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Απόσπασμα από
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 06 της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Λέσβου

Σήμερα,  Τετάρτη  15  Μαϊου  2019  και  ώρα  10.30 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, 
δυνάμει του Π.Δ. 53/05-05-2016/ ΦΕΚ.86/ Α’/13-05-2016, καθώς και σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ. 96/2017  προηγούμενη Απόφασή του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Λέσβου, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 225/2017 όμοια, δυνάμει της υπ’ αριθ. 143/2017 
Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
την  υπ’  αριθ.  535/2017  όμοια,  και  ύστερα  από  την  αριθ.  1227/08-05-2019 
Πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα 
μέλη του Δ.Σ., για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Στελέχωση Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Λ.Τ. Λέσβου.
2. Εισηγητική έκθεση Α’ τριμήνου του 2019 προς το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Λέσβου, για την 

εκτέλεση του Προϋπολογισμού.
3. Νομιμοποίηση – Πληρωμή Διαφόρων Δαπανών.
4. Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών για τις 

ανάγκες της υπηρεσίας και των χώρων ευθύνης του Δ.Λ.Τ. Λέσβου.
5. Πληρωμή  ετήσιας  συνδρομής  του  Δ.Λ.Τ.  Λέσβου  για  συμμετοχή  αυτού  στην 

Ε.ΛΙΜ.Ε.
6. Έκπτωση εσόδων που έχουν βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ. και απαλλαγή από βεβαίωση 

σε Δ.Ο.Υ.  προστίμων Κ.Ο.Κ.
7. Προμήθεια  ειδών  ιματισμού  και  υποδημάτων  για  τις  ανάγκες  του  Κλιμακίου 

Ειδικών αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης.
8. Προμήθεια οικίσκου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ασφαλείας του Κεντρικού 

Λιμεναρχείου Μυτιλήνης.
9. Εργασίες  επέκτασης  δικτύου  φωτισμού  κατά  μήκος  του  προσήνεμου  και  του 

υπήνεμου μώλου στο λιμένα Ντιπίου.
10. Προμήθεια μαγνητικών καρτών και καλυμμάτων για pillars Μυτιλήνης.
11. Λήψη απόφασης  αναφορικά  με  τιμή  χρέωσης  καρτών  ύδατος  και  ηλεκτρικού 

ρεύματος για τα νέα pillars Μυτιλήνης.
12. Εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια και τοποθέτηση προσκρουστήρων στον 

λιμένα Μυτιλήνης».
13. Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Βυθομετρική αποτύπωση θαλάσσιας 

περιοχής λιμένων Σκάλας Πολιχνίτου, Σκάλας Καλλονής, Σκάλας Συκαμιάς και 
Γαβαθά».
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14. Εφαρμογή  οριογραμμών  Χερσαίας  Ζώνης  Λιμένα  στους  λιμένες  Σκάλας 
Συκαμιάς και Σκάλας Πολιχνίτου.

15. Μελέτη για τη διαμόρφωση νέων κατασκευών εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα 
Σκάλας Καλλονής.

16. Διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Ασφαλείας Λιμενικής 
Εγκατάστασης Πέτρας (ΥΑΛΕ) και Αναπληρωτή ΥΑΛΕ.

17. Διάθεση  πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσιών  ασφάλειας  Λιμενικής 
Εγκατάστασης Πέτρας για την εφαρμογή του Κώδικα ISPS.

18. Επί  της  από  6/5/2019  αιτήσεως  του  Χατζηευστρατίου  Γεωργίου  περί 
παραχώρησης χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Μυτιλήνης.

19. Επί της από 6/5/2019 αιτήσεως του Σίμου Ευστρατίου περί παραχώρησης χρήσης 
χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Μυτιλήνης.

20. Επί  της  από  2/5/2019  αιτήσεως  του  Χαλδέζου  Κων/νου  περί  παραχώρησης 
χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πλωμαρίου.

21. Επί της από 10/4/2019 αιτήσεως της «Τουριστικές Επιχειρήσεις ΠΑΝ. ΕΦ. ΑΝ. 
ΑΕ» περί παραχώρησης χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Μυτιλήνης.

