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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: Τροποποίηση απόφασης 320/2015 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου που αφορά 
παραχώρηση παραλιακού χώρου στους Θ.Κτιστάκη-Α.Αρβανιτάκη ΟΕ ως 
προς το χρονικό διάστηµα λόγω αποχώρησης από την επιχείρηση 

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συµβουλίου το από 27/1/2016 υπηρεσιακό σηµείωµα 
της επί των εσόδων υπαλλήλου στο οποίο αναφέρονται τα κάτωθι : 

Θέµα : Τροποποίηση απόφασης, ως προς το χρονικό διάστηµα λόγω αποχώρησης 
από την επιχείρηση.  

Σχετ. :1) Η αίτηση της Θ.Κτιστάκης - Α.Αρβανιτάκη Ο.Ε για παραχώρηση χρήσης 
παραλιακού χώρου για το διάστηµα 1/1/2015 έως 31/12/2017.   
            2) Η υπ’ αριθµ. 244/19-11-2014 απόφαση ∆.Σ. της Υπηρεσίας για την 
                παραχώρηση παραλιακών χώρων χερσαίων ζωνών δικαιοδοσίας ∆.Λ.Τ.Σ. 
            3) Η υπ΄ αριθµ.  245/19-11-2014 απόφαση ∆.Σ. για καθορισµό ανταλλάγµατος  
                   για το εν λόγω διάστηµα. 
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               4) Η υπ’ αριθµ. 8509/6-2-2015 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωµένης 
                   ∆ιοίκησης Αιγαίου, επί της υπ’ αριθµ. ανωτέρω απόφασης ∆.Σ.             
            5) Η υπ’ αριθµ. 320/17-6-2015 απόφαση ∆.Σ. για παραχώρηση χρήσης 
                παραλιακού χώρου στην Θ.Κτιστάκης – Α.Αρβανιτάκη Ο.Ε 
            6) Η υπ’ αριθµ. 46961/10-7-2015 εγκριτική απόφαση Α∆Α επί της ανωτέρω 
                απόφασης.             
            7) Η από 30/12/2015 αίτηση της Θ.Κτιστάκης – Α.Αρβανιτάκη Ο.Ε                        
     Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τις ανωτέρω σχετικές αποφάσεις ∆.Σ. και τις 
εγκρίσεις αυτών παραχωρήθηκε η χρήση παραλιακού χώρου 10,49τ.µ. στη χερσαία 
ζώνη λιµένα ν. Σύρου στην Θ.Κτιστάκης – Α.Αρβανιτάκη Ο.Ε από 10/7/2015 έως και 
31/12/2017. 

Με την από 30/12/2015 αίτηση της η Θ.Κτιστάκης - Α.Αρβανιτάκη Ο.Ε µας 
γνώρισε, ότι αποχώρησε από την επιχείρηση και επιθυµεί τη διακοπή της καταβολής 
των ανταλλαγµάτων για τα έτη 2016-2017.  

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

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
Η επί των εσόδων υπάλληλος 

Μέττου Ναταλία 
∆Ε ∆/κου – Λογ/κου µε βαθµό Ε΄ 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού είδε τα παραπάνω έχοντας υπόψη: 

1)Τις διατάξεις του Β.∆.14/19-01/1939(Α’24) «Κωδικοποίηση διατάξεων περί 
Λιµενικών Ταµείων» 
2)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» 
3)Τον Κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης του ∆ηµοτικού 
Λιµενικού Ταµείου Σύρου(απόφαση ∆Σ 70/30-4-2007/έγκριση ∆ήµου Ερµούπολης 
απόφαση 165/11-6-2007) 
4) Τις διατάξεις του Ν.3463/06(ΦΕΚ Α! 114/2006) «Ο ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ» 
5) 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» 
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.326/1985 (ΦΕΚ 983 ∆/16-10-86) πράξη της Λιµενικής Επιτροπής Ν. 
Κυκλάδων,που αφορά τον καθορισµό χερσαίας ζώνης λιµένα ν.Σύρου Ν.Κυκλάδων 
10)Την αριθ.244/19.11.2014 απόφαση ∆Σ ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου που 
αφορά καθορισµό περιοχών παραχώρησης δικαιώµατος χρήσης χώρων 
δικαιοδοσίας ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου 
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11)Την αριθ.245/19.11.2014 απόφαση ∆Σ ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου που 
αφορά καθορισµό ανταλλάγµατος χρήσης κατάληψης πεζοδροµίων παραλ. χώρων 
χερσαίων ζωνών δικαιοδοσίας ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου 
12)Την αριθ.8509/6-2-2015 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αιγαίου επί της αριθ.245/19.11.2014 απόφασης ∆Σ ∆ΛΤΣ 
13)Την αριθ.8321.6/01/12/12/03/2012 εγκύκλιο ΥΠ.Α.Α.Ν./Γ.Γ.Λ.Λ.Π./∆ΟΛΕ β! 
«Οδηγίες για την εκµετάλλευση της Ζώνης Λιµένα στα πλαίσια της παραχώρησης 
του ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης των χώρων αυτής» 
14)Το υπηρεσιακό σηµείωµα της επί των εσόδων υπαλλήλου της Υπηρεσίας µας 

 

                                            Αποφασίζει οµόφωνα 
Την τροποποίηση της απόφασης 320/2015 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου που αφορά παραχώρηση παραλ.χώρου 10,49 
τ.µ.στη χερσαία ζώνης λιµένα Ερµούπολης ν.Σύρου στους Θ.Κτιστάκη-Α.Αρβανιτάκη 
ΟΕ για την τοποθέτηση σταντ της επιχείρησής τους (PS STORE)η οποία εγκρίθηκε 
µε την αριθ.46961/10.7.2015 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου,ως 
προς το χρονικό διάστηµα παραχώρησης που ήταν από 10/7/2015 έως και 
31/12/2017 και γίνεται από 10/7/2015 έως 31/12/2015,λόγω αποχώρησης από την 
επιχείρηση. 
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ.320/2015 απόφαση.     

          

        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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