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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΜΥΚΟΝΟΥ

Αριθ. Απόφασης : 180/2014
Ημέρ. Απόφασης : 18/12/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 27/2014 από 18/12/2014.
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 18η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της

εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ, ύστερα από την αριθμ. οικ.3196/12-12-2014 έγγραφη πρόσκληση της
Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, βάση του άρθρου 95 κ.ε. του νέου
Δ.Κ.Κ..

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Καλπουρτζή Ελένη
2.Παπουτσάς Δαμιανός
3. Αγησίλαος Μάνης
4.Λυκούρης Δημήτριος
5.Χαριτόπουλος Θεόδωρος
6. Αιγινίτης Ηλίας
7. Ροσσολάτος Νικόλαος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ουδείς

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Θέμα 5Ο :
Περί καθορισμού τιμής ανταλλάγματος παροχών νερού και ρεύματος από τα Pillars των
λιμένων Μυκόνου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 180/2014

Η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του ΔΣ την με αριθμ. 41/2010 απόφαση Δ.Σ με την
οποία είχε εγκριθεί η αύξηση στις τιμές για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού σε:
• Τιμή Νερού ανά κ.μ.: 7,00€
• Τιμή Ηλεκτρικού Ρεύματος ανά KWh: 1,00€  σε όλες τις λιμενικές ζώνες
αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ.Μ.,
και η διάθεση καρτών-κλειδιών κατανάλωσης νερού/ρεύματος από τα Pillars για την
εξυπηρέτηση των σκαφών αναψυχής που ελλιμενίζονται στην περιοχή του Παλαιού και
Νέου Λιμένα Μυκόνου με τιμές διάθεσης €30,00 €50,00 και €100,00 στις οποίες
συμπεριλαμβάνεται η νέα τιμή υπολογισμού του ΦΠΑ επί της καθαρής αξίας της κάρτας.
Επίσης την απόφαση Δ.Σ 05/2012  με την οποία είχε εγκριθεί η διάθεση καρτών-κλειδιών
κατανάλωσης νερού/ρεύματος από τα Pillars για την εξυπηρέτηση των σκαφών που
ελλιμενίζονται στην περιοχή του Παλαιού και Νέου Λιμένα Μυκόνου με τιμές διάθεσης
€10,00 €30,00 €50,00 και €100,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η Πρόεδρος θύμισε στο Σώμα τις κατά καιρούς διαμαρτυρίες για την τιμή του ηλεκτρικού
ρεύματος και ότι λόγω του κόστους των Pillars και των κλειδιών μέχρι σήμερα δεν
μπορούσαμε να την μειώσουμε. Όμως τώρα με τα καινούργια Pillars μειώθηκε το κόστος και
μπορούμε να μειώσουμε τις τιμές μας.
Κατόπιν παρουσίασε την εισήγηση του κου Βαρδαλάχου Χρυσοβαλάντη-Νικόλαου, ο οποίος
εισηγείται προς το Δ.Σ. τα παρακάτω:
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« Κυρίες και κύριοι:

Το Δ.Λ.Τ. Μυκόνου παρέχει νερό και ηλεκτρική ενέργεια στους χρήστες του λιμένα
μέσω pillars.

Η ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται από το ΔΕΔΔΗΕ ανέρχεται στο ποσό των 0,25€/KWh
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στις περιόδους αιχμής όπου αυξάνεται η καταναλισκόμενη
ενέργεια.

Το νερό παρέχεται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου στην τιμή των 4,79€/κ. μέτρο
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των παγίων, εκτός του χαρτοσήμου (3,6%) και του
παγίου 2,93€.

Το κόστος προμήθειας μιας (1) κάρτας-κλειδιού ανέρχεται πλέον στα 9,00€ +ΦΠΑ 16% =
10,44€

Η προμήθεια των μεταπωλητών ανέρχεται στο 5% της αξίας του κλειδιού συμπ.  των
μονάδων αξίας του κλειδιού.

Η ετήσια συντήρηση των pillars την τελευταία χρονιά ανήλθε στις 7.500,00€ με το ΦΠΑ.

Το σημερινό τιμολόγιο ανέρχεται:

 Τιμή Νερού ανά κ.μ.: 7,00€
 Τιμή Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά KWh: 1,00€

Η έκδοση των ανωτέρω κλειδιών – καρτών κατανάλωσης νερού/ρεύματος από τα
Pillars, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών να διαμορφωθούν με τιμές διάθεσης

 €  10,00
 €  30,00
 €  50,00
 €100,00

στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η τιμή ΦΠΑ επί της καθαρής αξίας της κάρτας.

Σε συνέχεια ανωτέρων εισηγούμαι προς το Δ.Σ. των παρακάτω τροποποιήσεων:

1. Τη μείωση της τιμής στην καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια από 1,00€ σε 0,50€
2. Την αύξηση της τιμής στα καταναλισκόμενα κυβικά νερού από 7,00€ σε 9,00€ ή

10,00/m3, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στην λειψυδρία τους καλοκαιρινούς
μήνες και να περιορίσουμε την κατανάλωση νερού. Επίσης, νερό μπορούν να
προμηθευτούνε κι από υδροφόρα βυτία του ελεύθερου εμπορίου του νησιού, τα
οποία χρεώνουν το κυβικό μέτρο περισσότερο από 10,00 €.