22. Επί της από 12/3/2019 αιτήσεως της  RYKHALSKA OKSANA περί χορήγησης 
άδειας λειτουργίας καντίνας στη χερσαία ζώνη λιμένα Πλωμαρίου.

23. Κατακύρωση  αποτελέσματος  του  Διαγωνισμού  παροχής  υπηρεσιών  ασφάλειας 
Λιμενικής Εγκατάστασης Μυτιλήνης για την εφαρμογή του Κώδικα ISPS.

24. Κατακύρωση αποτελέσματος του Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαρισμού 
χερσαίας ζώνης λιμένα Μυτιλήνης.

25. Επί  των  αριθ.  πρωτ.  2131/63/2019/01-03-2019,  2131/121/2019/19-04-2019  & 
2131/141/2019/07-05-2019 εγγράφων Λιμενικού Σταθμού Πλωμαρίου με θέμα: 
«Παράνομη απλή χρήση χώρου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα».

26. Επί  αιτήσεως  Χατζηελευθερίου  Βύρωνα  περί  τοποθέτησης  στα  Τελωνεία 
Μυτιλήνης, Πέτρας και Πλωμαρίου διαφημιστικού υλικού για ταξιδιωτικό οδηγό 
της Λέσβου. 

27. Επί της από 19/02/2019 αιτήσεως Συλλόγων Πέτρας περί διευθέτησης χώρου σε 
λιμένα Αυλάκι Πέτρας, στα πλαίσια πραγματοποίησης εκδήλωσης.

28. Επί  του  αρ.  πρωτ.  1000.0/29640/2019/22-04-2019  εγγράφου  του  Υπουργείου 
Ναυτιλίας  &  Νησιωτικής  Πολιτικής  περί  διάσωσης  παραδοσιακού  αλιευτικού 
σκάφους.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω  έξι (6) μέλη:
Α/Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Πετρέλλης Κυριάκος, Αντιπρόεδρος Γαληνός Σπυρίδων, 

Δήμαρχος Λέσβου, 
Πρόεδρος

2 Τεντόμας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος Κυρατζής  –  Χρυσοστόμου 
Ευστράτιος,   Τακτικό 
Μέλος

3 Γιουσμά-Ζουμπούλη Νίκη, Τακτικό Μέλος
4 Μάγειρας  Δημήτριος-  Ελευθέριος, 

Υπολιμενάρχης  Μυτιλήνης, 
Αναπληρωματικό  Μέλος  (Φλουρή  Κων., 
Κεντρικού Λιμενάρχη Μυτιλήνης)

5 Σέρεσλης  Νικόλαος,  Αναπληρωματικό 
Μέλος (Γαληνού Σπυρ./Δημάρχου Λέσβου/ 
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Προέδρου)
6 Δαγκλής  Ευστράτιος,  Αναπληρωματικό 

Μέλος (Καραγιάννη Θεόδωρου)

Στην παρούσα συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 
κ.  Πετρέλλης  Κυριάκος,  λόγω  απουσίας  του  Προέδρου  αυτού,  κ.  Γαληνού 
Σπυρίδωνα/ Δημάρχου Λέσβου.

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

Α. Θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης αναφορικά με τιμή χρέωσης καρτών ύδατος 
και ηλεκτρικού ρεύματος για τα νέα pillars Μυτιλήνης.

