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Αριθμός Απόφασης :  09 / 2020 

Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου και αναπληρωτή 
αυτού, ως μέλος στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή 
εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων στην περιοχή ευθύνης του Α΄ Λιμενικού Τμήματος 
Σκοπέλου, για το έτος 2020. 

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό 03 / 2020 της 3ης  Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ υπό 
την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ». 

Στη Σκόπελο σήμερα, την 30η  του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00’’, το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, 
στο κατάστημα του νομικού προσώπου, κατόπιν της με αριθμό πρωτοκόλλου 39/24.01.2020 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. Ιωάννης Ξηρογιάννης (Αναπληρωματικό Μέλος),  
5. Νικόλαος Γιολδάσης (Τακτικό Μέλος), 6. Μαρία Σοφικίτου (Τακτικό Μέλος)  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ :  
1. Γεώργιος Γκάρας (Λιμενάρχης) 

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 έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Ο  Π ρ όε δρ ος  ε ισ η γο ύμ ε ν ος  τ ο  6 ο θ έμ α  της  ημε ρήσ ι ας  δι ά τ α ξη ς  έθ εσε  υπ ’  όψ η  τ ου 
Δ ι οι κητ ι κ ο ύ  Σ υμβ ο υ λί ο υ  τ α  ε ξ ής :  

1) Την παρ. 7 του άρθρου 9 του ν.2881/2001 (ΦΕΚ 16 Α’) - Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και 
άλλες διατάξεις: «Για τα θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, ο 
Οργανισμός (…το κατά περίπτωση αρμόδιο νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα, που ασκεί τη 
διοίκηση και διαχείριση λιμένα) ή η Λιμενική Αρχή, ανάλογα, ενεργεί μετά από γνώμη Επιτροπής, στην 
οποία συμμετέχει εκπρόσωπος της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της 
Λιμενικής Αρχής, του τοπικού εμπορικού επιμελητηρίου και του Οργανισμού που έχει τη διοίκηση και 
διαχείριση του πλησιέστερου προς τη θέση του ναυαγίου λιμένα. Στην Επιτροπή προεδρεύει ο 
εκπρόσωπος του Οργανισμού ή της Λιμενικής Αρχής. Η διαδικασία και ο τρόπος συγκρότησης και 
λειτουργίας της Επιτροπής, καθώς και η διαδικασία και ο τρόπος έκφρασης γνώμης, καθορίζονται με 
απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.» 

ΑΔΑ: 6ΤΔΕΟΞΤΑ-ΠΚΛ
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2) Την υπ’ αριθμ. 2123/36/2001/19.10.2001 (ΦΕΚ 1438 Β΄) Απόφαση του Υπουργού Εμπορικής 
Ναυτιλίας: «Σε κάθε Οργανισμό ή Λιμενική Αρχή συνίσταται Γνωμοδοτική Επιτροπή, στην οποία 
συμμετέχουν εκπρόσωποι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Λιμενικής 
Αρχής, του τοπικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Οργανισμού, που έχει τη διοίκηση και διαχείριση 
του πλησιέστερου προς τη θέση του ναυαγίου λιμένα…. Η θητεία των μελών της Επιτροπής ορίζεται σε 
ένα (1) έτος και ανανεώνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 εντός του τελευταίου τριμήνου 
πριν τη λήξη αυτής…» 

3) Το με αριθμ. πρωτ. 2131.14/09/2020/02.01.2020 έγγραφο της Λιμενικής Αρχής Σκιάθου. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, θα 
πρέπει να ορίσει ένα (01) από τα μέλη του με τον αναπληρωτή του, ως εκπρόσωπο στην Γνωμοδοτική 
Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, στην περιοχή 
ευθύνης του Α΄ Λιμενικού Τμήματος Σκοπέλου, για το έτος 2020.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε ως εκπρόσωπο του ΔΛΤΣ στην ανωτέρω επιτροπή το Τακτικό Μέλος 
ΔΣ, Νικόλαο Γιολδάση με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο ΔΣ Νικόλαο Βαφίνη και κάλεσε το 
Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπ’ όψη τις ως άνω διατάξεις καθώς και την πρόταση του 
Προέδρου, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Ορίζει, για το έτος 2020, εκπρόσωπο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου ως μέλος στην 
Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων 
στην περιοχή ευθύνης του Α΄ Λιμενικού Τμήματος Σκοπέλου τον Νικόλαο Γιολδάση με αναπληρωτή του 
τον Νικόλαο Βαφίνη. 

Β. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του προγράμματος 
“Δι@ύγεια” του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου και να κοινοποιηθεί στην Λιμενική Αρχή 
Σκιάθου. 

Η παρούσα απόφαση πήρε α.α. 09/2020 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής: 

Ο Πρόεδρος  Ο Γραμματέας  Τα Μέλη 
         ακολουθούν υπογραφές 

          Ακριβές Απόσπασμα 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

        ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ 

 

ΑΔΑ: 6ΤΔΕΟΞΤΑ-ΠΚΛ


		2020-02-05T14:11:24+0200
	Athens




