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Αριθμός Απόφασης :  01/2020 

Θέμα: Παραχώρηση χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης για χωροθέτηση καταφυγίου τουριστικών 
σκαφών εντός ΧΖΛ Σκοπέλου.   

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό 01/ 2020 της 1ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ υπό 
την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ». 

Στη Σκόπελο σήμερα, την 10η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
10:00’’, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου συνήλθε σε έκτακτη 
συνεδρίαση, στο κατάστημα του νομικού προσώπου, κατόπιν της με αριθμό πρωτοκόλλου 
14/09.12.2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε στα μέλη νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου βρέθηκαν οι εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 

1. Άγγελος Ξηντάρης (Πρόεδρος), 2. Νικόλαος Βαφίνης (Αντιπρόεδρος) 
3. Βασιλική Παλαιολόγου (Τακτικό Μέλος), 4. Γεώργιος Γκάρας (Λιμενάρχης),  
5. Νικόλαος Γιολδάσης (Τακτικό Μέλος) 

ΑΠΟΝΤΕΣ :  
1. Μαρία Σοφικίτου (Τακτικό Μέλος),  2. Δημήτριος Κατσάρης (Τακτικό Μέλος) 

Παρούσα ήταν επίσης η κα. Ρηγίνα Ν. Κασσανδριανού, υπάλληλος του νομικού προσώπου, για την 
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, καθώς από το σύνολο 
των επτά (7) μελών ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Πριν από τη συζήτηση, ομόφωνα το συμβούλιο αποφάνθηκε θετικά για το κατεπείγον του θέματος, το 
οποίο άπτεται της ομαλής λειτουργίας του νομικού προσώπου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του 
άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/07.06.2010). 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο 
για την διαδικασία της εκπόνησης της Μελέτης Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) Λιμένα 
Σκοπέλου θέτοντας υπόψη των μελών τα εξής: 

o Την με αριθ. 54/2013 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΟΞΤΑ-ΗΤ9) με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη 
και σχέδια που αποτελούσαν την συλλογή στοιχείων της τότε υφιστάμενης κατάστασης στην 
ΧΖΛ Σκοπέλου. 

o Την με αριθ. 26/2016 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΥΞ9ΟΞΤΑ-1ΒΒ) με την οποία εγκρίθηκαν, λόγω 
αρμοδιότητας, τα τεύχη και σχέδια του έργου: «Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (Master 
Plan) Λιμένα Σκοπέλου», του αναδόχου υπό την επωνυμία: «Συμπράττοντα Γραφεία: ΤΡΙΤΩΝ 

ΑΔΑ: 6ΟΣΧΟΞΤΑ-ΦΘΖ
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Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ – Ε. ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ – Ν. ΜΟΥΖΗΣ – Ν. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ – Σ. 
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ». 

o Την με αριθ. 1401/23.01.2008  Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Έγκριση χωροθέτησης 
καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη Χώρα Σκοπέλου» (ΦΕΚ 47΄ΑΑΠ/06.02.2008) 

o Το γεγονός ότι η προαναφερθείσα μελέτη καταγράφει και ενσωματώνει τις ανάγκες για την 
ανάπτυξη του λιμένα Σκοπέλου και αποτυπώνει έναν νέο σχεδιασμό για την δημιουργία 
καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος Σκοπέλου,   

καθώς και την σχετική νομοθεσία.  
 

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, όλα  τα προαναφερόμενα 
σχετικά, και αφού εξέτασε τους φακέλους και όλα τα περιεχόμενα της μελέτης, 

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Α. Εγκρίνει, τα τεύχη και σχέδια του έργου: «Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) Λιμένα 
Σκοπέλου», του αναδόχου υπό την επωνυμία: «Συμπράττοντα Γραφεία: ΤΡΙΤΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί 
ΕΠΕ – Ε. ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ – Ν. ΜΟΥΖΗΣ – Ν. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ – Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ». 

Β. Αποδέχεται τον νέο σχεδιασμό για την χωροθέτηση του καταφυγίου τουριστικών σκαφών εντός ΧΖΛ 
Σκοπέλου, όπως αποτυπώνεται στην συγκεκριμένη μελέτη.  

Γ. Παραχωρεί στο Υπουργείο Τουρισμού, την απαιτούμενη χερσαία και θαλάσσια ζώνη για την 
χωροθέτηση καταφυγίου τουριστικών σκαφών όπως ορίζεται στο Πλαίσιο ‘Έργου Ανάπτυξης Λιμένα 
(ΠΕΑΛ) του Λιμένα Σκοπέλου.  

Δ. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του προγράμματος 
“Δι@ύγεια” του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, να υποβληθεί με τα συνημμένα τεύχη και 
σχέδια στην Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής για τις περαιτέρω εγκρίσεις, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α΄), και 
να κοινοποιηθεί στην ανάδοχο εταιρία. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε α.α. 01 / 2020 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής: 
Ο Πρόεδρος         Ο Γραμματέας  Τα Μέλη 

ακολουθούν υπογραφές 
Ακριβές Απόσπασμα 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ 

ΑΔΑ: 6ΟΣΧΟΞΤΑ-ΦΘΖ
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