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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 14/06/2021 

                                            
Αρ. Πρωτ: 1277 

 

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 6/2021 

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 18η του μήνα Ιουνίου ημέρα της εβδομάδος 

Παρασκευή και ώρα 10:00 ,  σε τακτική Συνεδρίαση στα γραφεία του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου στη Βλυχάδα, για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω 

θεμάτων: 

1.  Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με ΔΕΥΑΘ και Δήμο Θήρας.   

2. Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής 

παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ 

ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΨΑΡΑΔΩΝ ΣΤΗ ΒΛΥΧΑΔΑ Ν. ΘΗΡΑΣ». 

 

3. Αίτημα της ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. για παραχώρηση χερσαίων χώρων στο 

λιμάνι του Αθηνιού για την εξυπηρέτηση του εργοταξίου για την 

««ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΟΧΛΗΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΙΟΤ Ν. ΘΗΡΑΣ». 

 

4. Παραγραφή παραστατικών (τιμολόγια) παρελθόντων οικονομικών 

ετών. 

 

5. Έγκριση ή μη σύναξης δανείου για την αγορά πλωτού γερανού για την 

κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας. 

 

6. Παράταση των συμβάσεων του προσωπικού ΙΔΟΧ.  
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7. Έγκριση ή μη «Παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χερσαίας 

ζώνης λιμένα Αθηνιού Ν. Θήρας» στο Γαβαλά Ευάγγελο του Μιχαήλ, 

ύστερα από την υπ΄αριθμ. πρωτοκόλλου 1128 αίτησή του στο Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο Θήρας στις 21/05/2021.     

 

8. Έγκριση ή μη «Παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χερσαίας 

ζώνης λιμένα Αθηνιού Ν. Θήρας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων» 

στην Λιόλιου Ηλιάνα με την επωνυμία «Οίστρος», ύστερα από την 

υπ΄αριθμ. πρωτοκόλλου 1109 αίτησή της στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Θήρας στις 20/05/2021.     

 

9. Έγκριση ή μη «Παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χερσαίας 

ζώνης λιμένα Αθηνιού Ν. Θήρας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων» 

στην Καραμολέγκου Αντωνία του Γεωργίου, ύστερα από την υπ΄αριθμ. 

πρωτοκόλλου 991 αίτησή της στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας στις 

07/05/2021.     

 

10. Έγκριση ή μη «Παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χερσαίας 

ζώνης λιμένα Αθηνιού Ν. Θήρας για την ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» στο 

Λιγνό Χρήστο του Αναργύρου, ύστερα από την υπ΄αριθμ. πρωτοκόλλου 

966 αίτησή της στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας στις 07/05/2021.     

 

11. Έγκριση ή μη «Παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χερσαίας 

ζώνης λιμένα Αθηνιού Ν. Θήρας» στη Βαβουρά Μαρία του Χρήστου, 

ύστερα από την υπ΄αριθμ. πρωτοκόλλου 964 αίτησή της στο Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο Θήρας στις 07/05/2021. 

 

  

12. Έγκριση ή μη «Παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χερσαίας 

ζώνης λιμένα Αθηνιού Ν. Θήρας για την «ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» 

στην εταιρεία «Γ. Νομικός Α.Ξ.Τ.Ε.», ύστερα από την υπ΄αριθμ. 

πρωτοκόλλου 884 αίτησή της μέσω του εκπροσώπου αυτής Νομικού 

Γεωργίου του Ιωάννου,  στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας στις 

27/04/2021. 

 

  

13. Έγκριση ή μη «Παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χερσαίας 

ζώνης λιμένα Αθηνιού Ν. Θήρας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων» 

στην εταιρεία «ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ.», ύστερα από την 

υπ΄αριθμ. πρωτοκόλλου 934 αίτησή της μέσω της εκπροσώπου αυτής 

Ευδοκίας Κωστάκη του Βασιλείου,  στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Θήρας στις 29/04/2021. 

 

  

14. Έγκριση ή μη «Παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χερσαίας 

ζώνης λιμένα Αθηνιού Ν. Θήρας για την ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» στον 

Λιγνό Μάρκο του Βασιλείου, ύστερα από την υπ΄αριθμ. πρωτοκόλλου 

885 αίτησή του στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας στις 27/04/2021. 

 

  

15. Έγκριση ή μη «Παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χερσαίας  
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ζώνης λιμένα Αθηνιού Ν. Θήρας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 

και κατασκευή έργου προσωρινής φύσης» στο Xhafedtj Behar του Xaki, 

ύστερα από την υπ΄αριθμ. πρωτοκόλλου 954 αίτησή του στο Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο Θήρας στις 06/05/2021. 

  

16. Έγκριση ή μη «Παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χερσαίας 

ζώνης λιμένα Αθηνιού Ν. Θήρας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων» 

στην εταιρεία «UNISUNSET P.C.» ύστερα από την υπ΄αριθμ. 