Τίθεται  υπόψη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  το  από  15/05/2019  Υπηρεσιακό 
Σημείωμα του υπαλλήλου του Δ.Λ.Τ. Λέσβου, Μαριόλα Παναγιώτη, το οποίο έχει ως 
κάτωθι:
«Θέμα: Ορισμός ανταλλάγματος για την παροχή ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος 
από τα νέα κιβώτια παροχής της χερσαίας ζώνης λιμένα Μυτιλήνης,  καθορισμός 
διαδικασίας διανομής διακίνησης των καρτών μίας χρήσης και διάθεση πίστωσης 
προμήθειας καρτών.
Για την εξυπηρέτηση των σκαφών που ελλιμενίζονται στο λιμάνι της Μυτιλήνης, το 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου έχει προμηθευτεί νέες παροχές (pillars) ύδατος 
και ηλεκτρικού ρεύματος. Οι παροχές αυτές θα λειτουργούν με κάρτες μίας χρήσεις 
τις οποίες πρέπει να προμηθευτεί η Υπηρεσία.
Τύπος κάρτας
Οι κάρτες αυτές, που πρόκειται να προμηθευτεί η Υπηρεσία, έχουν το μέγεθός μίας 
πιστωτικής κάρτας οι οποίες με την εισαγωγή τους στην ειδική εσοχή που υπάρχει 
στο  κιβώτιο  παροχής  θα  προμηθεύουν  τον  τελικό  χρήστη  με  την  επιθυμητή 
ποσότητα ύδατος ή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι κάρτες θα είναι μίας χρήσης και η αξία 
τους θα «φορτιστεί» από τον προμηθευτή με τιμές διάθεσης των 10 €, των 20 € και 
των 30 €. Οι κάρτες των 10 € και των 20 € θα διατίθενται σε όλους τους χρήστες 
μέσω  των  τρίτων  συνεργαζόμενων  με  το  Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο  Λέσβου 
επιτηδευματιών  (περίπτερα,  μίνι  μάρκετ  κ.α.),  ενώ  οι  κάρτες  των  30  €  θα 
διατίθενται  αποκλειστικά  στους  επαγγελματίες  αλιείς  ή  στους  ναυταθλητικούς 
συλλόγους  της  πόλης  μας  από  τα  γραφεία  του  Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου 
Λέσβου. Οι ανωτέρω κάρτες θα φέρουν ενιαία αρίθμηση, θα αναγράφουν την αξία 
λιανικής τιμής τους,  καθώς τα πλήρη στοιχεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Λέσβου (επωνυμία, διεύθυνση και ΑΦΜ).
Ποσότητα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος
Η ποσότητα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος που θα διαθέτει στον τελικό χρήστη 
κάθε κάρτα μίας χρήσης (των 10 €  ,  των 20 €  και  των 30 €)  θα οριστεί  από το 
Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο  Λέσβου,  μετά  από  σχετικής  απόφαση του  ΔΣ,  και  θα 
«φορτιστεί» από τον προμηθευτή των καρτών. 
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Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  της  Υπηρεσίας  το  κόστος  του  1  m3  ύδατος;  που  μας 
προμηθεύει  η  ΔΕΥΑΛ  είναι  2,59  €  συμπεριλαμβανομένου  και  του  ΦΠΑ,  ενώ  το 
κόστος του 1  kw/h ηλεκτρικού ρεύματος που μας προμηθεύει η ΔΕΗ είναι 0,18 € 
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Το κόστος προμήθειας μίας κάρτας παροχής 
ύδατος η ηλεκτρικού ρεύματος είναι 2,34 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.
Προκειμένου  να  διαμορφωθεί  το  κόστος  διάθεσης  των  καρτών  μίας  χρήσης  το 
Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο  Λέσβου  πρέπει  να  λάβει  υπόψιν  του  α)  το  κόστος 
προμήθειας  των  πλαστικών  καρτών  μίας  χρήσης,  β)  το  κόστος  του  ύδατος  ή 
ηλεκτρικού ρεύματος που θα φορτιστεί κάθε κάρτα, γ) το κόστος της απόσβεσης της 
αξίας των παροχών (pillars) ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος εντός 5 ετών, δ) το 
κόστος  επισκευής  και  συντήρησης  των  παροχών  ε)  το  διαχειριστικό  κόστος 
προμήθειας και διάθεσης των καρτών μίας χρήσης στ)Το κόστος (έκπτωση στην τιμή 
πώλησης)  της  προμήθειας  των τρίτων συνεργαζόμενων με το  Δημοτικό  Λιμενικό 
Ταμείο  Λέσβου  επιτηδευματιών  (περίπτερα,  μίνι  μάρκετ  κ.α.),  ζ)  Το  κόστος  των 
διαρροών ύδατος του δικτύου παροχής και η)Το κόστος του ΦΠΑ του τιμολογίου 
πώλησης 9%.
Λαμβάνοντας υπόψιν τα πιο πάνω η πρόταση της Υπηρεσίας είναι :
Οι  κάρτες των 10 € να περιέχουν την κατανάλωση : 0,7 m3 ποσότητα ύδατος ή 10 
kw/h ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος. Στην περίπτωση αυτή το κόστος κάθε κάρτας 
ανέρχεται  στο  ποσό  των  4,9  €  περίπου.  Εάν  σε  αυτό  προσθέσουμε  και  την 
προμήθεια του 10% περίπου στην τιμή πώλησης (1 €) που δίνουμε στους τρίτους 
συνεργαζόμενους με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου επιτηδευματίες,  μένει 
στην Υπηρεσία το ποσό των 4,10 € περίπου να καλύψει τα κόστη (γ), (δ), (ε) και (ζ)  
που αναφέραμε ανωτέρω. 

