώργιος 
                                                      Λαρεντζάκης Γεώργιος   
                                                      Παούρης  Νικόλαος 
                                                      Προκοπίου Φλώρα 
                                                      Σκιαδά ΄Αννα 
                                                      Φίλιππα Ιωάννα    
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