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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 07/2017 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Θέμα: 5. Ανανέωση παραχώρησης οικήματος στον ερασιτεχνικό αλιευτικό σύλλογο
ψαράδων «ο Άγιος Νικόλαος» στην λιμενική ζώνη του αλιευτικού καταφυγίου στην
Βλυχάδα».
Στη Θήρα και στο Δημοτικό Λιμενικό κατάστημα σήμερα στις 12 του μήνα Aπριλίου
του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα
από την υπ’ αριθ. πρωτ. 692/06-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε
στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Λ.Τ. Θήρας.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 96 του
Ν.3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παρόντες ήταν 7:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΠΕΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ , ΠΡΟΕΔΡΟΣ.
2. ΜΑΡΚΕΛΑ ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.
3. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , μέλος.
4. ΔΕΝΑΞΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, μέλος.
5. ΔΑΝΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, (Λ/Χ) μέλος.
6. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ , μέλος
7. ΔΡΟΣΟΣ ΖΗΣΗΣ , μέλος
Πρακτικογράφος : Αντώνιος Αργυρός τακτικός υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Θήρας.
Παίρνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Πελέκης και εισηγούμενος το 5o θέμα της
ημερησίας διάταξης είπε τα εξής :
Επειδή είναι παρόντες οι ενδιαφερόμενοι για το θέμα προτείνω να συζητηθεί πρώτο
για να μην περιμένουν.
Με την υπ' αριθ. 61_2012 απόφαση το διοικητικό συμβούλιο του Δ.Λ.Τ. Θήρας
παραχώρησε το ιδιαίτερο δικαίωμα της χρήσης ενός οικήματος στο στον ερασιτεχνικό
αλιευτικό σύλλογο ψαράδων «ο Άγιος Νικόλαος» στην λιμενική ζώνη του αλιευτικού
καταφυγίου στην Βλυχάδα».
Στο ίδιο οίκημα ζητάει να συστεγαστεί και ο Ναυτικός Όμιλος Σαντορίνης, αίτημα
στο οποίο συμφωνεί και ο ερασιτεχνικός σύλλογος.
Το διοικητικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου , μετά από
διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη του :
α) Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2738/99.
β) Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2971/2001.
γ) Την εγκύκλιο 8321.6/01/12 - 12-03– 2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
δ) την πρόταση του Σιγάλα Αντώνη και Δρόσου Ζήση , το αντάλλαγμα να ορισθεί σε
250 ευρώ για κάθε σύλλογο.
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μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την συστέγαση του ερασιτεχνικού αλιευτικού συλλόγου ψαράδων «ο Άγιος
Νικόλαος» με τον Ναυτικό Όμιλο Σαντορίνης με και ανανεώνει την παραχώρηση του
ιδιαίτερου δικαιώματος της χρήσης ενός οικήματος 22,05 τετραγωνικών μέτρων όπως
φαίνεται στο από τότε τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Επαρχείου Θήρας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Β. Η παραχώρηση ισχύει για τρία έτη από εγκρίσεως της παρούσας.
Γ. Καθορίζει το ετήσιο αντάλλαγμα σε πεντακόσια (500) ευρώ για τον ΝΟΣ και πεντακόσια
(500) ευρώ για τον ερασιτεχνικό αλιευτικό σύλλογο ψαράδων «ο Άγιος Νικόλαος».
Δ. Επισημαίνεται ότι δεν ισχύουν οι διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων του Π.Δ.
34/1995 όπως κάθε φορά αυτό ισχύει. Η παραχώρηση υπόκεινται πάντοτε σε μονομερή
ανάκληση από το Δημόσιο για λόγους δημόσιου συμφέροντος, εθνικής άμυνας,
συγκοινωνιακούς, δημόσιας τάξης και ασφάλειας ή δημόσιας υγείας και προστασίας του
φυσικού περιβάλλοντος. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του
Ν.2971/2001 και άλλων ειδικών διατάξεων 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, που να αφορά την έκταση, που παραχωρήθηκε ή τις
εγκαταστάσεις και γενικά τα έργα πάνω σε αυτή. Η παράβαση της διάταξης του
προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανάκληση της παραχώρησης.
Για πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
O Πρόεδρος
Τα μέλη
1. ΠΕΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ.
2. ΜΑΡΚΕΛΑ ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.
3. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , μέλος.
4. ΔΕΝΑΞΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, μέλος.
5. ΔΑΝΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, (Λ/Χ) μέλος.
6. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ , μέλος
7. ΔΡΟΣΟΣ ΖΗΣΗΣ , μέλος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΕΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
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