Οι  κάρτες των 20 € να περιέχουν την κατανάλωση : 2,5 m3 ποσότητα ύδατος ή 33 
kw/h ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος. Στην περίπτωση αυτή το κόστος κάθε κάρτας 
ανέρχεται  στο  ποσό  των  9,78  €  περίπου.  Εάν  σε  αυτό  προσθέσουμε  και  την 
προμήθεια του 10% περίπου στην τιμή πώλησης (2 €) που δίνουμε στους τρίτους 
συνεργαζόμενους με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου επιτηδευματίες,  μένει 
στην Υπηρεσία το ποσό των 8,22 € περίπου να καλύψει τα (γ), (δ), (ε) και (ζ) που 
αναφέραμε ανωτέρω. 

Οι  κάρτες των 30 € να περιέχουν την κατανάλωση : 7  m3 ποσότητα ύδατος ή 100 
kw/h ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος. Στην περίπτωση αυτή το κόστος κάθε κάρτας 
ανέρχεται στο ποσό των 22,95 € περίπου. Στην περίπτωση των καρτών αυτών που 
διατίθενται αποκλειστικά από τα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικό Ταμείου Λέσβου 
στους επαγγελματίες αλιείς ή στους ναυταθλητικούς συλλόγους της πόλης μας δεν 
έχουμε την που δίνουμε στους τρίτους συνεργαζόμενους με το Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Λέσβου επιτηδευματίες, μένει στην Υπηρεσία το ποσό των 7,05 € περίπου να 
καλύψει τα (γ), (δ), (ε) και (ζ) που αναφέραμε ανωτέρω.

Μετά από έρευνα αγοράς για τις τιμές πώλησης ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος 
μέσω  των  παροχών  (pillars)  ύδατος  και  ηλεκτρικού  ρεύματος  σε  αντίστοιχους 
λιμένες  προκύπτει  ότι  και  με  αυτές  τις  προτάσεις  άλλα  Λιμενικά  Ταμεία  ή 
Διαχειριστές μαρίνων χρεώνουν ακόμα και διπλάσια ποσά.
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Διάθεση των καρτών
Οι  κάρτες  των  30  €  θα  διατίθενται  όπως ήδη  αναφέραμε  αποκλειστικά  από  τα 
γραφεία  του Δημοτικού Λιμενικό Ταμείου Λέσβου στους  επαγγελματίες  αλιείς  ή 
στους ναυταθλητικούς συλλόγους της πόλης.
Οι κάρτες των 10 € και των 20 € θα διατίθενται μέσω των τρίτων συνεργαζόμενων με 
το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου επιτηδευματιών (περίπτερα, μίνι μάρκετ κ.α.) 
με προμήθεια διάθεσης 10% επί της αξίας πώλησης.

Για  την  πώληση  των  καρτών  αυτών  θα  εκδίδεται  Τιμολόγιο  πώλησης  –  Δελτίο 
Αποστολής στο οποίο θα αναγράφονται:

• Το είδος των καρτών που πωλούνται

• Η ποσότητα των καρτών

• Οι αύξοντες αριθμοί των καρτών

• Η επιμέρους αξία των καρτών

• Η προμήθεια που χορηγείται στους τρίτους συνεργαζόμενους με το Δημοτικό 
Λιμενικό  Ταμείο  Λέσβου  επιτηδευματίες,  η  οποία  θα  εμφανίζεται  με  τη 
μορφή έκπτωσης επί της καθαρής αξίας.

• Η συνολική αξία επιβαρύνεται με ΦΠΑ 9%.