πρωτοκόλλου 1042 αίτησή της μέσω του εκπροσώπου αυτής, Vozian Ilie 

του Michail  στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας στις 13/05/2021. 

 

  

17. Έγκριση ή μη «Παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χερσαίας 

ζώνης λιμένα Αθηνιού Ν. Θήρας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων» 

στην εταιρεία «UNISUNSET P.C.» ύστερα από την υπ΄αριθμ. 

πρωτοκόλλου 1041 αίτησή της μέσω του εκπροσώπου αυτής, Vozian Ilie 

του Michail  στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας στις 13/05/2021. 

 

  

18. Έγκριση ή μη «Παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χερσαίας 

ζώνης λιμένα Αμμουδίου Ν. Θήρας για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων» στον Χαμαλίδη Δημήτριο , ύστερα από την 

υπ΄αριθμ. πρωτοκόλλου 1279 αίτηση του. 

 

  

19. Έγκριση ή μη «Παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χερσαίας 

ζώνης λιμένα Αμμουδίου Ν. Θήρας για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων» στην εταιρεία «ΑΜΜΟΥΔΙ ΙΚΕ (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)», 

ύστερα από την υπ΄αριθμ. πρωτοκόλλου 933 αίτησή της μέσω της 

εκπροσώπου αυτής Ρούκου Παναγιώτας του Δημητρίου στο Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο Θήρας στις 29/04/2021. 

 

  

20. Έγκριση ή μη «Παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χερσαίας 

ζώνης λιμένα Αμμουδίου Ν. Θήρας για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων» στην εταιρεία «ΑΜΜΟΥΔΙ ΙΚΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)», ύστερα 

από την υπ΄αριθμ. πρωτοκόλλου 932 αίτησή της μέσω της εκπροσώπου 

αυτής Ρούκου Παναγιώτας του Δημητρίου στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Θήρας στις 29/04/2021. 

 

  

21. Έγκριση ή μη «Παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χερσαίας 

ζώνης λιμένα Αμμουδίου Ν. Θήρας για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων» στην εταιρεία «COOL CAVE E.E.», ύστερα από την 

υπ΄αριθμ. πρωτοκόλλου 1068 αίτησή της μέσω του εκπροσώπου αυτής 

Μπιτζάνη Ζαφειρίου του Ηλία, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας 

στις 13/05/2021. 
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 22. Έγκριση ή μη «Παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χερσαίας 

ζώνης λιμένα Αμμουδίου Ν. Θήρας για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων» στην εταιρεία «ΟΙΑ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΟΕ», ύστερα από την 

υπ΄αριθμ. πρωτοκόλλου 1020 αίτησή της μέσω του εκπροσώπου αυτής 

Χαιδεμένου Ιωάννου του Μάρκου, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας 

στις 11/05/2021. 

 

23. Έγκριση ή μη «Παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χερσαίας 

ζώνης λιμένα Αμμουδίου Ν. Θήρας για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων» στην εταιρεία «SUNSET AMMOΥΔΙ ΙΚΕ», ύστερα 

από την υπ΄αριθμ. πρωτοκόλλου 1066 αίτησή της μέσω του 

εκπροσώπου αυτής Μπιρίγκου Αλεξάνδρου του Παρασκευά, στο 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας στις 14/05/2021. 

 

24. Έγκριση ή μη «Παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χερσαίας 

ζώνης λιμένα Αμμουδίου Ν. Θήρας για ενυδρείο» στην εταιρεία «SUNSET 

AMMOΥΔΙ ΙΚΕ», ύστερα από την υπ΄αριθμ. πρωτοκόλλου 1067 αίτησή 

της μέσω του εκπροσώπου αυτής Μπιρίγκου Αλεξάνδρου του 

Παρασκευά, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας στις 14/05/2021. 

 

25. Έγκριση ή μη «Παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χερσαίας 

ζώνης λιμένα Αμμουδίου Ν. Θήρας για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων» στην Παγώνη Αικατερίνη ύστερα από την υπ΄αριθμ. 

πρωτοκόλλου 1075 αίτησή της. 

 

26. Έγκριση ή μη «Παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χερσαίας 

ζώνης Μονολίθου Ν. Θήρας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων» στην 

Μπιλίτση Γεωργία «Ταβέρνα Λοίζος» 

 

27. Eγκατάσταση και λειτουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών 

αυτοκινήτων σε λιμενικές ζώνες ευθύνης του Δ.Λ.Τ.Θήρας. 

 

28. Έγκριση εξόδων φιλοξενίας για την δράση Aegean Rebreath στο νησί 

μας. 

 

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Θήρας 

Ρούσσος Άγγελος 


