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ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ  

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 :Αίτηµα Αντώνιου ∆ελαβίνια για παραχώρηση 
παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιµένα Μέριχα ν.Κύθνου 

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συµβουλίου την αίτηση του Αντώνιου ∆ελαβίνια,µε την 
οποία ζητά  την παραχώρηση  παραλιακού χώρου 27,15 τ.µ.  χερσαίας ζώνης   
λιµένα Μέριχα ν. Κύθνου  για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων της επιχείρησής 
του  (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο τοπογραφικό διάγραµµα.  

Μαζί µε την αίτηση θέτει υπόψη του Συµβουλίου την από 27/01/2016 εισήγηση του 
Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:  

     ΘΕΜΑ: Οι από 23-9-15 µε αρ.πρωτ.3474 και από 12-1-16 µε αρ.πρωτ.61 
αιτήσεις του κ.Αντωνίου ∆ελαβίνια  

        Στα πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης χώρων στις 
περιοχές ευθύνης ∆ΛΤΣ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285 
Α/19.12.2001) «Αιγιαλός.παραλία και άλλες διατάξεις»και στην από 12-03-2012 µε 
αρ.πρωτ.8321.6/01/12 εγκύκλιο της ΥΠ.Α.Α.Ν./Γ.Γ.Λ.Λ.Π./∆.Ο.Λ.Ε.Λ.β’,υποβλήθηκε 
στην υπηρεσία µας η αίτηση του θέµατος,µε την οποία ζητείται η παραχώρηση του 
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ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης χώρου εµβαδού 27,15 τ.µ. εντός εξοµοιούµενης 
Χ.Ζ.λιµένα Μέριχα ν.Κύθνου.       

      Προσκοµίσθηκε Υ/∆ οµόρου ιδιοκτήτη για το εκτός πρόσοψης τµήµα. 

      Η υπηρεσία µας εισηγείται θετικά 

      

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΕΙΒΑ∆ΑΡΑ 
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ    
    ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Τ.Τ.Υ.   ∆.Λ.Τ.Σ. 

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

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.366/5-8-98 πράξη της Λιµενικής Επιτροπής Νοµού Κυκλάδων και την 
αριθ.πρωτ.10201/03-09-98 απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά 
στην εξοµοίωση χώρων µε χερσαίες ζώνες λιµένων Μέριχα και Λουτρών νήσου 
Κύθνου  
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 
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 
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12)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» 
13)Ότι ο παραχωρούµενος χώρος όπως αποτυπώνεται στο επισυναπτόµενο 
τοπογραφικό διάγραµµα βρίσκεται εντός περιοχής αρµοδιότητας ∆ηµοτικού 
Λιµενικού Ταµείου Σύρου  
14)Την εισήγηση του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ηµοτικού Λιµενικού 
Ταµείου Σύρου 
 

                                             Αποφασίζει οµόφωνα 

Την παραχώρηση στον  κάτωθι ενδιαφερόµενο  παραλιακού χώρου  χερσαίας ζώνης  
λιµένα Μέριχα ν.Κύθνου από την έγκριση της παρούσας απόφασης από την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου έως 31/12/2017, ως ακολούθως: 

Α/Α  ΕΠΩΝΥΜΙΑ                       ΕΙ∆ΟΣ                ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ        ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ                                                                           

                                                                               ΤΙΤΛΟΣ                 ΧΩΡΟΣ 

1.ΑΝΤΩΝΙΟΣ ∆ΕΛΑΒΙΝΙΑΣ   ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ    ΑΝΕΜΟΣ CAFE     27,15 τ.µ. 

