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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 07 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                          ΑΠΟΦΑΣΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 131 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ  

  

  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό 07/2017 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του  

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Θήρας.  

  

Θέμα 3o: Επανεξέταση αιτήματος Δ.Λ.Τ. Ίου για την κάλυψη αντιρρυπαντικού 
εξοπλισμού της ν.  Ανάφης. 
 
  

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. 692/12-04-2017 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 3o θέμα της 

ημερησίας διάταξης είπε τα εξής :  

Με την υπ' αριθ. 105_2017 απόφαση μας εγκρίναμε την ικανοποίηση του αιτήματος 

αιτήματος ΔΛΤ Ίου για την κάλυψη αντιρρυπαντικού εξοπλισμού της ν.  Ανάφης. 

Μετά από επικοινωνία με την ανάδοχο εταιρεία HWM μας γνωστοποιήθηκε εγγράφως ότι το 

Δ.Λ.Τ. Θήρας δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί με τον εξοπλισμό που έχει προμηθευτεί και 

θα αναγκαστεί να επωμισθεί σημαντικό κόστος. 

Το διοικητικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του 

α) την υπ' αριθ. 105/2017 απόφαση του  

β) την από 10/4/2017 επιστολή της ΗWM    

γ) την επισήμανση του κ. Σιγάλα Αντώνιου ότι έχει ήδη ληφθεί απόφαση (105_2017)  στη 

προηγούμενη συνεδρίαση και δεν έχουν προκύψει νέα δεδομένα. 

μετά από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει με πλειοψηφία 
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α) Ανακαλεί την υπ' αριθ. 105_2017 (ΑΔΑ:68Σ0ΟΕ2Ε-217) απόφαση του με θέμα " 

Εξέταση αιτήματος του Δ.Λ.Τ. Ίου για την κάλυψη αντιρρυπαντικού εξοπλισμού της ν.  

Ανάφης". 

 

β) δεν εγκρίνει το αίτημα του Δ.Λ.Τ. Ίου για την κάλυψη αντιρρυπαντικού εξοπλισμού της ν.  

Ανάφης. 

 

Ο κος Σιγάλας Αντώνιος και ο κος Δρόσος Ζήσης ψήφισαν αρνητικά διότι είναι παράνομο 

να ξανασυζητηθεί το αίτημα αφού έχει ήδη ληφθεί απόφαση (105_2017)  στη προηγούμενη 

συνεδρίαση και δεν έχουν προκύψει νέα δεδομένα. 

 

Ο κος Δανίκας Αντώνιος Λιμενάρχης Θήρας δήλωσε ΠΑΡΩΝ. 

 

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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