3. Πρέπει να καταργηθεί η κάρτα/ κλειδί αξίας 10,00 € και να θεσπιστεί ως ελάχιστη τιμή
κάρτας/κλειδιού τα 20,00 €

4. Να υπάρξει η δυνατότητα έκδοσης καρτών/κλειδιών μεγαλύτερης αξίας από 100,00 €.
5. Εάν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε πώληση καρτών/κλειδιών μέσω του Δ.Λ.Τ.Μ.

και της Οικονομικής Υπηρεσίας θα μειωνόταν το έξοδο της προμήθειας (5% της αξίας
κάρτας/κλειδιού προς τους μεταπωλητές.

6. Να εξετασθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο η δυνατότητα εγγύησης για την επιστροφή
των κλειδιών προκειμένου οι χρήστες να έχουν κίνητρο επιστροφής των κλειδιών/
καρτών στο Δ.Λ.Τ.Μ. Με αυτό τον τρόπο θα εξοικονομούσαμε μεγάλο κόστος
ανανέωσης κλειδιών.

Νικόλαος Χρ. Βαρδαλάχος»

Ο κος Χαριτόπουλος πρότεινε 0,80 λεπτά η KWh και 10,00€ το νερό και ο κος Ροσσολάτος
πρότεινε 0,60 λεπτά η KWh και 12,00€/m3 το νερό. Το Σώμα μετά από διαλογική συζήτηση
συμφώνησε στα 0,60 λεπτά η KWh και 10,00€/m3 το νερό

Στη συνέχεια κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
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1.Tην εισήγηση της κας Προέδρου.
2. Tην εισήγηση του υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας, Βαρδαλάχου Χρυσοβαλάντη-
Νικόλαου.
3. Την προγενέστερη υπ’ αριθ. 41/2010 απόφαση του ΔΣ .
4. Την προγενέστερη υπ’ αριθ. 05/2012 απόφαση του ΔΣ .
5.Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
6.Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) ‘’Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας’’, άρθρο 234
παρ. 3 και άρθρο 240 παρ. 2.
7.Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων».
8.Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A’ 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων».
9.Το Π.Δ. 129/2001 (ΦΕΚ Α’ 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου
Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου».
10.Την υπ’ αριθμ. 12011/2003 Απόφαση του  Γεν. Γραμ. Περιφέρειας (ΦΕΚ Α’ 1847/2003)
«Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου Ν. Κυκλάδων».
11.Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου οικονομικού έτους
2014.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α] Καθορίζει την Τιμή Νερού ανά κ.μ.: 10,00€/m3 σε όλες τις λιμενικές ζώνες αρμοδιότητας
Δ.Λ.Τ.Μ.
Β] Καθορίζει την Τιμή Ηλεκτρικού Ρεύματος ανά KWh: 0,60€ σε όλες τις λιμενικές ζώνες
αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ.Μ.
Γ] Καθορίζει την διάθεση καρτών-κλειδιών κατανάλωσης νερού/ρεύματος από τα Pillars για
την εξυπηρέτηση των σκαφών αναψυχής που ελλιμενίζονται σε όλες τις λιμενικές ζώνες
αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ.Μ., με τιμές διάθεσης €10,00 €20,00 €50,00  €100,00 και μέχρι €300,00
στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ.
Δ] Εγκρίνει να πραγματοποιείτε η πώληση καρτών/κλειδιών μέσω υπαλλήλου του Δ.Λ.Τ.Μ.
ή της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Ε] Εγκρίνει οι τιμές της απόφασης ισχύουν από την ανάρτηση στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και
καταργούνται όλες οι προγενέστερες σχετικές αποφάσεις στο σύνολό τους.
Ζ] Καθορίζει τιμή εγγύησης 10,00€  έξτρα από την αξία του κλειδιού για νερό και ρεύμα η
οποία θα επιστέφεται σε περίπτωση επιστροφής του κλειδιού μετά την χρησιμοποίησή του.
Επισημαίνεται ότι η επιστροφή θα γίνεται μόνο της εγγύησης σε περίπτωση επιστροφής του
κλειδιού και όχι αν το κλειδί έχει μέσα αξία για νερό και ρεύμα.
Η]Εξουσιοδοτεί, την κα. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Μυκόνου για τις δικές  της νόμιμες ενέργειες.

Η παρούσα  απόφαση να υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Γενική Δ/νση
Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου, Τμήμα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης & ΝΠΔΔ Ν.Κυκλάδων για τον κατά νόμο έλεγχο και να κοινοποιηθεί: α)
στην Οικονομική Υπηρεσία και β) στον υπάλληλο του Δ.Λ.Τ.Μ. Νικόλαο Ροσσολάτο.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 180/2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Αφού συντάχθηκε το παρόν διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Μ.

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Πρόεδρος

Καλπουρτζή Ελένη

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Παπουτσάς Δαμιανός
2. Λυκούρης Δημήτριος
3. Μάνης Αγησίλαος
4. Χαριτόπουλος Θεόδωρος
5. Αιγινίτης Ηλίας
6. Ροσσολάτος Νικόλαος
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