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Αριθμός Απόφασης :  22/2020 

Θέμα:  Ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης και ανάθεση σύνταξης τοπογραφικών 
διαγραμμάτων για τον καθορισμό ορίων Εξομοιούμενης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα 
στον Όρμο Αγνώντα Σκοπέλου. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό 06 / 2020 της 06ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 
υπό την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ». 

Στη Σκόπελο σήμερα, την 26η του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00’’, το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (κτίριο ΞΕΝΙΑ), κατόπιν της με αριθμό 
πρωτοκόλλου 516/20.05.2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε στα 
μέλη νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση διεξήχθη  
κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ΠΝΠ (αρ.10, παρ.1) με θέμα: 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID 
– 19και την ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α΄ 11.03.2020), καθώς και την σχετική 
με αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ). 

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. Μαρία Σοφικίτου (Τακτικό Μέλος), 4. Νικόλαος Γιολδάσης (Τακτικό Μέλος),  
5. Γεώργιος Γκάρας (Λιμενάρχης), 6. Ιωάννα Ροποτού (Αναπληρωματικό Μέλος). 

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

Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο 
ομόφωνα αποφάσισε, μετά από σχετική πρόταση – εισήγηση του Προέδρου και χωρίς συζήτηση, ότι 
δύο (2) θέματα τα οποία δεν ήταν γραμμένα στην ημερήσια διάταξη ήταν επείγοντα, να τα συζητήσει 
πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να πάρει απόφαση γι' αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 
67 παρ. 7 του νόμου 3852/2010. 

 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψη του Διοικητικού 
Συμβουλίου τα εξής: 
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1. Την επιτακτική ανάγκη να σύνταχθούν άμεσα τοπογραφικά διαγράμματα Εξομοιούμενης 
Χερσαίας Ζώνης Λιμένα που θα χαραχθεί επί του Όρμου Αγνώντα Σκοπέλου, με δεδομένο οτι η 
υπηρεσία μας εκπόνησε νέα μελέτη για την αποκατάσταση του λιμένος Αγνώντα και προκειμένου 
να προχωρήσει η αδειοδότηση και η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. 

2. Την αδυναμία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου να συντάξει τοπογραφικά 
διαγράμματα , επειδή δεν διαθέτει προσωπικό αντίστοιχης ειδικότητας. 

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 517/20.05.2020 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου Σκοπέλου περί σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων. 

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 3127/25.05.2020 αρνητική απάντηση της  Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Σκοπέλου, σύμφωνα με την οποία γνωστοποιείται  η αδυναμία της υπηρεσίας για τη 
σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων. 

5. Την οικονομική προσφορά του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΝΤΡΙΤΣΟΥ, 
Διπλωματούχου ΑΠΘ και μέλους ΤΕΕ με Αριθμό Μητρώου 32118, με έδρα τον Βόλο του Ν. 
Μαγνησίας, οδός Χαρ. Τρικούπη 109Β, ΤΚ 38222, και ΑΦΜ 041904411 στη ΔΟΥ Α’-Β’ Βόλου, για το 
κόστος εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, ποσού 2.450,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (588,00 ευρώ) 
και συνολικά 3.038,00 ευρώ.  

6. Την με αριθ. πρωτ. 554/26.05.2020  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Υπηρεσίας  σε βάρος 
του ΚΑ 70-7413.04 υπό τον τίτλο «Τοπογραφική κτηματολογική αποτύπωση χερσαίας ζώνης 
λιμένος Αγνώντα Σκοπέλου», για το ποσό των 3.038,00 ευρώ. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, πρότεινε στα μέλη του ΔΣ α) την έγκριση της υπ’ αριθμ. 554/26.05.2020 
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης της Υπηρεσίας, β) την απ’ ευθείας ανάθεση της σύνταξης 
τοπογραφικών διαγραμμάτων για τον καθορισμό ορίων Εξομοιούμενης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα στον 
Όρμο Αγνώντα Σκοπέλου στον Αγρονόμο και Τοπογράφο Μηχανικό ΕΥΑΓΓΕΛΟ Δ. ΝΤΡΙΤΣΟ, 
Διπλωματούχο ΑΠΘ και μέλος ΤΕΕ με Αριθμό Μητρώου 32118, με έδρα τον Βόλο του Ν. Μαγνησίας, 
οδός Χαρ. Τρικούπη 109Β, ΤΚ 38222, και ΑΦΜ 041904411 στη ΔΟΥ Α’-Β’ Βόλου και  ζήτησε τη λήψη 
σχετικής απόφασης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις σχετικές 
διατάξεις, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

