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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 06 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                          ΑΠΟΦΑΣΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 106 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ  

  

  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό 06/2017 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του  

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Θήρας.  

  

Θέμα: Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής εξέτασης των αιτημάτων παραχώρησης 
του ιδιαίτερου δικαιώματος χερσαίων χώρων και ορισμός μελών. 
 

Στη Θήρα και στο Δημοτικό Λιμενικό κατάστημα σήμερα στις 31 του μήνα Μαρτίου 

του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα 

από την υπ’ αριθ. πρωτ. 609/27-03-2017 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 :  
  Προτείνω όπως συγκροτήσουμε για το 2017 με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου επιτροπή για τον έλεγχο των αιτημάτων παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων 

προκειμένου να διεκπεραιώνονται τα αιτήματα  όσο το δυνατόν γρηγορότερα και η 

Επιτροπή να τα γνωμοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση . 

Η Επιτροπή αυτή θα αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δ.Λ.Τ. Θήρας , ως Πρόεδρο ,  από 

δύο συμβούλους εκ των οποίων ο ένας από την μειοψηφία , τον Λιμενάρχη Θήρας και έναν 

υπάλληλο ο οποίος θα εκτελεί και χρέη γραμματέα. 

To διοικητικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου , μετά από διαλογική 

συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα 

Συγκροτεί πενταμελή επιτροπή για τον έλεγχο των αιτημάτων παραχώρησης κοινοχρήστων 

χώρων προκειμένου να διεκπεραιώνονται τα αιτήματα  όσο το δυνατόν γρηγορότερα και η 

Επιτροπή να τα γνωμοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση . 

Ορίζει μέλη στην επιτροπή τους: 

1. Πελέκη Ηλία, Κυριαζή Γεώργιο , Δεναξά Χρυσόστομο, Δρόσο Ζήση , και έναν εκπρόσωπο 

του Λιμεναρχείου Θήρας. 
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Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Πελέκης Ηλίας και Γραμματέας ο Τσανάκας Κων/νος 

πολ. μηχανικός. 

 

 

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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