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Αριθ. Απόφ.11

Απόσπασμα από
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 03 της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Λέσβου

Σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016 και ώρα 12.00 π.μ. στην έδρα του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, εντός του Επιβατηγού λιμένα Μυτιλήνης, συνήλθε σε 
συνεδρίαση  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου  Λέσβου, 
ύστερα από την αριθ.  207/13-06-2016 Πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  στα  μέλη  του  Δ.Σ.,  για  λήψη  απόφασης  στα 
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Πρωτόκολλο  Παραλαβής  –  Παράδοσης  οικονομικών,  περιουσιακών,  κ.λπ. 

στοιχείων από Λιμενικό Ταμείο Λέσβου σε Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου.
2. Ανάθεση εργασιών σε υπαλλήλους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου.
3. Ορισμός  Διατάκτη  του  Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου  Λέσβου,  σύμφωνα  Π.Δ. 

113/2010 (ΦΕΚ 194 Α’/ 22-11-2010).
4. Εξουσιοδότηση υπογραφής επιταγών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου.
5. Ορισμός εκπροσώπων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου στην Επιτροπή 

Γνωμοδότησης  για  τη  χορήγηση  αδειών  υπαίθριου  στάσιμου  ή  πλανόδιου 
εμπορίου στις χερσαίες ζώνες λιμένων νήσου Λέσβου.

6. Ορισμός εκπροσώπων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου στην Επιτροπή 
Γνωμοδότησης  αναφορικά  με  θέματα  ανέλκυσης,  απομάκρυνσης  ή 
εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.

7. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων, καθώς 
και  Επιτροπής  Διεξαγωγής  Δημοσίων  Διαγωνισμών  του  Δημοτικού  Λιμενικού 
Ταμείου Λέσβου.

8. Έκπτωση εσόδων που έχουν βεβαιωθεί  στις  Δ.Ο.Υ.  από πρόστιμα Κ.Ο.Κ.  και 
απαλλαγή από τη βεβαίωση στις Δ.Ο.Υ.

9. Διαδικασία παραχωρήσεων απλής χρήσης χώρων χερσαίων ζωνών νήσου Λέσβου, 
για  τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων,  ομπρελών,  κ.λπ.  και  επανεξέτασης 
ανταλλάγματος χρήσης, έως 30/04/2017.

10. Επί  της  από  11/05/16  αιτήσεως  του  Κατσούρη  Νικολάου  περί  χορήγησης 
βεβαίωσης ότι το Λ.Τ. Λέσβου δεν έχει αντίρρηση για παραχώρηση απλής χρήσης 
χώρου, έμπροσθεν του καταστήματος αυτού.

11. Επί  της  από  26/05/16  αιτήσεως  των  παραγωγών  Λαγουτάρη  Μαριάννας, 
Γεωργαντέλλη Γεωργίου  και  Παπγή Ειρήνης  περί  χορήγησης  άδειας  πώλησης 
αγροτικών προϊόντων σε χώρο που έχει εγκριθεί από το συμβούλιο της Δημοτικής 
Κοινότητας Πλωμαρίου.

12. Επί  της  από  24/05/16  αιτήσεως  του  Σκυβαλάκη  Ευσταθίου  περί  ενοικίασης 
οικοπέδου   που  βρίσκεται  στη  θέση  Αμμουδέλι  της  Δημοτικής  Ενότητας 
Πλωμαρίου.

13. Ορισμός δικηγόρου για περιουσιακά στοιχεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Λέσβου.



14. Λήψη  απόφασης  αναφορικά  με  τη  χρήση  της  αίθουσας  Τελωνείου  (πρώην 
γραφείου Τουριστικής Αστυνομίας), ως γραφείου πληροφόρησης επισκεπτών της 
νήσου Λέσβου.

15. Επί  του  αρ.  πρωτ.  2132.11/2376/2016/18-05-16  εγγράφου  του  Κεντρικού 
Λιμεναρχείου Μυτιλήνης σχετικά με το 05/05/16 αίτημα της Κάππου Βασιλικής 
περί  παραχώρησης  θέσης  στάθμευσης  επί  της  Π.  Κουντουριώτη  (Προκυμαίας 
Μυτιλήνης).

16. Επί του αρ. πρωτ. 72/21-01-16 εγγράφου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με 
θέμα: «Χώροι στάθμευσης έμπροσθεν του Κτιρίου της Περιφέρειας».

17. Έγκριση  του  Πρακτικού  της  Γνωμοδοτικής  Επιτροπής  αναφορικά  με  θέματα 
ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.

18. Λήψη  απόφασης  για  αναπροσαρμογή  των  ζυγιστικών  τελών  των 
γεφυροπλαστιγγών  λιμένα  Μυτιλήνης,  κατόπιν  αιτήματος  του  Ελευθερίου 
Παρασκευά, μισθωτή αυτών.

