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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 9/2010 από 8/12/2010
Στη  ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 08η του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους  2010 ημέρα της 

εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:30 συνήλθε το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ, ύστερα από την αριθμ. OIK2788/02-12-2010 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, βάση του άρθρου 95 κ.ε. του νέου 
Δ.Κ.Κ..

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Κουσαθανάς - Μέγας Αθανάσιος
2. Χαριτόπουλος Θεόδωρος
3. Ξανθού Αικατερίνη
4. Γρυπάρη Ειρήνη
5. Παπουτσάς Δαμιανός
6. Φιορεντίνος Ανδρέας
7. Χανιώτη Μαρσούλα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ουδείς

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Δ.Λ.Τ.Μ.  κ.  Παπουτσά 
Μαργαρίτα για την τήρηση των πρακτικών.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Θέμα 6: 
Περί  της  επανεξέτασης  των  τελών  λυμάτων  για  το  Σχέδιο  Παραλαβής  και  Διαχείρισης 
Αποβλήτων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 194/2010
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6o θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε στις 173/2010 και 
174/2010  αποφάσεις  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Δ.Λ.Τ.Μ.  σύμφωνα  με  τις  οποίες 
ανανεώθηκαν για 3 έτη οι συμβάσεις των εργολάβων για την παραλαβή υγρών αποβλήτων 
και  την  παραλαβή  πετρελαιοειδών  καταλοίπων  από  τα  πλοία  που  εξυπηρετούνται  στα 
λιμάνια αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ.Μ.. 

Ο Πρόεδρος υπενθύμισε στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι οι δυο εργολάβοι αύξησαν το 
ποσό  της  παραλαβής  ανά  δρομολόγιο  των  ακάθαρτων  λυμάτων.  Επίσης  θα  πρέπει  να 
εξεταστεί το οικονομικό αντίτιμο της παραλαβής των πετρελαιοειδών καταλοίπων εφόσον ο 
εργολάβος έχει αντικατασταθεί βάσει της με αριθμ. 174/2010 απόφασης του Δ.Σ. Αυτό έχει 
ως συνέπεια την συζήτηση για την επανεξέταση των τιμών για το εγκεκριμένο τιμολόγιο στο 
Σχέδιο  Παραλαβής  Αποβλήτων  Πλοίων  του  Δ.Λ.Τ.Μ.  προκειμένου  να  καλυφθούν  τα 
λειτουργικά έξοδα της υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος παρουσίασε την με αριθμ.πρωτ. 2432/6-10-10 αξιολόγηση της εταιρείας 
Μετόπη  Σύμβουλοι  Προστασίας  Περιβάλλοντος  σύμφωνα  με  την  οποία  προτείνεται  η 

1



παραλαβή των υγρών αποβλήτων στο σχέδιο διαχείρισης να αυξηθεί κατά 15 ευρώ για τις 
ποσότητες έως 3 κυβικά μέτρα και 30 ευρώ για τις ποσότητες από 3 έως 16 κυβικά μέτρα από 
την τιμή προσφοράς των εργολάβων. Σχετικά με τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα ο σύμβουλος 
προτείνει το κόστος παραλαβής τους να ανέρχεται στα 600 ευρώ ανά κυβικό μέτρο πλέον 
λοιπών εξόδων (πχ έντυπο Τ1, έξοδα εκτελωνισμού) εφόσον η παραλαβή πραγματοποιηθεί 
με την χρήση φορητής μπαγκαζιέρας του Δ.Λ.Τ.Μ.. ενώ εάν η ποσότητα επιβάλλει την χρήση 
βυτιοφόρου του εγκεκριμένου εργολάβου, τότε το κόστος να ανέρχεται στα 6.000 ευρώ πλέον 
των εισιτηρίων του βυτιοφόρου προς και από την Μύκονο καθώς και λοιπών εξόδων (πχ 
έντυπο Τ1 και έξοδα εκτελωνισμού).

