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Από το 11/23-06-2021 πρακτικό συνεδριάσεως του Δ.Σ της Δημοτικής Ανώνυμης 
Εταιρείας Αγίου Νικολάου. 

Αριθμ. Αποφ.: 92 «Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με την υπ΄αριθμ. 
1157/2021 επιστολή της Δ & Η ΑΛΤΣΙΑΔΗ Ο.Ε. » 

Στον Άγιο Νικόλαο, την 23η του μήνα Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 

12:00μ.μ έγινε Τακτική Συνεδρίαση - Τηλεδιάσκεψη  της ανώνυμης εταιρείας με την 
επωνυμία Δ.Α.Ε.Α.Ν., που ιδρύθηκε με το υπ’ αριθμ. 4361/03-04-2009 συμβόλαιο της 
συμβολαιογράφου Σοφίας Πόθου - Φετφατσίδη και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
10793/07-04-2009 απόφαση του Νομάρχη Λασιθίου και που δημοσιεύτηκε στο υπ’ 

αριθμ 2692/10-04-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών 
Περιορισμένης Ευθύνης), μετά από πρόσκληση του Προέδρου της εταιρείας κ. Φαρσάρη 
Μιχαήλ   αφού ειδοποιήθηκαν κάθε ένα μέλος χωριστά, συνήλθαν, τα διορισθέντα με τις 
υπ’ αριθμ. 312/25-09-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου & 153/15-10-2019 , 

μέλη του Διοικητικού Συμβούλιο, στην παρούσα συνεδρίαση. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 11 

μελών ήταν παρόντα τα 11 μέλη , ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
Φαρσάρης Μιχαήλ (Πρόεδρος )  

Μαυρή Αντώνιος (Αντιπρόεδρος )   

Γαρεφαλάκης Μιχαήλ    

Πάγκαλος Γεώργιος  

Πεπόνη Εμμανουήλ  

Καφετζάκη  Μαρία    

Κοκολάκη Μαρία  

Κοκολάκη Πάολα  

Μπελούκας Γεώργιος  

Χαριτάκης Θωμάς  

Χαλκιαδάκης Νικόλαος  

                             
Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση παρευρίσκεται, η κ. Καρτέρη Δέσποινα, υπάλληλος της 

ΔΑΕΑΝ ως γραμματέας του Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την 
«Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με την υπ΄αριθμ. 1157/2021 
επιστολή της Δ & Η ΑΛΤΣΙΑΔΗ Ο.Ε. » και ενημέρωσε τα παρόντα μέλη ότι δόθηκε σε 
όλους τους πελάτες μας για τα εγκαταλελειμμένα τρέιλερ που βρισκόταν στον χώρο της 
Μαρίνας και ότι θα πρέπει να απομακρύνουν οι ιδιοκτήτες σε εύλογο χρονικό διάστημα 

του διαφορετικά θα πρέπει να τα χρεώσουμε. 

Με αφορμή αυτού  ο κ. Αλτσιάδης έστειλε την παραπάνω επιστολή όπου ζητάει τα 
τρέιλερ που έχει ανήκουν στα επαγγελματικά σκάφη που ελλιμενίζει στην Μαρίνα . 
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Συνεχίζοντας πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη  ότι σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική 

της Μαρίνας τα τρέιλερ που παραμένουν στη στεριά χρεώνονται με 3 € ημερησίως. 

 
Εισηγούμαι την τροποποίηση της τιμολογιακής πολιτικής και πιο συγκεκριμένα 

μηνιαία χρέωση για τρέιλερ και μπαγκαζιέρες, η χρέωση να γίνει  30€ ανεξαρτήτως 
μήκους και να διατηρηθεί η υπάρχουσα  ημερησία χρέωση στα  3€ για το διάστημα 

μικρότερο του μηναίου.   
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στην οποία πήραν το λόγο όλα τα παρόντα μέλη. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον Πρόεδρο, 

 
Αποφασίζει ομόφωνα: 

 
Την τροποποίηση της τιμολογιακής πολιτικής όσον αφορά την χρέωση των τρέιλερ 

και πιο συγκεκριμένα: 

Α) η μηνιαία χρέωση για τρέιλερ και μπαγκαζιέρες, η χρέωση να γίνει 30€ 
ανεξαρτήτως μήκους και  

Β) να διατηρηθεί η υπάρχουσα ημερησία χρέωση στα 3€ για την παραμονή των 
τρέιλερ σε  διάστημα μικρότερο του μηναίου.   

 
 
 

 
Για τούτο συντάχθηκε και υπογράφεται 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 
             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

          Ακριβές Απόσπασμα 
    Άγιος Νικόλαος 23/06/2021                                                             

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΔΑΕΑΝ 
 
 
 
 
 
 

                                                                     ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ           
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