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνεται με κατάθεση στο λογαριασμό που διατηρεί 
το  Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο  Λέσβου  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος.  Οι  κάρτες  θα 
παραδίδονται  στον  επιτηδευματία  αφού  έχει  εξοφληθεί  το  αντίτιμό  τους  στην 
Τράπεζα της Ελλάδος και προσκομισθεί η σχετική απόδειξη. Οι επιτηδευματίες θα 
μπορούν  επιστρέφουν  τυχόν  αδιάθετες  κάρτες  στο  Δημοτικό  Λιμενικό  ταμείο 
Λέσβου με την έκδοση Δελτίου Αποστολής- Επιστροφής Ειδών. Για την επιστροφή 
των χρημάτων θα εκδίδεται το σχετικό ένταλμα επιστροφής χρημάτων.

Το σύνολο των καρτών που θα προμηθευτεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου θα 
χρεωθεί σε υπάλληλο της Υπηρεσίας ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την διάθεσή 
τους  στους  επιτηδευματίες  και  στους  λοιπούς  καταναλωτές  με  την  έκδοση  των 
σχετικών παραστατικών.  Ο υπάλληλος αυτός θα είναι  επίσης υπεύθυνος για την 
τήρηση της  ανωτέρω διαδικασίας  εξόφλησης  των τιμολογίων  καθώς και  για  την 
επίλυση τυχόν  προβλημάτων  που  θα  προκύψουν με  τη  διάθεση  και  χρήση των 
καρτών από τους τελικούς καταναλωτές. Οι κάρτες μίας χρήσης θα φυλάσσονται στο 
χρηματοκιβώτιο  της  Υπηρεσίας.  Στο  τέλος  κάθε  οικονομικού  έτους  θα  γίνεται 
συμφωνία της ποσότητας των καρτών που διατέθηκαν με το αδιάθετο υπόλοιπο των 
καρτών  στο  χρηματοκιβώτιο  της  Υπηρεσίας  και  θα  συντάσσεται  το  σχετικό 
πρωτόκολλο απογραφής. 

Για την ομαλή λειτουργία του νέου συστήματος καρτών προτείνεται η προμήθεια 
1.000 καρτών μίας χρήσης με τις πιο κάτω ποσότητες: 400 κάρτες των 10 €, 400 
κάρτες των 20 € και  200 κάρτες των 30€.  Προς τούτο πρέπει  να ακολουθηθεί  η 
σχετική διαδικασία.
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Ο συντάξας 
Μαριόλας Παναγιώτης».

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 53/05-05-2016/ΦΕΚ86/13-05-2016 τεύχος Α’ περί σύστασης ΝΠΔΔ 

με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου», καθώς και μεταφοράς 
αρμοδιοτήτων του Λ.Τ. Λέσβου στο Δήμο Λέσβου Ν. Λέσβου και κατάργησης 
του Λ.Τ. Λέσβου.

2. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της 
Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), όπως ισχύουν σήμερα.

3. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999 (προκειμένου για 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο εντός ΟΤΑ).

4. Το Π.Δ. 80/2016/27-07-16 (ΦΕΚ.145/τ.Α’/05-08-2016).

5. Το Ν. 4412/2016/05-08-16, (ΦΕΚ147/τ.Α’/08-08-2016, «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)».

6. Τον προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ. Λέσβου οικονομικού έτους 2019.
7. Την υπ’ αριθ.  136/2019 προηγούμενη  Απόφασή του με  θέμα:  «Προμήθεια 

μαγνητικών καρτών και καλυμμάτων για pillars Μυτιλήνης».

8. Τα ως άνω αναγραφόμενα.

