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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ 
 

 
 
 

Δ/νση: Φηρά, Θήρας Τ. Κ. : 84700 
Πληροφορίες : Αργυρός Αντώνιος. 

Τηλ.: 2286028362 
Φαξ : 2286025878 
e-mail: dltthiras@gmail.com 

 

  

 Θήρα 20/05/2021 
                                            

Αρ. Πρωτ: 1114 
 

ΠΡΟΣ : 1. κ.Γρατσία Ιωάννη τακτικό 

μέλος (Αντιπρόεδρο) και τον αναπληρωτή 
αυτού κ. Μάινα Ιωάννη. 
2. κ. Σιγάλα Επιφάνειο τακτικό μέλος και 

τον αναπληρωτή αυτού κ. Χάλαρη 
Αντώνιο. 

3. κ. Ζαμπέλη Ειρήνη, τακτικό μέλος , με 
αναπληρώτρια την κ. Λυγνού 
Παρασκευή. 

4. κ. Δρόσου Ειρήνη, τακτικό μέλος , με 
αναπληρώτρια την κ. Γκλαβά Αδαμαντία. 

5. κ. Πρέκα Μαρία Ιωάννα , τακτικό 
μέλος με αναπληρωτή τον κ. Καρρά 
Παρασκευά. 

6. κ. Λιμενάρχη Θήρας. 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5/2021 

ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239, 240, 244 του Δ.Κ.Κ. 

(Ν.3463/2006) και την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852_2010 και της Π.Ν.Π. 

11/11-03-2020, σας καλούμε την 24η του μήνα Μαΐου ημέρα της εβδομάδος 

Δευτέρα και από ώρα 11:00 ,  σε συνεδρίαση δια περιφοράς  μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (η συνεδρίαση θα διαρκέσει 1 ώρα από τις 11:00 μέχρι τις 12:00) για 

συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων: 

1.  Έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής  του 

διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση,  για την παροχή της υπηρεσίας : «Επαναφορά λειτουργικού 

βάθους λιμενολεκάνης καταφυγίου ψαράδων Βλυχάδας Ν. Θήρας». 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Έγκριση ή μη του πρακτικού διεξαγωγής του διαγωνισμού παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας στις λιμενικές ζώνες ευθύνης μας με τη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 ως κατεπείγον μέτρο 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σύμφωνα με 

την Πράξη Νομοθετικού Περιεχόμενου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α’/11-03-2020)». 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Σύσταση τριμελής (3) επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων και 

των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν στην 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 69ΓΧΟΕ2Ε-ΞΥΨ), για την 

κατάρτιση καταλόγου πολλαπλών παρόχων παροχής υπηρεσιών 

παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου, 

από πλοία που προσεγγίζουν τους λιμένες του ΔΛΤ Θήρας, προκειμένου 

να συνάψει το Δ.Λ.Τ.Θήρας συμβάσεις με τους παρόχους που έχουν 

εκδηλώσει ενδιαφέρον''. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………… 

 

4. Κατασκευή δύο (2) περγκολών, μία στο αλιευτικό καταφύγιο Βλυχάδας 

και μια στο αλιευτικό καταφύγιο Μονόλιθου Θήρας, για τη δημιουργία 

Σταθμών Συλλογής Θαλάσσιων Απορριμμάτων της Aegean Rebreath. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5. Προσωρινή τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων οριοθέτησης στο λιμάνι του 

Αθηνιού. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6. Συμμόρφωση λιμένα Θήρας στις νέες απαιτήσεις SCHENGEN.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Θήρας 2019-2023.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

8. Έγκριση επισκευής τμήματος ανωδομής στο λιμένα Αθηνιό, λόγω της 

ζημιάς του προβλήτα στη θέση πρόσκρουσης με το Ε/Γ – Ο/Γ «ΜΕΛΙΝΑ». 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

9. Πρόταση της Κοινότητας Θηρασιάς προς τον Δήμο Θήρας για την 

τοποθέτηση ενός πίνακα δρομολογίων και ενός κιόσκι στο Αμμούδι Οίας 

(απόφαση 48/2021 του κοινοτικού συμβουλίου Θηρασιάς). 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………… 

10. Πρόταση της Κοινότητας Θηρασιάς προς τον Δήμο Θήρας (απόφαση 

36/2021 του κοινοτικού συμβουλίου Θηρασιάς) για την κατασκευή 

πεζόδρομου στην λιμενική ζώνη Κόρφου. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

11. Πρόταση της Κοινότητας Θηρασιάς προς τον Δήμο Θήρας (απόφαση 

41/2021 του κοινοτικού συμβουλίου Θηρασιάς) για την μελέτη και 

κατασκευή από δύο αποχωρητήρια στον οικισμό Μανωλά Ποταμού και 

στις λιμενικές ζώνες Αγίας Ειρήνης (Ρίβας) και Κόρφου. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

12. Πρόταση της Κοινότητας Θηρασιάς προς τον Δήμο Θήρας (απόφαση 

34/2021 του κοινοτικού συμβουλίου Θηρασιάς) για μελέτη αποχέτευσης 

στην λιμενική ζώνη Κόρφου και στην λιμενική ζώνη Ρίβας Θηρασιάς. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

13. Πρόταση της Κοινότητας Θηρασιάς προς τον Δήμο Θήρας (απόφαση 

40/2021 του κοινοτικού συμβουλίου Θηρασιάς) για την απομάκρυνση 

των τραπεζοκαθισμάτων από την προβλήτα στο Αμμούδι Οίας. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

14. Πρόταση της Κοινότητας Θηρασιάς προς τον Δήμο Θήρας (απόφαση 

64/2021 του κοινοτικού συμβουλίου Θηρασιάς) για την απομάκρυνση 

των επικίνδυνων ναυδέτων από τις λιμενικές ζώνες Κόρφου και Αγίας 

Ειρήνης (Ρίβας). 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

15. Αίτηση του κ. Ρενιέρη Ιάκωβου για επιστροφή ποσού 150,00 ευρώ ως 

αχρεωστήτως καταβληθέντα. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

16. Αίτηση Σωματείου εκμισθωμένων οχημάτων με οδηγό με θέμα 

«Χωροθέτηση στάθμευσης επαγγελματικών τουριστικών οχημάτων 

ιδιωτικής χρήσης στην χερσαία ζώνη του λιμένος Αθηνιου». 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………… 

17. Αίτηση κ. Τριανταφύλλου Λάμπρου για παραχώρηση χώρου 

αναμονής στο Αμμούδι Οίας για θαλάσσιο ταξί. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

18. Έγκριση εξόδων μετακίνησης του Αντιπροέδρου του Δ.Λ.Τ.Θήρας για 

υπηρεσιακούς λόγους εκτός έδρας. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Θήρας 

 

Ρούσσος Άγγελος 


