
 

 

                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                               ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:  1 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ                                                                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  10                                                                                                

                                                                                                                                       

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου 

σήμερα 29/1/2019 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. 254/24.1.2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου 

Κοσμά  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (8) άρχισε η συνεδρίαση 

Παρόντες 

Βακόνδιος  Φραγκίσκος αναπληρωματικό μέλος του Πρίντεζη Γουλιέλμου, Βαμβακούσης 

Ιωάννης Λιμενάρχης Σύρου, Βρεττός Στέφανος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Κοσμάς 

Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Νομικός Νικόλαος αναπληρωματικό μέλος του Γεωργίου 

Κανάκη, Προκοπίου Φλώρα 

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι  

Βασάλος Ιωάννης,Ζουλός Νικόλαος, Λαρεντζάκης  Γεώργιος,Παούρης Νικόλαος,Σκιαδά 

Άννα,Φίλιππα Ιωάννα,Χρυσολωράς Θεόδωρος 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπών 

Λιμενικής Αρχής Σύρου 

Ο Πρόεδρος  έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

α) του άρθρου 35 ΓΚΛ του υπ’αριθ.20 (ΦΕΚ 444-Β΄/99) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει που 

αφορά την χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής 

β) του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ Α΄61) που αφορά τον καθορισμό και 

χαρακτηρισμό των πολυσύχναστων παραλιακών χώρων 

γ) του Ν.2881/2001 (ΦΕΚ 16 Α) «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες 

διατάξεις» 

δ) την αριθ.2123/36/01/19-01-01 απόφαση ΥΕΝ (ΦΕΚ 1438 Β! /22-10-01) «Διαδικασία 

τρόπος συγκρότησης λειτουργίας και έκφρασης γνώμης της γνωμοδοτικής Επιτροπής σε 

θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων» 

ε) Το αριθ.2131.4/12/2019/02.01.2019 έγγραφο του Λ/Χ Σύρου 

στ) Το αριθ.2131.16/11/2019/02.01.2019 έγγραφο του Λ/Χ Σύρου 

ζ) Το αριθ.2131.14/13/2019/02.01.2019 έγγραφο του Λ/Χ Σύρου 

Προτείνει στο Συμβούλιο τον ορισμό  εκπροσώπων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Σύρου  μετά των αναπληρωτών τους,  που θα αποτελέσουν μέλη  των Επιτροπών που θα 

συγκροτήσει  η Λιμενική   Αρχή  Σύρου σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις  
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α) Για την επιτροπή του άρθρου 35 του υπ’αριθ.20 Γ.Κ.Λ. (444Β΄/1999) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει  που αφορά την «χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων 

μέσων αναψυχής» 

Τακτικό μέλος :  Κανάκης  Γεώργιος 

Αναπληρωματικό μέλος :  Μηλιός Γεώργιος 

β) Για την Επιτροπή του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018 (Α΄61) που αφορά τον «καθορισμό και 

χαρακτηρισμό των πολυσύχναστων παραλιακών χώρων» 

Τακτικό μέλος : Πρίντεζης Γουλιέλμος     

Αναπληρωματικό μέλος :  Μηλιός Γεώργιος 

γ)  Για την Γνωμοδοτική Επιτροπή για «θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης 

ναυαγίων ή πλοίων»  

Τακτικό Μέλος :  Μηλιός  Γεώργιος 

 Αναπληρωματικό μέλος : Κανάκης Γεώργιος 

 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)Τις διατάξεις του άρθρου 35 ΓΚΛ του υπ’αριθ.20 (ΦΕΚ 444-Β΄/99)όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει που αφορά την χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής 

7)Τις διατάξεις του άρθρου 11  του Π.Δ. 31/2018 (Α΄61)που αφορά τον καθορισμό και 

χαρακτηρισμό των πολυσύχναστων παραλιακών χώρων 

8) Τις διατάξεις του  Ν.2881/2001 (ΦΕΚ 16 Α) «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και 

άλλες διατάξεις» 

9) Την αριθ.2123/36/01/19-01-01 απόφαση ΥΕΝ (ΦΕΚ 1438 Β! /22-10-01) «Διαδικασία 

τρόπος συγκρότησης λειτουργίας και έκφρασης γνώμης της γνωμοδοτικής Επιτροπής σε 

θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων»  

10) Το αριθ.2131.4/12/2019/02.01.2019 έγγραφο του Λ/X Σύρου 

11) Το αριθ.2131.16/11/2019/02.01.2019 έγγραφο του Λ/Χ Σύρου 

12) Το αριθ.2131.14/13/2019/02.01.2019 έγγραφο του Λ/Χ Σύρου   

13)Την πρόταση του Προέδρου        

14)Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 

Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.  
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[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης 

και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία  

άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 

Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»                                                                                    

                                                     

                                                    Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει τον ορισμό  εκπροσώπων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου μετά των 

αναπληρωτών τους, που θα αποτελέσουν μέλη  των Επιτροπών που θα συγκροτήσει η 

Λιμενική Αρχή Σύρου ως κάτωθι: 

 

α) Για την επιτροπή του άρθρου 35 του υπ’αριθ.20 Γ.Κ.Λ. (444Β΄/1999) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει  που αφορά την «χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων 

μέσων αναψυχής» 

Τακτικό μέλος :  Κανάκης  Γεώργιος 

 Αναπληρωματικό μέλος :  Μηλιός Γεώργιος 

β) Για την Επιτροπή του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018 (Α΄61) που αφορά τον «καθορισμό και 

χαρακτηρισμό των πολυσύχναστων παραλιακών χώρων» 

Τακτικό μέλος : Πρίντεζης Γουλιέλμος     

 Αναπληρωματικό μέλος :  Μηλιός Γεώργιος 

γ)  Για την Γνωμοδοτική Επιτροπή για «θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης  

ναυαγίων ή πλοίων»  

Τακτικό Μέλος :  Μηλιός  Γεώργιος 

Αναπληρωματικό μέλος : Κανάκης Γεώργιος 

  Β. Σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4555/2018, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον   

  μπορεί να προσφύγει  ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου   

  μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών. 

 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΟΣΜΑΣ                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ                                                         

                                                                                                                                                                                                           

                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ     

               

                                                                Βακόνδιος Φραγκίσκος     

    

                                                                Bαμβακούσης Ιωάννης     

                                                

                                                                Βρεττός Στέφανος                                                                                                                                      

 

                                                                Καρακατσάνης Γεώργιος                                        

                                                                                                          

                                                                Νομικός Νικόλαος 

 

                                                                Προκοπίου Φλώρα  
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