Στη συνέχεια κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη:
1.Την εισήγηση του   Προέδρου του Δ.Λ.Τ.Μ.
2.Τις 173/2010 και 174/2010 αποφάσεις του Δ.Λ.Τ.Μ..
3.Την  με  αριθμ.πρωτ.  2432/6-10-10  αξιολόγηση  της  εταιρείας  Μετόπη  Σύμβουλοι 
Προστασίας Περιβάλλοντος
4.Την ΚΥΑ 8111.1/41/09 ΦΕΚΒ412/2009 «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής  αποβλήτων  που  παράγονται  στα  πλοία  και  καταλοίπων  φορτίου  σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2007/71/ΕΚ οδηγίας»
5.Το Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ Α' 11): Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6.Την  με  αριθμ.35130/739/09-08-2010  (ΦΕΚ  1291/11-08-2010)  απόφαση  Υπ.Οικονομικών 
«Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.  1  του Ν.2362/95 για την σύναψη 
δημοσίων  συμβάσεων  που  αφορούν  την  προμήθεια  προϊόντων,  παροχή  υπηρεσιών  και 
εκτέλεση έργων»
7.Το ΠΔ 82, ΦΕΚ 64Α /2.3.2004 «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός 
μέτρων και όρων για την διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» Μέτρα όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων»
8. Την ΚΥΑ 13588/725, ΦΕΚ 383Β /28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα 
επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991.Αντικατάσταση της υπ’ 
αριθμ.  19396/1546/1997  κοινή  υπουργική  απόφαση  «Μέτρα  και  όροι  για  τη  διαχείριση 
επικίνδυνων αποβλήτων» (Β΄604)
9.Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) ‘’Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας’’.
10.Τον Ν. 2971/01 «Αιγιαλός Παραλία και άλλες διατάξεις».
11.Τον  Ν.  3153/2003   (ΦΕΚ  Α’  153/19-06-03)  «Ναυτική  επαγγελματική  εκπαίδευση, 
κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υ.Ε.Ν ». 
12.Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων».
13.Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A’ 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων».
14.Το Π.Δ. 129/2001 (ΦΕΚ Α’ 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου 
Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου».
15.Την υπ’ αριθμ. 12011 Γεν. Γραμ. Περιφέρειας (ΦΕΚ Α’ 1847/2003) «Ψήφιση Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου Ν. Κυκλάδων».
16.Τον προϋπολογισμό του  Δ.Λ.Τ. Μυκόνου Οικονομικού  Έτους 2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Αποφασίζει  όπως το κόστος παραλαβής των υγρών αποβλήτων στο σχέδιο παραλαβής 
και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων να αυξηθεί κατά 15 ευρώ για τις ποσότητες έως 3 κυβικά 
μέτρα και 30 ευρώ για τις ποσότητες από 3 έως 16 κυβικά μέτρα από την τιμή προσφοράς των 
εργολάβων,  προκειμένου  να  καλυφθούν  τα  λειτουργικά  έξοδα  της  υπηρεσίας.  Οπότε,  η 
τελική τιμή παραλαβής υγρών αποβλήτων έως 3 κυβικά μέτρα διαμορφώνεται στα 75 ευρώ 
και στα 120 ευρώ για τις ποσότητες από 3 έως 16 κυβικά μέτρα για τον τελικό χρήστη . Οι 
εργολάβοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τα υπέρ Δ.Λ.Τ.Μ εισπραχθέντα χρήματα 
κατόπιν πληρωμής τους από τους τελικούς χρήστες. 
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Β) Αποφασίζει όπως το κόστος παραλαβής πετρελαιοειδών κατάλοιπων διαμορφώνεται στα 
600  ευρώ  ανά  κυβικό  μέτρο  πλέον  λοιπών  εξόδων  (πχ  έντυπο  Τ1,  έξοδα  εκτελωνισμού) 
χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε εξοπλισμό ιδιοκτησίας Δ.Λ.Τ.Μ. ενώ το αντίστοιχο κόστος 
για μεγάλες ποσότητες διαμορφώνεται στα 6.000 ευρώ πλέον των εισιτηρίων του βυτιοφόρου 
προς και από την Μύκονο καθώς και λοιπών εξόδων (πχ έντυπο Τ1 και έξοδα εκτελωνισμού). 

Γ)  Αποφασίζει  όπως το κόστος παραλαβής των ορυκτελαίων διαμορφώνεται στα 100 ευρώ 
ανά  κυβικό  μέτρο  όταν  η  παραλαβή  πραγματοποιείται  από  οποιοδήποτε  εξοπλισμό 
ιδιοκτησίας  Δ.Λ.Τ.Μ.  προκειμένου  να  καλύπτονται  τα  λειτουργικά  έξοδα  και  τα  έξοδα 
συντήρησης του. 

Η παρούσα απόφαση να σταλεί: 
Στην  Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγαίου  Γενική  Δ/νση  Περιφέρειας,  Τ.Τ.  για   τον  κατά  νόμο 
έλεγχο, να κοινοποιηθεί στον κο Σαντοριναίο Αλέξανδρο, στον κο Δάντο Παρασκευά και 
στην εταιρεία Λιπαντικά Αχαΐας ΑΕ.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 194/2010
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Αφού συντάχθηκε το παρόν διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Μ.
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος

Κουσαθανάς - Μέγας Αθανάσιος
Δήμαρχος Μυκόνου

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Χαριτόπουλος Θεόδωρος
2. Ξανθού Αικατερίνη
3. Γρυπάρη Ειρήνη
4. Παπουτσάς Δαμιανός
5. Φιορεντίνος Ανδρέας
6. Χανιώτη Μαρσούλα
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