      ΑΦΜ 021175925                                        για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων  

Οι παραχωρήσεις διέπονται από τους κάτωθι όρους και προυποθέσεις: 

1. Να µην παρακωλύεται η άνετη οµαλή και ασφαλής κυκλοφορία πεζών και 
οχηµάτων και να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού κατά µήκος του 
πεζοδροµίου αλλά και η προσέγγισή του προς τη θάλασσα. 
2. Οι ενδιαφερόµενοι θα διατηρούν το χώρο που τους παραχωρείται καθαρό και θα 
συµµορφώνονται προς τις υποδείξεις της οικίας Λιµενικής Αρχής. 
3. Οι ενδιαφερόµενοι θα έχουν τις προβλεπόµενες (όπου απαιτείται) άδειες και 
εγκρίσεις που αφορούν στην λειτουργία του χώρου σύµφωνα µε τον σκοπό 
παραχώρησης  
4. Σε περίπτωση που αποφασισθεί από το φορέα διοίκησης η κατασκευή λιµενικών ή 
άλλου δηµοσίου συµφέροντος ή εξυπηρετούντων την κοινή χρήση έργων στον 
παραχωρούµενο χώρο ή αλλαγή χρήσης αυτού, θα πρέπει ο ενδιαφερόµενος να 
εγκαταλείψει την χρήση του µέσα σε τακτή προθεσµία χωρίς καµιά αξίωση για 
αποζηµίωση. 
5. Ο παραχωρούµενος χώρος θα παραδοθεί στην προτέρα του κατάσταση µετά τη 
λήξη της παραχώρησης. 
6. Ο παραχωρησιούχος δεν επιτρέπεται να µεταβιβάσει ολικά ή µερικά το δικαίωµά 
του σε άλλον ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι’ αυτό, µε ή χωρίς αντάλλαγµα 
(π.χ.) υπεκµίσθωση, κ.λ.π.) που να αφορά την έκταση που παραχωρήθηκε ή τις 
εγκαταστάσεις και γενικά τα έργα πάνω σε αυτή, χωρίς την προηγούµενη έγκριση 
του φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η 
εφαρµογή των διατάξεων περί παραχωρήσεων ιδιαιτέρου δικαιώµατος χρήσης 
χώρων, τηρουµένης της διαδικασίας που αναλύεται στην παρούσα εγκύκλιο. 
7. Το παραχωρούµενο δικαίωµα χρήσης του χώρου µπορεί να ανακληθεί εκ µέρους 
του ∆ηµοσίου για λόγους Εθνικής ανάγκης, άµυνας και ασφάλειας της Χώρας. Στην 
περίπτωση αυτή, υποχρεούται ο ενδιαφερόµενος να εγκαταλείψει τη χρήση του 
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χώρου µέσα σε τακτή προθεσµία χωρίς καµιά αξίωση από τη Λιµενική Επιτροπή 
Σύρου για αποζηµίωση. 
8. Με µέριµνα του ενδιαφεροµένου, θα λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα για την 
αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας και της παραλίας, σύµφωνα µε το Ν. 743/77 
(ΦΕΚ 319 Α’/ 17-10-77) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
9. Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων διαµόρφωσης του παραχωρηµένου χώρου και 
κάθε µεταβολή αυτού από επιχωµατώσεις, προσχώσεις θαλασσίων εκτάσεων, κ.λ.π. 
10. Η παράβαση των διατάξεων του νόµου και η παράβαση των όρων και 
περιορισµών που έχουν τεθεί στην πράξη παραχώρησης καθώς και η µεταβολή του 
σκοπού ή της χρήσης της παραχώρησης ή της έκτασης που έχει παραχωρηθεί για 
χρήση, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση του παραχωρησιούχου αζηµίως για το 
φορέα διοίκησης λιµένα, για την οποία εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη, η  
οποία κοινοποιείται σε αυτόν, στην οικεία Λιµενική Αρχή και στην Κτηµατική 
Υπηρεσία. 
11. Απαγορεύεται στον παραχωρησιούχο να προβεί σε οποιαδήποτε κατασκευή 
µόνιµου ή προσωρινού χαρακτήρα έργου χωρίς να έχουν προηγουµένως εκδοθεί οι 
απαιτούµενες άδειες και εγκρίσεις της κείµενης νοµοθεσίας. 
12. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η χρησιµοποίηση χώρου µεγαλύτερης έκτασης 
από τον παραχωρηθέντα, θα εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 27 του ν.2971/2001 
(Α’ – 285), η οποία παραπέµπει στις διατάξεις περί προστασίας δηµοσίων κτηµάτων. 
(Έκδοση Πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής Αποβολής και Πρωτοκόλλου Αυθαίρετης Χρήσης 
από την οικεία Κτηµατική Υπηρεσία). 
13. Για την παρούσα πράξη – απόφαση παραχώρησης δεν έχουν εφαρµογή οι 
προστατευτικές διατάξεις του Π.∆. 34/1995 «Κωδικοποίησης διατάξεων νόµων περί 
εµπορικών µισθώσεων». 
14. Ο χρήστης θα διατηρεί το χώρο καθαρό µε δικά του έξοδα. Υποχρεούται να 
λαµβάνει κάθε φορά τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία και από τις 
περιστάσεις επιβαλλόµενα µέτρα, για την αποφυγή οποιαδήποτε ζηµιάς ή 
ατυχήµατος στις εγκαταστάσεις ή σε τρίτους στον παραχωρούµενο χώρο, για τα 
οποία πάντως είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Ο χρήστης έχει την πλήρη ποινική και 
αστική ευθύνη για οτιδήποτε συµβεί σε πρόσωπα και πράγµατα στον 
παραχωρούµενο χώρο. 
15.Το αντάλλαγµα για την χρήση του χώρου καθορίζεται µονοµερώς από την 
διοικητική αρχή και όχι κατόπιν συµφωνίας µε τον ενδιαφερόµενο. 
16.Το αντάλλαγµα χρήσης έχει καθoρισθεί µε την αριθ.245/19.11.2014 απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου για τον Μέριχα 
Κύθνου για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2015 έως 31/12/2017 στο ποσόν των 19,12 
ευρώ το τ.µ. ετησίως µη συµπεριλαµβανοµένου χαρτοσήµου 3% και ΟΓΑ χαρτ.20% 
για τραπεζοκαθίσµατα - ξαπλώστρες.  
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση στους ενδιαφερόµενους της 
παραχώρησης χρήσης παραλ.χώρου - πεζοδροµίου είναι να έχουν εξοφλήσει 
τυχόν βεβαιωµένες ταµειακά ή στην ∆.Ο.Υ. οφειλές τους προς την Υπηρεσία 
µας. 
Το αντάλλαγµα είναι ετήσιο και καταβάλλεται ολόκληρο ανεξαρτήτως 
διάρκειας χρήσης µε εξαίρεση τα καταστήµατα που καταθέτουν νέα άδεια 
λειτουργίας. 
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Η καταβολή του αντιστοίχου ανταλλάγµατος παραχώρησης θα γίνεται µετά 
απο ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων µε ατοµικές ειδοποιήσεις απο  την  
Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου  για τον χρόνο και 
τον τρόπο καταβολής. 
Σε περίπτωση µη καταβολής θα αίρεται η άδεια παραχώρησης και θα 
ενηµερώνεται η Λιµενική Αρχή για την επιβολή των σχετικών προστίµων.   
 
Η παρούσα παραχωρητήρια πράξη-απόφαση που συνοδεύεται από  το θεωρηµένο 
τοπογραφικό διάγραµµα ως αναπόσπαστο µέρος αυτής, υποβάλλεται στην 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση για έγκριση και στη συνέχεια µετά την έγκρισή της 
κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο και στη Λιµενική Αρχή για την πιστή τήρηση και 
εφαρµογή των κειµένων διατάξεων.    

Επισηµαίνεται ότι δεν απαιτείται η σύναψη ιδιωτικών συµφωνητικών ή σύναψη 
σύµβασης για τις παραχωρήσεις ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης κοινόχρηστου 
χώρου καθώς αυτές πραγµατοποιούνται µε µονοµερή απόφαση παραχώρησης. 

 
 
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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