19. Επί  του  αρ.  πρωτ.  06/58/16/18-05-16  εγγράφου  της  εταιρείας  MSC-Maritime 
Security Consultants Σύμβουλοι  Υπηρεσιών  Ασφαλείας  με  θέμα:  «Εφαρμογή 
κανόνων ασφάλειας, Κώδικας ISPS, σε λιμένα Μυτιλήνης».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:
Α/Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Γαληνός Σπυρίδων, Δήμαρχος Λέσβου, Πρόεδρος Κυρατζής-  Χρυσοστόμου 

Ευστράτιος
2 Πετρέλλης Κυριάκος, Αντιπρόεδρος Πασσάδης  Νικόλαος,  Κεντρικός 

Λιμενάρχης Μυτιλήνης, Τακτικό 
Μέλος

3 Ελευθεριάδου Μαρία, Τακτικό Μέλος
4 Ζουμπούλη Νίκη, Τακτικό Μέλος
5 Τεντόμας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

Η Τήρηση του πρακτικού της παρούσας συνεδρίασης έγινε από την υπάλληλο του 
Δ.Λ.Τ. Λέσβου Σταυράκη Ευστρατία.

Α. Θέματα εντός ημερήσιας διάταξης:
ΕΝΑΤΟ ΘΕΜΑ: Διαδικασία παραχωρήσεων απλής χρήσης χώρων χερσαίων ζωνών 
νήσου  Λέσβου,  για  τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων,  ομπρελών,  κ.λπ.  και 
επανεξέτασης ανταλλάγματος χρήσης, έως 30/04/2017.

Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου το θέμα της διαδικασίας 
παραχωρήσεων  απλής  χρήσης  χώρων  χερσαίων  ζωνών  νήσου  Λέσβου,  για 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, κ.λπ. και επανεξέτασης ανταλλάγματος 
χρήσης, έως 30/04/2017.
Προτείνει δε την εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην υπ’ αριθ. 79/2016 πράξη της 
Λιμενικής Επιτροπής Λέσβου για το ως άνω διάστημα, πλην όμως το αντάλλαγμα της 
χερσαίας ζώνης λιμένα Επάνω Σκάλας Μυτιλήνης να μην αυξηθεί, (ούτε κανένα άλλο 
αντάλλαγμα), λόγω οικονομικής συγκυρίας, αλλά να παραμένει η τιμή του σε €12,15 
(δώδεκα ευρώ και  δέκα πέντε  λεπτά),  όπως είχε  εγκριθεί  στην υπ’ αριθ.  71/2015 
πράξη της Λιμενικής Επιτροπής Λέσβου. 



Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:
1. Την  αριθ.  71/2015  πράξη  της  Λιμενικής  Επιτροπής  Λέσβου  με  θέμα: 

«Διαδικασία  παραχωρήσεων  απλής  χρήσης  χώρων χερσαίων  ζωνών νήσου 
Λέσβου,  για  τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων,  ομπρελών,  κ.λπ.  και 
επανεξέτασης  τιμολογίου»,  που  αφορά  το  διάστημα  από  01/05/2015  έως 
30/04/2016, όπως αυτή εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

2. Την  αριθ.  79/2016  πράξη  της  Λιμενικής  Επιτροπής  Λέσβου  με  θέμα: 
«Διαδικασία  παραχωρήσεων  απλής  χρήσης  χώρων χερσαίων  ζωνών νήσου 
Λέσβου,  για  τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων,  ομπρελών,  κ.λπ.  και 
επανεξέτασης  τιμολογίου»,  που  αφορά  το  διάστημα  από  01/05/2016  έως 
30/04/2017, όπως αυτή εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει να τηρηθεί η διαδικασία παραχωρήσεων απλής χρήσης χώρων χερσαίων 
ζωνών νήσου Λέσβου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, κ.λπ. έως την 
30/04/2017,  όπως  αποφασίσθηκε  με  την  υπ’ αριθ.  79/2016  πράξη  της  Λιμενικής 
Επιτροπής Λέσβου.
Β)  Να  μην  αυξηθεί  το  αντάλλαγμα  παραχωρήσεων  απλής  χρήσης  χώρων  της 
χερσαίας  ζώνη  λιμένα  Επάνω  Σκάλας  Μυτιλήνης.  Να  παραμείνει  στην  τιμή  των 
€12,15  (δώδεκα  ευρώ  και  δέκα  πέντε  λεπτά),  όπως  είχε  εγκριθεί  στην  υπ’ αριθ. 
71/2015 πράξη της Λιμενικής Επιτροπής Λέσβου. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2016.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

………………………………………………………………………………………….
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γαληνός Σπυρίδων
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Πετρέλλης Κυριάκος

Τεντόμας Βασίλειος

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ζουμπούλη Νίκη

Ελευθεριάδου Μαρία

Πετρέλλης Κυριάκος