Α. Εγκρίνει την με αριθ. πρωτ. 554/26.05.2020  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Γραφείου 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΔΛΤΣ για την εκτέλεση της αντίστοιχης δαπάνης και 
διαθέτει – δεσμεύει πίστωση, συνολικού ύψους 3.038,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70-7413.04 υπό τον 
τίτλο «Τοπογραφική κτηματολογική αποτύπωση χερσαίας ζώνης λιμένος Αγνώντα Σκοπέλου», του 
προϋπολογισμού του νομικού προσώπου οικονομικού έτους 2020. 

Β.  Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση της σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων για τον καθορισμό 
ορίων Εξομοιούμενης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα στον Όρμο Αγνώντα Σκοπέλου και σε μελλοντικό 
χρόνο για τον καθορισμό Χερσααίς Ζώνης Λιμένος, στον Αγρονόμο και Τοπογράφο Μηχανικό 
ΕΥΑΓΓΕΛΟ Δ. ΝΤΡΙΤΣΟ, Διπλωματούχο ΑΠΘ και μέλος ΤΕΕ με Αριθμό Μητρώου 32118, με έδρα τον 
Βόλο του Ν. Μαγνησίας, οδός Χαρ. Τρικούπη 109Β, ΤΚ 38222, και ΑΦΜ 041904411 στη ΔΟΥ Α’-Β’ 
Βόλου, έναντι αμοιβής 3.038,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  του νομίμου ΦΠΑ (24%). 
Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου μετά από την έκδοση 
παραστατικού και των συνημμένων δικαιολογητικών. Τον ανάδοχο  βαρύνουν οι προβλεπόμενες από 
το νόμο κρατήσεις εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου. 

Γ.  Τα τοπογραφικά θα πρέπει να συνταχθούν άμεσα. 

Στη συμβατική αμοιβή περιλαμβάνονται:  
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 Πλήρης τοπογραφική αποτύπωση του Όρμου Λιμένος Αγνώντα. 
 Σύνταξη διαγράμματος κατάλληλης κλίμακας για οριοθέτηση εξομοιούμενης ζώνης λιμένα και 

σε μελλοντικό χρόνο για οριοθέτηση χερσαίας ζώνης λιμένα Όρμου Αγνώντα Σκοπέλου και 
ψηφιοποίηση της εργασίας. 

 Αναζήτηση των διαγραμμάτων και ΦΕΚ που αφορούν τις ισχύουσες οριογραμμές αιγιαλού και 
παραλίας και μεταφορά τους στο ψηφιοποιημένο υπόβαθρο της τοπογραφικής αποτύπωσης.  

 Συνεργασία με την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία που θα θεωρήσει τα τοπογραφικά διαγράμματα. 
 Παροχή υποστηρικτικών εργασιών και εκτύπωση όσων αντιτύπων θα χρειαστεί ως την έδοση 

ΦΕΚ. 
 Απόδοση όλης της εργασίας σε επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή. 

Δ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου για τις δικές του 
περαιτέρω ενέργειες, για την θεώρηση των διαγραμμάτων από αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία κλπ. 

Ε. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του προγράμματος “Δι@ύγεια” του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου. 

Η παρούσα απόφαση πήρε α.α. 22 / 2020 

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

ακολουθούν υπογραφές 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ 
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