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:
1) Τα αναγραφόμενα στο από 15/05/2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα του υπαλλήλου του 
Δ.Λ.Τ.  Λέσβου,  Μαριόλα  Παναγιώτη,  που  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της 
παρούσης,  αναφορικά  με  τον  ορισμό  ανταλλάγματος  για  την  παροχή  ύδατος  και 
ηλεκτρικού  ρεύματος  από  τα  νέα  κιβώτια  παροχής  της  χερσαίας  ζώνης  λιμένα 
Μυτιλήνης,  καθώς  και  για  τον  καθορισμό  διαδικασίας  διανομής  διακίνησης  των 
καρτών μίας χρήσης.
2) Την διάθεση τριών ειδών καρτών: 
Α) Κάρτες των 10,00 €, 
Β) Κάρτες των 20,00 € και 
Γ) Κάρτες των 30,00 €, 
με διαφορετική χρέωση κατανάλωσης νερού και ρεύματος ανά είδος κάρτας, 
3) Τον τρόπο διάθεσης των καρτών:
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Οι κάρτες των 30,00 € θα διατίθενται αποκλειστικά από τα γραφεία του Δημοτικού 
Λιμενικό  Ταμείου  Λέσβου  στους  επαγγελματίες  αλιείς  ή  στους  ναυταθλητικούς 
συλλόγους της πόλης.
Οι  κάρτες  των  10,00  €  και  των  20,00  €  θα  διατίθενται  μέσω  των  τρίτων 
συνεργαζόμενων  με  το  Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο  Λέσβου  επιτηδευματιών 
(περίπτερα, μίνι μάρκετ κ.α.) με προμήθεια διάθεσης 10% επί της αξίας πώλησης.

Για  την  πώληση  των  καρτών  αυτών  θα  εκδίδεται  Τιμολόγιο  πώλησης  –  Δελτίο 
Αποστολής στο οποίο θα αναγράφονται:

• Το είδος των καρτών που πωλούνται

• Η ποσότητα των καρτών

• Οι αύξοντες αριθμοί των καρτών

• Η επιμέρους αξία των καρτών

• Η προμήθεια που χορηγείται στους τρίτους συνεργαζόμενους με το Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Λέσβου επιτηδευματίες, η οποία θα εμφανίζεται με τη μορφή 
έκπτωσης επί της καθαρής αξίας.

• Η συνολική αξία επιβαρύνεται με ΦΠΑ 9%.

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνεται με κατάθεση στο λογαριασμό που διατηρεί το 
Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο  Λέσβου  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος.  Οι  κάρτες  θα 
παραδίδονται  στον  επιτηδευματία  αφού  έχει  εξοφληθεί  το  αντίτιμό  τους  στην 
Τράπεζα της Ελλάδος και προσκομισθεί η σχετική απόδειξη. Οι επιτηδευματίες θα 
μπορούν επιστρέφουν τυχόν αδιάθετες κάρτες στο Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Λέσβου 
με  την  έκδοση  Δελτίου  Αποστολής-  Επιστροφής  Ειδών.  Για  την  επιστροφή  των 
χρημάτων θα εκδίδεται το σχετικό ένταλμα επιστροφής χρημάτων.
4)  Ορίζει  την  υπάλληλο του Δ.Λ.Τ.  Λέσβου,  Βαρνά Ελένη,  προκειμένου να  είναι 
υπεύθυνη  για  την  διάθεση  των  εν  λόγω καρτών  στους  επιτηδευματίες  και  στους 
λοιπούς καταναλωτές με την έκδοση των σχετικών παραστατικών. 
Η  ως  άνω  υπάλληλος  θα  είναι  επίσης  υπεύθυνη  για  την  τήρηση  της  ανωτέρω 
διαδικασίας  εξόφλησης  των  τιμολογίων  καθώς  και  για  την  επίλυση  τυχόν 
προβλημάτων που θα προκύψουν με τη διάθεση και χρήση των καρτών από τους 
τελικούς καταναλωτές.
Ακόμη θα είναι υπεύθυνη για την κάτωθι διαδικασία: Στο τέλος κάθε οικονομικού 
έτους  θα  γίνεται  συμφωνία  της  ποσότητας  των  καρτών  που  διατέθηκαν  με  το 
αδιάθετο  υπόλοιπο  των  καρτών  στο  χρηματοκιβώτιο  της  Υπηρεσίας  και  θα 
συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο απογραφής. 
5)  Όσον αφορά την προμήθεια καρτών,  αυτή θα γίνει  σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
136/2019 προηγούμενη Απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Λέσβου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 137/2019. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια». 

……………………………………………………………………………………….
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τεντόμας Βασίλειος

Πετρέλλης Κυριάκος Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γιουσμά – Ζουμπούλη Νίκη

Μάγειρας  Δημήτριος- 
Ελευθέριος

Πετρέλλης Κυριάκος Σέρεσλης Νικόλαος

Δαγκλής Ευστράτιος
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